
 

 

Stokke Andebu Sandefjord 
 
Referat  

 

________________________________________________________________________ 

Utvalg: Arbeidsutvalget 

Møtested: Sandefjord rådhus, Formannskapssalen 

Møtedato: 5. januar 2016   Tid: 9.00 – 10.30 

__________________________________________________________________________ 

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Erlend Larsen, Bjarne Sommerstad, Hilde Hoff Haakonsen, 
                 Nils Ingar Aabol, Arild Theimann, Cathrine Andersen (vara for Anne Strømøy) 
 
 
Fra administrasjonen: Gudrun Haabeth Grindaker, Stein Rismyhr og Tina Skarheim 
 
 
Saksliste: 
 

01/16 Godkjenning av referat AU 24.11.2015 

02/16 Prioriteringer av aktiviteter fra Bli kjent-komiteen 

03/16 Saksliste til FN/PSU 19.januar 2016 

04/16 Søknad om midler til infrastruktur 

05/16 Status Vear 

06/16 Søknad om støtte til partiene 

07/16 Mottatte tilskudd for erfaringsdeling, oversikt 

08/16 Orientering fra prosjektleder 
    Eventuelt 
 
 

 

 

 

 

 

Sandefjord, 7. januar 2016 

 

Bjørn Ole Gleditsch 

Leder 

 



01/16 Godkjenning av referat AU 24.11.15 

 Referatet godkjennes. 

02/16 Prioriteringer av aktiviteter fra Bli kjent-komiteen 

1. Det settes av 1,5 mill kr til bli-kjent tiltak 

2. Budsjett for nyttårsarrangement blir satt i et senere møte etter innstilling fra 

nyttårskomiteen 

3. Styringsgruppen for nyttårsmarkering får også i oppdrag å se på et eget arrangement 

for å markere etableringen av den nye kommunen 

4. Det opprettes en felles styringsgruppe for nyttårsmarkering (nyttårskomiteen), 

bestående av de tre ordførerne, samt Arild Theimann, en person fra 

frivilligheten/kulturlivet, og en fra administrasjonen for faglig støtte/sekretariat. 

5. Det opprettes arbeidsgrupper i hver kommune, bestående av ordfører, varaordfører, 

samt en fra opposisjonen (Arild Theiman i Sandefjord, Hilde Hoff Haakonsen i 

Andebu, og en person fra fra Stokke (navn kommer senere)). 

6. Det er opptil hver kommune å gjennomføre lokale arrangement som markering av 

opphør av gammel kommune. AU vil på et senere tidspunkt diskutere evt dekning av 

utgifter for slike arrangement. 

 

03/16 Saksliste til FN/PSU 19.januar 2016 

Møtene 19.januar 2016 avholdes i Formannskapssalen, Sandefjord.  
Tidsramme for møtene samlet er kl. 9.00-12.00. 

 
Det serveres lunsj når møtet avsluttes, dvs. kl. 12.00 
 
Enighet om slik saksliste: 

 

 Agenda – møter 19.januar 2016  PSU FN 

 Godkjenning av referat 8.12.2015  x x 

 Orientering fra temakomiteene   x 

 Orientering, søknad om midler til infrastruktur  x 

 Status Vear x x 

 Søknad om støtte til partiene  x 

 Orientering, mottatte tilskudd for erfaringsdeling  x 

 Orientering, tilsetting av daglig leder Pensjonskasse x x 

 Sak om godtgjøring  x 

 Avklaring av saksgang til PSU/FN x x 

 Orientering fra prosjektleder  x X 

 Eventuelt   

 

 

 

 

 

 



04/16 Søknad om midler til infrastruktur 

1. Følgende prioritering av tema legges til grunn for søknad om tilskudd 

a) IKT- infrastruktur 

b) Bredbånd og mobildekning 

c) Fylkesveg 

d) Jernbane 

e) Gang- og sykkelstier 

2. Prosjektleder fremmer endelig forslag til søknad om midler til infrastruktur når 

kriteriene er gjort kjent fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

3. På et senere tidspunkt legger prosjektleder frem særskilt sak om oppfølgingen av 

infrastruktur i hht forhandlingsutvalgets utredning. 

 

 

05/16 Status Vear 

Det legges frem sak for Fellesnemnda 19.januar 2016 som beskriver hvordan 

prosessen tas videre. 

 

06/16 Søknad om støtte til partiene  

Hvert parti får et tilskudd på 10 000 kroner.  

 

07/16 Mottatte tilskudd for erfaringsdeling, oversikt 

Saken utsettes. 

 

08/16 Orientering fra prosjektleder 

Saken utsettes. 

 

Eventuelt 

Rammesak, økonomi  

Sak fremmet av Hilde Hoff Haakonsen 

 

Ønske om at det i fbm fremlegg av rammesak for budsjett for ny kommune arrangeres en 

faglig og sosial samling hvor det er tid og rom for informasjon og dialog. Samlingen bør gå 

over to dager. 

Rammesaken skal legges frem for Fellesnemnda før sommeren, og AU anbefaler at samtlige 

kommunestyrerepresentanter i nye Sandefjord samt tillitsvalgte som er valgt inn i PSU 

inviteres til en slik samling.  



Enighet om at prosjektleder ser på mulig fremdrift for fremlegg av rammesak og dato for 

samling, og fremmer sak for AU på senere møte. 

Felles folkevalgtopplæring 

Som oppfølging av dialog om rammesak/økonomi, ble det konkludert med at det i etterkant 

av konstituering av nytt Kommunestyre også bør gjennomføres en felles dag/møte for alle 

folkevalgte.  

Hensikt er både å bli bedre kjent og bygge felles kultur, men også å få felles opplæring. 

Enighet om at prosjektleder arbeider videre med dette, og fremmer sak/forslag på senere 

møte. 

 


