
 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Arbeidsutvalget 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Herredshuset i Andebu - Formannskapssalen 
Dato: 09.05.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 11:00 
 
 
Medlemmer tilstede:  
 
Leder   Bjørn Ole Gleditsch 
  Anne Strømøy  
  Arild Theimann  
  Bjarne Sommerstad  
  Hilde Hoff Håkonsen  
  Erlend Larsen 
  Nils Ingar Aabol 
  
  
Fra administrasjonen: 
 
  Gudrun Haabeth Grindaker 
  Tina Skarheim 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Godkjent 
 
Sakslisten: Godkjent 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 38/2016 
GODKJENNING AV MØTERPROTOKOLL 11.04.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møtereferat for Arbeidsutvalget 29. februar 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 38/2016 vedtak: 
Møtereferat for Arbeidsutvalget 29. februar 2016 godkjennes. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 39/2016 
SAKSLISTE TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG OG FELLESNEMNDA - 24. MAI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer av 
saksframstillingen. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Hilde Hoff Håkonsen fremmet følgende forslag: 

Sak vedrørende sakslisten til Fellesnemnda og Partssammensatt Utvalg bør behandles på 
slutten av møtet i Arbeidsutvalget. 

 

Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 39/2016 vedtak: 
For møtene i Partssammensatt Utvalg og Fellesnemnda 24. mai 2016 forbereder 
prosjektleder å legge frem disse sakene: 



Side3 
 

SAK PSU  FN  
Godkjenning av protokoll   x  x  
Revisjonsordning for nye Sandefjord kommune  x  x  
Konstituering – varamedlemmer og valgkomite      x  
Reglement for saksbehandling i folkevalgte 
organer (politisk reglement ) 

x  
(pkt. 10 - Særlig om 

administrasjonsutvalget) 

x 

Kommunevåpen (utsatt behandling fra FN 
26.april 2016)  

  x  

Gravferd og kirkegårdsforvaltning  x  x  
Lokaldemokratiundersøkelse    x  
Overordnet planlegging    x  
Prosjektleders orientering  x  x  
Veinavn    x  
Vestfold klima- og energiforum - medlemsskap    x  
Søknad om midler til klimatiltak - Klimasats    x  
Orientering fra temakomiteene    x  
Eventuelt   x  x  

 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 40/2016 
REVISJONSORDNING NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. Det vises til vedtakene fra de tre kontrollutvalgene. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak:  
  

1. Revisjonstjenesten for nye Sandefjord kommune organiseres gjennom 
interkommunalt samarbeid, enten i tråd med kommuneloven § 27, eller etter lov om 
interkommunale selskaper (IKS-loven). 

 
2. Nye Sandefjord kommune søker eierskap i Vestfold Kommunerevisjon (VKR) 

 
3. Revisjonstjenestene for nye Sandefjord kommune utføres av VKR 

 
4. Det er en forutsetning at VKR overtar Sandefjord Distriktsrevisjon gjennom 

virksomhetsoverdragelse, slik at dagens tre ansette i Sandefjord Distriktsrevisjon 
ansettes i VKR 
 
 

 

Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
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AUs 40/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak:  
  

1. Revisjonstjenesten for nye Sandefjord kommune organiseres gjennom 
interkommunalt samarbeid, enten i tråd med kommuneloven § 27, eller etter lov om 
interkommunale selskaper (IKS-loven). 

 
2. Nye Sandefjord kommune søker eierskap i Vestfold Kommunerevisjon (VKR) 

 
3. Revisjonstjenestene for nye Sandefjord kommune utføres av VKR 

 
4. Det er en forutsetning at VKR overtar Sandefjord Distriktsrevisjon gjennom 

virksomhetsoverdragelse, slik at dagens tre ansette i Sandefjord Distriktsrevisjon 
ansettes i VKR 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 41/2016 
KONSTITUERING - VARAMEDLEMMER OG VALGKOMITE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda legger til grunn at det er én valgkrets. 
  

2. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen og sørge for at dette skjer innenfor rammen 
av lovverket også når det gjelder valg av vararepresentanter. 

 
3. Fellesnemnda nedsetter en valgkomite bestående av xx personer/følgende personer for 

å lage et omforent forslag til valg som kan vedtas på det konstituerende 
kommunestyremøtet: 

  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Forslag til presisering i pkt. 2 og 3 i prosjektleders innstilling: 

2. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen og sørge for at dette skjer innenfor 
rammen av lovverket også når det gjelder valg av vararepresentanter. 
Vararepresentantene bør så langt som mulig følge fra den samme kommunen som 
den innvalgte representanten opprinnelig kommer fra. 
 

3. Fellesnemnda nedsetter en valgkomite bestående av en person og en personlig 
vararepresentant fra hvert av de partiene som skal være representert i det nye 
kommunestyret for å utarbeide et omforent forslag til valg som kan vedtas på det 
konstituerende kommunestyremøtet. 
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Behandling: 
Pkt 3 i innstillingen utsettes til behandlingen i Fellesnemnda.  

Prosjektleders innstilling med endringer av pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. 

 
AUs 41/2016 vedtak: 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda legger til grunn at det er én valgkrets.  
 

2. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen og sørge for at dette skjer innenfor 
rammen av lovverket også når det gjelder valg av vararepresentanter. 
Vararepresentantene bør så langt som mulig følge fra den samme kommunen som 
den innvalgte representanten opprinnelig kommer fra. 

 
3. Fellesnemnda nedsetter en valgkomite bestående av en person og en personlig 

vararepresentant fra hvert av de partiene som skal være representert i det nye 
kommunestyret for å utarbeide et omforent forslag til valg som kan vedtas på det 
konstituerende kommunestyremøtet. 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 42/2016 
REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTE ORGAN - POLITISK 
REGLEMENT  
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ – Politisk reglement – vedtas som 
reglement for nye Sandefjord kommune. 
 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord kommune. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Følgende kommentarer til politisk reglement kom frem i møtet: 

Punkt  Kommentarer/innspill ved Arbeidsutvalgets behandling 
2.2. Innkallingen kunngjøres på relevante steder etter Fsk ønsker (stryke to aviser..) 
2.4. Ordet «ham» endres til kjønnsnøytral betegnelse 
2.9. Tydeliggjøre/forsterke at Representanter som mottar informasjon som er 

relevant for saken plikter å oversende dette til administrasjonen slik at alle 
representanter gjøres kjent med denne informasjonen 
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3.3. Tilhørere og besøkende kan ikke ha med plakater og/eller bedrive agitasjon 
som kan virke forstyrrende på møtets ro og orden 

3.5. · Ønske om replikk meldes med håndsopprekning (V-tegn)  
· Siste setning - overlate MØTELEDELSEN til varaordfører (ikke overlate 

ORDET) 
· Ved behandlingen av ordinære saker skal det som hovedregel være en 

maksimal taletid på 3 min. Det enkelte partis hovedinnlegg får inntil 5 
min. taletid i alle saker – tillegg: dersom annet ikke er avtalt, eller normalt 
inntil 5 minutter 

3.6. Tredje avsnitt -  Forslaget sendes som hovedregel elektronisk til møteleder 
4.1. Siste avsnitt – protokolltilførsel må leveres før sakens slutt 
4.3. Forslag om at stemmeplikt i kommunestyret tydeliggjøres i reglementet 

Pkt b) ett medlem med to t-er 
Pkt 5 Drøftet hvorvidt protokollen skal signeres (ferdigstilles) når møtet avsluttes, eller 

om den skal godkjennes i neste møte.  
Presisering tredje avsnitt: det skal fremkomme tydelig av protokollen hvordan 
stemmene fordeler seg fra partiene  

6.1. Drøftet om mindretallsanke bør fremmes før sakens slutt (dvs før avstemning) 
eller om det skal være før møtets slutt 

7.2. Andre avsnitt, tekst endres til interpellasjoner 
Tredje avsnitt – hvis så ikke skjer regnes spørsmålet som utsatt   

8 og 9 Skrivefeil i første linje 
9 og 10 Fra 2019 velges representantene for fire år 
9 og 14 Det bør fremkomme hvem som velger leder 
10 Skrivefeil i tredje avsnitt 
 Spørsmål om hvorvidt reglementet kan avskjære kommunalt ansatte fra å være 

arbeidsgiverrepresentant i Administrasjonsutvalg 
 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 42/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ – Politisk reglement – vedtas som 
reglement for nye Sandefjord kommune. 
 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord kommune. 
 

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 43/2016 
REGLEMENT FOR TILDELING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET OG 
INNSTILLINGSRETT (DELEGERINGSREGLEMENT)  
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak: 

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett - 
delegeringsreglement – vedtas som reglement for nye Sandefjord kommune. 
 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord kommune. 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Bjørn Ole Gleditsch fremmet forslag om  å utsette saken til møtet i Arbeidsutvalget 30. mai 
og Fellesnemnda 14. juni 2016. 

 

Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
AUs 43/2016 vedtak: 
Saken utsettes til møtet i Arbeidsutvalget 30. mai og Fellesnemnda  14. juni 2016. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 44/2016 
KOMMUNEVÅPEN OG ORDFØRERKJEDE 
 
Prosjektleders innstilling 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18, «Fangstmann» 
som kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

 
2. Forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning. 

 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag til nytt pkt. 3 i innstillingen: 

3. Det nye kommunevåpenet gis navnet «Mot og styrke», og anbefales i 
fargekombinasjonen sort på gull. 
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Behandling: 
Nytt vedlegg til saken ettersendt medlemmene i Arbeidsutvalget 07.05.2016 . 
 
Arbeidsutvalgets medlemmer tar forbehold om endret oppfatning som følge av 
gruppebehandling. 
 
Prosjektleders innstilling  med nytt tilleggspunkt enstemmig vedtatt. 
 
 
AUs 44/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18, «Fangstmann» 
som kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 
 

2. Forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning. 
 

3. Det nye kommunevåpenet gis navnet «Mot og styrke», og anbefales i 
fargekombinasjonen sort på gull. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 45/2016 
GRAVFERD OG KIRKEGÅRDSFORVALTNING I NYE SANDEFJORD 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd.  
 

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for 
gravferdsforvaltning etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig 
fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 45/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning 
slik forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd.  

 
2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for 

gravferdsforvaltning etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig 
fellesnemnda om fremtidig løsning. 
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********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 46/2016 
LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem for Arbeidsutvalget som grunnlag for dialog.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget anbefaler at tillitsvalgte deltar i undersøkelsen. 

Resultatene fra lokaldemokratiundersøkelsen bør presenteres først for temakomiteen for 
nærdemokrati.  

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
AUs 46/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda at lokaldemokratiundersøkelsen gjennomføres slik 
saken redegjør for. 

Saken legges også frem for Partssammensatt Utvalg som grunnlag for dialog.  

******************************************************************************************************** 
 
 
Saknr. 47/2016 
OVERORDNET PLANLEGGING 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Informasjon om status i overordnet planlegging tas til orientering.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 47/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Informasjon om status i overordnet planlegging tas til orientering.  

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 48/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - MAI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

Fellesnemnda tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 48/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

Fellesnemnda tar saken til orientering.  

 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 49/2016 
VEINAVN NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Nye veinavn for nye Sandefjord kommune vedtas slik det fremkommer av vedlagte notat 
«nye veinavn i Sandefjord, Andebu og Stokke» datert 06.05.2016. 
 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Nytt vedlegg til saken ettersendt medlemmene i Arbeidsutvalget 07.05.2016. 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
AUs 49/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Nye veinavn for nye Sandefjord kommune vedtas slik det fremkommer av vedlagte notat 
«nye veinavn i Sandefjord, Andebu og Stokke» datert 06.05.2016. 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 50/2016 
PARTNERSKAPSAVTALE KLIMA- OG ENERGIFORUM 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Prosjektleder anbefaler at Nye Sandefjord kommune viderefører partnerskapsavtale 
i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020.  

2. Rådmannen i Nye Sandefjord kommune får fullmakt til å inngå avtale om 
partnerskap i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020. 

3. Eksisterende partnerskapsavtaler for Stokke, Andebu og Sandefjord erstattes av 
partnerskapsavtalen som Nye Sandefjord kommune inngår fra 1.1.2017. 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 50/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Prosjektleder anbefaler at Nye Sandefjord kommune viderefører partnerskapsavtale i 
Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020.  
 

2. Rådmannen i Nye Sandefjord kommune får fullmakt til å inngå avtale om partnerskap 
i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020. 
 

3. Eksisterende partnerskapsavtaler for Stokke, Andebu og Sandefjord erstattes av 
partnerskapsavtalen som Nye Sandefjord kommune inngår fra 1.1.2017. 

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 51/2016 
SØKNAD OM MIDLER TIL KLIMATILTAK - KLIMASATS 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Nye Sandefjord kommune søker kr 1 170 000 i tilskudd fra den statlige 
støtteordningen «Klimasats» til 6 klimatiltak i kommunen.  
 



Side12 
 

2. Kommunens egenandel innarbeides i budsjett 2017 og evt 2018, og det tas 
forbehold om at iverksetting er betinget av slik finansiering.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 51/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Nye Sandefjord kommune søker kr 1 170 000 i tilskudd fra den statlige 
støtteordningen «Klimasats» til 6 klimatiltak i kommunen.  
 

2. Kommunens egenandel innarbeides i budsjett 2017 og evt 2018, og det tas 
forbehold om at iverksetting er betinget av slik finansiering.  

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 52/2016 
EVENTUELT - ARBEIDSUTVALGET - 09.05.2016 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 09.05.2016 
 
Behandling: 
Anne Strømøy: 
Tidsrammene for møtene i Arbeidsutvalget bør utvides. 

 
 
 

 
********************************************************************************************************* 
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