
 STOKKE KOMMUNE 

ANDEBU KOMMUNE 

SANDEFJORD KOMMUNE 
 

 

 

REFERAT 
 

Utvalg: ARBEIDSUTVALG - SAS  

Møtested: Stokke Rådhus  

Møtedato: 26.03.2015 Tid: 15:00 17:00 

 

 

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

Morten Istre, Nils Ingar Aabol, Anne Strømøy 

 

 

Sak 1:  Godkjenning av innkalling og referat   

Referatet som lå ved innkalling og innkalling ble godkjent 

 

Sak 2:  Agenda til fellesnemndas møte 14. april 

Det avholdes to møter – ett i fellesnemnda, ett i partsammensatt utvalg (PSU). Det sendes 

innkalling til hvert møte 

Følgende punkter ønskes inn på agenda:  

- Referat og innkalling 

- Temakomitéer. Anbefaling medlemmer  

- Orientering om nærmiljømodellen 

- Program faglig/sosial samling 

- Frikjøp tillitsvalgte 

- Status på ansettelse prosjektleder/rådmann 

- Bli kjent i den nye kommunen. Rundtur (etter lunsj) 

 

Forslag til tidsplan:  

09:00 Orientering Gigafib, Sandefjord Bredbånd. Presentasjon av de to selskapene. 

Muligheter for å frigjøre ressurser, optimalisere samarbeid og felles løsninger.  

Kort pause 

Partsammensatt utvalg 

10:15 Frikjøp tillitsvalgte - PSU 

10:25 Informasjon om status ansettelse prosjektleder/ny rådmann - PSU 

 

Fellesnemnda 

10:35 Referat/innkalling 

10:40   Temakomitéen. Komitéene arbeider med samme sammensetting og medlemmer også 

etter valget 

10:50 Orientering om nærmiljømodellen 



11:30 Sosial og faglig samling  

11:40 Temaer fra partssammensatt utvalg, frikjøp tillitsvalgte og informasjon ansettelse 

prosjektleder/ny rådmann 

11:45 Presentasjon av grovskisse til fremdriftsplan 

 

Eventuelt 

 

12:00 Avreise rundtur i kommunen 

  Lunsj serveres om bord 

 

Sak 3:  Forslag til program faglig/sosial samling 27. og 28. april.  

Lunsj til lunsj. Holmenkollen Park Hotell er booket. Buss settes opp.  

Deltagere:  

Medlemmer i fellesnemnda, PSU, rådmennene og de medlemmene i  temakomitéene som ikke 

deltar i fellesnemnda 

Tema:   Arbeidsrettslige forhold – KS 

  Næringsutvikling 

Torp Øst 

  Kollektivtrafikk VfK  

Temakomitéer – jobbing i gruppene 

Idédugnad  - hvordan bli kjent på tvers i kommunen 

   

 

  Riksarkiv, innspill på nytt kommunevåpen 

  Nærdemokrati 

Tilbakemelding temakomité 

  Reglement for folkevalgte 

  

Eventuelt:  

- Erlend Larsen etterlyser en klargjøring av hvordan utvalget av representanter skal 

velges til det nye kommunestyret (fra 1.1.2017) på bakgrunn av valgresultatet 2015. 

Arbeidsutvalget ønsker dette som en sak til fellesnemnda. 

- Erlend Larsen henviste til sak i SB om muligheter for at FN-virksomhet kan etablere 

seg i Sandefjord, og viste til plassering av fengsel. Bjørn Ole Gleditsch informerte.  

- Det ble drøftet muligheter for samkjøring av deltagelse 17. mai 

 

 

 


