
 STOKKE KOMMUNE 

ANDEBU KOMMUNE 

SANDEFJORD KOMMUNE 
 

 

 

REFERAT 
 

Utvalg: ARBEIDSUTVALG - SAS  

Møtested: Sandefjord kommune, møterom 3 

Møtedato: 05.05.2015 Tid: 13:45 – 16:00 

 

 

Møtte:  Bjørn Ole Gleditsch, Erlend Larsen, Bjarne Sommerstad, Hilde Hoff Haakonsen, 

Morten Istre, Nils Ingar Aabol, Anne Strømøy 

 

Møtte fra administrasjonen: Lars Joakim Tveit og Mette Wiik 

 

1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 21.04.2015 

 

Møtereferatet ble godkjent. 

 

2. Agenda for møte i Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda 19.05.2015 

 

Vedtak: 

a. Referater/Orienteringer 

i. Vedlagte dokumenter 

ii. Orienteringer fra Idrettsrådene 

iii. Orienteringer fra temakomiteene 

b. Kartlegging (IKT, personalrutiner mm) 

c. Sak om utlysning av interne stillinger 

d. Overordnet tidsplan – diskusjon 

e. Skyggebudsjett 2016 

f. Politiske hovedutvalgs ansvarsområder – (Bare fellesnemnda)  

g. Prinsipper for utpeking av representanter til nytt kommunestyre. (Bare 

fellesnemnda) 

h. Administriv ressurssituasjon for fellesnemnd og PSU (vise til e-post og 

møte med tillitsvalgte og rådmenn) 

i. Rekrutteringsprosess prosjektleder/rådmann – muntlig orientering om status 

j. Betingelser prosjektleder/ny rådmann. Unntatt offentlighet, jfr offl § 23, 1. 

ledd 

k. Eventuelt 

 

Ad g. 

Sak om prinsipper for utpeking av representanter til nytt kommunestyre må 

vurderes fremlagt for kommunestyrene. Det bør også klarlegges om det er 

spesielle forhold knyttet til oppnevning til stiftelser, siden oppnevning til 

stiftelser ofte følger 4-årsperioden, mens det nå blir et nytt kommunestyre 



midt i kommunevalgperioden. 

 

Ad h. 

Saken bør drøfte fordeler og ulemper ved de to prinsippene for administrativ 

støtte i sammenslåingsprosjektet til administrativ ledelse er på plass: 1) 

Temabasert støtte. 2) Ytterligere frikjøp. 

 

3. Møteplan 

 

Vedtak: Ansettelsesutvalget og arbeidsutvalget møter neste gang 2. juni 2015  

Ansettelsesutvalget kl 09:00 – 10.30  

Arbeidsutvalget  kl 10:30 – 12:30 

 

Sandefjord kommune, formannskapssalen (det blir servert lunsj) 

 

4. Administrative ressurser i kommunesammenslåingsprosjektet, jfr. e-post fra 

Stokke kommune 29.04.2015 med følgende tekst: 

Formannskapet i Stokke kommune drøftet i dag etableringen av Nye 

Sandefjord kommune, herunder fremdrift og avsatte ressurser.  

Et enstemmig formannskap uttrykte bekymring for at det er avsatt for få 

ressurser til prosjektet før prosjektleder er tiltrådt. Formannskapet ba 

derfor om at Fellesnemnda i sitt møte 19. mai behandler en sak om 

Administrative ressurser til sammenslåingsprosessen.  

Vedtak: Saken utsettes til neste møte i ansettelsesutvalget. Skjema for kartlegging 

fremskaffes til møtet. 

 

5. Politisk organisering i ny kommune, herunder ansvarsområder 

Vedtak: Saken utsettes 

 

6. Eventuelt 

 

Nils Ingar Aabol er konstituert leder for temakomiteen Nærdemokrati, han orienterte 

om plan for deres første møte. 

 

Bjørn Ole Gleditsch orienterte arbeidsutvalget om ansettelsesprosessen av ny 

prosjektleder/rådmann 
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