
 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Arbeidsutvalget 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord 
Dato: 30.05.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 10:00 
 
 
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: Ingen 
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 53/2016 
GODKJENNING AV MØTERPROTOKOLL 09.05.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 9. mai 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 53/2016 vedtak: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 9. mai 2016 godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 54/2016 
DISPONERING AV FOND PÅ SELVKOSTOMRÅDET 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

Fellesnemnda anbefaler kommunene å håndtere selvkostfondene slik at disse beholdes og 
kan disponeres på de respektive avgiftsområdene i «nye Sandefjord».  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Det mangler et vedlegg i saken, tabell over avgiftsområdene. Tabellen sendes med saken 
som behandles i Fellesnemnda 14. juni 2016. 

Administrasjonen bes om å kontrollere saksframleggets riktighet. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 54/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

Fellesnemnda anbefaler kommunene å håndtere selvkostfondene slik at disse beholdes og 
kan disponeres på de respektive avgiftsområdene i «nye Sandefjord».  
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 55/2016 
HØRINGSUTTALELSE TIL TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL 
TRANSPORTPLAN (NTP) 2018-2029  
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Fellesnemnda slutter seg til forslaget til felles uttalelse fra Vestfold (vedlegg 1). 

Følgende tre tiltak bør sikres gjennom NTP 2018 – 2029: 

1. Realisering av Ytre-IC. Utbygging av dobbeltspor til Skien må forseres for å unngå at 
det pågående planleggingsarbeidet stopper opp og at det oppstår et vakuum mellom 
planlegging og bygging.  

2. Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 
3. Konkurransedyktige vilkår for Torp Sandefjord lufthavn.  

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Nils Ingar Aabol fremmet forslag om et nytt pkt nr 2: 

Dagens stasjonsmønster på Vestfoldbanen opprettholdes. 

 

 

Hilde Hoff Håkonsen fremmet forslag om å legge følgende setning til pkt 1: 

Dagens stasjonsmønster på Vestfoldbanen opprettholdes. 

 

 

Behandling: 
Votering: 

Pkt 1 i prosjektleders innstilling: Enstemmig vedtatt 

Nytt pkt 2 fremmet av Nils Ingar Aabol: Vedtatt 4 mot 3 stemmer 

Pkt 2 og 3 i prosjektleders innstilling: Enstemmig vedtatt 
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AUs 55/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Fellesnemnda slutter seg til forslaget til felles uttalelse fra Vestfold (vedlegg 1). 

Følgende tre tiltak bør sikres gjennom NTP 2018 – 2029: 

1. Realisering av Ytre-IC. Utbygging av dobbeltspor til Skien må forseres for å unngå at 
det pågående planleggingsarbeidet stopper opp og at det oppstår et vakuum mellom 
planlegging og bygging.  

2. Dagens stasjonsmønstre på Vestfoldbanen opprettholdes. 
3. Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 
4. Konkurransedyktige vilkår for Torp Sandefjord lufthavn.  

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 56/2016 
INTERCITYUTBYGGINGEN - ORIENTERING OM FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR 
KOMMUNEDELPLAN  
 
 

Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: Saken tas til orientering.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget ber prosjektleder om å utarbeide et forslag til høringssvar til møtet i 
Fellesnemnda 14. juni.  

Arbeidsutvalget fremhever viktigheten av å koordinere synspunktene fra de tre kommunene.  

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 56/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering.  

Arbeidsutvalget ber prosjektleder om å utarbeide et forslag til høringssvar til møtet i 
Fellesnemnda 14. juni. 

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



Side5 
 

Saknr. 57/2016 
ANSKAFFELSER IKT, ORGANISERING IKT OG DIGITALISERING 
 
Prosjektleders innstilling: 

 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av sakens 
punkt 3.  

2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for 
arbeidet med digitalisering og nye løsninger 

3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for fellesnemnda i 
første møte etter sommeren 

4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 
effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017 

  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Det ble ytret ønske om noe mer informasjon omkring tilgang på og bruk av kompetanse i 
prosjektarbeidet, og prosjektleder vil i saken til Fellesnemnda redegjøre noe mer omkring 
dette.  

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 57/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av sakens 
punkt 3.  

2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for 
arbeidet med digitalisering og nye løsninger. 

3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for Fellesnemnda i 
første møte etter sommeren. 

4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 
effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017. 

  

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 58/2016 
VALG AV FORLIKSRÅD I NYE SANDEFJORD KOMMUNE FRA 1.1.2017 
 
Prosjektleders innstilling: 
 
Prosjektleder avgir ingen innstilling knyttet til saker av politisk valg.  Det vises for øvrig til 
prosjektleders vurderinger i saksfremstillingen. 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleder trekker saken. 

Enighet om at Valgkomiteen bør utarbeide en samlet oppstilling over valg som skal 
gjennomføres for den nye kommunen, herunder representasjon i ulike styrer og råd som 
følger fra nåværende kommuner. 

Valgkomiteen gis i oppdrag å legge frem forslag til sammensetning av forliksråd for nye 
Sandefjord kommune. 
 
AUs 58/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalgets beslutning: 

Prosjektleder trekker saken, og denne tas derfor ikke til behandling i Arbeidsutvalget.  

Valgkomiteen gis i oppdrag å legge frem forslag til sammensetning av forliksråd for 
Fellesnemnda. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 59/2016 
HELHETLLIG PLAN FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke 
skjema i vedlegg 1. 

· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 
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Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Enighet om at det i møtet i Fellesnemnda 14.juni er ønskelig med en orientering fra 
prosjektleder med noe mer utfyllende informasjon om de 15 hendelsene som er omtalt i 
saken.  

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 59/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke 
skjema i vedlegg 1. 

· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 60/2016 
AVTALE OM DRIFT AV MOTTAK FOR PERSONER SOM ER UTSATT FOR SEKSUELLE 
OVERGREP (SO-MOTTAK) 
 
Prosjektleders innstilling: 
Informasjon om avtale vedrørende drift av SO-mottak tas til orientering 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Forslag fremmet i møtet: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda godkjenner forslag til avtale. 

 

Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 

 
AUs 60/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda godkjenner forslag til avtale. 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 61/2016 
SØKNAD FRA NYE SANDEFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD, BUDSJETTRAMME OG 
ØKONOMIPLAN 2017-2020 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

1. Søknad fra Kirkelig Fellesnemd om tilskudd til nye Sandefjord kirkelige fellesråd 
om økning av det kommunale økonomiske tilskuddet tas til orientering. 

2. Tilskuddet vurderes ved behandling av grunnlaget for budsjett 2017, og 
fastsettes endelig ved behandling av budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
AUs 61/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

1. Søknad fra Kirkelig Fellesnemd om tilskudd til nye Sandefjord kirkelige fellesråd 
om økning av det kommunale økonomiske tilskuddet tas til orientering. 

2. Tilskuddet vurderes ved behandling av grunnlaget for budsjett 2017, og 
fastsettes endelig ved behandling av budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 62/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - MAI/JUNI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Arild Theimann fremmet forslag om at prosjektleder holder sin orientering under seminaret 
på Kongsberg 6. - 7. juni 2016.  
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Behandling: 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker orienterte i saken. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 62/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 

Prosjektleder orienterer på seminaret i Kongsberg 6. -7. juni, saken utgår i Fellesnemnda 14. 
juni. 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 63/2016 
MØTEPLAN FREM TIL KONSTITUERING 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at møteplan for høsten blir slik det fremgår av saken.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget besluttet at møterunde 9 utgår. 

Prosjektleder informerte om at klokkeslettene er feil angitt i saksframstillingen, dette rettes 
opp før saken fremmes for Fellesnemnda.  

Det kan være nødvendig at tidsrammen for Fellesnemndas møter forlenges til kl 16.00, dette 
synliggjøres i møteplanen.  

Prosjektleders innstilling med endringer som skissert, enstemmig vedtatt. 

 
AUs 63/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at møteplan for høsten blir slik det fremgår under: 

 
Møterunde 7    
  8.august 2016 8.30-10.00 Arbeidsutvalget Stokke 
  8.august 2016 10.30-12.00 Ansettelsesutvalget Stokke 
23.august 2016 8.30-10.00 Partssammensatt utvalg Stokke 
23.august 2016 10.30-16.00 Fellesnemnda Stokke 
Møterunde 8    
  5.september 2016 8.30-10.00 Arbeidsutvalget Andebu 
  5.september 2016 10.30-12.00 Ansettelsesutvalget Andebu 
20.september 2016 8.30-10.00 Partssammensatt utvalg Andebu 
20.september 2016 10.30-16.00 Fellesnemnda Andebu 
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 64/2016 
OPPRETTELSE AV INTERIMS-MEDBESTEMMELSESAPPARAT (MBA) I FORBINDELSE 
MED ETABLERINGEN AV NYE NAV SANDEFJORD 
 
Prosjektleders innstilling: 
 

Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Det ble informert fra prosjektleder om at saksfremlegget til Partssammensatt Utvalg vil 
orientere nærmere om ordningen. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 64/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 65/2016 
SAKSLISTE TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG OG FELLESNEMNDA - 14. JUNI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer av 
saksframstillingen. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling med de endringer som har kommet frem i møtet enstemmig vedtatt. 
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AUs 65/2016 vedtak: 
Saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer av tabellen: 

 Sak  PSU FN 
1. Godkjenning av referat /protokoll forrige møte x x 

2. Disponering av fond på selvkostområdet   x 

3. Høringsuttalelse til transportetatenes forslag til nasjonal 
transportplan 2018-2029  

 x 

4. Høringsuttalelse om Intercityutbyggingen – forslag til 
planprogram for kommunedelplan  

 x 

5. Anskaffelser IKT, organisering IKT og digitalisering x x 

6. Helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap  x x 

7. Orientering om avtale om drift av mottak for personer 
som er utsatt for seksuelle overgrep  

x x 

8. Tilskudd kirkelig fellesråd 2017   x 

9. Orientering fra temakomiteene   x 

10. Opprettelse av interims-medbestemmelsesapparat (MBA) i 
forbindelse med etablering av nye NAV Sandefjord  

x  

11. Eventuelt  x x 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 66/2016 
EVENTUELT - ARBEIDSUTVALGET - 30.05.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 30.05.2016 
 
Behandling: 
Ingen saker. 

 
 

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