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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FELLESNEMNDA  

Møtested: Andebu kommune, Kristofferhallen på Vidaråsen Landsby  

Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 – 16:00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Program for dagen: 

09.00: Møte 

11.00: Lunsj 

11.30: Befaring i Andebu med buss 

15.00: Avslutning på herredshuset 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

 

64/15 REFERATER TIL ORIENTERING 

 

65/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 22.09.2015 

 

66/14 VEAR – GRENSEJUSERING, STOKKE FORMANNSKAP DEN 21.10.2015 - 

SAK 68/2015 OG 80/2015 

 

67/15 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL PROSJEKTLEDER 

 

68/15 FREMDRIFTSPLAN 

 

69/15 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

70/15 RAPPORT FRA KARTLEGGINGSGRUPPEN IKT  

 

71/15 RAPPORT FRA KARTLEGGINGSGRUPPEN PERSONAL OG HR 

 

72/15 FORSLAG TIL HONORAR – DELEGATER I FELLESNEMDNA OG 

PARTSAMMENSATT UTVALG 

 

EVENTUELT 

 

Sandefjord, 20.10.2015 
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Bjørn Ole Gleditsch 

leder 
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REFERATER TIL ORIENTERING 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/15 Partssammensatt utvalg - SAS 27.10.2015 

64/15 Fellesnemnda 27.10.2015 

 

 

Innstilling: 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

Referater: 

 Nyhetsbrev oktober 2015 

 Brev til domstolsadministrasjonen, vurdering av domstolstrukturen for tingretter og 

jordskifteretter, datert 21.10.2015 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 22.09.2015 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/15 Fellesnemnda 27.10.2015 

 

Innstilling: 

 

Møteprotokollen fra Fellesnemndas møte den 22.09.15 godkjennes. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Fellesnemnda har i sine møter så langt behandlet møteprotokoll fra forrige møte. 

 

Koordinators vurderinger: 

Det har ikke fremkommet innsigelser til møteprotokollen fra møtet 22.09.15, og 

møteprotokollen anbefales godkjent. 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll fra møtet 22.09.2015 
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MØTEPROTOKOLL 
Fellesnemnda 

 

Utvalg: FELLESNEMNDA  

Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen  

Møtedato: 22.09.2015 Tid: 11:15 – 11:50  

 

Tilstede på møtet: 

Funksjon Navn Parti Møtt for 

Medlem Bjørn Ole Gleditsch H  

Medlem Tor Steinar Mathiassen H  

Varamedlem Audun Tjomsland H Anne Strømøy 

Medlem Vidar Andersen FRP  

Medlem Cathrine Andersen FRP  

Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF  

Medlem Karin Virik V  

Medlem Morten Joel Istre AP  

Varamedlem Pournima N. Patil AP Lozan Balisany 

Medlem Bjarne Sommerstad H  

Medlem Jan Tore Rui Haugerød H  

Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Roy Standal FRP  

Medlem Grethe Østgård KRF  

Medlem Nils Ingar Aabol AP  

Medlem Wenche Davidsen AP  

    

 

 

Behandlede saker: 54/15 - 64/15  

 

 

 

 

 

Sandefjord, 22.09.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch   

Leder   
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SAKSLISTE 

 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

 

54/15 REFERATER / ORIENTERINGER 

 Muntlig orientering om prosessen Vear/Hogsnes v/Fred Ivar Syrstad, Fylkesmannen i 

Vestfold 

 Gudrun Grindaker blir presentert for Fellesnemnda. 

 Anmodning om bosetting av flyktninger 

 

55/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 25.08.2015 

 

56/15 DATO FOR KONSTITUERINENDE KOMMUNESTYREMØTE OG 

MØTEPLAN 

 

57/15 SAK/ARKIV – SYSTEM 

 

58/15 PROSJEKT – NAV 

 

59/15 BUDSJETT FOR FELLESNEMNDA 

 

60/15 KJØP AV LEGEVAKTPLASSER I TØNSBERG 

 

61/15 FREMDRIFTSPLAN 

 

62/15 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

63/15 SAS – SAMMENSLÅING AV MATRIKKELEN 

 

64/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA DE KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

 

 

EVENTUELT 
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54/15 REFERATER / ORIENTERINGER 

 

 

Innstilling: 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

 

 

55/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 25.08.2015 

 

 

Innstilling: 

 

Møteprotokollen fra Fellesnemndas møte den 25.08.15 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

 

Møteprotokollen fra Fellesnemndas møte den 25.08.15 godkjennes. 

 

 

 

56/15 DATO FOR KONSTITUERINENDE KOMMUNESTYREMØTE OG 

MØTEPLAN 

 

 

Innstilling: 

1. Konstituerende kommunestyremøte avholdes 19. oktober 2016 kl 18.00 i bystyresalen, 

Sandefjord rådhus. 

 

2. Møteplanene for 2016 for de tre kommunene samordnes. 

 

3. Prosjektleder legger frem forslag til møteplan for øvrige møter i 2016 samt forslag til 

ordning for politiske møteplaner etter 1. januar 2017. 
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Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

1. Konstituerende kommunestyremøte avholdes 19. oktober 2016 kl 18.00 i bystyresalen, 

Sandefjord rådhus. 

 

2. Møteplanene for 2016 for de tre kommunene samordnes. 

 

3. Nye representanter for fellesnemnda velges i de respektive kommunenes 

konstituerende by- og kommunestyremøter. Konstituerende møte i fellesnemnda blir 

satt til 17. november 2015. 

 

4. Prosjektleder legger frem forslag til møteplan for øvrige møter i 2016 samt forslag til 

ordning for politiske møteplaner etter 1. januar 2017. 

 

 

Forslag fremmet av Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Konstituerende kommunestyremøte avholdes 19. oktober 2016 kl 18.00 i bystyresalen, 

Sandefjord rådhus. 

 

2. Møteplanene for 2016 for de tre kommunene samordnes. 

 

3. Nye representanter for fellesnemnda velges i de respektive kommunenes 

konstituerende by- og kommunestyremøter. Konstituerende møte i fellesnemnda blir 

satt til 17. november 2015. 

 

4. Prosjektleder legger frem forslag til møteplan for øvrige møter i 2016 samt forslag til 

ordning for politiske møteplaner etter 1. januar 2017. 

 

 

 

57/15 SAK/ARKIV – SYSTEM 

 

 

Innstilling: 

 

1. Rapport status kartlegging tas til orientering. Rapporten benyttes som et 

arbeidsdokument i det videre arbeidet for ny prosjektleder/rådmann.  

  

2. Arbeidsgruppe IKT får mandat til å igangsette anskaffelse av nytt sak- og arkiv system. 

Det nedsettes egen arbeidsgruppe i anskaffelsesprosessen med medlemmer fra 

arbeidsgruppe IKT og Arkiv, og medlemmer med innkjøpsfaglig kompetanse. 

Arbeidsgruppen legger frem forslag til kravspesifikasjon for ny prosjektleder/rådmann. 
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3.   Arbeidsgruppe Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap og medlemmer 

fra arbeidsgruppe arkiv, igangsetter et arbeid med hensikt å vurdere eksisterende 

eierskap med IKA Kongsberg og alternative depotordninger. Arbeidsgruppen legger 

frem sine vurderinger for ny prosjektleder/rådmann. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Rapport status kartlegging tas til orientering. Rapporten benyttes som et 

arbeidsdokument i det videre arbeidet for ny prosjektleder/rådmann.  

  

2. Arbeidsgruppe IKT får mandat til å igangsette anskaffelse av nytt sak- og arkiv 

system. Det nedsettes egen arbeidsgruppe i anskaffelsesprosessen med medlemmer 

fra arbeidsgruppe IKT og Arkiv, og medlemmer med innkjøpsfaglig kompetanse. 

Arbeidsgruppen legger frem forslag til kravspesifikasjon for ny 

prosjektleder/rådmann. 

  

3.   Arbeidsgruppe Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap og 

medlemmer fra arbeidsgruppe arkiv, igangsetter et arbeid med hensikt å vurdere 

eksisterende eierskap med IKA Kongsberg og alternative depotordninger. 

Arbeidsgruppen legger frem sine vurderinger for ny prosjektleder/rådmann. 

 

 

 

58/15 PROSJEKT – NAV 

 

 

Innstilling: 

 

Prosjektleder gis i oppdrag å etablere prosjekt for sammenslåing av NAV-kontorene i 

samarbeid med fylkesdirektøren for NAV i Vestfold/Telemark.  

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

1. Prosjektleder gis i oppdrag å etablere prosjekt for sammenslåing av NAV-

kontorene i samarbeid med fylkesdirektøren for NAV i Vestfold/Telemark.  

 

2. Et kontaktpunkt for førstelinjetjenesten opprettholdes i både Stokke, Andebu og 

Sandefjord, i tråd med intensjonen i forhandlingsutvalgets utredning. 
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3. I prosjektet vurderes muligheten for et pilotprosjekt hvor NAV i nye Sandefjord 

kommune er helt kommunalt drevet. 

 

 

Forslag fremmet av Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Prosjektleder gis i oppdrag å etablere prosjekt for sammenslåing av NAV-

kontorene i samarbeid med fylkesdirektøren for NAV i Vestfold/Telemark.  

 

2. Et kontaktpunkt for førstelinjetjenesten opprettholdes i både Stokke, Andebu og 

Sandefjord, i tråd med intensjonen i forhandlingsutvalgets utredning. 

 

3. I prosjektet vurderes muligheten for et pilotprosjekt hvor NAV i nye Sandefjord 

kommune er helt kommunalt drevet. 

 

 

 

59/15 BUDSJETT FOR FELLESNEMNDA 

 

 

Innstilling: 

 

1. Koordinators forslag til budsjett for Fellesnemnda vedtas med de føringer som er 

angitt i saken. 

 

2. Prosjektleder gis fullmakt til å disponere en ramme på inntil 10 mill. kr for å 

gjennomføre de beslutninger som resultatet av kartleggingsarbeidet innen IKT, 

Personal/HR, Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap og arkiv krever. 

Prosjektleder skal rapportere om bruken av midlene til Fellesnemnda. 

 

3. Prosjektleder skal legge fram forslag til justert budsjett for Fellesnemnda i møte den 

8.12.2015. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Koordinators forslag til budsjett for Fellesnemnda vedtas med de føringer som er 

angitt i saken. 

 

2. Prosjektleder gis fullmakt til å disponere en ramme på inntil 10 mill. kr for å 

gjennomføre de beslutninger som resultatet av kartleggingsarbeidet innen IKT, 
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Personal/HR, Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap og arkiv krever. 

Prosjektleder skal rapportere om bruken av midlene til Fellesnemnda. 

 

3. Prosjektleder skal legge fram forslag til justert budsjett for Fellesnemnda i møte den 

8.12.2015. 

 

 

 

60/15 KJØP AV LEGEVAKTPLASSER I TØNSBERG 

 

 

Innstilling: 

 

1. Det forhandles med Tønsberg legevakt om kjøp av legevakttjenester for beboere på 

Vear. 

 

2. Andebu kommune bes avklare om, og i så fall hvilke områder som eventuelt skal få sin 

tilknytning til Tønsberg legevakt. Dette må sees i sammenheng med hele den nye 

kommunens geografi. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

1. Det forhandles med Tønsberg legevakt om kjøp av legevakttjenester for beboere på 

Vear. 

 

2. Andebu og Stokke kommune bes avklare om, og i så fall hvilke områder som eventuelt 

skal få sin tilknytning til Tønsberg legevakt. Dette må sees i sammenheng med hele 

den nye kommunens geografi. 

 

 

Bjørn Ole Gleditsch, H fremmet følgende forslag: 

Nytt pkt 

At avtalen skal ha en midlertidighet og at den endelige avtalen godkjennes av 

fellesnemnda. 

 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Gleditsch, H. 

Forslag fremmet av Gleditsch, H ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Det forhandles med Tønsberg legevakt om kjøp av legevakttjenester for beboere på 

Vear. 
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2. Andebu og Stokke kommune bes avklare om, og i så fall hvilke områder som eventuelt 

skal få sin tilknytning til Tønsberg legevakt. Dette må sees i sammenheng med hele 

den nye kommunens geografi. 
 

3. At avtalen skal ha en midlertidighet og at den endelige avtalen godkjennes av 

fellesnemnda. 

 

 

 

61/15 FREMDRIFTSPLAN 

 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

 

62/15 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

Innstilling: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 
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63/15 SAS – SAMMENSLÅING AV MATRIKKELEN 

 

Innstilling: 

 

1. Fellesnemda gir sin tilslutning til å arbeide videre med sammenslåing av matrikkelen i 

de tre kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord.  

 

2. Nødvendige avklaringer og vedtak som må fattes før 01.01.2017 fremmes til 

fellesnemnda. 
 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Fellesnemda gir sin tilslutning til å arbeide videre med sammenslåing av matrikkelen i 

de tre kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord.  

 

2. Nødvendige avklaringer og vedtak som må fattes før 01.01.2017 fremmes til 

fellesnemnda. 

 

 

 

64/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA DE KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Innstilling: 

 

1. Koordinator anbefaler at søknad om økonomisk støtte fra de kirkelige fellesråd i SAS 

imøtekommes med kr.250.000,- for 2015 og kr. 500.000,- for året 2016. 

2. Tilskuddet overføres til Sandefjord kirkelige fellesråd eller det fellesråd 

prosjektlederstillingen legges til. Tilskuddet innarbeides i budsjettet for fellesnemnda.     

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 
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1. Søknaden om støtte fra de kirkelige fellesråd i SAS imøtekommes med kr.250.000,- 

for 2015 og kr. 500.000,- for året 2016. 

2. Tilskuddet overføres til Sandefjord kirkelige fellesråd eller det fellesråd 

prosjektlederstillingen legges til. Tilskuddet innarbeides i budsjettet for fellesnemnda.     

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Partssammensatt utvalg. 

 

Forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Søknaden om støtte fra de kirkelige fellesråd i SAS imøtekommes med kr.250.000,- 

for 2015 og kr. 500.000,- for året 2016. 

2. Tilskuddet overføres til Sandefjord kirkelige fellesråd eller det fellesråd 

prosjektlederstillingen legges til. Tilskuddet innarbeides i budsjettet for fellesnemnda.     

 

 

 

EVENTUELT 

 Informasjonsstrategi, det fremmes ønske om at det også ivaretas informasjonsstrategi 

overfor innbyggerne. 

 

 Presisering – valg til nytt kommunestyre: 

Fellesnemnda viser til behandling av sak 32/15 den 19.05.15 samt til etterfølgende 

uttalelse fra Fylkesmannen den 05.06.15 og vil presisere følgende:  

Fellesnemnda legger til grunn at de 7 representantene fra Andebu og de 11 representantene 

fra Stokke som skal oppnevnes til det nye kommunestyret er de som ved valget i 2015 ble de 

hhv  7 og 11 første personene  innvalgt i Andebu og Stokke som er valgbare i nye Sandefjord.  
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VEAR – GRENSEJUSERING, STOKKE FORMANNSKAP DEN 21.10.2015 - SAK 

68/2015 OG 80/2015 

 

Saksbehandler:  Gudrun Haabeth Grindaker    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/15 Partssammensatt utvalg 27.10.2015 

66/15 Fellesnemnda 27.10.2015 

 

Innstilling: 

 

Vedtaket fra formannskapets møte 21.10.2015, Stokke kommune - tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Formannskapet i Stokke behandlet saken om Vear – grensejustering den 21.10.2015. Saken 

med protokoll legges herved frem for Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda til orientering. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Møteprotokoll fra møte 21.10.2015, Stokke formannskap  

 

2. Korrigert saksfremstilling sak 68/15 og 80/15 Stokke formannskap 

 



  

STOKKE KOMMUNE 
Formannskapet 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

 
Møtested:  Kommunestyresalen 
Dato:  21.10.2015  
Tidspunkt: 09:00 - 13:00 

 
Til stede på møtet: 
Medlemmer: Erlend Larsen – H 
 Nils Ingar Aabol - AP 
 Grethe Østgård – H  
 Wenche Davidsen - AP 
 Roy Standal – FRP 
 Inga M Krossøy – KRF 
 Anders S Larsen – IL 
  
  
Forfall:  
 
Varamedlemmer:  
 
Fra adm. (evt. andre):  Kommunalsjef Vidar Andersen, kommunalsjef Inga Marie Faleide , 
kommunalsjef Steinar Lien, økonomisjef Torunn Årset, personal- og organisasjonssjef 
Truls Hvitstein. 
 
 
Underskrifter: 
 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt 
på møtet. 
 
 
_______________________ 
Erlend Larsen 
Ordfører 

_______________________ 
Lisbeth Benserud 
Møtesekretær 
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Merknader: Ingen 
 
Innkallingen: Godkjent 
 
Sakslisten: Godkjent 
Valgsaker vil bli behandlet til slutt i møtet. 

********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 07/2015 
REFERAT OG ORIENTERINGER  
 
Rådmannens innstilling: 
 Referat og orienteringer tas til etterretning.  

 

Behandling: 
Kommunalsjef Inga M Faleide og prosjektleder Bjørn Ferrol Olsen fra Spir arkitekter  orienterte 
vedr. status  ny Stokke ungdomsskole . 

Kommunalsjef Vidar Andersen orienterte om status flyktningemottak OCC, Brunstad   i Stokke. 

Repr. Nils Ingar Aabol (AP) fremmet ønske om befaring til flyktningemottaket OCC, samt den 
pågående byggeprosess som pågår i regi av OCC, Brunstad. 

Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
 Referat og orienteringer tas til etterretning.  

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 65/2015 
AVTALE MED JM NORGE AS OM OVERFØRING AV RETT OG PLIKT TIL JUSTERING AV 
MERVERDIAVGIFT 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Stokke kommune inngår avtale med JM Norge AS om overføring av rett og plikt til 
justering av merverdiavgift. Ordfører underskriver avtalen.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive oppstillinger i forbindelse med overføring av 
justeringsrett og –plikt for de enkelte anlegg.  

  

 

Tidligere gjennomførte behandlinger: 



Side3 
 

Hovedutvalg Plan og Miljø - 14.10.2015 

Hovedutvalg Plan og Miljøs behandling: 
Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7-0) 

 

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 
1. Stokke kommune inngår avtale med JM Norge AS om overføring av rett og plikt til 

justering av merverdiavgift. Ordfører underskriver avtalen.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive oppstillinger i forbindelse med overføring av 

justeringsrett og –plikt for de enkelte anlegg.  

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behandling: 
Votering: 
HPM sin innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 

1. Stokke kommune inngår avtale med JM Norge AS om overføring av rett og plikt til 
justering av merverdiavgift. Ordfører underskriver avtalen.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive oppstillinger i forbindelse med overføring av 
justeringsrett og –plikt for de enkelte anlegg.  

  

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 66/2015 
OPPLYSNINGSVESENETS FOND. KRAV OM NYE FESTEAVGIFTER FOR GNR 22 BNR 1 FNR 
115 OG 116. 
 
Rådmannens innstilling: 
Stokke kommune ber om at Opplysningsvesenets Fond vurderer saken på nytt og kommer med et 
ytterligere redusert krav om nye festeavgifter. Stokke kommune ber om at fristen for aksept av et 
eventuelt fremtidig tilbud settes til tidligst 15. desember 2015. 

 

 

Behandling: 
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Repr. W. Davidsen (AP) erklært inhabil - vek setet i sak 66/15. 

Møtet ble lukket under behandling av saken. 

Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. (6-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
Stokke kommune ber om at Opplysningsvesenets Fond vurderer saken på nytt og kommer med et 
ytterligere redusert krav om nye festeavgifter. Stokke kommune ber om at fristen for aksept av et 
eventuelt fremtidig tilbud settes til tidligst 15. desember 2015. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 67/2015 
KOMMUNEPLAN STOKKE, 2016-2025, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommuneplanens samfunnsdel med de mål og føringer som der ligger, vedtas 
2. Kommuneplanens arealdel, med kart, bestemmelser, retningslinjer og føringer som der 

ligger, vedtas med følgende endringer i høringsforslaget: 

Innspillnr. GBNR Formål - 
utnyttelsesgrad 

06/57 Gbnr 20/3 Sundland Bolig, B-middels 
11 Gbnr 29/1 Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
23/24 Gbnr 9/3 Brunstad Fritidsbolig 
55 Del av Gbnr 88/7 + Del av Gbnr 77/ 4 Ramsum E18 Samferdselsformål 
56 Gbnr 117/2 Løke/Åsli Bolig, A-lav  
64 Gbnr 26/3 Lunden   Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
66 Gbnr 138/8 Dyrsø Bolig, A-lav 
67 Gbnr 28/6 +del av 28/1 26/27 ASK/Lunden Bolig, B-middels 
71 Gbnr 121/5 Løkeveien Bolig, A-lav 
73/79 Gbnr 29/5 Vårnes, Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
75 Gbnr 5/8, Melsom-vikveien  Bolig, B-middels 
76 Part av Gbnr 7/10 Sjuestokk Regulert ferdig til bolig 
77 Gbnr 3/ 464,  Regulert ferdig til bolig 
81 Gbnr 40 /7  Fritidsformål 
82 Gbnr 40/7 Bolig, B- middels 
83 Gbnr. 54/1 -54/ 3 Kleppanveien Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
84 Del av Gbnr 7/11 og 10/1 Sjuestokkveien Bolig, B-middels 
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96 Gbnr 54/2 Kleppanveien 53 Bolig, B-middels 
98 Gbnr 131/12 Holt Bolig, A- lav 
106 Gbnr. 39/1 Søndre Feen Bolig, A-lav 
107 og 109 Gbnr 73/92, Sørby Bolig, B - middels 
110 Gbnr 58/12, Ragnhildrødveien, Bolig, B-middels 
111 Gbnr 20/6  Kjetilstuåsen Bolig, B-middels 
133 Gbnr./bnr. 41/8, Bogen, Fritidsbolig 
137 Gåsøyveien på Storevar Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
RPBA  309/13  Fra LNF til blanding 

næring/offentlig 
Avklart i RPBA 13/31, 22/147, 22/156 Myrejordet nord (Arne 

Garborgs vei)  
Bolig, B-middels 

44 RPBA-avklart Gbnr 70/1 + 58/59 Bredholt  Bolig, B-middels 
33 Borgeskogen A Avsatt område for mulig 

fengsel 
Inntatt separat  Fra bolig til næring 
  Justering av 

tiltaksgrense 
  Justering:  Endret til 

gammel 
reguleringsgrense, 

Inntatt separat Gbnr 74/33 20/32 20/39 Sundland Fra LNF til 
offentlig/næring, 
igangsatt reg i 2014 

Inntatt separat  Fra bolig til næring ,  tidl 
avklart 

( RPBA= Regional plan for bærekraftig arealpolitikk , Vestfold fylkeskommune 2014) 

 

Tidligere gjennomførte behandlinger: 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 14.10.2015 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: 
Rådmannens innstilling tatt til orientering. 
Enstemmig (5-0). 

 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: 
1. Kommuneplanens samfunnsdel med de mål og føringer som der ligger, vedtas 

2. Kommuneplanens arealdel, med kart, bestemmelser, retningslinjer og føringer som der 
ligger, vedtas med følgende endringer i høringsforslaget: 

Innspillnr. GBNR Formål - 
utnyttelsesgrad 

06/57 Gbnr 20/3 Sundland Bolig, B-middels 
11 Gbnr 29/1 Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
23/24 Gbnr 9/3 Brunstad Fritidsbolig 
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55 Del av Gbnr 88/7 + Del av Gbnr 77/ 4 Ramsum E18 Samferdselsformål 
56 Gbnr 117/2 Løke/Åsli Bolig, A-lav  
64 Gbnr 26/3 Lunden   Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
66 Gbnr 138/8 Dyrsø Bolig, A-lav 
67 Gbnr 28/6 +del av 28/1 26/27 ASK/Lunden Bolig, B-middels 
71 Gbnr 121/5 Løkeveien Bolig, A-lav 
73/79 Gbnr 29/5 Vårnes, Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
75 Gbnr 5/8, Melsom-vikveien  Bolig, B-middels 
76 Part av Gbnr 7/10 Sjuestokk Regulert ferdig til bolig 
77 Gbnr 3/ 464,  Regulert ferdig til bolig 
81 Gbnr 40 /7  Fritidsformål 
82 Gbnr 40/7 Bolig, B- middels 
83 Gbnr. 54/1 -54/ 3 Kleppanveien Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
84 Del av Gbnr 7/11 og 10/1 Sjuestokkveien Bolig, B-middels 
96 Gbnr 54/2 Kleppanveien 53 Bolig, B-middels 
98 Gbnr 131/12 Holt Bolig, A- lav 
106 Gbnr. 39/1 Søndre Feen Bolig, A-lav 
107 og 109 Gbnr 73/92, Sørby Bolig, B - middels 
110 Gbnr 58/12, Ragnhildrødveien, Bolig, B-middels 
111 Gbnr 20/6  Kjetilstuåsen Bolig, B-middels 
133 Gbnr./bnr. 41/8, Bogen, Fritidsbolig 
137 Gåsøyveien på Storevar Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
RPBA  309/13  Fra LNF til blanding 

næring/offentlig 
Avklart i RPBA 13/31, 22/147, 22/156 Myrejordet nord (Arne 

Garborgs vei)  
Bolig, B-middels 

44 RPBA-avklart Gbnr 70/1 + 58/59 Bredholt  Bolig, B-middels 
33 Borgeskogen A Avsatt område for mulig 

fengsel 
Inntatt separat  Fra bolig til næring 
  Justering av 

tiltaksgrense 
  Justering:  Endret til 

gammel 
reguleringsgrense, 

Inntatt separat Gbnr 74/33 20/32 20/39 Sundland Fra LNF til 
offentlig/næring, 
igangsatt reg i 2014 

Inntatt separat  Fra bolig til næring ,  tidl 
avklart 

( RPBA= Regional plan for bærekraftig arealpolitikk , Vestfold fylkeskommune 2014) 

 
Eldrerådet - 14.10.2015 

Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling. 
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Enstemmig (5-0) 

 

Eldrerådets vedtak: 
1. Kommuneplanens samfunnsdel med de mål og føringer som der ligger, vedtas 

2. Kommuneplanens arealdel, med kart, bestemmelser, retningslinjer og føringer som der 
ligger, vedtas med følgende endringer i høringsforslaget: 

Innspillnr. GBNR Formål - 
utnyttelsesgrad 

06/57 Gbnr 20/3 Sundland Bolig, B-middels 
11 Gbnr 29/1 Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
23/24 Gbnr 9/3 Brunstad Fritidsbolig 
55 Del av Gbnr 88/7 + Del av Gbnr 77/ 4 Ramsum E18 Samferdselsformål 
56 Gbnr 117/2 Løke/Åsli Bolig, A-lav  
64 Gbnr 26/3 Lunden   Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
66 Gbnr 138/8 Dyrsø Bolig, A-lav 
67 Gbnr 28/6 +del av 28/1 26/27 ASK/Lunden Bolig, B-middels 
71 Gbnr 121/5 Løkeveien Bolig, A-lav 
73/79 Gbnr 29/5 Vårnes, Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
75 Gbnr 5/8, Melsom-vikveien  Bolig, B-middels 
76 Part av Gbnr 7/10 Sjuestokk Regulert ferdig til bolig 
77 Gbnr 3/ 464,  Regulert ferdig til bolig 
81 Gbnr 40 /7  Fritidsformål 
82 Gbnr 40/7 Bolig, B- middels 
83 Gbnr. 54/1 -54/ 3 Kleppanveien Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
84 Del av Gbnr 7/11 og 10/1 Sjuestokkveien Bolig, B-middels 
96 Gbnr 54/2 Kleppanveien 53 Bolig, B-middels 
98 Gbnr 131/12 Holt Bolig, A- lav 
106 Gbnr. 39/1 Søndre Feen Bolig, A-lav 
107 og 109 Gbnr 73/92, Sørby Bolig, B - middels 
110 Gbnr 58/12, Ragnhildrødveien, Bolig, B-middels 
111 Gbnr 20/6  Kjetilstuåsen Bolig, B-middels 
133 Gbnr./bnr. 41/8, Bogen, Fritidsbolig 
137 Gåsøyveien på Storevar Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
RPBA  309/13  Fra LNF til blanding 

næring/offentlig 
Avklart i RPBA 13/31, 22/147, 22/156 Myrejordet nord (Arne 

Garborgs vei)  
Bolig, B-middels 

44 RPBA-avklart Gbnr 70/1 + 58/59 Bredholt  Bolig, B-middels 
33 Borgeskogen A Avsatt område for mulig 

fengsel 
Inntatt separat  Fra bolig til næring 
  Justering av 

tiltaksgrense 
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  Justering:  Endret til 
gammel 
reguleringsgrense, 

Inntatt separat Gbnr 74/33 20/32 20/39 Sundland Fra LNF til 
offentlig/næring, 
igangsatt reg i 2014 

Inntatt separat  Fra bolig til næring ,  tidl 
avklart 

( RPBA= Regional plan for bærekraftig arealpolitikk , Vestfold fylkeskommune 2014) 

 
Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur - 14.10.2015 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs behandling: 
Rådgiver plan og utvikling Trondar Lien orienterte hovedutvalgene om saken i forkant av møtet. 
Rådmannen korrigerte sin innstilling pkt 2 som følger: 
Kommuneplanens arealdel, med kart, bestemmelser, retningslinjer og føringer som der ligger, 
vedtas med følgende nye arealmål.  
I tillegg ble manglende tekst i tabellenlinjene nedfor lagt til. 
RPBA  309/13 Borgeskogen nordøst 1 Fra LNF til blanding 

næring/offentlig 
Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring 
Inntatt separat Gbnr 41/19 Bogen Justering av 

tiltaksgrense 
Inntatt separat Gbnr 37/20 Storevar Justering:  Endret til 

gammel 
reguleringsgrense, 

Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring ,  tidl 
avklart 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endringer og tilføyelser enstemmig tiltrådt (7-0). 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak: 
1. Kommuneplanens samfunnsdel med de mål og føringer som der ligger, vedtas. 
2. Kommuneplanens arealdel, med kart, bestemmelser, retningslinjer og føringer som der 

ligger, vedtas med følgende nye arealmål: 

Innspillnr. GBNR Formål - 
utnyttelsesgrad 

06/57 Gbnr 20/3 Sundland Bolig, B-middels 
11 Gbnr 29/1 Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
23/24 Gbnr 9/3 Brunstad Fritidsbolig 
55 Del av Gbnr 88/7 + Del av Gbnr 77/ 4 Ramsum E18 Samferdselsformål 
56 Gbnr 117/2 Løke/Åsli Bolig, A-lav  
64 Gbnr 26/3 Lunden   Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
66 Gbnr 138/8 Dyrsø Bolig, A-lav 
67 Gbnr 28/6 +del av 28/1 26/27 ASK/Lunden Bolig, B-middels 
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71 Gbnr 121/5 Løkeveien Bolig, A-lav 
73/79 Gbnr 29/5 Vårnes, Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
75 Gbnr 5/8, Melsom-vikveien  Bolig, B-middels 
76 Part av Gbnr 7/10 Sjuestokk Regulert ferdig til bolig 
77 Gbnr 3/ 464,  Regulert ferdig til bolig 
81 Gbnr 40 /7  Fritidsformål 
82 Gbnr 40/7 Bolig, B- middels 
83 Gbnr. 54/1 -54/ 3 Kleppanveien Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
84 Del av Gbnr 7/11 og 10/1 Sjuestokkveien Bolig, B-middels 
96 Gbnr 54/2 Kleppanveien 53 Bolig, B-middels 
98 Gbnr 131/12 Holt Bolig, A- lav 
106 Gbnr. 39/1 Søndre Feen Bolig, A-lav 
107 og 109 Gbnr 73/92, Sørby Bolig, B - middels 
110 Gbnr 58/12, Ragnhildrødveien, Bolig, B-middels 
111 Gbnr 20/6  Kjetilstuåsen Bolig, B-middels 
133 Gbnr./bnr. 41/8, Bogen, Fritidsbolig 
137 Gåsøyveien på Storevar Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
RPBA  309/13 Borgeskogen nordøst 1 Fra LNF til blanding 

næring/offentlig 
Avklart i RPBA 13/31, 22/147, 22/156 Myrejordet nord (Arne 

Garborgs vei)  
Bolig, B-middels 

44 RPBA-avklart Gbnr 70/1 + 58/59 Bredholt  Bolig, B-middels 
33 Borgeskogen A Avsatt område for mulig 

fengsel 
Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring 
Inntatt separat Gbnr 41/19 Bogen Justering av 

tiltaksgrense 
Inntatt separat Gbnr 37/20 Storevar Justering:  Endret til 

gammel 
reguleringsgrense, 

Inntatt separat Gbnr 74/33 20/32 20/39 Sundland Fra LNF til 
offentlig/næring, 
igangsatt reg i 2014 

Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring ,  tidl 
avklart 

( RPBA= Regional plan for bærekraftig arealpolitikk , Vestfold fylkeskommune 2014) 

 
Hovedutvalg Plan og Miljø - 14.10.2015 

Tilleggsforslag: 
Fellesforslag til nytt pkt 3: 

Administrasjonen bes utarbeide en egen sak om frikjøp fra kravet til lekeplasser. Mulige 
steder/arealer i sentrum vurderes. 

 
 



Side10 
 

Hovedutvalg Plan og Miljøs behandling: 
Rådgiver plan og utvikling Trondar Lien orienterte i saken i forkant av møtet. 
Rådmannen rettet sin innstilling pkt 2 til: 
Kommuneplanens arealdel, med kart, bestemmelser, retningslinjer og føringer som der ligger, 
vedtas med følgende nye arealformål 
I tillegg ble manglende tekst i tabellinjene nedenfor fylt ut: 

RPBA  309/13 Borgeskogen nordøst 1 Fra LNF til blanding 
næring/offentlig 

Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring 
Inntatt separat  Gbnr 41/19 Bogen  Justering av 

tiltaksgrense 
Inntatt separat  Gbnr 37/20 Storevar Justering:  Endret til 

gammel 
reguleringsgrense, 

Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring ,  tidl 
avklart 

Votering: 

Rådmannens innstilling med endringer og tilføyelser enstemmig tiltrådt (7-0) 

Fellesforslag til nytt pkt 3 enstemmig tiltrådt (7-0) 

 

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 
1. Kommuneplanens samfunnsdel med de mål og føringer som der ligger, vedtas 
2. Kommuneplanens arealdel, med kart, bestemmelser, retningslinjer og føringer som der ligger, 

vedtas med følgende nye arealformål 
 

Innspillnr. GBNR Formål - 
utnyttelsesgrad 

06/57 Gbnr 20/3 Sundland Bolig, B-middels 
11 Gbnr 29/1 Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
23/24 Gbnr 9/3 Brunstad Fritidsbolig 
55 Del av Gbnr 88/7 + Del av Gbnr 77/ 4 Ramsum E18 Samferdselsformål 
56 Gbnr 117/2 Løke/Åsli Bolig, A-lav  
64 Gbnr 26/3 Lunden   Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
66 Gbnr 138/8 Dyrsø Bolig, A-lav 
67 Gbnr 28/6 +del av 28/1 26/27 ASK/Lunden Bolig, B-middels 
71 Gbnr 121/5 Løkeveien Bolig, A-lav 
73/79 Gbnr 29/5 Vårnes, Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
75 Gbnr 5/8, Melsom-vikveien  Bolig, B-middels 
76 Part av Gbnr 7/10 Sjuestokk Regulert ferdig til bolig 
77 Gbnr 3/ 464,  Regulert ferdig til bolig 
81 Gbnr 40 /7  Fritidsformål 
82 Gbnr 40/7 Bolig, B- middels 
83 Gbnr. 54/1 -54/ 3 Kleppanveien Bolig, B-middels 
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Særskilte bestemmelser 
84 Del av Gbnr 7/11 og 10/1 Sjuestokkveien Bolig, B-middels 
96 Gbnr 54/2 Kleppanveien 53 Bolig, B-middels 
98 Gbnr 131/12 Holt Bolig, A- lav 
106 Gbnr. 39/1 Søndre Feen Bolig, A-lav 
107 og 109 Gbnr 73/92, Sørby Bolig, B - middels 
110 Gbnr 58/12, Ragnhildrødveien, Bolig, B-middels 
111 Gbnr 20/6  Kjetilstuåsen Bolig, B-middels 
133 Gbnr./bnr. 41/8, Bogen, Fritidsbolig 
137 Gåsøyveien på Storevar Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
RPBA  309/13 Borgeskogen nordøst 1 Fra LNF til blanding 

næring/offentlig 
Avklart i RPBA 13/31, 22/147, 22/156 Myrejordet nord (Arne 

Garborgs vei)  
Bolig, B-middels 

44 RPBA-avklart Gbnr 70/1 + 58/59 Bredholt  Bolig, B-middels 
33 Borgeskogen A Avsatt område for mulig 

fengsel 
Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring 
Inntatt separat  Gbnr 41/19 Bogen  Justering av 

tiltaksgrense 
Inntatt separat  Gbnr 37/20 Storevar Justering:  Endret til 

gammel 
reguleringsgrense, 

Inntatt separat Gbnr 74/33 20/32 20/39 Sundland Fra LNF til 
offentlig/næring, 
igangsatt reg i 2014 

Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring ,  tidl 
avklart 

3. Administrasjonen bes utarbeide en egen sak om frikjøp fra kravet til lekeplasser. Mulige 
steder/arealer i sentrum vurderes. 

( RPBA= Regional plan for bærekraftig arealpolitikk , Vestfold fylkeskommune 2014) 

 
Administrasjonsutvalget - 21.10.2015 

Administrasjonsutvalgets behandling: 
 
HPM sin innstilling enstemmig tiltrådt. (10 - 0) 

 

Administrasjonsutvalgets vedtak: 
1. Kommuneplanens samfunnsdel med de mål og føringer som der ligger, vedtas 
2. Kommuneplanens arealdel, med kart, bestemmelser, retningslinjer og føringer som der 

ligger, vedtas med følgende nye arealformål 
 
Innspillnr. GBNR Formål - 

utnyttelsesgrad 
06/57 Gbnr 20/3 Sundland Bolig, B-middels 
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11 Gbnr 29/1 Ekelund Bolig, B-middels 
Særskilte bestemmelser 

23/24 Gbnr 9/3 Brunstad Fritidsbolig 
55 Del av Gbnr 88/7 + Del av Gbnr 77/ 4 Ramsum E18 Samferdselsformål 
56 Gbnr 117/2 Løke/Åsli Bolig, A-lav  
64 Gbnr 26/3 Lunden   Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
66 Gbnr 138/8 Dyrsø Bolig, A-lav 
67 Gbnr 28/6 +del av 28/1 26/27 ASK/Lunden Bolig, B-middels 
71 Gbnr 121/5 Løkeveien Bolig, A-lav 
73/79 Gbnr 29/5 Vårnes, Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
75 Gbnr 5/8, Melsom-vikveien  Bolig, B-middels 
76 Part av Gbnr 7/10 Sjuestokk Regulert ferdig til bolig 
77 Gbnr 3/ 464,  Regulert ferdig til bolig 
81 Gbnr 40 /7  Fritidsformål 
82 Gbnr 40/7 Bolig, B- middels 
83 Gbnr. 54/1 -54/ 3 Kleppanveien Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
84 Del av Gbnr 7/11 og 10/1 Sjuestokkveien Bolig, B-middels 
96 Gbnr 54/2 Kleppanveien 53 Bolig, B-middels 
98 Gbnr 131/12 Holt Bolig, A- lav 
106 Gbnr. 39/1 Søndre Feen Bolig, A-lav 
107 og 109 Gbnr 73/92, Sørby Bolig, B - middels 
110 Gbnr 58/12, Ragnhildrødveien, Bolig, B-middels 
111 Gbnr 20/6  Kjetilstuåsen Bolig, B-middels 
133 Gbnr./bnr. 41/8, Bogen, Fritidsbolig 
137 Gåsøyveien på Storevar Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
RPBA  309/13 Borgeskogen nordøst 1 Fra LNF til blanding 

næring/offentlig 
Avklart i RPBA 13/31, 22/147, 22/156 Myrejordet nord (Arne 

Garborgs vei)  
Bolig, B-middels 

44 RPBA-avklart Gbnr 70/1 + 58/59 Bredholt  Bolig, B-middels 
33 Borgeskogen A Avsatt område for mulig 

fengsel 
Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring 
Inntatt separat  Gbnr 41/19 Bogen  Justering av 

tiltaksgrense 
Inntatt separat  Gbnr 37/20 Storevar Justering:  Endret til 

gammel 
reguleringsgrense, 

Inntatt separat Gbnr 74/33 20/32 20/39 Sundland Fra LNF til 
offentlig/næring, 
igangsatt reg i 2014 

Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring ,  tidl 
avklart 

3. Administrasjonen bes utarbeide en egen sak om frikjøp fra kravet til lekeplasser. Mulige 
steder/arealer i sentrum vurderes. 
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( RPBA= Regional plan for bærekraftig arealpolitikk , Vestfold fylkeskommune 2014) 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behandling: 
Votering: 

ADM  sin innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
 
Vedtak: 

1. Kommuneplanens samfunnsdel med de mål og føringer som der ligger, vedtas 
2. Kommuneplanens arealdel, med kart, bestemmelser, retningslinjer og føringer som der 

ligger, vedtas med følgende nye arealformål 
 
Innspillnr. GBNR Formål - 

utnyttelsesgrad 
06/57 Gbnr 20/3 Sundland Bolig, B-middels 
11 Gbnr 29/1 Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
23/24 Gbnr 9/3 Brunstad Fritidsbolig 
55 Del av Gbnr 88/7 + Del av Gbnr 77/ 4 Ramsum E18 Samferdselsformål 
56 Gbnr 117/2 Løke/Åsli Bolig, A-lav  
64 Gbnr 26/3 Lunden   Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
66 Gbnr 138/8 Dyrsø Bolig, A-lav 
67 Gbnr 28/6 +del av 28/1 26/27 ASK/Lunden Bolig, B-middels 
71 Gbnr 121/5 Løkeveien Bolig, A-lav 
73/79 Gbnr 29/5 Vårnes, Ekelund Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
75 Gbnr 5/8, Melsom-vikveien  Bolig, B-middels 
76 Part av Gbnr 7/10 Sjuestokk Regulert ferdig til bolig 
77 Gbnr 3/ 464,  Regulert ferdig til bolig 
81 Gbnr 40 /7  Fritidsformål 
82 Gbnr 40/7 Bolig, B- middels 
83 Gbnr. 54/1 -54/ 3 Kleppanveien Bolig, B-middels 

Særskilte bestemmelser 
84 Del av Gbnr 7/11 og 10/1 Sjuestokkveien Bolig, B-middels 
96 Gbnr 54/2 Kleppanveien 53 Bolig, B-middels 
98 Gbnr 131/12 Holt Bolig, A- lav 
106 Gbnr. 39/1 Søndre Feen Bolig, A-lav 
107 og 109 Gbnr 73/92, Sørby Bolig, B - middels 
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110 Gbnr 58/12, Ragnhildrødveien, Bolig, B-middels 
111 Gbnr 20/6  Kjetilstuåsen Bolig, B-middels 
133 Gbnr./bnr. 41/8, Bogen, Fritidsbolig 
137 Gåsøyveien på Storevar Bolig, B – middels 

Særskilte bestemmelser 
RPBA  309/13 Borgeskogen nordøst 1 Fra LNF til blanding 

næring/offentlig 
Avklart i RPBA 13/31, 22/147, 22/156 Myrejordet nord (Arne 

Garborgs vei)  
Bolig, B-middels 

44 RPBA-avklart Gbnr 70/1 + 58/59 Bredholt  Bolig, B-middels 
33 Borgeskogen A Avsatt område for mulig 

fengsel 
Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring 
Inntatt separat  Gbnr 41/19 Bogen  Justering av 

tiltaksgrense 
Inntatt separat  Gbnr 37/20 Storevar Justering:  Endret til 

gammel 
reguleringsgrense, 

Inntatt separat Gbnr 74/33 20/32 20/39 Sundland Fra LNF til 
offentlig/næring, 
igangsatt reg i 2014 

Inntatt separat Gbnr 74/11 - 74/12 - 74/28 Fra bolig til næring ,  tidl 
avklart 

3. Administrasjonen bes utarbeide en egen sak om frikjøp fra kravet til lekeplasser. Mulige 
steder/arealer i sentrum vurderes. 

( RPBA= Regional plan for bærekraftig arealpolitikk , Vestfold fylkeskommune 2014) 

 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 68/2015 
VEAR, GRENSEJUSTERING  
 
Rådmannens innstilling: 

1. Stokke kommune anbefaler at området som er avgrenset i kommunestyrevedtaket av 15. 
juni 2015, kommunestyresak 46/2015, og senere justert gjennom kommunestyrets vedtak 
av 7. september 2015, sak 74/2015, fra 1. januar 2017 inngår som en del av Tønsberg 
kommune under forutsetning av at Tønsberg kommune ønsker å overta området.  

2. Området Bruaåsen utgjør en del av området Vear slik at Bruaåsen også omfattes av 
grensejusteringen. 

3. Før grensejustering gjennomføres, skal kommunene arbeide seg fram til en felles forståelse 
av hva oppgjøret skal omfatte av faste eiendeler, kommunal infrastruktur, omfanget av 
ansatte som skal overføres, planmessige forhold, andre relevante avtaler, immaterielle og 
materielle samt fond og klausulerte gaver. Oversikten utarbeides av rådmann og legges fram 
for kommunestyret for godkjenning.  

4. Rådmann bes i gangsette en gjennomgang av kommunale eierforhold knyttet til det aktuelle 
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området.  
5. Eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ. 
6. Det forutsettes at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen. 
7. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. Utvalget 

består av ___________________. Rådmannen bistår utvalget administrativt. 
 

 

Tidligere gjennomførte behandlinger: 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 14.10.2015 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : 10/2015. 
 

 

 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : 10/2015. 
 

 
Eldrerådet - 14.10.2015 

Eldrerådets behandling: 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : 12/2015 

 

 

Eldrerådets vedtak: 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : 12/2015 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur - 14.10.2015 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs behandling: 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : 37/2015. 
 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak: 
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Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : 37/2015. 
 
 

 
Hovedutvalg Plan og Miljø - 14.10.2015 

Hovedutvalg Plan og Miljøs behandling: 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning: "Vear grensejustering - korrigert 
saksfremstilling" og saken behandles under nytt saksnummer: 79/2015 

 

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning: "Vear grensejustering - korrigert 
saksfremstilling" og saken behandles under nytt saksnummer: 79/2015 
 

 
Administrasjonsutvalget - 21.10.2015 

Administrasjonsutvalgets behandling: 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : Sak nr. 21 /15. 
 
 
 
 

 

 

Administrasjonsutvalgets vedtak: 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : Sak nr. 21/15. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behandling: 
 
Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : Sak 80/ 2015 
 

 
Formannskapets vedtak: 
Vedtak: 
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Rådmannen har sendt ut ny korrigert saksutredning:  « Vear grensejustering – korrigert 
saksfremstilling»   og saken behandles under nytt saksnummer : Sak 80/2015 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 69/2015 
MØTEPLAN 2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskap, kontrollutvalg, hovedutvalgene, 
eldreråd og brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas. 

 

Tidligere gjennomførte behandlinger: 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 14.10.2015 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: 
Rådmannens innstilling tatt til orientering. 
Enstemmig (5-0). 

Det ble bemerket en feil i møteplan. 
Møte i Eldreråd og Brukerråd den 25.06.16 skal antagelig være 25.05.16. 
 
 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: 
Forslag til møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskap, kontrollutvalg, hovedutvalgene, 
eldreråd og brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas. 

 
Eldrerådet - 14.10.2015 

Eldrerådets behandling: 
Det ble bemerket en feil i møteplan. Møte i Eldreråd og Brukerråd den 
25.06.16 skal antagelig være 25.05.16.  
 
Votering: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling. 
Enstemmig (5-0) 

 

 

Eldrerådets vedtak: 
Forslag til møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskap, kontrollutvalg, hovedutvalgene, 
eldreråd og brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas. 
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Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur - 14.10.2015 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs behandling: 
Det ble bemerket en feil i møteplan. 
Møte i Eldreråd og Brukerråd den 25.06.16 skal antagelig være 25.05.16. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7-0). 

 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak: 
Forslag til møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskap, kontrollutvalg, hovedutvalgene, 
eldreråd og brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas. 

 
Hovedutvalg Plan og Miljø - 14.10.2015 

Hovedutvalg Plan og Miljøs behandling: 
Vedtas med endring av ukedag/dato for Strategikonferansen 

Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7-0) 

 

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 
Forslag til møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskap, kontrollutvalg, hovedutvalgene, 
eldreråd og brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas. 

 
Administrasjonsutvalget - 21.10.2015 

Tilleggsforslag: 
Ordfører fremmet forslag : 

· Møterunde 7 innarbeides i møteplan 2016. 
· Komite for planlegging  av  siste møte 2016 i formannskap / kommunestyre skal etableres 

 
 
 

Administrasjonsutvalgets behandling: 
Administrasjonens bemerkninger til  fremlagt møteplan 2016: 

· Møte Eldreråd og Brukerråd  skal endres fra 25.06.16 til 25.05.16 
· Strategikonferanse - ny dato for strategikonferanse fastsettes. 
· Korrigert møteplan sendes som tilleggsvedlegg ved utsendelse avkommunestyresak til 

møte 02.11.2015. 
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Votering: 

Ordførers forslag - Enstemmig tiltrådt. (10-0) 

Rådmannens innstilling med korrigeringer  - Enstemmig tiltrådt. (10-0) 

 

Administrasjonsutvalgets vedtak: 
Forslag til møteplan for 2016  for kommunestyret, formannskap, kontrollutvalg, hovedutvalgene, 
eldreråd og brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  følgende  korrigeringer tiltrådt. 

· Møte Eldreråd og Brukerråd endres fra 25.06.16 til 25.05.16 
· Strategikonferanse - ny dato for strategikonferanse fastsettes. 
· Møterunde 7 innarbeides i møteplan  2016 
· Komite for planlegging av siste møte 2016 i formannskap / kommunestyre skal etableres 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behandling: 
Votering: 

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0) 

Korrigert møteplan for 2016 fremlegges som vedlegg i sak til kommunestyret 02.11.2015. 

 

 
Formannskapets vedtak: 
Forslag til møteplan for 2016  for kommunestyret, formannskap, kontrollutvalg, hovedutvalgene, 
eldreråd og brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  følgende  korrigeringer tiltrådt. 

· Møte Eldreråd og Brukerråd endres fra 25.06.16 til 25.05.16 
· Strategikonferanse - ny dato for strategikonferanse fastsettes. 
· Møterunde 7 innarbeides i møteplan  2016 
· Komite for planlegging av siste møte 2016 i formannskap / kommunestyre skal etableres 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 70/2015 
VALG 2015 : STOKKE KIRKELIGE FELLESRÅD 
 
Rådmannens innstilling: 
Til kirkelig fellesråd i Stokke velges følgende medlem og varamedlem perioden 21.10.2015 og fram 
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til nye Sandefjord kommune er etablert. 

Medlem: Varamedlem: 
  

 

 

Tilleggsforslag i møtet: 
Fellesforslag: 

Medlem: 

Fredrik Sørlie Borg  (KRF)  

Varamedlem: 

Mona Wendelborg (AP)  

 

Behandling: 
Votering: 

Fellesforslag enstemmig vedtatt ( 7-0). 

 
Formannskapets vedtak: 
Til kirkelig fellesråd i Stokke velges følgende medlem og varamedlem perioden 21.10.2015 og fram 
til nye Sandefjord kommune er etablert. 
Medlem: 

Fredrik Sørlie Borg  (KRF)  

Varamedlem: 

Mona Wendelborg (AP)  

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 71/2015 
VALG 2015 : STIFTELSEN STOKKE FELLESLEGAT 
 
Rådmannens innstilling: 
Til styret for Stokke Felleslegat velges representanter for perioden 21.10.15 og fram til nye 
Sandefjord kommune er etablert: 

 Representant  
1. |  
2.   
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Tilleggsforslag i møtet: 
Fellesforslag: 

1. Anne Grethe Kjellemoe Lie (KRF) 
2. Sigbjørn Bakke Aamelfot ( AP) 

 

 

 

Behandling: 
Votering: 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
Til styret for Stokke Felleslegat velges representanter for perioden 21.10.15 og fram til nye 
Sandefjord kommune er etablert: 

1. Anne Grethe Kjellemoe Lie (KRF) 
2. Sigbjørn Bakke Aamelfot ( AP) 

 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 72/2015 
VALG 2015 : STOKKE TRYGDEBOLIGERS BORETTSLAG 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Til styret i Stokke Trygdeboligers borettslag velges følgende medlemmer og  
varamedlemmer for perioden 21.10.2015 og fram til nye Sandefjord kommune er etablert. 

 Medlemmer: Varamedlemmer: 
1.   
2.   
Leder:   

 

 

Tilleggsforslag i møtet: 
Fellesforslag: 

Formannskapet påpeker at det skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer hvorav ett av 
medlemenne velges til leder. 
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Medlemmer: 

1. Kjell Konglevoll (AP ) -  leder 

2. Svein Ødeskaug (H)  

3. Håvard Kleppan  (KRF) 

Varamedlemmer: 

1. Sigurd Vedvik (H) 

2. Lene Merethe Johansen (H) 

3. Fredrikke Møller (SV) 

 

 

Behandling: 
Fellesforslag enstemmig vedtatt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
Til styret i Stokke Trygdeboligers borettslag velges følgende medlemmer og  
varamedlemmer for perioden 21.10.2015 og fram til nye Sandefjord kommune er etablert. 
Medlemmer: 

1. Kjell Konglevoll (AP ) -  leder 

2. Svein Ødeskaug (H)  

3. Håvard Kleppan  (KRF) 

 

Varamedlemmer: 

1. Sigurd Vedvik (H) 

2. Lene Merethe Johansen (H) 

3. Fredrikke Møller (SV) 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 73/2015 
VALG 2015 : STIFTELSEN BOGEN KUNSTNERVERKSTEDER 
 
Rådmannens innstilling: 
Til Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder velges følgende medlem og varamedlem for perioden 
21.10.2015 og fram til nye Sandefjord kommune er etablert.  

Medlem: Varamedlem: 
  

 

 

Tilleggsforslag i møtet: 
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Fellesforslag: 

Medlem 

Ronny Stensrud  (H)   

Varamedlem 

Kari Woxholt Sverdrup (MPDG) 

 

 

Behandling: 
Fellesforslag enstemmig vedtatt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
Til Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder velges følgende medlem og varamedlem for perioden 
21.10.2015 og fram til nye Sandefjord kommune er etablert.  
Medlem 

Ronny Stensrud  (H)   

Varamedlem 

Kari Woxholt Sverdrup (MPDG) 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 74/2015 
VALG 2015 : STIFTELSEN MELSOM MØLLE 
 
Rådmannens innstilling: 
Til Stiftelsen Melsom Mølle velges følgende medlem og varamedlem for perioden 21.10.2015 og 
fram til nye Sandefjord kommune er etablert.  

Medlem: Varamedlem: 
  

 

 

Tilleggsforslag i møtet: 
Fellesforslag: 

Medlem: 

Tore Simonsen  (H ) 
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Varamedlem: 

Jon Folkvord  (SP )  

 

 

Behandling: 
Votering: 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
Til Stiftelsen Melsom Mølle velges følgende medlem og varamedlem for perioden 21.10.2015 og 
fram til nye Sandefjord kommune er etablert.  

Medlem: 

Tore Simonsen  (H ) 

Varamedlem: 

Jon Folkvord  (SP )  

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 75/2015 
VALG 2015: STIFTELSEN STOKKE BYGDETUN 
 
Rådmannens innstilling: 
Til Stiftelsen Stokke Bygdetun velges medlemmer og personlige varamedlemmer for perioden høst 
2015 og fram til nye Sandefjord kommune er etablert: 

 Medlemmer Varamedlemmer (personlige) 
1.   
2.   

 

 

Tilleggsforslag i møtet: 
Fellesforslag: 

Medlemmer: 

1. Nils Ingar Aabol  (AP ) 
2. Øivind Nilsen  (KRF ) 
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Varamedlemmer: 

1. Marianne Bakke Hangaas (KRF) 
2. Dag Einar Kværhellen  (H )   

 

Behandling: 
Votering: 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
Til Stiftelsen Stokke Bygdetun velges medlemmer og personlige varamedlemmer for perioden høst 
2015 og fram til nye Sandefjord kommune er etablert: 

Medlemmer: 

1. Nils Ingar Aabol  (AP ) 
2. Øivind Nilsen  (KRF ) 

 

Varamedlemmer: 

1. Marianne Bakke Hangaas (KRF) 

2. Dag Einar Kværhellen  (H )   

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 76/2015 
VALG 2015 : OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD 
 
Rådmannens innstilling: 
Til Oslofjordens friluftsråd velges følgende medlemmer og varamedlemmer for perioden 
21.10.2015 og fram til nye Sandefjord kommune er etablert. 

 Medlemmer: Varamedlemmer: 
1.   
2.   
3.   

 

 

Tilleggsforslag i møtet: 
Fellesforslag: 

Medlemmer: 

1. John Sverre F Dahl (IL)  
2. Marianne Aase  (MPG) 
3. Anne Gro Ahnstrøm  (AP) 
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Varamedlemmer: 

1. Kåre Pettersen  (V)  
2. Monica Johansen (FRP)  
3. Svein Ødeskaug (H)  

 

Behandling: 
Votering: 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
Til Oslofjordens friluftsråd velges følgende medlemmer og varamedlemmer for perioden 
21.10.2015 og fram til nye Sandefjord kommune er etablert. 
Medlemmer: 

1. John Sverre F Dahl (IL)  
2. Marianne Aase  (MPG) 
3. Anne Gro Ahnstrøm  (AP) 

Varamedlemmer: 

1. Kåre Pettersen  (V)  
2. Monica Johansen (FRP)  
3. Svein Ødeskaug (H)  

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 77/2015 
VALG 2015: TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 
 
Rådmannens innstilling: 
 1.Til Stokke kommunes representant og vararepresentant i Tønsberg Renseanlegg IKS for 
perioden høst 2015 – og fram til nye Sandefjord kommune er etablert velges: 

 Representant Vararepresentant 
   

 

2. Stokke kommune slutter seg til forslaget om at representantskapet nedsetter en valgkomite som 
kommer med forslag til styrekandidater. 

 

 

Tilleggsforslag i møtet: 
Fellesforslag - ny ordlyd  pkt. 1: 

Til Stokke kommunes representant og vararepresentant til representantskapet i Tønsberg 
Renseanlegg IKS for perioden høst 2015 og fram til nye Sandefjord kommune er etablert velges: 
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Representant:  Ordfører Erlend Larsen 

Vararepresentant: Varaordfører Nils Ingar Aabol 

 

Behandling: 
Votering: 

Fellesforslag til endring av pkt. 1, opprettholdelse av pkt. 2 og  valg av representanter - enstemmig 
vedtatt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 
 1.Til Stokke kommunes representant og vararepresentant til representantskapet i  Tønsberg 
Renseanlegg IKS for perioden høst 2015 – og fram til nye Sandefjord kommune er etablert velges: 

Representant: Ordfører Erlend Larsen  Vararepresentant:  Varaordfører Nils Ingar Aabol 

2. Stokke kommune slutter seg til forslaget om at representantskapet nedsetter en valgkomite som 
kommer med forslag til styrekandidater. 

   
   

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 78/2015 
EVENTUELT  
 
 

Behandling: 
Repr. N.I Aabol (AP) ønsket administrasjonens status vedr. naboforhold og håndtering av gjentatte 
klager på beboer på Rørkoll.  

Kommunalsjef Steinar Lien besvarte spørsmålet. 

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 79/2015 
SAMARBEID MED TØNSBERG LEGEVAKT - OPPSIGELSE AV AVTALE 
 
Rådmannens innstilling: 
Stokke kommune sier opp avtalen med Tønsberg legevakt med virkning fra 1.1.2017.  

 

Tidligere gjennomførte behandlinger: 
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Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 14.10.2015 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: 
Rådmannens innstilling tatt til orientering.  
Enstemmig (5-0). 
 
Brukerrådets anbefaling: 
På grunn av tilgjengelighet og naturlig tilhørighet for de som bor i yttergrensen anbefaler rådet at 
det gjøres avtaler med Tønsberg legevakt om et visst antall plasser. 
 

 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: 
Stokke kommune sier opp avtalen med Tønsberg legevakt med virkning fra 1.1.2017.  

 
Eldrerådet - 14.10.2015 

Eldrerådets behandling: 
Votering: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling. 
Enstemmig (5-0) 

 
 

 

Eldrerådets vedtak: 
Stokke kommune sier opp avtalen med Tønsberg legevakt med virkning fra 1.1.2017.  

 
Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur - 14.10.2015 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs behandling: 
Renate Sølversen (H) fremmet følgende tilleggspunkt på vegne av HOOK:  
For perioden fram til 1.1.17 gis rådmannen fullmakt til å inngå ny avtale med Tønsberg kommune 
om legevakttjenester for Stokke kommune.  
 
Kirsti Søyland (IN) foreslo følgende: 
Det forhandles med Tønsberg kommune om kjøp av et definert antall plasser for innbyggere som 
bor i områdene Sjuestokk, Melsomvik, Borgegrenda v/Sem, Kværne, Arnadal / Fossnes, Dyrsø og 
Borgen. 
Forslag til ny avtale gjeldende fra 01.01.2017 utarbeides og godkjennes av Stokke kommunestyre. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tilleggspunkt tiltrådt 5-2. 
Mindretallet besto av SP og IN. 
 
H, AP og FRP  tok forbehold om endret stemmegivning i den videre behandling. 
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Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak: 
· Stokke kommune sier opp avtalen med Tønsberg legevakt med virkning fra 1.1.2017. 

 
· For perioden fram til 1.1.17 gis rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Tønsberg 

kommune om legevakttjenester for Stokke kommune.  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilleggsforslag i møtet: 
Repr. Anders Larsen fremmet forslag på  vegne av IL og KRF : 
 
Forslag til ny innstilling i formannskapet: 

1. For perioden frem til 31.12.2016 gis rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Tønsberg 
kommune om legevakttjenester for Stokke kommune. 

2. For perioden fra 01.01.2017 bes rådmannen fremforhandle forslag til ny avtale med 
Tønsberg kommune om legevakttjenester for områder i Stokke som naturlig vil sokne til 
Tønsberg legevakt pga geografisk nærhet.  Aktuelle områder er Melsomvik nord for 
rundkjøring (inkludert Vadumåsen øst), Skjeebygda nord for Reinsgata, Dalenveien øst 
for Dalen, Vennerød, Gryte, Skåum og øvrig bebyggelse tilstøtende Fv 312 (Borgen, 
Dyrsø, Fossnes, Kværne/Gjærsø).  Eksakte avgrensninger settes av rådmannen.  
(Vears innbyggere forutsettes overflyttet til Tønsberg fra samme dato).   
Saken kommer opp på nytt for godkjenning av Stokke kommunestyre snarest mulig. 
Resterende del av befolkningen overføres til Sandefjord legevakt fra 01.01.2017. 

 
 

 

Repr. G. Østgård (H) - Forslag om nytt punkt 3: 
 
Rådmannen gis i oppdrag å forhandle om kjøp av anslagsvis 1000 plasser for innbyggerne i 
Stokke fra 1.1.2017.  
 

 

Behandling: 
Votering: 

Repr. Larsen (IL) på vegne av IL og KRF trakk sitt  forslag. 

HOOK sin innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0) 

Forslag fra repr. G. Østgård (H)  om nytt pkt. 3 - Enstemmig tiltrådt. (7-0) 
 

 
Formannskapets vedtak: 

· Stokke kommune sier opp avtalen med Tønsberg legevakt med virkning fra 1.1.2017. 
 

· For perioden fram til 1.1.17 gis rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Tønsberg 
kommune om legevakttjenester for Stokke kommune.  



Side30 
 

· Rådmannen gis i oppdrag å forhandle om kjøp av anslagsvis 1000 plasser for 
innbyggerne i Stokke fra 1.1.2017.  

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 80/2015 
VEAR - GRENSEJUSTERING - KORRIGERT SAKSFREMSTILLING 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Stokke kommune anbefaler at området som er avgrenset i kommunestyrevedtaket av 15. 
juni 2015, kommunestyresak 46/2015, og senere justert gjennom kommunestyrets vedtak 
av 7. september 2015, sak 74/2015, fra 1. januar 2017 inngår som en del av Tønsberg 
kommune under forutsetning av at Tønsberg kommune ønsker å overta området.  

2. Området Bruaåsen utgjør en del av området Vear slik at Bruaåsen også omfattes av 
grensejusteringen. 

3. Før grensejustering gjennomføres, skal kommunene arbeide seg fram til en felles forståelse 
av hva oppgjøret skal omfatte av faste eiendeler, kommunal infrastruktur, omfanget av 
ansatte som skal overføres, planmessige forhold, andre relevante avtaler, immaterielle og 
materielle samt fond og klausulerte gaver. Oversikten utarbeides av rådmann og legges fram 
for kommunestyret for godkjenning.  

4. Rådmann bes i gangsette en gjennomgang av kommunale eierforhold knyttet til det aktuelle 
området.  

5. Eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ. 
6. Det forutsettes at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen. 
7. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. Utvalget 

består av ___________________. Rådmannen bistår utvalget administrativt. 
 

Tidligere gjennomførte behandlinger: 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 14.10.2015 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: 
 
Rådmannens innstilling tatt til orientering. 
Enstemmig (5-0). 

Rådets anbefaling:  
Forhandlingsutvalget sørger for at tilbudet fra Vear idrettsforening, Unifield fotball, fremdeles er 
tilgjengelig for mennesker med utviklingshemming bosatt i nye Sandefjord kommune (Stokke). 
 
 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: 
1. Stokke kommune anbefaler at området som er avgrenset i kommunestyrevedtaket av 15. 

juni 2015, kommunestyresak 46/2015, og senere justert gjennom kommunestyrets vedtak 
av 7. september 2015, sak 74/2015, fra 1. januar 2017 inngår som en del av Tønsberg 
kommune under forutsetning av at Tønsberg kommune ønsker å overta området.  

2. Området Bruaåsen utgjør en del av området Vear slik at Bruaåsen også omfattes av 
grensejusteringen. 

3. Før grensejustering gjennomføres, skal kommunene arbeide seg fram til en felles forståelse 
av hva oppgjøret skal omfatte av faste eiendeler, kommunal infrastruktur, omfanget av 
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ansatte som skal overføres, planmessige forhold, andre relevante avtaler, immaterielle og 
materielle samt fond og klausulerte gaver. Oversikten utarbeides av rådmann og legges fram 
for kommunestyret for godkjenning.  

4. Rådmann bes i gangsette en gjennomgang av kommunale eierforhold knyttet til det aktuelle 
området.  

5. Eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ. 
6. Det forutsettes at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen. 
7. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. Utvalget 

består av ___________________. Rådmannen bistår utvalget administrativt. 
 

 
 
Eldrerådet - 14.10.2015 

Eldrerådets behandling: 
Votering: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling. 
Enstemmig (5-0) Eldrerådet ønsker å bli løpende orientert om videre saksbehandling. 

 

Eldrerådets vedtak: 
1. Stokke kommune anbefaler at området som er avgrenset i kommunestyrevedtaket av 15. 

juni 2015, kommunestyresak 46/2015, og senere justert gjennom kommunestyrets vedtak 
av 7. september 2015, sak 74/2015, fra 1. januar 2017 inngår som en del av Tønsberg 
kommune under forutsetning av at Tønsberg kommune ønsker å overta området.  

2. Området Bruaåsen utgjør en del av området Vear slik at Bruaåsen også omfattes av 
grensejusteringen. 

3. Før grensejustering gjennomføres, skal kommunene arbeide seg fram til en felles forståelse 
av hva oppgjøret skal omfatte av faste eiendeler, kommunal infrastruktur, omfanget av 
ansatte som skal overføres, planmessige forhold, andre relevante avtaler, immaterielle og 
materielle samt fond og klausulerte gaver. Oversikten utarbeides av rådmann og legges fram 
for kommunestyret for godkjenning.  

4. Rådmann bes i gangsette en gjennomgang av kommunale eierforhold knyttet til det aktuelle 
området.  

5. Eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ. 
6. Det forutsettes at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen. 
7. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. Utvalget 

består av ___________________. Rådmannen bistår utvalget administrativt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur - 14.10.2015 

Tilleggsforslag: 
Dag Einar Kværhellen (H) foreslo følgende: 
HOOK tar rådmannens innstilling til orientering, og vil eventuelt komme tilbake med endret 
stemmegivning i senere saksgang.  

 
 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs behandling: 
 
Votering: 
Dag Einar Kværhellen (H) sitt forslag enstemmig tiltrådt (7-0). 
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Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak: 
HOOK tar rådmannens innstilling til orientering, og vil eventuelt komme tilbake med endret 
stemmegivning i senere saksgang.  
 

 
Hovedutvalg Plan og Miljø - 14.10.2015 

Tilleggsforslag: 
Forslag fra representant Tom Granli (IL): 

Pkt 6 tas ut av innstillingen 
Pkt 3 tilføyes: .....i henhold til inndelingsloven..... Slik at teksten blir: Før grensejustering 
gjennomføres, skal kommunene i henhold til inndelingsloven, arbeide seg frem til en felles..... 

 
 

Fellesforslag fra Ap, V og H: 

Saken tas til orientering. Det tas forbehold om mulig endret ordlyd i videre saksgang. 

 
 

Hovedutvalg Plan og Miljøs behandling: 
Votering: 

Forslag fra IL satt opp mot rådmannens innstilling punktene 1-7 falt (2-5 )  Mindretallet utgjorde IL 
og MDG 

Fellesforslag fra Ap, V og H satt opp mot rådmannens innstilling tiltrådt (5-2) Mindretallet utgjorde 
IL og MDG 
 

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 
Fellesforslag fra Ap, V og H: 

Saken tas til orientering. Det tas forbehold om mulig endret ordlyd i videre saksgang. 
 
 
Administrasjonsutvalget - 21.10.2015 

Administrasjonsutvalgets behandling: 
Protokolltilførsel: 

Uttalelse fra de ansattes representanter om Vear og grensejustering: 
Vi er, som de ansattes representanter, opptatt av prosessen rundt Vear- spørsmålet. Vi opplever at 
saken om grensejustering skaper usikkerhet blant de ansatte. Det har kommet opp mange 
spørsmål som de ønsker svar på. Dette gjelder ogsåde som ikke har arbeidssted på Vear. Det blir 
derfor viktig med god og tydelig kommunikasjon fremover, for å skape ro og for å ivareta de 
ansatte og deres rettigheter på en best mulig måte.  
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Før en grensejustering gjennomføres, ønsker de ansattes representanter at: 
1. Det settes i gang en kartlegging av alle sektorer der overtallighet vil kunne være aktuelt. 
 
2. Kartleggingen skal ha til hensikt finne ut hvem som ønsker å bli med inn i nye Sandefjord 
kommune, og hvem som ikke ønsker det. 
 
3. Gjennom drøftinger skal de ansattes representanter, sammen med de aktuelle berørte 
kommunene, finne frem til klare retningslinjer for hvordan prosessen skal gjennomføres i spørsmål 
som har med de ansatte gjøre. 
 
Votering: 
Rådmannens instilling tas til etterretning. (10-0) 

 

 

Administrasjonsutvalgets vedtak: 
1. Stokke kommune anbefaler at området som er avgrenset i kommunestyrevedtaket av 15. 

juni 2015, kommunestyresak 46/2015, og senere justert gjennom kommunestyrets vedtak 
av 7. september 2015, sak 74/2015, fra 1. januar 2017 inngår som en del av Tønsberg 
kommune under forutsetning av at Tønsberg kommune ønsker å overta området.  

2. Området Bruaåsen utgjør en del av området Vear slik at Bruaåsen også omfattes av 
grensejusteringen. 

3. Før grensejustering gjennomføres, skal kommunene arbeide seg fram til en felles forståelse 
av hva oppgjøret skal omfatte av faste eiendeler, kommunal infrastruktur, omfanget av 
ansatte som skal overføres, planmessige forhold, andre relevante avtaler, immaterielle og 
materielle samt fond og klausulerte gaver. Oversikten utarbeides av rådmann og legges fram 
for kommunestyret for godkjenning.  

4. Rådmann bes i gangsette en gjennomgang av kommunale eierforhold knyttet til det aktuelle 
området.  

5. Eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ. 
6. Det forutsettes at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen. 
7. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. Utvalget 

består av ___________________. Rådmannen bistår utvalget administrativt. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilleggsforslag i møtet: 
Repr. Anders Larsen (IL) fremmet nytt forslag til innstilling på vegne av KRF  og IL: 
Vear –grensejustering - endring av rådmannens forslag: 
Rådmannens forslag nummer 1, 3, 4 og 5 opprettholdes. 
Punkt 2 - Nytt pkt. 
Punkt 6 - Nytt pkt.  
 
Nye pkt. 2: 
2. Området Bruaåsen/Nordre Råstad utgjør en del av området Vear, slik at dette området 
ogsåomfattes av grensejusteringen. 
Nytt pkt. 6  
6. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. Utvalget 
består av Ordfører (E. Larsen), varaordfører (N.I. Aabol) og opposisjonsleder (A. Larsen). 
Rådmannen bistår utvalget administrativt. 
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Repr. W. Davidsen fremmet på vegne av AP , H og FRP nytt forslag til innstilling: 

1.På bakgrunn av avholdt folkeavstemming ber Stokke kommunestyre om at KMD tar stilling til 
Vears fremtidige kommunetilhørighet. Folkeavstemmingen i september viste at  
- 63,8 % av de avgitte stemmene på Vear (766) ønsket å bli overført til Tønsberg, mens  
- 34,1 % av de avgitte stemmene (409) ville følge Stokke inn i nye Sandefjord.  
Tilsvarende tall for resten av Stokke kommune er  16,9 % (599) og 77,8 (2763). 
 
 
2. Vears befolkning utgjør 23 % av nåværende Stokke kommune, og kommunestyret mener derfor 
at saken bør behandles som en kommunedeling.  
 
 
3. Dersom KMD finner det riktig å overføre Vear til Tønsberg, mener Stokke kommunestyre  
a) at grensen bør følge vedlagte kart 
b) at kommunalt ansatte knyttet til kommunal tjenesteproduksjon skal overføres til Tønsberg i 
henhold til reglene for virksomhetsoverdragelse 
c) at begge kommunene finner en felles forståelse av hva oppgjøret skal omfatte av faste 
eiendeler, kommunal infrastruktur, omfanget av ansatte som skal overføres, planmessige forhold, 
andre relevante avtaler, immaterielle og materielle rettigheter samt fond og klausulerte gaver. 
Oversikten utarbeides av rådmannen og legges fram for kommunestyret for godkjenning i løpet av 
2016. Dersom ikke enighet oppnås følges videre prosedyre i inndelingsloven § 18. 
d) at eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ 
e) at det skal opprettes et forhandlingsutvalg som skal bestå av ordfører, varaordfører og 
opposisjonsleder. Rådmannen bistår utvalget administrativt.  
 
 
4. Det legges til grunn at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen ihht 
inndelingsloven 18. Tidligere bevilget tilskudd til kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke er 
ment å dekke kostnadene ved å slå sammen disse kommunene, og ikke en grenseendring mellom 
Tønsberg og Stokke.  
 

 

 

 

Ordfører fremmet forslag om tilleggspunkt:  
 
Rådmann får i oppdrag å kvalitetssikre kartgrensene før kommunestyremøtet 2. november. 
 

 

Behandling: 
Votering: 

Rådmannens forslag enstemmig forkastet. (7-0) 

Forslag fra H, AP og FRP  satt opp mot forslag fra  IL og KRF . Forslag fra H, AP og FRP vedtatt 
(5-2). ( Mindretallet utgjorde IL og KRF) 
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Ordførers forslag om ett  tilleggspunkt  - Enstemmig tiltrådt. (7-0) 

 

 
Formannskapets vedtak: 
1.På bakgrunn av avholdt folkeavstemming ber Stokke kommunestyre om at KMD tar stilling til 
Vears fremtidige kommunetilhørighet. Folkeavstemmingen i september viste at  
- 63,8 % av de avgitte stemmene på Vear (766) ønsket å bli overført til Tønsberg, mens  
- 34,1 % av de avgitte stemmene (409) ville følge Stokke inn i nye Sandefjord.  
Tilsvarende tall for resten av Stokke kommune er  16,9 % (599) og 77,8 (2763). 
 
2. Vears befolkning utgjør 23 % av nåværende Stokke kommune, og kommunestyret mener derfor 
at saken bør behandles som en kommunedeling.  
 
3. Dersom KMD finner det riktig å overføre Vear til Tønsberg, mener Stokke kommunestyre  
a) at grensen bør følge vedlagte kart 
b) at kommunalt ansatte knyttet til kommunal tjenesteproduksjon skal overføres til Tønsberg i 
henhold til reglene for virksomhetsoverdragelse 
c) at begge kommunene finner en felles forståelse av hva oppgjøret skal omfatte av faste 
eiendeler, kommunal infrastruktur, omfanget av ansatte som skal overføres, planmessige forhold, 
andre relevante avtaler, immaterielle og materielle rettigheter samt fond og klausulerte gaver. 
Oversikten utarbeides av rådmannen og legges fram for kommunestyret for godkjenning i løpet av 
2016. Dersom ikke enighet oppnås følges videre prosedyre i inndelingsloven § 18. 
d) at eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ 
e) at det skal opprettes et forhandlingsutvalg som skal bestå av ordfører, varaordfører og 
opposisjonsleder. Rådmannen bistår utvalget administrativt.  
 
4. Det legges til grunn at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen ihht 
inndelingsloven 18. Tidligere bevilget tilskudd til kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke er 
ment å dekke kostnadene ved å slå sammen disse kommunene, og ikke en grenseendring mellom 
Tønsberg og Stokke.  
 
5. Rådmann får i oppdrag å kvalitetssikre kartgrensene før kommunestyremøtet 2. november. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 81/2015 
ØKONOMIRAPPORT DRIFT 2. TERTIAL 2015 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Budsjettkontroll pr 2.tertial 2015 tas til orientering. 
2. Sektorenes rammer justeres slik tabellen under viser. Til sammen kr 15 341 000,- (netto) 

tilføres rammene. Reserverte midler justeres slik tabellen under viser. Til sammen kr 
14 201 000,- (netto) trekkes ut av rammen. Sentrale poster justeres slik tabellen under 
viser. Til sammen kr 1 140 000,- (netto) trekkes ut av rammen.  
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3. Rådmannen gis fullmakt til å justere sektorenes rammer med innsparinger på vakanser/ 
refusjon sykelønn når regnskapet for 2015 gjøres opp. Disse midlene tilføres 
inntektskonto for vakanse/ sykerefusjon på reserverte midler, og balanserer denne. 

4. Overføring til kirkelig fellesråd er justert for sentralt lønnsoppgjør, og overføringen utgjør 
kr 4 583’ etter 2.tertial 2015. 

 

 

 

Behandling: 
Votering:  

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 

1. Budsjettkontroll pr 2.tertial 2015 tas til orientering. 
2. Sektorenes rammer justeres slik tabellen under viser. Til sammen kr 15 341 000,- (netto) 

tilføres rammene. Reserverte midler justeres slik tabellen under viser. Til sammen kr 
14 201 000,- (netto) trekkes ut av rammen. Sentrale poster justeres slik tabellen under 
viser. Til sammen kr 1 140 000,- (netto) trekkes ut av rammen.  
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3. Rådmannen gis fullmakt til å justere sektorenes rammer med innsparinger på vakanser/ 
refusjon sykelønn når regnskapet for 2015 gjøres opp. Disse midlene tilføres 
inntektskonto for vakanse/ sykerefusjon på reserverte midler, og balanserer denne. 

4. Overføring til kirkelig fellesråd er justert for sentralt lønnsoppgjør, og overføringen utgjør 
kr 4 583’ etter 2.tertial 2015. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 82/2015 
ØKONOMIRAPPORT INVESTERINGER 2. TERTIAL 2015 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Økonomirapport investeringer 2. tertial 2015 tas til orientering. 
2. Budsjettet endres i henhold til kolonnen «Endringer 2. tertial» i vedlegget. 
3. Finansieringen endres slik i budsjett 2015: 

Låneopptaket økes med kr 3’ (ikke-avgiftsfinansierte prosjekt øker med kr 518’ og 
avgiftsfinansierte prosjekt reduseres med kr 515’). 

Bruk av ubundet investeringsfond økes med kr 22’. 

Bruk av tilskudd økes med kr 1 136’ 

  

 

Behandling: 
Votering: 



Side38 
 

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0) 

 
Formannskapets vedtak: 

1. Økonomirapport investeringer 2. tertial 2015 tas til orientering. 
2. Budsjettet endres i henhold til kolonnen «Endringer 2. tertial» i vedlegget. 
3. Finansieringen endres slik i budsjett 2015: 

Låneopptaket økes med kr 3’ (ikke-avgiftsfinansierte prosjekt øker med kr 518’ og 
avgiftsfinansierte prosjekt reduseres med kr 515’). 

Bruk av ubundet investeringsfond økes med kr 22’. 

Bruk av tilskudd økes med kr 1 136’ 

  

 
********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 83/2015 
KONSTITUERING AV RÅDMANN 
 
Ansettelsesutvalgets innstilling: 

1. Kommunalsjef Vidar Andersen konstitueres som rådmann i Stokke kommune fra og med 
1.1.2016 til og med 31.12.2016 

2. Økonomisjef Torunn Årset konstitueres som assisterende rådmann i Stokke kommune fra 
og med 1.1.2016 til og med 31.12.2016 

3. Politisk lønnsutvalg delegeres myndighet til å fremforhandle arbeids- og lønnsbetingelser 
samt inngå arbeidsavtaler med begge 

 

Tidligere gjennomførte behandlinger: 

Administrasjonsutvalget - 21.10.2015 

Administrasjonsutvalgets behandling: 
Møtet ble lukket under behandling av saken. 

Votering: 

Ansettelsesutvalgets innstilling enstemmig  tilrådt. ( 10-0) 

 

Administrasjonsutvalgets vedtak: 
1. Kommunalsjef Vidar Andersen konstitueres som rådmann i Stokke kommune fra og med 

1.1.2016 til og med 31.12.2016 
2. Økonomisjef Torunn Årset konstitueres som assisterende rådmann i Stokke kommune fra 

og med 1.1.2016 til og med 31.12.2016 
3. Politisk lønnsutvalg delegeres myndighet til å fremforhandle arbeids- og lønnsbetingelser 
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samt inngå arbeidsavtaler med begge 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behandling: 
Votering: 

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt. (7 -0) 

 
Formannskapets vedtak: 

1. Kommunalsjef Vidar Andersen konstitueres som rådmann i Stokke kommune fra og med 
1.1.2016 til og med 31.12.2016 

2. Økonomisjef Torunn Årset konstitueres som assisterende rådmann i Stokke kommune fra 
og med 1.1.2016 til og med 31.12.2016 

3. Politisk lønnsutvalg delegeres myndighet til å fremforhandle arbeids- og lønnsbetingelser 
samt inngå arbeidsavtaler med begge 

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

 



  

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling 

 

Arkivsak nr  15/2322 

Saksbehandler: Trondar Lien 

Vear - grensejustering - korrigert saksfremstilling 

 

Saksnr Utvalg Møtedato 

10/2015 Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.10.2015 

12/2015 Eldrerådet 14.10.2015 

37/2015 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 14.10.2015 

79/2015 Hovedutvalg Plan og Miljø 14.10.2015 

21/2015 Administrasjonsutvalget 21.10.2015 

80/2015 Formannskapet 21.10.2015 

 Kommunestyret  

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Stokke kommune anbefaler at området som er avgrenset i kommunestyrevedtaket 
av 15. juni 2015, kommunestyresak 46/2015, og senere justert gjennom 
kommunestyrets vedtak av 7. september 2015, sak 74/2015, fra 1. januar 2017 
inngår som en del av Tønsberg kommune under forutsetning av at Tønsberg 
kommune ønsker å overta området.  

2. Området Bruaåsen utgjør en del av området Vear slik at Bruaåsen også omfattes av 
grensejusteringen. 

3. Før grensejustering gjennomføres, skal kommunene arbeide seg fram til en felles 
forståelse av hva oppgjøret skal omfatte av faste eiendeler, kommunal infrastruktur, 
omfanget av ansatte som skal overføres, planmessige forhold, andre relevante avtaler, 
immaterielle og materielle samt fond og klausulerte gaver. Oversikten utarbeides av 
rådmann og legges fram for kommunestyret for godkjenning.  

4. Rådmann bes i gangsette en gjennomgang av kommunale eierforhold knyttet til det 
aktuelle området.  

5. Eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ. 
6. Det forutsettes at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen. 
7. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. 

Utvalget består av ___________________. Rådmannen bistår utvalget administrativt. 
 

Repr. Anders Larsen (IL) fremmet nytt forslag til innstilling på vegne av KRF  og IL: 
Vear –grensejustering - endring av rådmannens forslag: 
Rådmannens forslag nummer 1, 3, 4 og 5 opprettholdes. 
Punkt 2 - Nytt pkt. 
Punkt 6 - Nytt pkt.  
 
Nye pkt. 2: 

2. Området Bruaåsen/Nordre Råstad utgjør en del av området Vear, slik at dette området 
ogsåomfattes av grensejusteringen. 
Nytt pkt. 6  

6. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. 
Utvalget består av Ordfører (E. Larsen), varaordfører (N.I. Aabol) og opposisjonsleder (A. 
Larsen). Rådmannen bistår utvalget administrativt. 
 
 



  

Repr. W. Davidsen fremmet på vegne av AP , H og FRP nytt forslag til innstilling: 

1.På bakgrunn av avholdt folkeavstemming ber Stokke kommunestyre om at KMD tar stilling 
til Vears fremtidige kommunetilhørighet. Folkeavstemmingen i september viste at  
- 63,8 % av de avgitte stemmene på Vear (766) ønsket å bli overført til Tønsberg, mens  
- 34,1 % av de avgitte stemmene (409) ville følge Stokke inn i nye Sandefjord.  
Tilsvarende tall for resten av Stokke kommune er  16,9 % (599) og 77,8 (2763). 
 
 
2. Vears befolkning utgjør 23 % av nåværende Stokke kommune, og kommunestyret mener 
derfor at saken bør behandles som en kommunedeling.  
 
 
3. Dersom KMD finner det riktig å overføre Vear til Tønsberg, mener Stokke kommunestyre  
a) at grensen bør følge vedlagte kart 
b) at kommunalt ansatte knyttet til kommunal tjenesteproduksjon skal overføres til Tønsberg i 
henhold til reglene for virksomhetsoverdragelse 
c) at begge kommunene finner en felles forståelse av hva oppgjøret skal omfatte av faste 
eiendeler, kommunal infrastruktur, omfanget av ansatte som skal overføres, planmessige 
forhold, andre relevante avtaler, immaterielle og materielle rettigheter samt fond og 
klausulerte gaver. Oversikten utarbeides av rådmannen og legges fram for kommunestyret 
for godkjenning i løpet av 2016. Dersom ikke enighet oppnås følges videre prosedyre i 
inndelingsloven § 18. 
d) at eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ 
e) at det skal opprettes et forhandlingsutvalg som skal bestå av ordfører, varaordfører og 
opposisjonsleder. Rådmannen bistår utvalget administrativt.  
 
 
4. Det legges til grunn at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen ihht 
inndelingsloven 18. Tidligere bevilget tilskudd til kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke 
er ment å dekke kostnadene ved å slå sammen disse kommunene, og ikke en grenseendring 
mellom Tønsberg og Stokke.  
 

 

 

 

Ordfører fremmet forslag om tilleggspunkt:  
 
Rådmann får i oppdrag å kvalitetssikre kartgrensene før kommunestyremøtet 2. november. 
 

 

Vedlegg: 

Rev.Sept_Vear_Hogsnes 

Søknad grensejustering - Vear - Hognsnes - Bjelland i Stokke og Tønsberg kommune 

Grensejustering - utredning 

 

Sammendrag 

Kongen i Statsråd vedtok den 24. april 2015 at kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord 
(heretter SAS-kommunene) skal slås sammen den 1. januar 2017. Kommunens navn blir 
Sandefjord. Senere er det fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt beskjed om 



  

at en eventuell grensejustering skal gjelde fra samme dato.  

Saksutredning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte den 3. januar 2014 et ekspertutvalg 
som skulle foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene. Dette 
arbeidet ble en del av grunnlaget for det som er benevnt som statens “Kommunereform”.  
Ekspertutvalget fikk i mandat å gjennomgå og foreslå prinsipper og kriterier for ny 
kommuneinndeling. 
 
I sin delrapport avgitt i mars 2014 peker departementet på delte boområder som et problem. 
 

“En effekt av befolkningsveksten i sentrale områder er at tettstedene har blitt større, slik 
at de etter hvert omfatter flere kommuner og i enkelte tilfeller har vokst sammen, som 
for eksempel Sarpsborg og Fredrikstad, og Porsgrunn og Skien. Sentraliseringen har 
samtidig medført mindre befolkningsdekning i de mest spredtbygde områdene i landet, 
og også her har det skjedd en regional sentralisering med vekst i tettstedene. Et forhold 
som tyder på særlig sterk regional integrasjon er byområder og tettsteder som splittes 
opp av kommunegrenser. (… )Eksempler, der en større del av tettstedet delt opp finner 
vi i Spydeberg, Ski, Vear, Vennesla, Bryne, Ålgård/Figgjo og Kvernaland.” 

 
Spørsmålet om grensejustering/kommunedeling ble tidlig et tema, og det ble fra rådmannen 
utredet ulike alternativer for framdrift. Kommunestyret vedtok den 16. juni 2014 i sak 41/2014 
pkt 11: 

“Kommunestyret mener at Vear-Hogsnes-Bjelland-området bør samles i en kommune.  
Rådmannen bes umiddelbart innlede forhandlinger med Tønsberg kommune for å 
etablere en prosess i tråd med Inndelingslova. 

 
Det ble avholdt 3 møter med Tønsberg kommune om området Vear/Hogsnes, og 
kommunestyret behandlet saken, og vedtok den 3. november 2014 i sak 71/2014 følgende: 
 

1. Forhandlingsutvalget skal søke å framforhandle et forslag til avtale med Tønsberg 
kommune som skal legges fram for kommunestyret til godkjennelse. 

2. Alle stemmeberettigede innbyggere i Stokke kommune bør høres i spørsmålet om 
Vears framtidige kommunetilhørighet. Høringen må legges opp på en slik måte at 
det kommer fram hva de ulike deler av kommunen mener. 

3. Spørsmålet om Vears framtidige kommunetilhørighet framlegges på nytt for 
kommunestyret når kommunestrukturen for Stokke og Tønsberg kommuner er 
endelig avklart. 

 
Tønsberg bystyre vedtok 17. september 2014, i sak 112/14 følgende: 

1. Tønsberg bystyre mener Vear-Hognses-Bjelland-området bør samles i en 
kommune, og vil gjennomføre drøftingsmøter med Stokke kommune. 

2. Innbyggerne i Vear-Hogsnes-Bjelland sine ønske om kommunetilhørighet bør 
tillegges avgjørende vekt. 

3. Bystyret gir ordfører, varaordfører og opposisjonsleder fullmakt til å komme frem til 
enighet med Stokke kommune om premisser for en eventuell grenseendring. 

4. Felles forslag til premisser for grenseendring og fremdriftsplan skal legges fram for 
bystyret.  

 
Avgjørelsen om hvorvidt området skal bli en del av nye Sandefjord kommune eller Tønsberg 
kommune fattes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet har 
definert en eventuell overføring av Vear til Tønsberg kommune eller 
Hogsnes/Bjelland/Smørberg til Stokke/Nye Sandefjord kommune som grensejustering, jfr 



  

brev av 10. august 2015. 
 
Rådmannen har i sin analyse og oppsummering lagt vekt på: 
· Hensynet til innbyggernes ønsker 
· Hensynet til identitet 
· Hensynet til tjenestetilbud 
· Hensynet til kommunalt ansatte 
· Hensynet til kommunenes økonomi (herunder overgangsordninger om VA- og 

nyinvesteringer) 
 
 
Sammenslåingen 

Arbeidet med å slå sammen de tre kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord startet i 
Stokke med prinsippvedtak 16. desember 2013 om at Stokke kommune bør søke å bli en del 
av en større kommunestruktur. Det ble der fattet følgende vedtak: 
1. Rådmannen bes legge fram en sak om ulike alternative kommunesammenslåinger / -

struktur og strategiske valg knyttet til disse. 
2. Rådmannen bes vurdere samarbeid med andre kommuner på aktuelle 

tjenesteområder. 
3. Utredningene bør inneholde en framdriftsplan for temaene i punkt 1 og 2 i dette vedtak 

 
Det ble utredet i alt syv alternativ der byalternativene Tønsberg/TNT (mot nord) og 
Sandefjord (mot sør) ble satt opp mot innlandsalternativet 5K (Holmestrand, Hof, Re, Andebu 
og Stokke). Dette ble lagt fram for politisk behandling, og i kommunestyresak den 3. mars 
2014, sak 1/2014 vedtok kommunestyret: 
 
1. Stokke kommune søker samarbeid med tanke på fremtidig sammenslåing med en eller 

flere kommuner 
2. Stokke kommune ønsker å utrede sammenslåing av 6K-kommunene. Det avsettes kr 

100 000 til å dekke Stokkes andel av videre felles utredningsarbeid. Inndekningen av 
beløpet avklares i egen sak om 6K. 

3. Stokke kommune ønsker å utrede sammenslåing med Tønsberg / TNT. 
4. Stokke kommune ønsker å utrede sammenslåing med Sandefjord og eventuelt Andebu. 

Utredningen tar utgangspunkt i tidligere foreslåtte SAS-modell fra 2004. 
5. Videre samarbeid i 2K, herunder felles politiske møter, stanses inntil videre.  
6. Det nedsettes et politisk forhandlingsutvalg som gjennomfører møter med kommunene. 

Utvalget består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Rådmannen tiltrer 
utvalget og fremmer innstilling. Det forutsettes at gruppeledere og tillitsvalgte involveres 
i prosessen underveis. 

7. 6. Kommunens innbyggere skal involveres. 
8. 7. Den lokale og regionale kommunestrukturprosessen søkes koordinert med den 

tilsvarende prosess på nasjonalt nivå. 
9. Endelig vedtak om hvilken struktur Stokke velger, søkes avgjort i kommunestyremøtet 

16. juni 2014. 
10. Rådmannen gis fullmakt til å søke økonomisk støtte til videre utredningsarbeid. 

 
Prosessen ble gjennomført i henhold til inndelingslova både når det gjaldt prosess og 
medvirkning gjennom blant annet fire folkemøter. Det ble gjennomført en meningsmåling 
etter folkemøtene som anbefalte et veivalg mot Sandefjord, slik som her er omtalt under 
punktet “Innbyggerundersøkelser”. 
 
I kommunestyret 16. juni 2014 ble det i sak enstemmig vedtatt at Stokke kommune skulle 
søke sammen i en ny sammenslutning av kommuner, og med 25-4 stemmer ble det vedtatt 
av det skulle startes forhandlinger med Sandefjord kommune. Samtidig ble det åpnet for at 
Andebu kommune også kunne bli en del av en slik ny kommunestruktur. Det ble i juni 2014 



  

vedtatt at det skulle gjennomføres politiske forhandlinger med tanke på et felles 
forhandlingsdokument som kunne vedtas i de tre kommunene. 
 
Fra august 2014 og ut året ble det gjennomført forhandlinger der også Andebu kommune 
deltok. 19. desember 2014 ble forhandlingsutvalgets utredning, fellesdokumentet, 
underskrevet, og den 5. februar 2015 ble det gjort vedtak enkeltvis og felles i de tre 
kommunestyrene å sende søknad om kommunesammenslåing. 
Sammenslåingsøknaden ble anbefalt av fylkesmannen i Vestfold og kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 6. februar 2015. I kongelig resolusjon 24. april 2015, nr 413, 
ble det vedtatt at kommunene skulle slås sammen fra 1. januar 2017. 
 
Vear-initiativ 

Kort tid etter at rådmannen avga innstilling om sammenslåing med Sandefjord kommune, tok 
en gruppe innbyggere initiativ til det skulle gjennomføres en parallell utredning av 
sammenslåing med Tønsberg kommune. Den samme innbygg gruppa etablerte og stilte 
egen liste til kommunevalget – Innbyggerlista. 
 
Det er kommunene selv som i følge inndelingslovas § 10 avgjør på hvilken måte innbyggerne 
skal høres. I kommunestyresak 46/12015 15. juni 2015 ble tidligere vedtak om å avvente en 
eventuell folkeavstemning opphevet, og det ble vedtatt at en rådende folkeavstemning etter 
kommunelovens § 39a skulle avholdes. 
 
Kommunestyret vedtok den 15. juni 2015 i sak 46/2015 følgende: 
 

“Det avholdes rådgivende folkeavstemning om Vear-områdets kommunetilhørighet 
samtidig med kommunevalget 2015. Det gis anledning til å forhåndsstemme ved 
oppmøte i valglokale i Stokke kommune på samme måte som ved ordinære valg. 
Alle stemmeberettigede i Stokke kommune kan delta.  
Folkeavstemmingen må legges opp på en slik måte at det kommer fram hva 
innbyggerne i det som defineres som Vear-området mener.” 
 

I en søknad av 17. august 2015 tok innbyggere fra Vear initiativ overfor Fylkesmannen til å 
starte en prosess for grensejustering/kommunedeling. En slik folkeavstemning er hjemlet i 
inndelingslova § 10.  
 
Fylkesmannen i Vestfold ba den 19. august 2015 om et faktagrunnlag om kommunene.  En 
slik oversikt er utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold 2. september 2015 (se vedlegg) etter 
at Stokke kommune og Tønsberg kommune har sendt inn faktagrunnlag på forespørsel.  
 
To rådgivende folkeavstemninger både i Vear (Stokke kommune) og i tre grunnkretser i 
Tønsberg (Hogsnes, Bjelland og Smørberg) ble avholdt samtidig med kommunevalget 2015.  
 
Stemmefordelingen i og utenfor kjerneområdet Vear er beskrevet i tabell 1.  
 
I valgområdet Vear var 63.8 prosent av de avgitte stemmene (766 stemmer) for Tønsberg- 
alternativet. 34,1 prosent (409 stemmer) av stemmene var for Sandefjordalternativet. 
 
I Stokke ble alle innbyggerne bedt om råd. Flertallet av Stokkes innbyggere samlet ønsket at 
Vear skal være en del av nye Sandefjord kommune. Det ble lagt vekt på at 
folkeavstemmingen i Stokke kommune både skulle gjøres tilrettelagt og tilgjengelig. Det var 
derfor mulig å stemme i alle norske kommuner og på alle utenriksstasjoner. 
 
Folkeavstemningen viste med stor majoritet mot 17 stemmer at innbyggerne på Tønsbergs 
side ønsket å forbli i Tønsberg, mens 63,8 prosent av de som avga stemme på Vear ønsket 
at Vear skal bli en del av Tønsberg kommune. 



  

 
 

Tabell 1,endrede tall: Rådgivende folkeavstemning grensespørsmål Vear, tilhørighet 

   

 Vear Stokke Melsom Vennerød Stokke uten 
Vear 

Stokke 
samlet 

I hvilken kommune bør 
Vear i nåværende Stokke 
kommune tilhøre? 

1647 4281 1701 1336  
 

7318 

 
 

8965 

Valgdeltakelse i prosent 72,9 34,0 44,6 34,9 48,4 52,9 

Stokke/nye Sandefjord 
kommune 

409 1169 586 332  
2763 

 
3172 

Alternativets svarprosent 34,1 80,3 77,3 71,2 78,0 66,9 

Tønsberg kommune 766 202 144 115 599 1365 

Alternativets svarprosent 63,8 13,9 19 24,7 16,9 28,8 

Vet ikke 25 85 28 19 180 205 

Alternativets svarprosent 2,1 5,8 3,7 4,1 5,1 4,3 

Antall avgitte stemmer 1200 1456 758 466 3542 4742 

 

Bruaåsens tilhørighet 

Da kommunestyret  16. juni 2015 i sak 46/2015 definerte Vear geografisk, ble området 
Bruaåsen ikke tatt med som en del av Vear. Dette området består av 16 husstander og 47 
manntallsførte innbyggere. Spørsmålet om dette området ble løftet fram, blant annen av 
Innbyggerlista. Spørsmålet ble tatt opp igjen, og kommunestyret behandlet saken den 7. 
september 2015 i sak 74/2015. Vedtaket ble:  
 

Det vises til K-sak -46/15 Grensespørsmål Vear Hogsnes:  
Dersom flertallet av innbyggerne på Vear i folkeavstemningen 14.09.2015 ønsker å bli 
en del av Tønsberg, gis rådmannen i oppdrag å gjennomføre en høring blant 
innbyggerne på Bruaåsen om deres fremtidige kommunetilhørighet. Høringen skal finne 
sted umiddelbart etter folkeavstemning 14.09.2015. 

 
For å gjennomføre dette på den mest hensiktsmessige måten, er hver av de manntallsførte 
innbyggerne tilskrevet og gitt mulighet til, gjennom en anonym undersøkelse, å besvare det 
samme spørsmålet som ble stilt i folkeavstemningen.  
 
Det er etter valget gjennomført en anonym rundspørring for manntallsførte beboere på 
Bruaåsen om framtidig tilhørighet med frist 30. september. Det var 40 av 47 som besvarte 
høringen (85,1 prosents opplsutning), og 28 av disse (70 prosent) mener Bruaåsen eventuelt 
overføres Tønsberg sammen med Vear. Motsatt mente 11 (27,5 prosent) at Bruaåsen skal 
fortsette å være en del av Stokke. Én svarte vet ikke (2,5 prosent) 
 
Innbyggerundersøkelser 
I forbindelse med forarbeidet til kommunesammenslåingen gjennomførte Stokke kommune 
en innbyggerundersøkelse våren 2014 som den 2. juni 2014 ble forelagt formannskapet. 
Undersøkelsen omfattet hele kommunen. I denne var det et klart flertall for at Stokke 
kommune skulle slå seg sammen med Sandefjord kommune (og eventuelt Andebu 
kommune). Undersøkelsen var gjennomført slik at et representativt utvalg av kommunens 
innbyggere ble hørt. Bare ett området ble sonet spesielt: Vear. 
 
Et flertall av innbyggerne i Vear-området ønsker fortsatt en tilhørighet til Stokke kommune 
selv om Stokke kommune skulle bli slått sammen med Sandefjord kommune. Av de 69 
prosentene som var positive til kommunesammenslåing sa 74 prosent innbyggere at de 



  

ønsket Sandefjord som retningsvalg. Bare 14 prosent ønsket en kommunesammenslåing 
med Tønsberg kommune.  
Hovedfunn hele kommunen: 
72% av innbyggerne på Vear er for sammenslåing, mot 64% for innbyggerne som er bosatt 
et annet sted i kommunen 
 
· 33% foretrekker sammenslåing med Sandefjord 
· 32% foretrekker sammenslåing med Sandefjord og 
· Andebu 
· 14% foretrekker sammenslåing med Tønsberg 
· 9% fortrekker sammenslåing med Andebu 
· 6% foretrekker sammenslåing med TNT 
· 4%vet ikke 
· 2% foretrekker sammenslåing med 5 K 

(Kilde: Innbyggerundersøkelse, Moment Analyse mai/juni 2014) 
 
Undersøkelsen viste også at 51 prosent av respondentene på Vear som var for en 
kommunesammenslåing var for sammenslåing med Sandefjord kommune, mens 40 prosent 
var for en sammenslåing med Tønsberg kommune.  
 
Hovedfunn Vear, fortrukket valg: 
· Tønsberg 28% 
· Sandefjord 27% 
· Sandefjord og Andebu 24% 
· TNT 12% 
· Andebu 4% 
· Vet ikke3 % 
· 5K 2% 

(Kilde: Innbyggerundersøkelse, Moment Analyse mai/juni 2014) 
 

En ny undersøkelse gjort av SAS-kommunene i februar 2015 viste det samme.  61 prosent 
av de spurte sa ja til SAS-sammenslåingen, 26 prosent sa nei. Og 13 prosent sa “vet ikke”. 
Undersøkelsen var telefonisk og hadde 750 respondenter. 
 
Kommunetilhørighet 

Kommunetilhørighet er både et spørsmål om tjenestetilbud og om identitet. For innbyggerne 
kan identitetsspørsmålet være overliggende, følelsesmessig og knyttet til ting som butikk, 
nærmiljø, nabolag, idrettslag og kirke. Noe er knyttet til kommunale tjenester og infrastruktur, 
men og noe er udefinerbart. 
 
Stokke kommune har bygd ut et stort antall tjenester og en grunnleggende helhetlig 
infrastruktur i nærmiljøet på Vear, jfr. fylkesmannens vedlagte faktagrunnlag. Dersom dette 
overføres Tønsberg kommune vil både videre drift, vedlikehold og dimensjoneringen av 
tjenestetilbudet være underlagt Tønsberg kommune. Stokke kommune kan ikke legge 
føringer for videre drift. 
 
Hensynet til ansatte og til tjenestested 
Omfanget av en grensejustering avhenger av flere forhold: 
1. Endret tjenestested, virksomhetsoverdragelse 
2. Eventuell overtallighet blant ansatte i forhold til tjenestenivå 
3. Endring av administrative strukturer, hensynet til ansatte 
4. Infrastruktur, mengde og omfang – økonomisk oppgjør 
5. Befolkningsmengde, eksisterende tjenestetilbud 

 
Dersom det skal gjennomføres store endringer, vil det være behov for tid til å sørge for gode 



  

prosesser før endringen trer i kraft. Det fordres åpenhet og medvirkning i henhold til 
gjeldende lover og avtaleverk. 
 
I rundskriv til inndelingslova (H – 10/15) heter det:  
 

“Eit vedtak om grenseendring som gjeld fleire enn eit fåtal personar, bør ikkje setjast i 
verk før andre årsskifte etter at vedtaket er fatta. Då vil rammetilskotet til kommunane 
kunne byggje på oppdaterte kriteriedata som tek omsyn til dei nye grensene.” 

 
Departementet mener med grunnlag i at Stokke, Andebu og Sandefjord skal slås sammen 
fra 1. januar 2017, kan det være hensiktsmessig å få avgjørelse i denne saken høsten 2015 
slik at en eventuell endring skjer fra samme tidspunkt. Da vil også forholdet til de ansatte 
være gjennomgått helhetlig. 
 
Departementet tar sikte på å ha fattet en endelig avgjørelse før årsskiftet 2015/2016. 
Arbeidet med å avklare alle praktiske, økonomiske og tjenestemessige forhold må avklares 
så raskt som mulig. Ikke minst skal de ansattes rettigheter ivaretas.  
 
Hensyn til demokrati og samfunnsdeltakelse 

I tidligere saksutredninger hvor spørsmålet om grensejustering er drøftet har det vært pekt 
på at en eventuell grensejustering kan føre til at innbyggerne i berørte områder mister 
mulighet til å være politisk aktive i sin hjemkommune fra et område overføres til ny kommune 
til nytt kommunevalg avholdes. Det vil kunne skape et demokratisk vakuum dersom en 
grenseendring ikke samordnes med valgperioden for kommunevalg. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en annen tilnærming til dette spørsmålet 
da de i sitt brev av 11. september 2015 blant annet skriver:  

“Departementet mener at grensejusteringer midt i en kommunestyre- eller 
fylkestingsperiode ikke er et demokratisk problem.”. 

Praktisk gjennomføring av eventuell grensejustering 

Dersom departementet fastsetter at Vear skal overføres til Tønsberg kommune, bør arbeidet 
med overføringen starte umiddelbart. Det foreslås derfor at kommunestyret nedsetter et 
forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. 
 
Inndelingslovas § 19 sier noe om hvordan eierandeler skal fordeles ved en grensejustering. 

Blir eit område skilt ut frå ein kommune eller eit fylke og lagt til ein annan kommune eller 
eit anna fylke, skal den retten som den første kommunen eller fylkeskommunen har til 
vegar, gater, bruer, offentlege plassar og annan forvaltningseigedom som fullt ut eller i 
svært stor grad tener vedkomande område, overførast til den andre kommunen eller 
fylkeskommunen. 

Annan eigedom kan fordelast mellom kommunane eller fylkeskommunane, eller 
påbydast nytta i fellesskap, dersom dette er rimeleg og formålstenleg ut frå kommunale 
eller fylkeskommunale omsyn. Skjønnsnemnda, jf § 23, avgjer i kva forhold delinga eller 
samarbeidet skal gå føre seg, og kan fastsetje nærmare vilkår. 

Skjønnsnemnda kan avgjere at gjeld som ein kommune eller fylkeskommune har stifta i 
samband med kjøp av eller påkostnad på eigedom som nemnt i første og andre ledd, 
heilt eller delvis skal takast over av den kommunen eller fylkeskommunen eigedommen 



  

blir overført til. Eventuelt kan det fastsetjast at vedkomande kommune eller 
fylkeskommune skal betale vederlag for eigedommen i pengar. 

Dersom det ikkje blir teke særskilt avgjerd, skal rettar og plikter som ikkje er fordelte etter 
første til tredje ledd i denne paragrafen, bli att hos den opphavlege kommunen eller 
fylkeskommunen. 

Juridiske grunnlag 
Inndelingslova, flere bestemmelser 

Kommuneloven, innbyggerhøringer 

Økonomiske konsekvenser 

Økonomisk oppgjør og fordeling vil bli egen sak 

Barn- og unges interesser 
Barn og unge blir ivaretatt 

Miljøkonsekvenser 
Ingen på det ytre miljøet 

HMS/Folkehelse 
Ingen  

Vurdering og konklusjon 

Beslutningen om hvilken kommune Vear skal tilhøre vil bli fattet av departementet. 
Argumenter som skal vektlegges er blant annet befolkningens mening, hensynet til 
tjenestetilbud og infrastruktur.  

Kommunestyret i Stokke har vedtatt å vektlegge de berørte innbyggeres mening, men 
kommunestyret har ønsket at Vear blir med Stokke kommune inn i nye Sandefjord 
kommune. Kommunestyret vedtok 15. juni 2015 i sak 46/15: 

 
“Stokke kommunestyre mener Vear-området naturlig hører til Stokke kommune, også 
når Stokke kommune slås sammen med Andebu og Sandefjord kommuner 01.01.17.” 

 
Totalt i kommune deltok 4742 i den rådgivende folkeavstemningen, hvorav 1200 fra Vear. 
Tallene viste at et klart flertall på 3172 stemmer fra kommunen som helhet ønsket Vear 
videre med, og inn i Sandefjord, mens 1365 ønsket at Vear i fremtiden skal tilhøre Tønsberg. 
 
For hele kommunen samlet, var stemmedifferansen på 1807 i favør Sandefjord (status quo).  
 
På Vear var det 766 som mente Vear i fremtiden skal tilhøre Tønsberg, mens 409 var i favør 
Sandefjord 
 
For Vear krets var stemmedifferansen på 357 stemmer i favør Tønsberg. 
 
Rådmannen mener samlet sett at hensynet til innbyggernes ønske i denne saken bør 
vektlegges. Alternativet ville vært status quo. Prosessen har over tid vært gitt klare føringer 
for en grensejustering, slik at arbeidet videre kan konsentreres om en god og omforent avtale 
med Tønsberg. 

På bakgrunn av den rådgivende folkeavstemningen og meningen lokalt på Vear anbefaler 
rådmann at Vear-området, slik det fremgår av vedlagte kart, overføres til Tønsberg kommune 



  

fra det tidspunktet departementet bestemmer, der også Bruaåsen inngår som en del av Vear. 
 
 

Behandlinger og vedtak: 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne             14.10.2015 

 
Behandling: 
 
Rådmannens innstilling tatt til orientering. 
Enstemmig (5-0). 

Rådets anbefaling:  
Forhandlingsutvalget sørger for at tilbudet fra Vear idrettsforening, Unifield fotball, 
fremdeles er tilgjengelig for mennesker med utviklingshemming bosatt i nye Sandefjord 
kommune (Stokke). 
 
 

Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: 
1. Stokke kommune anbefaler at området som er avgrenset i 

kommunestyrevedtaket av 15. juni 2015, kommunestyresak 46/2015, og senere 
justert gjennom kommunestyrets vedtak av 7. september 2015, sak 74/2015, fra 
1. januar 2017 inngår som en del av Tønsberg kommune under forutsetning av at 
Tønsberg kommune ønsker å overta området.  

2. Området Bruaåsen utgjør en del av området Vear slik at Bruaåsen også omfattes av 
grensejusteringen. 

3. Før grensejustering gjennomføres, skal kommunene arbeide seg fram til en felles 
forståelse av hva oppgjøret skal omfatte av faste eiendeler, kommunal infrastruktur, 
omfanget av ansatte som skal overføres, planmessige forhold, andre relevante 
avtaler, immaterielle og materielle samt fond og klausulerte gaver. Oversikten 
utarbeides av rådmann og legges fram for kommunestyret for godkjenning.  

4. Rådmann bes i gangsette en gjennomgang av kommunale eierforhold knyttet til det 
aktuelle området.  

5. Eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ. 
6. Det forutsettes at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen. 
7. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. 

Utvalget består av ___________________. Rådmannen bistår utvalget 
administrativt. 
 

 
 

 

 

Eldrerådet             14.10.2015 

 
Behandling: 
Votering: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling. 
Enstemmig (5-0) 

Eldrerådet ønsker å bli løpende orientert om videre saksbehandling. 

 

Eldrerådets vedtak: 
1. Stokke kommune anbefaler at området som er avgrenset i 

kommunestyrevedtaket av 15. juni 2015, kommunestyresak 46/2015, og senere 
justert gjennom kommunestyrets vedtak av 7. september 2015, sak 74/2015, fra 
1. januar 2017 inngår som en del av Tønsberg kommune under forutsetning av at 
Tønsberg kommune ønsker å overta området.  

2. Området Bruaåsen utgjør en del av området Vear slik at Bruaåsen også omfattes av 
grensejusteringen. 



  

3. Før grensejustering gjennomføres, skal kommunene arbeide seg fram til en felles 
forståelse av hva oppgjøret skal omfatte av faste eiendeler, kommunal infrastruktur, 
omfanget av ansatte som skal overføres, planmessige forhold, andre relevante 
avtaler, immaterielle og materielle samt fond og klausulerte gaver. Oversikten 
utarbeides av rådmann og legges fram for kommunestyret for godkjenning.  

4. Rådmann bes i gangsette en gjennomgang av kommunale eierforhold knyttet til det 
aktuelle området.  

5. Eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ. 
6. Det forutsettes at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen. 
7. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. 

Utvalget består av ___________________. Rådmannen bistår utvalget 
administrativt. 

 
 

 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur             14.10.2015 

 
Behandling: 
 
Votering: 
Dag Einar Kværhellen (H) sitt forslag enstemmig tiltrådt (7-0). 
 

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak: 
HOOK tar rådmannens innstilling til orientering, og vil eventuelt komme tilbake med endret 
stemmegivning i senere saksgang.  
 

 
 

 

Hovedutvalg Plan og Miljø             14.10.2015 

 
Behandling: 
Votering: 

Forslag fra IL satt opp mot rådmannens innstilling punktene 1-7 falt (2-5 )  Mindretallet 
utgjorde IL og MDG 

Fellesforslag fra Ap, V og H satt opp mot rådmannens innstilling tiltrådt (5-2) Mindretallet 
utgjorde IL og MDG 
 

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 
Fellesforslag fra Ap, V og H: 

Saken tas til orientering. Det tas forbehold om mulig endret ordlyd i videre saksgang. 
 
 

 

 

Administrasjonsutvalget             21.10.2015 

 
Behandling: 
Protokolltilførsel: 

Uttalelse fra de ansattes representanter om Vear og grensejustering: 
Vi er, som de ansattes representanter, opptatt av prosessen rundt Vear- spørsmålet. Vi 
opplever at saken om grensejustering skaper usikkerhet blant de ansatte. Det har kommet 
opp mange spørsmål som de ønsker svar på. Dette gjelder ogsåde som ikke har 
arbeidssted på Vear. Det blir derfor viktig med god og tydelig kommunikasjon fremover, for 
å skape ro og for å ivareta de ansatte og deres rettigheter på en best mulig måte.  
 
Før en grensejustering gjennomføres, ønsker de ansattes representanter at: 
1. Det settes i gang en kartlegging av alle sektorer der overtallighet vil kunne være aktuelt. 
 



  

2. Kartleggingen skal ha til hensikt finne ut hvem som ønsker å bli med inn i nye 
Sandefjord kommune, og hvem som ikke ønsker det. 
 
3. Gjennom drøftinger skal de ansattes representanter, sammen med de aktuelle berørte 
kommunene, finne frem til klare retningslinjer for hvordan prosessen skal gjennomføres i 
spørsmål som har med de ansatte gjøre. 
 
Votering: 
Rådmannens instilling tas til etterretning. (10-0) 

 

 

Administrasjonsutvalgets vedtak: 
1. Stokke kommune anbefaler at området som er avgrenset i 

kommunestyrevedtaket av 15. juni 2015, kommunestyresak 46/2015, og senere 
justert gjennom kommunestyrets vedtak av 7. september 2015, sak 74/2015, fra 
1. januar 2017 inngår som en del av Tønsberg kommune under forutsetning av at 
Tønsberg kommune ønsker å overta området.  

2. Området Bruaåsen utgjør en del av området Vear slik at Bruaåsen også omfattes av 
grensejusteringen. 

3. Før grensejustering gjennomføres, skal kommunene arbeide seg fram til en felles 
forståelse av hva oppgjøret skal omfatte av faste eiendeler, kommunal infrastruktur, 
omfanget av ansatte som skal overføres, planmessige forhold, andre relevante 
avtaler, immaterielle og materielle samt fond og klausulerte gaver. Oversikten 
utarbeides av rådmann og legges fram for kommunestyret for godkjenning.  

4. Rådmann bes i gangsette en gjennomgang av kommunale eierforhold knyttet til det 
aktuelle området.  

5. Eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ. 
6. Det forutsettes at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen. 
7. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Stokke kommune. 

Utvalget består av ___________________. Rådmannen bistår utvalget 
administrativt. 

 
 

 

Formannskapet             21.10.2015 
 
Behandling: 
Votering: 

Rådmannens forslag enstemmig forkastet. (7-0) 

Forslag fra H, AP og FRP  satt opp mot forslag fra  IL og KRF . Forslag fra H, AP og FRP 
vedtatt (5-2). ( Mindretallet utgjorde IL og KRF) 

Ordførers forslag om ett  tilleggspunkt  - Enstemmig tiltrådt. (7-0) 

 

 

 

Formannskapets vedtak: 
1.På bakgrunn av avholdt folkeavstemming ber Stokke kommunestyre om at KMD tar 
stilling til Vears fremtidige kommunetilhørighet. Folkeavstemmingen i september viste at  
- 63,8 % av de avgitte stemmene på Vear (766) ønsket å bli overført til Tønsberg, mens  
- 34,1 % av de avgitte stemmene (409) ville følge Stokke inn i nye Sandefjord.  



  

Tilsvarende tall for resten av Stokke kommune er  16,9 % (599) og 77,8 (2763). 
 
2. Vears befolkning utgjør 23 % av nåværende Stokke kommune, og kommunestyret 
mener derfor at saken bør behandles som en kommunedeling.  
 
3. Dersom KMD finner det riktig å overføre Vear til Tønsberg, mener Stokke 
kommunestyre  
a) at grensen bør følge vedlagte kart 
b) at kommunalt ansatte knyttet til kommunal tjenesteproduksjon skal overføres til 
Tønsberg i henhold til reglene for virksomhetsoverdragelse 
c) at begge kommunene finner en felles forståelse av hva oppgjøret skal omfatte av faste 
eiendeler, kommunal infrastruktur, omfanget av ansatte som skal overføres, planmessige 
forhold, andre relevante avtaler, immaterielle og materielle rettigheter samt fond og 
klausulerte gaver. Oversikten utarbeides av rådmannen og legges fram for kommunestyret 
for godkjenning i løpet av 2016. Dersom ikke enighet oppnås følges videre prosedyre i 
inndelingsloven § 18. 
d) at eventuelle saker som angår arbeidskirken på Vear, behandles av kirkens organ 
e) at det skal opprettes et forhandlingsutvalg som skal bestå av ordfører, varaordfører og 
opposisjonsleder. Rådmannen bistår utvalget administrativt.  
 
4. Det legges til grunn at staten betaler alle omkostningene ved grenseendringen ihht 
inndelingsloven 18. Tidligere bevilget tilskudd til kommunene Sandefjord, Andebu og 
Stokke er ment å dekke kostnadene ved å slå sammen disse kommunene, og ikke en 
grenseendring mellom Tønsberg og Stokke.  
 
5. Rådmann får i oppdrag å kvalitetssikre kartgrensene før kommunestyremøtet 2. 
november. 
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DELEGERING AV MYNDIGHET TIL PROSJEKTLEDER 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/15 Fellesnemnda 27.10.2015 

 

Innstilling: 

 

1. Prosjektleder delegeres myndighet til å treffe beslutninger i alle saker som er 

innenfor Fellesnemndas ansvarsområde, med følgende begrensninger: 

 

a. Saker som er av prinsipiell karakter skal legges frem for Fellesnemnda. 

Ved tvil om en sak er å anse som prinsipiell, avklares dette med 

Fellesnemndas leder. 

 

b. Saker som Fellesnemnda har vedtatt skal avgjøres av Fellesnemnda 

selv, av Partssammensatt utvalg (PSU) eller av folkevalgte utvalg som 

Fellesnemnda har opprettet, omfattes ikke av delegert myndighet.  

 

c. Ansettelse av ny kommunes øverste ledelse, dvs rådmannens 

ledergruppe, skal legges frem til folkevalgt behandling. Jfr punkt 3.  

 

d. Beslutninger med økonomiske konsekvenser må være i samsvar med 

Fellesnemndas budsjettvedtak. Videre må beslutningenes økonomiske 

videreføringskonsekvenser være innenfor rammene av de tre 

kommunenes økonomiplaner. 

 

2. Prosjektleder gis myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for 

Fellesnemnda, for Partssammensatt utvalg og for folkevalgte utvalg som 

Fellesnemnda har opprettet. 

 

3. Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å vedta ansettelser av den øverste 

ledelse i den nye kommunen, dvs rådmannens ledergruppe. Jfr punkt 1.c. 
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Bakgrunn for saken: 

Prosjektleder ble ansatt av Fellesnemnda den 25.08.15 (sak 48/15) og tiltrer stillingen 19. 

oktober 2015.  

 

Saken legges frem for Fellesnemnda for å avklare prosjektleders fullmakter og avklare 

fullmakt til å ansette øverste ledelse i den nye kommunen. 

 

Rettslig ramme: 

 

I Inndelingsloven § 26 er rammene for Fellesnemndas ansvar angitt, og Fellesnemndas mandat 

er gitt ved vedtak i kommunestyrene/bystyret i januar 2015. En viktig premiss for videre 

arbeid er dokumentet «Forhandlingsutvalgets utredning».  

 

Prosjektleders rolle er ikke på tilsvarende måte som Fellesnemndas ansvar definert detaljert i 

inndelingsloven. Imidlertid ligger det noen premisser til grunn for stillingen ved de 

forutsetninger som ble lagt til grunn ved kommunestyrenes/bystyrets vedtak om slå sammen 

kommunene. Dette gjelder for eksempel begrensninger i myndighet til å ansette øverste 

ledelse og myndighet til å innstille til Fellesnemnda. 

 

Vurdering: 

 

Det er mange forhold som må være avklart innen kommunene slås sammen pr. 1. januar 2017. 

Disse forholdene bør avklares gjennom prosesser som administrativt styres av den fremtidige 

ledelsen i ny kommune ved at prosjektledelsen, i tillegg til prosjektleder og støttefunksjoner, 

består av de personer som skal ansettes som øverste ledere i den nye kommunen. Avklaring av 

hvilke interne kandidater som skal tilbys stillinger og gjennomføring av ekstern rekruttering 

av øvrige posisjoner i den øverste ledelse i ny kommune bør derfor gis prioritet. 

 

En av premissene for å slå sammen kommunene er at myndighet til å ansette den øverste 

ledelsen skal gjøres ved folkevalgt behandling. Prosjektleder anbefaler, bl.a. av hensyn til 

fremdrift, at dette delegeres Ansettelsesutvalget og at møtehyppighet i utvalget kan tilpasses 

for en så rask prosess som mulig. 

 

Prosjektleder vil anbefale at Fellesnemnda i utgangspunkt gir prosjektleder så vide fullmakter 

til å planlegge den nye kommunen som mulig, men at disse avgrenses til ikke-prinsipielle 

forhold tilsvarende som for delegering til rådmennene i kommunene. Det kan oppstå tvil om 

en sak er å anse som prinsipiell, og prosjektleder vil anbefale at dette da avklares med 

Fellesnemndas leder. Prosjektleder legger til grunn at alle andre ansettelser enn ansettelser av 

den øverste ledelse skal gjennomføres iht. avtaleverkets krav til medvirkning, men uten at 

avgjørelsen ansees som prinsipiell og dermed krever folkevalgt behandling. 

 

I tillegg til prinsipielle saker, vil Fellesnemnda kunne be om at ulike saker legges frem for 

folkevalgt behandling. Fellesnemnda har allerede bestilt en del saker, bl.a. vedrørende 

fremdriftsplan og informasjonsarbeid. Prosjektleder vil, i tillegg til avklaring av øverste 

ledelse og etablere prosjektledelsen, prioritere arbeidet med disse bestillingene.  
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Prosjektleder vil måtte forholde seg til de økonomiske rammene som er vedtatt, og dette bør 

også formelt vedtas som begrensning for delegert myndighet. 

 

Frem til sammenslåingstidspunktet vil det fortsatt være rådmennene i de tre kommunene som 

formelt har det administrative ansvaret for sine kommuner, herunder personalansvar for 

ansatte, ansvar for å følge opp folkevalgte vedtak i de tre kommunen og ansvar for 

økonomistyring i kommunene. Dette innebærer at det må være god samhandling mellom 

prosjektleder og rådmennene. Rådmennene vil avgi personalressurser til 

prosjektgjennomføringen, men er ikke delegert myndighet til å styre arbeidet, verken faglig 

eller på andre måter. 

 

Det vil være svært viktig at prosessene fremover gjennomføres i god dialog med berørte 

medarbeidere og tillitsvalgte og innenfor de rammer som trekkes opp av lov- og avtaleverk. 

Samtidig vil det være viktig at fremdriften i prosessene er god og tilpasset at den nye 

kommunen skal være etablert pr. 1 januar 2017.  
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FREMDRIFTSPLAN 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/15 Partssammensatt utvalg 27.10.2015 

68/15 Fellesnemnda 27.10.2015 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Overordnet tidsplan behandles i hvert møte i fellesnemnda, jfr. fellesnemndas vedtak i sak 

29/15 den 19.05.15. 

 

Saksutredning: 

Fellesnemnda vedtok i sak 29/15 den 19.05.15 følgende: 

 
1. Overordnet tidsplan bør oppdateres av koordinator og legges frem for PSU og 

fellesnemnda i hvert møte. 

 

2. Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

Følgende aktiviteter er vedtatt og fastsatt fremover: 

 

 19. oktober 2015: Prosjektleder tiltrer stillingen. 

 November 2015: Arbeidet med å nedsette prosjektorganisasjon igangsettes. 

 November 2015: Arbeidet med å etablere administrativ ledergruppa igangsettes. 

 Desember 2015: Omstillingsplan utarbeides 

 8. desember 2015:Sak om skyggebudsjett for 2016 legges frem 

 Våren 2016: Reglement mm for folkevalgte ferdig 

 Juni 2016:  Nærdemokratimodellen avklares 

 19. oktober 2016: Konstituerende kommunestyremøte 

 Oktober 2016: Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på plass 

 November 2016: Beredskapsplan for ny kommune 

 Desember 2016: Budsjett for ny kommune vedtas 

 Desember 2016: Kommunevåpen klar til profilering 

 

Koordinators vurderinger: 

Oversikten er ikke uttømmende, men vil bli supplert og endret etter hvert som 

sammenslåingsprosjektet går fremover. 

 

Det vil bli utarbeidet en prosjektplan når den administrative prosjektorganisasjonen er fastsatt. 
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ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/15 Partssammensatt utvalg 27.10.2015 

69/15 Fellesnemnda 27.10.2015 

 

Innstilling: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Fellesnemnda vedtok den 19.05.15 at det skulle opprettes fast sak med orientering fra 

temakomiteene i hvert møte i partssammensatt utvalg og fellesnemnda. 

 

Koordinators vurderinger: 

Orienteringen bør kunne gis muntlig. Eventuell oppfølgning fellesnemnda ønsker kan 

referatføres fra fellesnemnda møter under denne saken eller under Eventuelt. 
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RAPPORT FRA KARTLEGGINGSGRUPPEN IKT 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/15 Partssammensatt utvalg 27.10.2015 

70/15 Fellesnemnda 27.10.2015 

 

Innstilling: 

 

1. Rapporten tas til orientering 

2. Prosjektleder kommer tilbake med en sak som beskriver overordnet IKT-plan, 

herunder en beskrivelse av kompetansebehov og evt. behov for ekstern bistand for 

analyse/ råd om fremtidig organisering, forvaltning og drift 

 

Bakgrunn:  

I fellesnemndas møte 19. mai, 2015 ble det vedtatt:  

 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene  

 

a) IKT  

b) Personal/HR  

c) Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap  

d) Arkiv  

 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med 

representanter fra hver kommune.  

 

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene.  

 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale.  

 

 

Saksutredning:  

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe. Den har bestått av: 
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Hilde Hessevik,   IT-leder   Stokke kommune 

Stefan Lilleås   IT-rådgiver   Andebu kommune   

Harald Marthinsen  IT-sjef    Sandefjord kommune 

Siv R.U.Breitve  Hovedtillitsvalgt  Utdanningsforbundet, Andebu 

Lars Petter Kjær (leder) Assisterende rådmann  Sandefjord kommune  

 

Rapporten beskriver ulikheter og likheter i IKT-driften i de tre kommunene, den lister opp 

hvilke systemer som benyttes, og rapporten angir systemenes avtaleforhold. Rapporten 

inneholder videre en juridisk vurdering av de forhold som må vurderes for å avgjøre om man 

kan videreføre et avtaleforhold, eller om man bør ut i anbudsrunder i tråd med lov om 

offentlige anskaffelser. Avslutningsvis skisseres det hva som gjøres for å forberede 

etableringen av et felles fiberbasert nettverk i den nye kommunen 

 

Rapporten gir følgende anbefalinger for det videre arbeidet:   

 

1) Hovedsystemer:  

Juridisk vurdering av to hovedsystemer ferdigstilles (økonomi- og regnskap, lønn- og 

personal) Innenfor systemet sak- og arkiv er det igangsatt en anbudsprosess.  

 

2) Avtalemal:  

I arbeidet der en skal vurdere hvilke avtaler som kan forlenges, og hvor det er nødvendig å 

avholde konkurranse, vil det være et solid hjelpeverktøy å ha utarbeidet en mal for hvilke 

nødvendige vurderinger og hvilke fakta en trenger å ta stilling til.  

 

3) Fagsystemer:  

På bakgrunn av kartleggingen som er foretatt settes det ned arbeidsgrupper, med 

representanter fra hver kommune, som prioriterer de viktigste fagsystemene innenfor hver 

etat/fagområde. Nødvendige vurderinger av avtaler blir gjennomført 

 

4) Nettverksgruppe:  
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Nettverksgruppen fortsetter arbeidet som er igangsatt, og leverer en anbefaling til 

prosjektleder. 

 

5) Overordnet IKT-policy/strategi 

En sak blir lagt frem til behandling i fellesnemnda som omhandler nye Sandefjords 

organisering av sine IKT-ressurser, tilknytning til Gigafib og VMAN og forvaltning av 

verdiene i IKT-infrastruktur (Sandefjord Bredbånd).  

 

Prosjektleders merknader:  

Rapporten gir en fremstilling av hvor omfattende IKT-feltet er. IKT inngår så mange 

arbeidsprosesser at feltet kan betegnes som gjennomgripende. En god samordning av drift og 

systemer vil være en kritisk suksessfaktor for å lykkes med kommunesammenslåingen. En må 

unngå stans eller feil i hovedsystemene, og en må unngå at den nye kommunenes innbyggere 

opplever feil eller mangler i tjenestene.  

Som det fremgår av pkt. 5) ovenfor vil det være viktig for den nye kommunen å gjøre en rekke 

retningsvalg. Dette vil kunne prege mulighetsrommet for den nye kommunen på IKT-feltet, 

men også i et større perspektiv legge føringer for hvilke tjenester kommunen kan levere. 

Digitalisering er et satsningsområde i offentlig sektor, og Sandefjord kommune trenger å 

utvikle en plan for hvordan kommunen skal levere tjenester digitalt, hvilke arbeidsformer 

dette vil kreve, og hvilken tilstedeværelse kommunen skal ha på de mange ulike plattformene 

publikum benytter.  

En gjennomgang av avtalene som ligger til grunn for systemene er nødvendig for å avklare 

juridiske forhold. Om man skal videreføre et system, eller anskaffe et nytt vil ikke bare 

avgjøres av juridiske forhold. Valg av systemer, maskinvare eller driftsformer må også foretas 

utfra et effektiviseringsperspektiv, i tillegg til de kvalitative vurderinger som gjøres av 

fagmiljøene.  

Avslutningsvis vil prosjektleder trekke frem at en er avhengig av rett kompetanse for å lykkes 

med å omgjøre en IKT-strategi til praktiske handlinger. En overordnet plan må derfor også 

kunne beskrive hvilke kompetansebehov en har, og angi hva som skal bygges internt og hva 

som bør hentes eksternt.  

 

Vedlegg:  

1. Statusrapport kartlegging IKT 



 

08.10.2015 

STATUSRAPPORT – KARTLEGGING IKT 
FREMLEGGES FOR FELLESNAMNDA 27.10.15 
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INNLEDNING 

I fellesnemndas møte 19. mai, 2015 ble det vedtatt:  

 
1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene  
 

a) IKT  

b) Personal/HR  

c) Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap  

d) Arkiv  
 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter 
fra hver kommune.  

 

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene.  

 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale.  
 

Denne rapporten sammenfatter arbeidsgruppas arbeid. Rapporten legges frem til folkevalgt 

behandling i fellesnemndas møte 27. oktober. Vedtak og evt. innspill fra fellesnemnda blir tatt 

videre og fulgt opp av prosjektleder.  
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ARBEIDSGRUPPE, KARTLEGGING IKT 

 

Arbeidsgruppen har bestått av:  

Hilde Hessevik,   IT-leder   Stokke kommune 

Stefan Lilleås   IT-rådgiver   Andebu kommune   

Harald Marthinsen  IT-sjef    Sandefjord kommune 

Siv R.U.Breitve  Hovedtillitsvalgt  Utdanningsforbundet, Andebu 

Lars Petter Kjær (leder) Assisterende rådmann  Sandefjord kommune  
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SAMMENDRAG 

På basis av det som presenteres i rapporten ønsker arbeidsgruppa å komme med følgende 

anbefalinger: 

1) Hovedsystemer:  

Juridisk vurdering av to hovedsystemer ferdigstilles (økonomi- og regnskap, lønn- og personal) 

Innenfor systemet sak- og arkiv er det igangsatt en anbudsprosess.  

 

2) Avtalemal:  

I arbeidet der en skal vurdere hvilke avtaler som kan forlenges, og hvor det er nødvendig å 

avholde konkurranse, vil det være et solid hjelpeverktøy å ha utarbeidet en mal for hvilke 

nødvendige vurderinger og hvilke fakta en trenger å ta stilling til. Prosjektleder utformer et 

oppdrag om utarbeidelse av en avtalemal.  

 

3) Fagsystemer:  

På bakgrunn av kartleggingen som er foretatt settes det ned arbeidsgrupper, med 

representanter fra hver kommune,  som prioriterer de viktigste fagsystemene innenfor hver 

etat/fagområde. Nødvendige vurderinger av avtaler blir gjennomført 

 

4) Nettverksgruppe:  

Nettverksgruppen fortsetter arbeidet som er igangsatt, og leverer en anbefaling til prosjektleder. 

 

5) Overordnet IKT-policy/strategi 

En sak blir lagt frem til behandling i fellesnemnda som omhandler nye Sandefjords organisering 

av sine IKT-ressurser, tilknytning til Gigafib og VMan og forvaltning av verdiene i IKT-

infrastruktur ( Sandefjord Bredbånd).  

En innstilling i en slik sak (pkt. 5) ligger utenfor mandatet til arbeidsgruppa som har gjennomført 

kartleggingen, men rapporten kan i det videre benyttes som arbeidsdokument og grunnlag for 

beslutninger hos prosjektleder.  
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AVGRENSNING OG RETNINGSVALG 

En kommunesammenslåing innebærer mange og store samordninger. En samordning av IKT-

området er kanskje en av de mest omfattende. Denne statusrapporten vil søke å gi en oversikt 

over hvilke systemer de tre kommunene benytter, og beskrive avtalemessige rammer for 

systemene.  

En kommune løser mange og varierte oppgaver på mange felt. IKT systemene kan sees på som 

selve sentralnervesystemet i kommuneorganisasjonen. Uten en god og velfungerende IKT-drift 

vil vital kommunikasjon mellom innbyggere, brukere, folkevalgte og medarbeidere ikke kunne 

fungere tilfredsstillende.  

Arbeidsgruppen forstår mandatet som er gitt gruppen slik at det skal initieres en kartlegging av 

status av IKT-feltet før selve samordningsprosessen starter. Slik arbeidsgruppa har tolket 

mandatet innebærer dette å beskrive en nå-situasjon, og synliggjøre ulikheter og likheter i 

dagens drifting av IKT-feltet, samt peke på avtalemessige vurderinger. Det vil gå langt utover 

rapportens rammer å detaljere alle driftsmessige konsekvenser av å slå sammen tre IKT-miljøer. 

For at rapporten ikke skal bli altfor omfangsrik vil det ikke bli beskrevet i detalj hvilke 

arbeidsprosesser som utgjør drifting av servere, sørge for sikker lagring, backup, 

brukertilganger, tilgangsstyring, epost, fellesområder, utskrift, hjemmekontor, trådløs løsning, 

osv.  

Avslutningsvis vil arbeidsgruppa peke på at avgrensningene som er foretatt utlukkende er gjort i 

forhold til gruppas forståelse av mandatet som er gitt, og ikke i forhold til hva som er viktige 

utfordringer for den nye kommunen på IKT-feltet.  Som eksempler på det siste kan nevnes:  

Behov for overordnet IKT-policy, strategiske valg og eierskap: Stokke og Andebu inngår i 

Gigafib-samarbeidet, mens Sandefjord ikke er med i dette samarbeidet. Sandefjord eier alene 

Sandefjord Bredbånd, mens Stokke og Andebu er deleiere i Gigafib (som er et samarbeid 

mellom flere kommuner i Vestfold). Det må foretas et retningsvalg som avklarer om det skal 

bygges en intern IKT-organisasjon, eller om det skal satses eksternt, og relasjonen til Gigafib må 

avklares. Videre må det avklares hvordan man skal forvalte de ganske betydelige eiendelene 

som ligger i bredbåndselskapet, og i investeringene som er foretatt.  

Fremtidig IKT-behov, og fremtidige tjenester. Det skjer en rasende utvikling på IKT-siden, 

både teknisk og innholdsmessig. I hele den kommunale sektoren presenteres det et stort antall 

nye løsninger, tjenester og produkter. Dette vil få konsekvenser for hvilken kompetanse 

kommunen trenger for å kunne realisere mulighetene, og en vil måtte balansere behov for god 

drift, innovasjon og gjennomføringsevne.   
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HOVEDOMRÅDER I STATUSRAPPORTEN 
 

1) Hvorfor drift- og systemoversikt? 

Driften i de tre kommunene en omfattende. Det er utarbeidet en oversikt over 

nøkkelområder i driften, og hvilke ulike systemer som benyttes på tvers av etatene, og 

hvilke avtaleforhold de blir regulert av (se side 7-11). Denne kartleggingen vil være til 

hjelp i det videre arbeidet med å integrere tre IKT-miljøer.  

 

2) Hvorfor juridisk vurdering hovedsystemer? 

I forkant av kommunesammenslåingen må en vurdere om en ønsker å videreføre det 

IKT-systemet én eller alle kommunene benytter, eller om man ønsker å gå til en ny 

anskaffelse. Hovedregelen er hvis de tre kommunene har ulike leverandører så må en 

avholde en konkurranse i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Selv om alle 

kommunene benytter samme leverandør kan en ikke automatisk videreføre avtalen. Er 

vurderingen at det skjer vesentlige endringer i avtaleforholdet må en forholde seg til 

regler for offentlig anskaffelse.  

Kommuneadvokaten i Sandefjord har utarbeidet en juridisk vurdering (side 12-16) av 

hvilke forhold som bør ligge til grunn for en avtalegjennomgang. Dette vil prege 

vurderingene som gjøres i forhold til regnskap- og økonomisystemene, og lønn- og 

personalsystemet. Når det gjelder sak og arkivsystemet ble det i fellesnemnda i 

september vedtatt at en skulle starte en anbudsprosess. Dette er nå igangsatt.  

 

3) Hvorfor oversikt fagsystemene? 

En oversikt over de viktigste systemene er utarbeidet, med beskrivelse av avtalenes 

varighet (se side 18-25). Når fagmiljøene har besluttet hvilke systemer som en ønsker 

skal videreføres, og hvilke som skal anskaffes  vil en måtte gjøre vurderinger av de 

enkelte avtalene. Det vil bli utarbeidet en avtalegjennomgangsmal som kan forenkle og 

effektivisere avtalegjennomgangen.  

 

4) Etablering av ett felles nettverk 

Forberedende arbeid er i gang for å få etablert ett fiberbasert nettverk i den nye 

kommunen (side 26).  En teknisk arbeidsgruppe er nedsatt, og er i arbeid.  
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1) DRIFT- OG HOVEDSYSTEMOVERSIKT 
 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av drift, og oversikt over de hovedsystemene som benyttes i 

de tre kommune. Oversikten er ordnet på følgende måte 

- Drift og nettverk: Beskriver antallet brukere, driftsformer (egen drift eller i samarbeid med 

andre), og oversikt over nettverket 

- Lisenser 

- Viktigste IKT-systemer som er tverretatlige 

 

  
Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

 
 
Drift og nettverk 
Antall/ 
omfang 

Adm nett ca 1150 
brukere (adm 
ansatte og lærere)  
30 lokasjoner, 100 
servere,  
420 arb.stasjoner 
adm + 200 
lærerPCer  
-tynnklienter, Pcer. 
Er Feide-godkjent 

  700 brukere, 
25 servere, 3 
vmware 
hoster, 30 
lokasjoner, ca 
4-500 
maskiner på 
adminstrasjon
, 300 på elev. 
Er FEIDE 
kommune  

  Adm.nettet: Ca. 1800 
brukere, Ca. 200 
servere (de fleste 
virtuelle), Ca. 100 
lokasjoner.                                  
Skolenettet: 600 
lærere, 5500 elever, 
4300 maskiner, 14000 
brukeridenter inkl. 
foresatte. Er Feide-
godkjent. 

  

Drifts-
løsning 

Egen drift. 
Agresso og 
Websak hos NK. 
HsPro og Familia 
hos Re. 
Basware i skyen 
Footprints og 
Visma Flyktning i 
Tønsberg 
Drifter SMS 
passcode for Re 
og NK.  
Felles trådløst nett 
med 8 kommuner. 
En av to trådløs 
routere er i Stokke. 
Gigafib-drift i 
Stokke, en av to 
knutepkt i nettet. 

  ASP Lønn/ 
fakturering/ 
økonomi, Itum 
Kongsberg 
Interkomunalt 
samarbeide, 
Re, Nøtterøy 
og Lardal 
Egen drift. 
Basware i 
skyen 

   Egen drift + noen sky-
løsninger 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

Nettverk Gigafib-nettet i 
Stokke: linjer til 
Andebu, Lardal, 
Re, Hof, Horten, 
Nøtterøy, Tjøme, 
Tønsberg, Vemus, 
linjer mot 
Sandefjord og 
Larvik(fylkes-
komm. i Larvik) 
Stokke en av 2 
hovednoder i 
Gigafib-nettet. 
Gigafib-drift for 
offentlige selskap 
som berører 
Stokke: VEMUS, 
VIV, 
Brannvesenet, 
Fylkesmannen i 
Vestfold, VESAR, 
Tønsberg 
renseanlegg. 
32 mil med fiber, 
250 lokasjoner 
10 kommuner i 
VMAN har 
harmoniserte IP-
strukturer. 

Gigafib Gigafib-nettet 
: linjer til 
Andebu fra 
Stokke en av 
2 hovednoder 
i Gigafib-
nettet. 
Gigafib-drift 
for offentlige 
selskap som 
berører 
Stokke: 
VEMUS, VIV, 
Brann-
vesenet, 
Fylkes-
mannen i 
Vestfold, 
VESAR, 
Tønsberg 
renseanlegg. 
32 mil med 
fiber, 250 
lokasjoner 
10 kommuner 
i VMAN har 
harmoniserte 
IP-strukturer. 

Gigafib Eier eget fibernett og alt 
nettverksutstyr. Nettet 
er etablert i nært 
samarbeid med 
Sandefjord Bredbånd. 
Klassifiseres som et 
MAN (Metropolitan 
Area Network). 4 
hoved-
distrubusjonsroutere, 
ca. 100 lokasjoner. Ca 
350 trådløse 
aksesspunkter fordelt 
på lokasjonene. 

Eget 

ISP levr./ 
bånd-
bredde 

Gigafib, 900 Mb fra 
Kvantel 
redundans, inn i 
Tønsberg og 
Horten. 

Løpende. 
Skal opp-
graderes 
før nyttår 
og få 
ddos-
beskyttel
se 

Gigafib fiber, 
fiber til alle 
lokasjoner, 
kvantell er 
linjeleverandø
r 

Løpende Sandefjord Bredbånd. 1 
Gb/s. Avtalens 
bindingstid er 3 år. 
Gjeldende avtale 
inngått i mai 2015. Kan 
reforhandles i 
avtaleperioden, f.eks. 
mhp hastigheten. 

Mai 
måned 
2018 

Brannvegg-
løsning 

Fortigate v/Gigafib  
Cisco ASA 5520 
og 5540 - de to 
siste årlig 
vedlikehold 

Løpende  Gigafib, 
Fortigate på 
FW, Cisco 
coreswitch 

Løpende Fortigate + Linux-
baserte firewall'er. 

Nett-
verks-
gruppa 
har hatt 1 
møte. 

Plattform 
Server/  
database 

Windows 2008, 
2008 R2, 2012 og 
2012 R2.  
MS SQL-
databaser. 
MS Access 
(Gemini kan 
konverteres SQL) 
Vmware 5.5. 
Lisens 8CPU 
versjon Enterprise 
Plus CPU + 

Juni '16 Windows 
2003/2008 

  Win server 2008 
R2/2012,  Linux, 
OpenVMS, 2003 MS 
SQL,  Oracle db, MS 
Exchange, Admins 

MS skal 
vurderes 
spesielt. 
De andre 
fornyes 
årlig, 3 
mnd 
oppsigels
e. 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

vCenter. 
Citrix 6.5 overgang 
7.6 juni15 165/30 
samtidige brukere 
årlig type lisens: 
XenDesktop 
Enterprise Edition 
for Windows 

AD 2008 R2 og 2012 
(både adm og 
skole) 

Jfr 
Microsoft 
lisenser 

2003 og 
2008r2 

  2008   

Antivirus Trend Micro Deep 
Security. Microsoft 
Forefront på PCer. 
Spamfilter 
Fortimail 
Trend avtale via 
Atea årlig 
vedlikehold pr juni 
Microsoft EA-
avtale vedlikehold 
til juni 2016 3 års 
avtale) Spamfilter 
Fortimail via 
Gigafib - årlig 
vedlikehold 

Juni 16 10 kommuner 
i VMAN har 
harmoniserte 
IP-strukturer. 

01.06.20
16, 
Normann 
utløper 
1.11.16 

Trend m/ web-filtrering, 
Clam/AV (Linux). 
Spam: Postfix (Linux). 
Fortigate antivirus. 
Fornyes årlig. 30 
dagers oppsigelse. 

01.01 
2017 

Backup Veeam Backup & 
Replication 
enterprise 8.x, 
(siste versjon pr 
juni 2015) lisens 
for 8CPU årlig 
vedlikehold 
DataDomain 640 
(daglig backup) 3 
års vedlikehold til 
mars 2016. 
DataDomain 160 
(månedlig backup) 
3 års vedlikehold til 
høst 2016..sjekk 

Høst 
2016 

Veeam 
Backup & 
Replication 
enterprise 8.x, 
(siste versjon 
pr juni 2015) 
lisens for 
4CPU årlig 
vedlikehold 

Veeam 
Backup 
& 
Replicati
on 
enterpris
e 8.x, 
(siste 
versjon 
pr juni 
2015) 
lisens for 
4CPU 
årlig 
vedlikeho
ld 

IBM Tivoli. Fornyes 
årlig. 3 mnd oppsigelse. 

01.01. 
2017 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

 
 
Lisenser, mail 
 Microsoft 

Enterprise avtale 
215 lisenser  
Nedbetalte 
lisenser. Betaler 
kun vedlikehold. 
Vedlikehold til 
30.06.2016  
Fornyelse gjelder 
for 3 år. 
Har 100 Core Cal 
User-lisenser  
Windows Server 
Datacenter 2CPU 
4stk  
SQL server std 
2kjerne 4stk  
System Center 
Datacenter 2CPU 
3 stk 

Vedlikeh
old til juni 
2016 

Microsoft  Usikkert 
område - 
skole 
fornyes 
for 3 år 
og løper 
til 2017. 

Enterprise avtale på 
MS Office.Select avtale 
på Windows Server og 
MS SQL. Windows 
OEM på brukernes 
pc'er. 

Office-
avtalen 
utløper 
31.12.20
15. 
Forlenge
s til 
31.12.20
18. 

Mail Exchange/ 
Outlook 

Jfr 
Microsoft 
lisenser 

Exchange 
2003 

  Exchange/Outlook   

 
 
Hovedsystemer, tverretatlig 
Sak/arkiv Acos Websak 

(Driftes hos 
Nøtterøy) 4 års-
avtale fra 
1.10.2012. Kan 
deretter forlenges 
årlig. Må sies opp 
skriftlig 6 måneder 
før utløpet av 
avtaleperiode: 
senest 30.3.2016 

Årlig, må 
sies opp 
6mnd 
før, 
senest 
30.3 
2016 

Acos WebSak Løpende 
- 15 mnd 
oppsigels
estid 

ESA Sak/Arkiv. 
Faktureres årlig. 3 mnd 
oppsigelse. 

01.01.20
17 

Økonomi-
system: 
Regnskap, 
Budsjett, 
Innfordring 

Agresso 5.5.3. 
Driftes hos 
Nøtterøy (NK). Må 
kjøre samme 
versjon av Agresso 
som NK. Skal 
oppgradere til 
Milestone ca. april 
2016.  
Avtale til okt 2015. 
Kan forlenges 
årlig. 6 måneders 

Opp-
gradere 
ca april 
2016, 
forlenges 
årlig 6 
mnd opp-
sigelse - 
31.03. 
2016 

Agresso 
5.5.3. Driftes 
hos Serit Itum 
på 
Kongsberg. 
Foreløpig 
ingen 
konkrete 
planer om 
oppgradering 
til Milestone. 

For-
lenges 
årlig,  6 
mnd opp-
sigelse -  

Agresso 5.5.3. Lokal 
drift. Skal oppgradere til 
Milestone M4 høsten 
2015. Faktureres årlig. 
3 mnd oppsigelse. 

Tidligst 
1.1.2017. 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

skriftlig varsel per 
31.3. Dialog med 
Nøtterøy. 

Økonomi-
system: 
Faktura- 
behandling 

Basware. 
Fakturaer skannes 
eksternt.  
 
Produksjon 
fakturaer Nets  

Basware 
løpende 
årlig 
vedlike-
hold. 
Opp-
sigelse 6 
mnd før 
1.1. 
NETS 
Løpende 
avtale, 
årlig for-
nyelse. 
Fornyet 
13. sept. 
2015. 12 
mnd opp-
sigelse.  

Basware. 
Fakturaer 
skannes 
eksternt. 

Basware 
løpende 
årlig 
vedlikeho
ld. 
Oppsigel
se 6 mnd 
før 1.1. 

Agresso. Fakturaer 
skannes lokalt. Kjøres 
lokalt på leieavtale. 
Faktureres årlig. 3 mnd 
oppsigelse. 

Tidligst 
1.1.2017. 

Økonomi-
system: 
Ehandel 
(EHF) 

-       Agresso. 
Meldingssentral: Evry. 
Leieavtale. Faktureres 
årlig. 3 mnd oppsigelse. 

Tidligst 
1.1.2017. 

Lønn/perso
nal 

Agresso (hos NK)  
KF Info nettbasert 
Årlig fornyelse, 3 
måneders 
oppsigelse 

 
KF Info. 
Løpende, 
3 mnd 
oppsigels
e 

Agresso (hos 
Serit Itum) 

  Visma. Lokal drift. 
Faktureres årlig. 3 mnd 
oppsigelse. 

Tidligst 
1.1.2017. 

Kvalitets-
system 

Nei Word-basert   Kvalitetslosen   Kvalitetslosen Løpende 
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2) JURIDISK VURDERING - HOVEDSYSTEMER 
 

SAS – prosjekt for kartlegging av IKT  Miriam Schei, kommuneadvokat 
 

- Spørsmålet om det er adgang til å overføre og tilpasse avtaler som 

tidligere er inngåtte mellom èn av de tre SAS kommunene til nye Sandefjord 

kommune 
 

1. Innledning 
Fra og med 1. januar 2017 vil Stokke (11 506 innbyggere pr. 2015), Andebu (5 860 innbyggere 

pr. 2015) og Sandefjord kommune (45 281 innbyggere pr. 2015) inngå i et nytt rettssubjekt, nye 

Sandefjord kommune (62 647 innbyggere pr. 2015). I forbindelse med sammenslåingen av de 

tre kommunene er det et behov for å konsolidere ulike IKT-systemer med tilhørende avtaler 

(system, utstyr, vedlikehold og driftstjenester mv.). 

 

Ved valg av hvilke IKT-system som skal videreføres i nye Sandefjord kommune oppstår flere 

spørsmål. Foruten rent strategiske spørsmål, må det bringes på det rene hvilke IKT-systemer, 

med tilhørende drifts-, vedlikehold- og supportavtaler, som lovlig kan overdras til det nye 

rettssubjektet    (nye Sandefjord kommune) uten ny konkurranseutsetting etter regelverket om 

offentlige anskaffelser.  

 

Hvorvidt en avtale lovlig kan overdras vil særlig bero på om de endringene og tilpasningene som 

er nødvendig å foreta i den opprinnelig inngåtte kontrakten er hjemlet i en klar 

opsjon/endringsklausul, eller er å anse som en såkalt «vesentlig endring». Konsekvensen for 

den nye kommunen av ikke å konkurranseutsetter avtaler i strid med regelverket, vil som den 

klare hovedregel være  at en domstol (gitt innsigelser fra markedet) skal kjenne kontrakten uten 

virkning, eventuelt at kontrakten avkortes i kombinasjon med overtredelsesgebyr.1  

 

                                                

1
 Det foreligger forslag til endringer i reglene om håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser 

som bla. innebærer at Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) igjen vil få myndighet til å ilegge 
gebyr, eller selv velge å bringe saker inn for domstolene. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/f659090cd3bf4d3e9589f60c1b3c9954/horingsnotat_forslag-om-
endringer-i-reglene-om-handhevelse-av-regelverket-om-offentlige-anskaffelser.pdf 
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2. Kort om rettstilstanden  

2.1 Læren om «vesentlige endringer» i kontrakt 

 

Regelverket om offentlige anskaffelser gjelder i utgangspunktet kun frem til kontrakt er inngått, 

mens kontraktsfasen reguleres av kontraktsretten. Spørsmål som oppstår i kontraktsfasen, 

herunder spørsmålet om i hvilken grad partene kan fremforhandle endringer i kontrakten, er pr. i 

dag i liten grad regulert av lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA og FOA). 

 

EU-domstolen har imidlertid utviklet en lære om at vesentlige endringer (reforhandling av 

grunnleggende elementer) i en inngått kontrakt anses som inngåelse av en ny kontrakt som er 

underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Dette følger av de grunnleggende kravene til 

ikke-diskriminering, likebehandling og gjennomsiktighet, og har blitt slått fast av EU-domstolen i 

den såkalte Pressetext-avgjørelsen, sak C-454/06 premiss 34 og C-337/87 (Matra). Det er altså 

et forbud mot å gjøre vesentlige endringer uten å inngå en ny kontrakt iht. regelverket, jf. også 

KOFA sak 2008/217 premiss 69.  

 

Ved vurderingen av om en endring er vesentlig må det ses hen til en rekke omstendigheter, 

herunder vil bakgrunnen for at kontrakten endres kunne ha betydning. For å ta stilling til om det 

foreligger en vesentlig endring må det foretas en konkret helhetsvurdering av det enkelte 

avtaleforholdet før og etter endringen, jf. KOFA 2010/7 premiss 62. Det må tas utgangspunkt i 

kontrakten (inkl. konkurransegrunnlag med bilag) slik den er kunngjort, og det må ses hen til 

eventuelle tidligere endringer i kontrakten som er gjort.  

 

 

2.2 Nytt direktiv om offentlige anskaffelser, direktiv 2014/24/EU  

 

Nytt direktiv om offentlige anskaffelser, direktiv 2014/24/EU (vedtatt 26. februar 2014)2, artikkel 

72 inneholder nå en uttrykkelig bestemmelse, som langt på veg er ren kodifisering overnevnte 

praksis fra EU-domstolen, men som også på noen punkter går lenger). På nasjonalt nivå 

fremgår regjeringens3 forslag til gjennomføring av de nye direktivbestemmelsene av forslag til ny 

forskrift om offentlige anskaffelser kapitel 23. Ny forskrift forventes vedtatt ved kgl. res. vinteren 

2016, med ikrafttredelse våren 2016.  

 

Innholdet i de nye direktivbestemmelsene og de foreslåtte nasjonale reglene med tilsvarende 

innhold vil i stor grad bli lagt til grunn for vurderingen av hvilke endringer som lovlig kan gjøres i 

SAS kommunenes kontrakter.  

 

I de nye reglene er grunnvilkåret som før, at partene kan gjøre endringer som ikke er å anse 

som vesentlige. Samtidig går direktivet så vel som de foreslåtte nasjonale reglene på noen 

punkter lengre enn rettspraksis, og er i så måte en viktig avklaring i forhold til hvilke endringer 

                                                

2
 Direktivteksten finnes her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0024   

3
 Ved Nærings- og fiskeri departementet 
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som kan foretas uten ny konkurranse. Det gis herunder noen konkrete typetilfeller av endringer 

som alltid vil bli ansett som vesentlige og som skal føre til en ny konkurranse, samt typetilfeller 

som vil ligge innenfor en lovlig endringsadgang.  

 

Direktivet slår fast at følgende endringer alltid vil være tillatt uten å gjennomføre en ny 

anskaffelse: 

 
- Når endringer skjer i henhold til en klar og presis endringsklausul som fremgikk av 

konkurransegrunnlaget. 
- Ved visse tilleggsleveranser fra den opprinnelige leverandøren. Dette forutsetter 

blant annet at prisøkningen ved tilleggsleveranser ikke må overstige 50 prosent 
av den opprinnelige kontraktsverdien. 

- Ved uforutsette omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne 
forutse. Heller ikke i slike tilfeller må prisøkningen overstige 50 prosent av den 
opprinnelige kontraktsverdien. 

- Ved overdragelse av kontrakten til en annen leverandør som helt eller delvis trer 
inn i den opprinnelige leverandørens rettigheter og plikter som følge av en 
omstrukturering, for eksempel i tilfelle av en fusjon eller konkurs. 
 

Oppdragsgiver kan også alltid gjøre endringer når verdien av endringen ikke overstiger EØS-

terskelverdiene og samtidig ikke overstiger hhv. 10 prosent av den opprinnelige vare- eller 

tjenestekontrakten eller 15 prosent av den opprinnelige bygge- og anleggskontrakten. Denne 

såkalte de-minimis regelen er en nyvinning og følger ikke av EU-domstolens praksis, men er tatt 

med for å gi økt rettssikkerhet og sikre at oppdragsgiver alltid skal ha mulighet for å foreta 

mindre endringer.4  

 

Uten at prosjektgruppen pr. i dag har gått gjennom alle kontrakter som kan være 

ønskelig/aktuelle å videreføre, antas det at flere av kontraktene vil kunne videreføres alene 

basert på dette de-minimis prinsippet. Når det gjelder bestemmelsen om uforutsette 

omstendigheter (nest siste strekpunkt ovenfor), skal det bemerkes at bestemmelsen skal tolkes 

strengt, og nok ikke er særlig relevant ved sammenslåingen av de tre SAS kommunene til nye 

sandefjord kommune. 

 

2.3 Forslag til nye nasjonale regler om offentlige anskaffelser (ny lov og forskrift for offentlig 

sektor)  

- Fra departementets forslag til nasjonale regler (forventes vedtatt uten større endringer 

ved kgl. res.vinteren 2016, med ikrafttredelse våren 2016) hitsettes: 

 
Kapittel 23. Endringer i kontrakten og oppsigelse 
Endringer i kontrakten 
 
§ 23-1. Endringsklausuler 

                                                

4
 Se https://www.regjeringen.no/contentassets/a20179ad1beb4de9b4d7f5ccec80c094/horingsnotat-2-

forskrift-offentlige-anskaffelser.pdf 
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Oppdragsgiver kan fastsette endringsklausuler i en kontrakt eller rammeavtale, for 
eksempel en prisindeksklausul eller opsjon. Det skal fremgå klart av klausulen hvilke 
endringer som kan foretas, i hvilket omfang og på hvilke vilkår. Den kan ikke åpne for at 
anskaffelsens overordnede karakter blir endret. Oppdragsgiver skal angi 
endringsklausuler i anskaffelsesdokumentene. 
 
§ 23-2. Endringer som ikke er tillatt  
(1) Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer i en kontrakt eller rammeavtale 
uten å gjennomføre en ny konkurranse etter reglene i denne forskriften.  
(2) En endring er vesentlig dersom den fører til at innholdet i kontrakten eller 
rammeavtalen blir avgjørende forskjellig fra den opprinnelige kontrakten eller 
rammeavtalen. Endringen er vesentlig dersom den  

a) gjelder nye betingelser som, hvis de hadde vært en del av den opprinnelige 
konkurransen, ville ha ført til at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, 
eller at oppdragsgiver kunne tildelt kontrakten eller rammeavtalen til en annen 
leverandør,  

b) endrer kontraktens eller rammeavtalens økonomiske balanse til fordel for 
leverandøren,  

c) utvider kontraktens eller rammeavtalens omfang betydelig eller  

d) gjelder skifte av leverandør i andre tilfeller enn dem som er nevnt i § 23-3 
første ledd bokstav d.  

 
§ 23-3. Endringer som er tillatt  
(1) En endring er ikke vesentlig etter § 23-2 og kan foretas uten at oppdragsgiver må 
gjennomføre en ny konkurranse etter reglene i denne forskriften, dersom den  

a) foretas etter en endringsklausul som nevnt i § 23-1;  
b) gjelder nødvendige tilleggsleveranser som ikke inngikk i den opprinnelige 
kontrakten. Dette gjelder bare når et skifte av leverandør  
1. ikke kan skje av tekniske eller økonomiske grunner, for eksempel fordi 
tilleggsleveransene må kunne erstatte eller være kompatible med eksisterende 
utstyr, software, tjenester eller installasjoner som ble anskaffet ved den 
opprinnelige kontrakten, og  
2. vil føre til betydelige vanskeligheter eller vesentlige ekstrakostnader for 
oppdragsgiver;  
c) er nødvendig som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke 
kunne forutse. Dette gjelder bare når anskaffelsens overordnede karakter ikke blir 
endret;  
d) gjelder skifte av leverandør ved at en ny leverandør helt eller delvis trer inn i 
den eksisterende leverandørens rettigheter og plikter som følge av en 
omstrukturering, for eksempel ved overtakelse, fusjon, oppkjøp eller konkurs. 
Dette gjelder bare når den nye leverandøren oppfyller de opprinnelige 
kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten og 
skiftet av leverandør ikke skjer for å omgå denne forskriften.  

 
Ved endringer som nevnt i bokstav b og c må prisøkningen ikke overstige 50 prosent av 
den opprinnelige kontraktsverdien. Dersom det foretas flere endringer etter hverandre, 
gjelder denne begrensningen for hver enkelt endring. Slike endringer må ikke foretas for 
å omgå denne forskriften. Oppdragsgiver skal kunngjøre endringer som nevnt i bokstav b 
og c etter reglene § 16-1.  
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(2) Uavhengig av om en endring er vesentlig etter § 23-2, kan oppdragsgiver foreta 
endringer i en kontrakt eller rammeavtale uten å gjennomføre en ny konkurranse etter 
reglene i denne forskriften dersom prisøkningen som følge av endringen ikke overstiger 

a) terskelverdiene i § 4-2 og 
b) 10 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for vare- og tjenestekontrakter 
eller 15 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for bygge- og 
anleggskontrakter. 
Dette gjelder bare når anskaffelsens overordnede karakter ikke blir endret. 
Dersom det foretas flere endringer etter hverandre, skal prisøkningen beregnes 
på grunnlag av den samlede prisøkningen som følge av alle endringene. 

(3) Dersom kontrakten inneholder en prisindeksklausul, skal prisøkningen som følge av 
endringer etter første ledd bokstav b og c og annet ledd beregnes med utgangspunkt i 
den justerte prisen. 
 
Vi velger i denne omgang ikke å gå inn i en beskrivelse som nærmere redegjør for hva 
som ligger i den enkelte bestemmelsen. Ved de konkrete vurderingene som skal gjøres 
for hvert enkelt system, vil imidlertid dette være en nødvendig øvelse. 
  

2.4 Særlig om endring av kontraktspart på oppdragsgiversiden (dvs. overføring av kontrakt til 

den nye kommunen) 

 

Et særlig spørsmål som reiser seg er hvorvidt endringer i kontraktspart (her overdragelse av 

avtaler fra èn/flere av SAS kommunene til nye Sandefjord kommune) i seg selv vil være å anse 

som en vesentlig endring, og som dermed vanskeliggjør en videreføring av avtaleforholdet.  

 

Overdragelse av kontrakt fra en oppdragsiver til en annen og/eller utvidelse av kretsen på 

oppdragsgivere som kan foreta innkjøp i henhold til inngått kontrakt, vil innebære at den nye 

kommunen (selv) ikke har konkurranseutsatt sin etterspørsel. I så måte er det blitt stilt spørsmål 

ved om en slik endring på oppdragsgiversiden vil være en lovlig endring etter analogi fra reglene 

om leverandørskifte (sml. forslag til ny forskrift om offentlige anskaffelser § 23-3 første ledd 

bokstav d).  

 

Det følger av EU-domstolens avgjørelse i C-454/06 premiss 45-54 (Pressetext) at interne 

omstruktureringer hos tilbyder normalt ikke er å anses som «vesentlige endringer». Vi mener det 

er gode grunner til at tilsvarende også bør gjelde ved omorganisering hos oppdragsgiver. I 

nærværende tilfelle vil endring i kontraktspart på oppdragsgiversiden være bygget på svært 

legitime grunner, hvis  endringer gjøres for å tilpasse seg kommunereformen som initiert i 2014 - 

med etterfølgende vedtak (Kgl. res.) 24. april 2015 om sammenslåing av Stokke, Andebu og 

Sandefjord.  

 

Formålet bak anskaffelsesreglene (økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv 

ressursbruk) og bakgrunnen for overdragelsen og endringsbehovet, tilsier etter vår vurdering at 

de aktuelle kontraktene, etter de konkrete omstendighetene, vil kunne overdras, også i 

kombinasjon med visse kvalitative og kvantitative endringer i disse. Forutsetningen må imidlertid 

være som ellers - at disse kvalitative og kvantitative endringene, etter en konkret vurdering i tråd 

med overnevnte punkter, ikke er å anse som «vesentlige». 
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3. Prioriterte kontraktsforhold – økonomisystem, lønn- og 

personalsystem, deretter fagsystemer 

 
Etter at man har skaffet seg en god oversikt over hvilke systemer med tilhørende avtaler som 

finnes i de tre SAS kommunene, vil det være av stor betydning å avklare avtaleforholdene for de 

systemer som er kritisk å konsolidere fra dag 1 (1. januar 2017).  Kartleggingsgruppen for IKT 

vurderer pr. i dag økonomisystem og lønn- og personalsystem. Det er også utført en kartlegging 

av fagsystemene. Hvilke fagsystemer som en skal benytte videre må fagmiljøene vurdere, og 

dette bør deretter avklares i løpet av kort tid etter at organiseringen er klar for den nye 

kommunen.  

Med hensyn til økonomisystem og lønn- og personal har man kommet forholdsvis langt i å 

vurdere handlingsrommet. Det gjenstår likevel noen endelige avklaringer av faktisk karakter - 

som gjør det utilrådelig å fremlegge en konklusjon i denne omgang. Prosjektleder vil etter 

tiltredelsen lede arbeidet videre, og vil på bakgrunn av de vurderinger som gjøres, trekke 

nødvendige konklusjoner og anbefalinger. Prosjektleder vil sørge for tilbørlig folkevalgt 

behandling av relevante saker. 

  



STATUSRAPPORT – KARTLEGGING IKT | 3) OVERSIKT FAGSYSTEMER |  18  

 

3) OVERSIKT FAGSYSTEMER  
 

Fremstillingen på de neste sidene er organisert slik at det først er beskrevet noen prioriterte 

systemer i de ulike etatene/virksomhetsområdene. Deretter er de andre systemene beskrevet. 

Det er fagmiljøene som må velge hvilke fagsystemer de ønsker å benytte. Det er 

arbeidsgruppas mening at det er nødvendig å foreta en viss prioritering i forhold til 

fagsystemenes omfang og betydning for driften av den nye kommunen. Et slik område er f.eks. 

helse- og sosialetatens fagsystemer innen pleie og omsorg  

 

  
Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

 
 
Helse og sosial 
Pleie/ 
omsorg 

Acos Cosdoc, 
håndholdte 
terminaler CosDoc 
mobil 
PPS Praktiske 
prosedyrer i 
sykepleie  
 
   

Løpende 
vedlike-
holds-
avtale 
CosDoc 
6 mnds 
opp-
sigelse  
PPS 
Avtale 
løper for 
3 år om 
gangen 
fra 1.9. 
2009. 
Opp-
sigelse 3 
mnd før 
utgangen 
av 3-års 
periode 

Gerica (fra 
Tieto Enator), 
Håndholdte 
terminaler                     

Må sies 
opp før 
1.10. 
Ved-
likehold. 

Acos Cosdoc. Driftes 
lokalt. Avtalen løper 1 
år av gangen, kan sies 
opp med 3 mnd varsel. 

Kan når 
som 
helst sies 
opp med 
3 mnd 
varsel. 

Sosial-
system 

Socio Løpende 
til 
oppsigels
e. 
Oppsigel
se 3 mnd 
før 1.1. 

HSPRO 
kjøres hos 
Re, 
Oppsigelse 
minst 12 
måneder før 
1.1. 

Løpende 
til 
oppsigels
e. 
Oppsigel
se 3 mnd 
før 1.1. 

Acos Sosial Samme 
som 
forrige 
punkt. 

Helse-
stasjon 

HSPRO (Visma). 
Kjøres hos Re.  
Oppsigelse minst 
12 måneder før 
1.1. 

Løpende, 
oppsigels
e minst 
12 mnd 
før 1.1 

HSPRO 
kjøres hos 
Re, 
Oppsigelse 
minst 12 
måneder før 
1.1. 

Løpende, 
oppsigels
e minst 
12 mnd 
før 1.1 

HSPRO (Visma). 
Løpende avtale, 
fornyes aut. for 1 år av 
gangen. Kan sies opp 
med 3 mnd varsel før 
utløpet av avtaleåret. 

  



STATUSRAPPORT – KARTLEGGING IKT | 3) OVERSIKT FAGSYSTEMER |  19  

 

  
Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

Legevakten 
            
Norsk 
Helsenett 

-       Winmed. Avtalen 
fornyes årlig (pr. 1.1). 
Norsk helsenett: Meget 
viktig samband for 
Legevakt/helse. Vi har 
2 samband (redundant 
løsning): 1 fra 
Legevakta direkte til 
Norsk Helsenett, og 1 
fra rådhuset til Norsk 
Helsenett. 

Opp-
sigelse   
3 mnd. 

Barnevern.   
PP-tjeneste 

Barnevern: 
Familia(drift hos 
Re oppsigelse 
minst 12 mnd før 
1.1.) 
PP-tjeneste: HK 
Oppvekst  

Løpende, 
opp-
sigelse 
minst 12 
mnd før 
1.1 

Visma 
UniqueFamili
a Bvpro 

Løpende, 
opp-
sigelse 
minst 12 
mnd før 

Barnevern: Familia   
(Visma). Bruksrett-
avtale. Hvis avtalen 
sies opp, bortfaller rett 
til å kjøre systemet.                          
PP-tjenesten: HK-Data 

Familia: 
Bruksrett
-avtale. 

Adm. 
flyktninger 

Unique Flyktning 
(drift TBG)  
IMDI NIR 

3 mnd 
oppsigels
e 

Socio 
Flyktning 

  Visma Unique flyktning   

 
 
Barnehage 
Barnehagel
øsning 

IST 
Hypernet  barneh 
(driftes hos IST) 

  Visma 
Oppvekst 

3 mnd  Hypernet barnehage  (i 
skyen) 

  

 
 
Skole 

            

Adm. 
Skole-
løsning 

IST Extens skole 
(vurderer annen 
løsn)   

Visma flyt 3 mnd  Hypernet skole (i 
skyen) 

  

 
 
Teknisk 
Tekniske 
fag-
løsninger 

Gemini VA 
KomTek 

Gemini 
VA 
Løpende 
avtale 
årlig pr 
1.1. 
Oppsigel
se 30 
dager før 
1.1.  
Komtek 
løpende 
avtale. 
Oppsigel
se 
senest 

Gemini VA 
Autocad 
GIS/Line 
Landmåling 

1 år, 30 
dagers 
oppsigles
e 

Gemini (Mange 
moduler: VA, 
meldinger, vannmålere, 
slam, 
sanitær/oppfølging 
m.m.) 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

30.9. for 
kommen
de år. 

Kart-
løsninger/ 
GIS 

Gisline(GL) 
GL Matrikkel 
ArcGis (under 
innføring) 

Gisline 
m/Matrik
kel vedlh. 
avtale 
Statens 
std 
løpende 
må sies 
opp 
senest 3 
mnd før 
1.1. For-
nyelse 1 
år om 
gangen 
ArcGis 
avtale til 
15.9. 
2017.  

Winmap 4, 
GL Matrikkel 

3 
mnd win
map kan 
sies opp 
når som 
helst 

Winmap 4, ArcGis   

 
 
Andre systemer 
Helpdesk-
system 

Har løsning ut 
2015, kanskje 
lenger (Footprints) 
Kjøres hos 
Tønsberg 
kommune  

Ut 2015  
Kanskje 
lenger. 

Gigafib-drift 
for offentlige 
selskap som 
berører 
Stokke: 
VEMUS, VIV, 
Brannvesenet
, 
Fylkesmanne
n i Vestfold, 
VESAR, 
Tønsberg 
renseanlegg. 

01.03. 
2016.  
3 mnd 

Pureservice/Supportpoi
nt fra Syscom 

  

Lagring EMC VNX 5300, 5 
års vedlikehold 
fram til 2016 

Fram til 
2016 

    EMC VNX 5300. Har 
betalt 5 års vedlikehold 
ifm anskaffelsen i 2012. 

Til og 
med 
2017. 

Intranett/ 
internett 

MediaWiki intranett 
(gratisprodukt)   og 
S&S Epi-server på 
portalløsning  
Vedlikehold/ 
supportavtale årlig 
forskuddsvis pr 
1.1.  
Oppsigelse med 3 

Løpende. 
Opp-
sigelse,  
3 mnd 

S&S 
Episerver 

Løpende. 
Opp-
sigelse,  
3 mnd 

Sem & Stenersen 
Episerver 

Årlig.  
3 mnd 
opp-
sigelse. 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

måneders varsel. 

E.skjema - 
leverandør 

Har ett skjema hos 
S&S barnehage 
under innføring 

  Acos, S&S   Sem & Stenersen. Årlig 3 
mnd opp-
sigelse. 

Time-
fordeling 
lønn (intern 
fordeling 
på 
prosjekter 
m.v.) 

Excel    Excel   Egenutviklet Admins-
system.               
(Ny løsning under 
vurdering) 

  

Intern 
fakturering 
for bruk av 
egne biler 
og 
maskiner 

-   Excel   Egenutviklet Admins-
system.                
(Ny løsning under 
vurdering) 

  

Ansettelses
modul  

Agresso 
Acos Websak 
ansettelse 

  Agresso - AD   Personalsystem: Visma 
HRM. Rekruttering: 
Modul i ESA sak/arkiv.                           
(Skal over til Visma 
HRM). Ser på AD-
integrasjon, men ikke i 
mål. 

 

Historiske 
data 
økonomi/ 
lønn 

Idea / Case ware  
Årlig fornyelse 

      Oppslag i tidligere 
Admins-system. 

  

Skatte-
regnskap 

SOFIE avtale med 
Steria 

31.12. 
2017, 
årlig 
fornyelse 

SOFIE avtale 
med Steria til  

31.12.20
17.  
Deretter 
årlig opp-
sigelse 

Kjører "Sofie" 
skatteregnskap. 
Historiske data: Mot 
vårt tidl. Admins 
skatteregnskap brukes 
Admins for oppslag. For 
historiske data fra 
"Skatt 2000" systemet 
gjøres oppslag i 
"Skattarkiv". 
Postjournal kjøres i et 
Admins-system.(driftes 
lokalt). 

Ut 2017. 

Innfordring Kredinor       ERP innfordring fra 
Evry (Agresso). 

Jfr pkt 
17. 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

Bank Integrasjon mot 
Agresso.  
Ny felles 
bankavtale med 
virkning fra vår 
2016 

  Andebu 
sparebank - 
Nettbank. 
Filsending og 
henting går 
via Itum. 
Samme 
skrivebord 
som Agresso. 

Bankavta
le som 
går ut 
høst 
2016 

DnB nettbank online + 
filoverføring 
(remittering, 
innbetalinger, lønn 
m.v.). Bankavtale ut på 
anbud våren 2016. 
Eget prosjekt. 

Bankavta
len har 5 
års 
løpetid. 

Rapport-
verktøy 
øk/HR 

Excellerator.  
Integrasjon mot 
Agresso.  
Følger Agresso-
avtalen med NK 

  Agresso   Benytter verktøy i 
fagsystemene. 

 

Liknings-
opplysning
er 

Infotorg   Infotorg   Oppslag via Infotorget 
(Nett-tjeneste som 
driftes av Evry) 

  

Pensjons-
kassa 

Stokke kommunale 
pensjonskasse. IT 
drift av Stokke 
kommune  
Gabler pensjon  
Lånesystem hos 
Lindorff 

  Gabler -    SKP kjører 
datasystemet Kompass 
hos firma Gabler 
(skyløsning). 
Lån til medlemmer 
håndteres av Lindorff. 
Tilgang til historiske 
data: Oppslag i tidligere 
Admins system. 

  

Kulturskole Unique kulturskole, 
Cetus 

  

Visma 
kulturskole 

  Kjører Visma 
kulturskole. Har 
besluttet å bytte til 
Speed Admin i løpet av 
høsten 2015. 
Skyløsning. 

  

Bygg/ 
ved-
likehold: 
ISY 

       ISY 
eiendomsforvaltning. 
Fra Norconsult. (Brukes 
også av boligkontoret 
og renhold). Grunnlag 
fakturering husleie 
kjøres i Admins - skal 
over på ISY. 

  

Bygg/ 
ved-
likehold:     
IK-Bygg 

Facilit   Facelit 01.03.16         
3 mnd 
opp-
sigelse 

Intern-kontroll bygg, 
arbeidsordre. 
(Skybasert løsning) 

  

Bygg/ 
ved-
likehold: 
"Byggweb" 

    SD-anlegg 
Webspace, 
Caverion 

  System for 
prosjektstyring og 
anbudsdokumenter for 
bygg. I skyen. 

  

Telefoni Alcatel 4400. 
Drifter for Andebu.  
IP-tlf, sip-tlf på 28 
lokasjoner 
Sentralbord for 
Andebu og Stokke 

  Alcatel ikke IP   Gammelt system skal 
skiftes.                
Ny anskaffelsem høst 
'15 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

her.  
Trio støttesystem 

SD-anlegg Ja 4 bygg med 
SD-anlegg lokalt 

  Ja foreløb 4 
bygg 

  Ja, flere.   

Pasient-
alarm 

Ja   Ja   Ja (EIB)   

Smarthus-
løsninger 

Nei   ?   Ja   

Turnus-
program 

Visma HRM 
ressursstyring.    

  Notus Turnus   Visma HRM 
ressursstyring.              
(Ble tidligere kalt Notus 
Turnus) 

  

Nettverk Cisco   Cisco - HP   Cisco   

Trådløst 
nett 

Cisco Felles 
system i VMAN (9 
kommuner).  
1 av 2 controllere 
er i Stokke 

  Cisco   Cisco   

Hjemme-
kontor 

SMS-passcode. 
To-faktor-
autentisering.  
100 adm ansatte + 
skoleansatte  
Drift i Stokke også 
for Nøtterøy og Re  
Årlig vedlikehold. 
April. 

  Gigafib 
løsning i 
brannmur, to 
faktor SMS-
passcode. To-
faktor-
autentisering.  

  Anyconnect fra Cisco. 
RSA. Flere hundre 
hjemmekontor. 

  

Adgangs-
kontroll 
 

Tidomat   Tidomat   Bewator   

Sikker print Follow me Uniflow  
Canon MFP 

  Sikkerprint 
Canon 

  Under vurdering.   

System for 
kirkevergen 
(stell av 
gravsteder 
m.m.) 

Kirkeverge egen 
drift Kirkedata 

  Labora   Ecclesia   

System for 
Parkerings-
overvåking
en. 

-   Cowi pilen Ingen 
avtale  

Cowi Pilen (Driftes "i 
skyen") 

  

Booking-
system 
(Idrettshall 
m.v.) 

Fri4          

Biblioteket Mikromarc3   Micromarc 3 12 mnd Bibliofil fra 
Biblioteksystemer as 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

System for 
havne-
vesenet 

-       Kjører nå et Admins 
system. Har besluttet å 
bytte til WinMarin i 
løpet av høsten 2015. 
Skyløsning. 

  

Video-
overåking 

-   Stanley detec 
på skoler og 
bhg 

  Har videoovervåking 1 
sted: Ved utsalget til 
Forsmannsenteret. 

  

Video-
overførte 
kommune-
styremøter 

KommuneTV drift 
hos Aventia 

  KommuneTV 
drift hos 
Aventia 

  Kommune TV drift hos 
Aventia. 
Vedlikeholdsavtalen 
løper 1 år av gangen. 
Fornyes aut. Kan sies 
opp med 3 mnd varsel. 

3 mnd 
oppsigels
e 

MDM (Adm.  
av mobile 
enheter) 

-       Citrix XenMobile. Har 
200 lisenser. Kontraklt 
datert 30.8.2013. 4 års 
vedlikehold. 

30.08.17 

Easit 
(kontrakts-
hånd-
tering). 
 

        Anskaffet i 2014. Skal 
tas i bruk av alle etater 
(Holde styr på avtaler). 
Faktureres årlig. 

Tidligst 
1.1.2017. 

DIPS 
comm-
unicator 

- Årlig. 3 
mnd opp-
sigelse 

  Årlig. 3 
mnd opp-
sigelse 

Kommunikasjon/meldin
gsformidling mellom 
fagsystem og Norsk 
helsenett. Benyttes av 
følgende 3 
fagsystemer: Acos 
Cosdoc, Visma HSPRO 
og Winmed 
(legevakten). DIPS 
avtalen fornyes årlig, 3 
mnd oppsigelse. 

Tidligst 
1.1.2017. 

Rense-
anlegg VA 

Eget system for 
styring og 
overvåking. Ikke 
driftet av IT-avd. 

  Eget system 
for styring og 
overvåking. 
Driftes 
Teknisk 

  WinCC driftsovervåking 
levert av Tratec 
Norcon. Kjører også 
Elektro 
dokumentasjonsprogra
m, E3, levert av CCS i 
Skien. For begge løper 
avtalene 1 år av gang 
med 3 mnd oppsigelse. 

3 mnd 
oppsigels
e 

Prosjekt-
ering 

AutoCad 
ISY G-prog 

Årlig 
fornyelse 

Autocad Årlig 
fornyelse 

AutoCad / AutoCad 
MAP - 2 / 1 lisenser, 
Novapoint Basis/VA - 3 
/ 3 lisenser, Focus 
Vardak - 5 lisenser, 
Focus Anbud - 5 
lisenser 

Fornyes 
auto-
matisk 
for ett år. 
Må sies 
opp 
senest 1 
mnd før 
kontrakts
dato som 
er 10. 
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Stokke 

Avtale-
forhold Andebu 

Avtale-
forhold Sandefjord 

Avtale-
forhold 

januar og 
30. mars 

Modellering 
        EpaNet, Mike Urban, 

Rosie 
Løpende 

Geo-
melding 

          Fornyes 
automati
sk med 
ett år. Må 
sies opp 
senest 1 
okt. 
Ellers 
løper den 
ett år til. 

Tids-
registrering
, fleksitid 

 Excel    Excel    Eget system - 
TidBANK. Registrering 
med adgangskort, og 
nettbasert oversikt.  
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4) ETABLERING AV FELLES FIBERBASERT NETTVERK 
Arbeidsgruppen som holder på med kartlegging av de 3 kommunenes ikt-systemer, så raskt de 
tekniske utfordringer vi står overfor når det gjelder å få etablert ett fiberbasert datanett for den 
nye SAS-kommunen. Til å utrede dette arbeidet ble det derfor nedsatt et eget teknisk utvalg 
bestående av: 
 
Tor Rogstad, Sandefjord 
Niels Thrana , Stokke 
Kristian Wennerberg , Gigafib 
 
I tillegg vil vi trekke inn to nyansatte konsulenter i IT-avd. i Sandefjord: Torgeir Skredlund og 
Øyvind Bjørnerud. 
 
Med bakgrunn i den infrastruktur de 3 kommunene i dag benytter skal utvalget vurdere 
hvorledes vi kan etablere et robust  datanett for nye SAS.  Sandefjord kommune har et tett 
samarbeid med Sandefjord Bredbånd, mens Stokke og Andebu benytter Gigafib og deres 
infrastruktur, og de er også med i «VMAN» Tjenestenett, som er et IKT samarbeid med andre 
Vestfoldkommuner. 
 
Den tekniske arbeidsgruppen har hatt 1 møte der de har skaffet seg en viss oversikt 
over utfordringene. Uten at noen endelig konklusjon er trukket synes det åpenbart at nye SAS 
må leie eller overta enkelte fibersamband fra Gigafib (og muligens Telenor) for å knytte sammen 
virksomhetene i dagens  Andebu, Stokke og Sandefjord kommuner. 
 
Arbeidsgruppen vil også vurdere en plan for hvorledes en kan forberede og teste det nye nettet i 
forkant av SAS-etableringen. Dette er et omfattende arbeid som bl.a omfatter strukturering av 
adresser i nettet, tilrettelegging av AD (brukerdatabasen) m.m. En må her ta høyde for å benytte 
ekstern ekspertise. 
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RAPPORT FRA KARTLEGGINGSGRUPPEN PERSONAL OG HR 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/15 Partssammensatt utvalg 27.10.2015 

71/15 Fellesnemnda 27.10.2015 

 

Innstilling: 

 

1. Rapporten tas til orientering 

2. Arbeidsgruppas anbefalinger blir behandlet videre i saker som prosjektleder legger 

frem til behandling i fellesnemnda og partssammensatt utvalg. De ulike elementene/ 

anbefalingene vil synliggjøres og følges opp i en overordnet 

prosjektplan/fremdriftsplan.  

 

3. Det igangsettes en prosess for å utvikle nye Sandefjords arbeidsgiverstrategi  

 

4. Folkevalgtes arbeidsgiverrolle vil bli drøftet i prosessen med å utvikle 

delegasjonsreglement for SAS. Dette koordineres med temakomité -

 delegasjonsreglement for folkevalgte 

5. De tillitsvalgtes organisasjoner blir involvert i det videre arbeidet og i 

overensstemmelse med hovedavtalens bestemmelser. Arbeidet med å utforme en 

omstillingsavtale blir gitt prioritet.  

 

Bakgrunn:  

I fellesnemndas møte 19. mai, 2015 ble det vedtatt:  

 

4. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene  

 

a) IKT  

b) Personal/HR  

c) Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap  

d) Arkiv  
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5. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med 

representanter fra hver kommune.  

 

6. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene.  

 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale.  

 

 

Saksutredning:  

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe. Den har bestått av: 

Truls Hvitstein, personal- og organisasjonssjef, Stokke kommune 

Eirin Farmen, organisasjonssjef, Andebu kommune  

Magne Eckhoff. Personalsjef, Sandefjord kommune 

Roar Gunnufsen, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, Sandefjord 

Bente W. Nordengen, hovedtillitsvalgt, Utdanningsforb., Sandefjord 

Lars Petter Kjær (leder), assisterende rådmann, Sandefjord kommune  

 

Rapporten er utarbeidet for å gi en oversikt over forskjeller og likheter i de tre kommunenes 

personalpolitikk og personalpolicy. I rapporten fremkommer det noen anbefalinger for det 

videre arbeidet:  

- Fremforhandlede betingelser arbeidstid/lønn: 

Arbeidsgruppen anbefaler at det nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av tillitsvalgte og 

arbeidsgiverrepresentanter som får et mandat til å forhandle frem en helhetlig og omforent 

løsning knyttet til særavtaler, arbeidstid og tidspunkt for utbetaling av lønn, og eventuelt annet 

som er fremforhandlet. Det bør videre vurderes om det skal utarbeides en tidsplan for 

harmonisering av eventuelle lønnsulikheter, og om denne harmoniseringen bør foretas over én 

eller flere av de lokale lønnsforhandlingene de neste årene.  

- Bedriftshelsetjeneste:  

 Det bør igangsettes en anbudsprosess med sikte på å etablere én felles bedriftshelsetjeneste 

- Arbeidsavtaler/personalmapper  

Det bør nedsettes et eget mini-prosjekt som forbereder overgangen til ett felles system for å 

håndtere arbeidsavtaler og personalmapper 

- Krav i arbeidsmiljøloven 
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Det bør nedsettes en egen gruppe som får i oppgave å utarbeide en tidsplan og en oversikt 

over arbeidsoppgaver, med tildelt ansvar, for å oppfylle lovverkets krav. Det anbefales å legge 

frem sak som skisserer hvordan medbestemmelsesapparatet skal etableres, herunder 

verneombudstjenesten.  

- Felles personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategi 

Det nedsettes en egen gruppe som utarbeider et utkast til 

personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategi, policydokumenter og nødvendige 

retningslinjer/reglement.  

- Forsikringsordning 

Det bør igangsettes en anbudsprosess med sikte på å etablere én felles forsikringsordning.  

 

Prosjektleders merknader:  

De tre kommunene har utarbeidet gode rutiner og gode retningslinjer på personalområdet. Den 

nye kommunen vil videreføre dette, og legge vekt på, og videreutvikle et godt samarbeid med 

arbeidstakerorganisasjonene. En omstillingsavtale vil derfor være sentral å få etablert, og 

arbeidet med denne avtalen vil bli prioritert.  

En arbeidsgiverstrategi vil være et svært sentralt grunnlagsdokument for den nye kommunen. 

Den vil være viktig for å etablere et felles verdisett for den nye kommunen, og viktig for å 

tydeliggjøre hvordan den nye kommunen skal rekruttere og beholde verdifull arbeidskraft, og 

utvikle tilstrekkelig evne til omstilling og nytenkning.  

De tre kommunene har i mye en felles praksis, men noe er ulikt. De folkevalgte utøver 

arbeidsgiverrollen ulikt i Stokke, Andebu og Sandefjord, f.eks i lønnsfastsettelsen, og dette 

må samordnes. Delegasjonsreglementet som temakomitéen holder på å utarbeide vil gi viktige 

rammer og føringer.  

Prosjektleder er tilfreds med at kartleggingen har kommet såpass langt. Anbefalingene 

arbeidsgruppa har gitt vil bli fulgt opp i den overordnede prosjektplanen/fremdriftsplanen  

 

Vedlegg:  

1. Statusrapport kartlegging personal/HR 

 



 
 

07.10.2015 

KARTLEGGING PERSONAL/HR 
RAPPORT TIL FELLESNEMNDA 27. OKTOBER, 2015 
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INNLEDNING 
 

I fellesnemndas møte 19. mai, 2015 ble det vedtatt:  

 
1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene  
 

a) IKT  

b) Personal/HR  

c) Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap  

d) Arkiv  
 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter 
fra hver kommune.  

 

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene.  

 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale.  
 

Denne rapporten sammenfatter arbeidsgruppas arbeid. Rapporten legges frem til folkevalgt 

behandling i fellesnemndas møte 27. oktober. Vedtak og evt. innspill fra fellesnemnda blir tatt 

videre og fulgt opp av prosjektleder.  

Denne rapporten har som hovedmål å gi et overblikk over likheter og forskjeller mellom de tre 

kommunenes personalpolitikk, og de personaladministrative retningslinjene.  

 

Avgrensninger 

I denne rapporten legges det vekt på personalpolitikken. Slik mandatet blir forstått innebærer det 

at arbeidsgruppa kartlegger det som er etablert av policy og retningslinjer.  Rapporten vil 

innledningsvis kortfattet peke på viktige føringer i lovverket, og deretter liste opp likheter og 

forskjeller innen det personalpolitiske feltet. Rapporten trekker frem noen viktige ulikheter, og 

presenterer noen anbefalinger til det videre arbeidet. Disse anbefalingene er plassert fremst i 

teksten.  

Det vil til slutt bli presentert et omriss av en omstillingsavtale. Det presiseres at det ikke ligger 

vedlagt et utkast til en ferdig avtale. Omstillingsavtalen skal utformes mellom arbeidsgiver og 

representanter for arbeidstakerorganisasjonene, og det er blitt vurdert som viktig at avtalen kan 

utformes mellom partene, og at det sikres en bred og god medvirkning i denne prosessen.  

Personal og HR er et omfangsrikt felt. For at kartleggingen ikke skal bli for omfattende er noe 

valgt bort. I denne omgangen har det ikke blitt funnet plass til å beskrive likheter og forskjeller i 
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likestillingspolitikken, i livsfaseorientert personalpolitikk, i beskrivelsene av det systematiske IA-

arbeidet eller peke på tidligere gjennomførte kompetansekartlegginger.  

Tilsvarende har arbeidsgruppa gjort et valg på definere personal og HR her som det samme 

feltet. I vedtaket som det vises til ovenfor henvises det til personal og HR. HR er en forkortelse 

for Human Resources. I dag har de aller fleste private virksomheter en HR-avdeling (og ikke 

lenger en personalavdeling). HR henviser til en fagdisiplin som har et utspring i amerikansk 

businesstenkning, med en klar ledelsesorientering. Innen offentlig forvaltning blir det også stadig 

mer vanlig at man betegner hele personalfeltet som HR, men man ser også at HR benyttes som 

betegnelse på det som tidligere var personal uten at feltet har blitt omdefinert eller endret.  

Arbeidsgruppa mener at det som avhenger av prosjektleders retningsvalg ikke hører med i 

denne kartleggingen, men heller bør presenteres i andre sammenhenger. Det  innebærer at 

rapporten ikke vil inkludere en vurdering av hvilke ledelsessytemer den nye kommunen vil ha 

behov for, hvilken form for lederutviklig eller teamutvikling som er den foretrukne eller beskrive 

hvilken kompetanseutvikling som er ønskelig. I valget av hvilke HR-systemer og HR-prosesser 

man ønsker å implementere kan det være at man ønsker å videreføre hele eller deler av noe 

som er etablert i en av kommunene, eller det blir vurdert å være mer hensiktsmessig å etablere 

noe nytt.   

 

Førende prinsipper 

Utformingen av personalpolitikken hviler på arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. I utformingen av 

en personalpolitikk for den nye kommunen vil lov og avtale være førende, og det vil vektlegges 

tungt at man sørger for medvirkning og involvering. Denne vektleggingen vil videreføres i den 

nye kommunen, og disse prinsippene har preget utarbeidelsen av rapporten.  
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ARBEIDSGRUPPEN 
 

Truls Hvitstein   Personal- og organisasjonssjef Stokke kommune 

Eirin Farmen   Organisasjonssjef   Andebu kommune  

Magne Eckhoff  Personalsjef    Sandefjord kommune 

Roar Gunnufsen  Hovedtillitsvalgt   Fagforbundet, Sandefjord 

Bente W. Nordengen  Hovedtillitsvalgt   Utdanningsforb., Sandefjord 

Lars Petter Kjær (leder) Assisterende rådmann   Sandefjord kommune  

 

Representanter for de tillitsvalgte er valgt i samråd med de tillitsvalgte som deltar i det 

partssammensatte utvalget. 
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SAMMENDRAG 
 

De tre kommunene har over år bygget en  personalpolitikk som er i tråd med lover og avtaleverk, 

og som konstituerer et fundament for kommunene for å fremstå som attraktive arbeidsgivere.  

Selv om de tre kommunene har like rammer for utformingen av de personalpolitiske 

retninslinjene, varierer utformingen av praksis noe. Detaljene i hva ulikhetene består av blir 

beskrevet nærmere på de neste sidene.  

På bakgrunn av det som fremkommer i kartleggingen vil arbeidsgruppa anbefale følgende til 

videre vurdering og oppfølging:  

1) Fremforhandlede betingelser arbeidstid/lønn: 

Som opplistingen på de neste sidene viser er det ulikheter innen fremforhandlede betingelser. 

De viktigste er 

- Arbeidstid: Det er ulikheter knyttet til om man har betalt spisepause, praktisering av 

sommertid og om man har fri st.hansdagen.  

- Utbetaling av lønn: Det er ulikheter i dato for lønnsutbetaling 

- Særavtaler: Ulike ordninger reguleres av særavtaler 

Anbefaling: Arbeidsgruppen anbefaler at det nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av 

tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter som får et mandat til å forhandle frem en helhetlig og 

omforent løsning knyttet til særavtaler, arbeidstid og tidspunkt for utbetaling av lønn, og 

eventuelt annet som er fremforhandlet. Det bør videre vurderes om det skal utarbeides en 

tidsplan for harmonisering av eventuelle lønssulikheter , og om denne harmoniseringen bør 

foretas over én eller flere av de lokale lønnsforhandlingene de neste årene.  

2) Bedriftshelsetjeneste:  

De tre kommunene er tilknyttet ulike bedriftshelsetjenester 

Anbefaling: Det bør igangsettes en anbudsprosess med sikte på å etablere én felles 

bedriftshelsetjeneste 

3) Arbeidsavtaler/personalmapper  

Alle ansatte i nye Sandefjord skal ha en oppdatert arbeidsavtale og en oppdatert 

personalmappe. Hvilket lønns- og personalsystem som velges vil kunne avgjøre hvordan det 

praktisk skal håndteres 

Anbefaling: Det bør nedsettes et eget mini-prosjekt som forbereder overgangen til ett felles 

system for å håndtere arbeidsavtaler og personalmapper 
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4) Krav i arbeidsmiljøloven 

En kommunesammenslåing stiller krav til arbeidsgiver som ved en virksomhetsoverdragelse. 

Dette utløser en saksgang som er beskrevet i lovverket. Et felles medbestemmelsesapparat skal 

etableres. 

Anbefaling: Det bør nedsettes en egen gruppe som får i oppgave å utarbeide en tidsplan og en 

oversikt over arbeidsoppgaver, med tildelt ansvar, for å oppfylle lovverkets krav. Det anbefales å 

legge frem sak som skisserer hvordan medbestemmelsesapparatet skal etableres, herunder 

verneombudstjenesten.  

5) Felles personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategi 

Det er behov for å få samlet tre kommuners praksis og retningslinjer til én samlet 

personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategi. Når et utkast til overordnet politikk 

foreligger må det behandles i tråd med nye Sandefjords delegasjonsreglement, og gis en 

tilbørlig folkevalgt behandling.  

Anbefaling: Det nedsettes en egen gruppe som utarbeider et utkast til 

personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategi, policydokumenter og nødvendige 

retningslinjer/reglementer.  

6) Forsikringsordning 

De tre kommunene er tilknyttet to ulike forsikringsordninger.  

Anbefaling: Det bør igangsettes en anbudsprosess med sikte på å etablere én felles 

forsikringsordning.  
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ARBEIDSRETTSLIGE SPØRSMÅL 
Her henvises det til temaheftene fra KS, særlig Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved 

kommunesammenslåinger (heretter KS-heftet). 

Arbeidsgruppa vurderer det til at KS-heftet bør være rammeverk og fungere som disposisjon for 
en «prosessplan» i det videre arbeidet. 
 
Krav ved virksomhetsoverdragelse 
 
KS hefte s. 22.  
Virksomhetsoverdragelse, aml. kapittel 16  
Rettigheter i den enkeltes arbeidsavtale, aml. §16-2 
Reservasjonsrett, aml. §16-3 
Informasjon og drøfting med tillitsvalgte, aml. §16-5 
Informasjon til den enkelte ansatte, aml. § 16-6 
 
Ferdigstillelse av arbeidsavtaler 
 
KS hefte s. 22 
Brev til ansatte innen en måned etter tilsetting, aml. §14-5  .  
KS lanserer alternativt senest en måned før sammenslåing. Utstedes av den nye 
arbeidsgiveren. 
 
Oversikt over medbestemmelsesapparatet 
 
KS hefte kap 3, s. 9 – s. 10, s. 14 – pkt. 3.7 (Dokumentasjonsplikt i møter, jfr HA 3.1 i) 
Krav om medbestemmelse, jfr aml. § 8-1, 8-2  
Sentrale bestemmelser og informasjon, drøfting og forhandlinger, HA del B, 1.4.1. og 1.4.3 
Bruken av AMU, jfr aml. 7-2 
 
Kjøreregler vedrørende størrelse på enheter som kan påberope seg tillitsvalgt, HA del B § 3.3 
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ARBEIDSMILJØ 

 
Krav til arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven  
Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir overholdt, jfr.  
§ 2–1. Noen av arbeidsgivers vesentlige plikter er listet opp i §§ 3–1 og 3–2, men loven 
inneholder også øvrige krav til arbeidsgiver. §§ 3–1 og 3–2 lyder slik: 

§ 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

1. For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal 
arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på 
alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte.  

2. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: 
a. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, 
b. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 

oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, 
c. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene 

i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, 
d. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om 

arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige 
tiltak, 

e. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av denne lov, 

f. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, 
g. sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når 

risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, 
h. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø 

og sikkerhetsarbeidet. 

§ 3-2 Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten 

1. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: 
a. at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 

forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og 
instruksjon som er nødvendig, 

b. at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre 
arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir 
utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, 

c. sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav 

2. Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv 
eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr 
stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og 
at det tas i bruk.  
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3. Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det 
utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak 
som skal iverksettes.  

Viktige sider ved loven 

Lovens generelle krav til arbeidsmiljøet er at det skal være fullt forsvarlig, se § 4-1. I følge denne 
bestemmelsen skal arbeidsmiljøet være fullt forsvarlig ut fra både en enkeltvis og samlet 
vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse. En del av kravene til utforming og innretning av arbeidsplassen er formulert i kap. 4. Det 
vil også fremgå at arbeidsmiljøproblemene i større eller mindre grad berører alle forhold innen 
virksomheten og derfor må vurderes i forbindelse med de fleste beslutninger som tas. 

Det er arbeidsgiveren som har hovedansvaret for at arbeidsmiljøkravene blir gjennomført. 
Arbeidsmiljøloven § 2-1 pålegger arbeidsgiver ansvaret for å påse at arbeidsmiljøet i 
virksomheten er i samsvar med de bestemmelser som er gitt i og i medhold av 
arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må som leder av virksomheten drive et systematisk 
arbeidsmiljøarbeid. Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø inngår som en selvfølgelig del av 
den ordinære styringen av en virksomhet. Arbeidsgiveren har plikt til å ta initiativ til at 
virksomheten planlegges og organiseres slik at arbeidsmiljøkravene blir ivaretatt. Arbeidsgiveren 
skal sørge for at det foretas løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, og at det drives et 
planmessig verne- og arbeidsmiljøarbeid, og har også plikt til å søke den sakkyndige bistand 
som er nødvendig for å få gjennomført lovens krav i virksomheten. Det er arbeidsgiverens 
ansvar å sørge for at det opprettes en vernetjeneste. 

Egne forskrifter utdyper formålet og kravene til arbeidsmiljøet etter arbeidsmiljøloven: 

I Arbeidsmiljølovens formålsparagraf § 1-1 fremgår det at arbeidsmiljøet skal sikre et 
arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Det er 
ikke nok at arbeidsmiljøet hindrer helseskader, det skal også virke helsefremmende. 

Oppsummering 

1. Etablere, gi opplæring og organisere en vernetjeneste 

2. Lage en overordnet plan med mål for HMS arbeidet – del av personalpolitikk 

3. Organisasjonskart, ansvarsfordeling (enhetlig ledelse) og delegasjonsreglement 

4. System for, og gjennomføring av, vernerunder, kartlegging av arbeidsmiljø, 

risikosoner og ROS-analyser 

5. System for forebygging og oppfølging av sykefravær og ansatte med 

tilretteleggingsbehov 

6. Opplæring av ansatte, verneombud, AMU og ledere i nødvendig kunnskap innen 

HMS 

7. Sikre system for varsling 
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8. Opprette arbeidsmiljøutvalg (AMU) etter reglene i AML kapittel 7 og forskrift om 

organisering, medvirkning og ledelse §§ 3-7, 3-8, 3-10, 3-11, 3-12. Organisering av 

evt. flere AMU i organisasjonen kan vedtas av AMU jf. § 3-14.  

9. Ivareta både helsefremmende og forebyggende perspektiver i 

arbeidsgiverpolitikken.    
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LØNNSPOLITIKK OG LØNNSFASTSETTELSE 
 

Andebu Stokke Sandefjord 

Styringsdokumenter:  Styringsdokumenter:  Styringsdokumenter:  

RÅD Arbeidsgiverpolitikk og - 

strategier/ Lønnspolitiske 

retningslinjer.  

Lønnspolitikk Delegasjonsreglement - 

ansettelsesutvalg, 

forhandlingsutvalg 

RÅD Retningslinjer for 

forhandlingsutvalg/rutine for 

forhandlinger 

    

 Folkevalgt behandling 

Forhandlingsutvalget består av 3 

representanter valgt av 

kommunestyret, fortrinnsvis blant 

administrasjonsutvalgets 

arbeidsgiverrepresentanter. 

Administrasjonen bistår med 

sekretær.                                    

Forhandlingsutvalget legger de 

overordnede føringene for 

lønnsoppgjørene og leder 

drøftingsmøtene i forkant av 

oppgjørene. Rådmannens 

ledergruppe har møter med 

forhandlingsutvalget i forkant av 

oppgjørene og gir sine signaler 

og anbefalinger om 

lønnsfastsettelse.Ved 

forhandlinger lønn med rådmann 

tiltrer ordfører, varaordfører og 

leder for det største 

opposisjonspartiet i 

kommunestyret 

forhandlingsutvalget.                                                                         

Ved forhandlinger for 

rådmannens 

ledergruppe(kap.3.4.1) gjelder 

tilsvarende, men rådmann tiltrer 

gruppa i forhandlingene. 

Forhandlingsutvalget er ikke et 

ansettelsesutvalg.  

 

 

Politisk utvalg (ordfører, 

varaordfører og leder opposisjon) 

fastsetter rådmannens lønn. All 

annen lønnsfastsettelse er 

delegert rådmannen.  

Lønns- og ansettelsesutvalget 

består av ordfører, en fra 

posisjon, en fra opposisjon, 

rådmannen samt personalsjef 

som er sekretær. 

Forhandlingsutvalget består av 

personalsjef, etatsjef for 

vedkommende det forhandles for 

og to personalrådgivere som 

fungerer som teknisk støtte. 
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Andebu Stokke Sandefjord 

Kapitteltilhørighet (ledere) Kapitteltilhørighet(ledere) Kapitteltilhørighet(ledere) 

Kap 3.4.1: Kap. 3.4.1: Kap. 3.4.1: 

Rådmannen og rådmannens 

ledergruppe 

Rådmannen og rådmannens 

ledergruppe 

Rådmannen og rådmannens 

ledergruppe 

Kap 3.4.2: Kap. 3.4.2: Kap. 3.4.2: 

Virksomhetsledere (bla rektor, 

virksomhetsleder barnehage, 

virksomhetsleder 

hjemmetjenester etc.) 

Seksjonssjefer, avdelingsledere. 

Alle ledere med delegert personal 

og økonomiansvar 

Seksjonssjefer og tilsvarende.  

Kap 5: Kap. 5 Kap. 5 

Noen ledere og ansatte med 

høyere utdanning og spesialister 

jfr. HTA 

Ingen ledere. Kun ansatte med 

akademisk høyere utdanning jfr 

HTA 

Noen ledere og ansatte med 

høyere utdanning og spesialister 

jfr. HTA 

Kap 4: Kap. 4 Kap. 4 

Fagledere, avdelingsledere, 

barnehagestyrere 

Fagledere, sfo-ledere og formenn 

teknisk 

Alle øvrige ansatte, inkl. ledere på 

enhetsnivå/avdelingsnivå. 
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SÆRAVTALER 
 

Særavtaler er hjemlet i avtaleverket. Hovedtariffavtalen + alle sentralt inngåtte avtaler 

Særavtaler Andebu 

Navn på avtale Fagforening som 

er part i avtalen 

Avtalens 

varighet 

Avtalen 

utløper  

Særtrekk ved avtalen 

Arbeidsklær Fagforbundet Inntil 

videre 

Inntil 

oppsig-

else 

  

Arbeidsklær  Utdanningsforbun

det 

Inntil 

videre 

Inntil 

oppsig-

else 

  

Turnusavtale for Klokkær'n FO og Delta 1 år høsten 

2015 

Fornyes årlig/for ett år om 

gangen 

 

Særavtaler Stokke 

Avtale om avspassering og 

overtid for 

undervisningspersonalet i 

barnehage 

UDF 1 år     

Arbeidstidsordning i 

barnehagene 

Fagforbundet og 

Delta 

1 år 31.07.2

015 

Gjennomsnittsberegning av 

dn alminnelige arbeidstiden. 

Regulering av møtetid og 

fritid 

Hjemmevakt eiendom og 

kommunalteknikk 

Fagforbundet Løpende årlig 

evalueri

ng 

Regulerer godtgjøring. 

Formelt sett ikke noen 

særavtale. Lokal tilpasning 

av HTA 4.3.2. Kun inngått 

med Fagforbundet, men 

tolkes nok til at dn gjeder 

alle (Tidligere inngikk 

Fagforbundet avtaler for 

alle, da de var størst) 

SFS 2404 og lokale 

tilpasninger - Brannavtalen 

Fagforbundet Følger 

SFS 

Forleng

es for 1 

år av 

gangen 

Utarbeidet av Sandegjord 

brannsjef. Regulerer tillegg 

for formenn, personsøkere 

og klesgodtgjørelse 
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Særavtaler Sandefjord 

    

Navn på avtale Fagforening som 

er part i avtalen 

Avtalens 

varighet 

Avtalen 

utløper  

Særtrekk ved avtalen 

Klesgodtgjørelse Utdanningsforbun

det 

2 år 30.04.2

016 

Førskolelærere, ped.ledere 

og spesialpedagoger i 

barnehage, samt SFO-leder 

tilstås 1550kr pr år i full 

stilling. Beløpet reguleres 

ifht konsumprisindeksen 

Godtgjøring for tjeneste 17. 

mai 

Utdanningsforbun

det 

2 år 30.04.2

016 

a) 1 lærer pr. 15 elever i 

1.trinn gis pålegg om inntil 3 

timers tjeneste på 17.mai 

(deltakelse i barnetog) b)1 

lærer pr. 30 elever pr trinn 

2.-7. trinn, samt en fra 

administrasjonen gis pålegg 

om intill 3 timers tjeneste på 

17 mai (deltakelse i 

barnetog) c) 1 lærer pr. 40 

elever pr. trinn samt en fra 

administrasjonen ved hver 

ungdomsskole gis pålegg 

om 2 timers tjeneste på 

17.mai (deltagelse i 

barnetog) d)inntil 3 

klokketimer avlønnes som 

overtid etter timesats for 

37,5 timers uke. 

Utbetaling av lønn til 

undervisningspersonalet- 

rentekompensasjon 

Utdanningsforbun

det 

2 år 30.04.2

016 

Fastlønnede lærere får 

utbetalt lønn den 15. og 

ikke den 12. Kommunen 

overfører to ganger i året et 

beløp til 

Utdanningsforbundet 

Sandefjord som tilsvarer 3 

% i 3 dager av netto 

lønnsutbetaling pr. mend i 

et kalenderår. 

Ubekvemstillegg Fagforbundet 2 år 30.04.2

016 

  

Brannvesen Fagforbundet, 

Delta 

2 år 30.04.2

016 
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Vareklær/varmedresser m.v.  Fagforbundet 2 år 30.04.2

016 

  

Smusstillegg Fagforbundet, 

Delta, FO, NFF, 

NEF, NSF 

2 år 30.04.2

016 

  

Beredskapsvakt Nygård 

sykehjem 

Fagforbundet 2 år 30.04.2

016 

  

Avspasering av 

beredskapsvakt og pålagt 

overtid  

Fagforbundet 2 år 30.04.2

016 

  

Behovsbasert renhold Fagforbundet 2 år 30.04.2

016 

  

Arbeidstid/spisepause Fagforbundet, 

NSF 

2 år 30.04.2

016 

  

Tilleggskompensasjon Fagforbundet 2 år 30.04.2

016 

  

Verktøygodtgjøring Fagforbundet 2 år 30.04.2

016 

  

Klesgodtgjørelse Delta, FO, NFF, 

NEF, NSF 

2 år 30.04.2

016 

  

Godtgjørelse til sko Delta, FO, NFF, 

NEF, NSF 

2 år 30.04.2

016 

  

Avtale om bruk av privat utstyr 

i tjenesten. 

MFO 2 år 30.04.2

016 
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HMS 
 

Andebu Stokke Sandefjord 

Styringsdokumenter:  Styringsdokumenter:  Styringsdokumenter:  
RÅD Overordnet HMS Plan 
RÅD Inkluderende arbeid  IA avtale 
RÅD Inkluderende arbeidsliv Mål 
og aktivitetsplan 
 
Overordnede HMS-rutiner: HMS-internkontrollperm HMS-internkontrollbok 
RÅD Rutine for melding og 
oppfølging av nesten ulykker, vold 
og trusler og arbeidsrelatert skade 
og sykdom HMS-handlingsplan HMS-handlingsplan 
RÅD Rutine for ivaretakelse og 
ettervern av medarbeidere som har 
blitt utsatt for eller berørt av en 
alvorlig hendelse 

Rutine oppfølging sykmeldte (i 
HMS internkontrollperm) Rutine oppfølging sykmeldte 

RÅD Prosedyre forebygging og 
oppfølging av sykefravær   Kvalitetssystem Kvalitetslosen 
RÅD Rutine for håndtering av 
mobbing og konflikter 
RÅD: prosedyre ved stikkskade/ 
blodsøl 
RÅD: Avviksmelding og 
avvikshåndtering 
RÅD: Varsling     

      

AMU/SektorAMU AMU/SektorAMU AMU/SektorAMU 

Kun AMU - ingen SektorAMU Kun AMU Hoved AMU 
HMSK-råd i sektor helse, omsorg 
og velferd   Etats AMU 

    Kontaktmøter i HS 

Hovedvernombud - stilling Hovedvernombud - stilling Hovedvernombud - stilling 

30 % Hovedvernombud (HVO) 20 % HVO 30 % HVO 

    20 % VO i SB etat 

    20 % VO i HS etat 

Avtale Bedriftshelsetjeneste Avtale Bedriftshelsetjeneste Avtale Bedriftshelsetjeneste 

Rubicon bedriftshelsetjeneste 
Bedriftshelsen AS. 3 mnd 
oppsigelse.  Stamina 
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ARBEIDSTID 
 

 
Andebu Stokke Sandefjord 

 Styrings-
dokumenter    

  

RÅD Regler for fleksibel 
arbeidstid i Andebu 
kommune 

Regler for fleksibel 
arbeidstid 

SFS 2213 
Arbedsitidsavtalen for 
undervisningspersonalet 

  
RÅD Åpningstider på jul- 
og nyttårsaften Retningslinjer for turnus 

Arbeidstidsavtale for 
barnehagepersonell 

  

RÅD Fjernarbeid 
retningslinje 
m/avtaleskjema 

Avtale om arbeidstid i 
barnehagene (Fagf + 
Delta) 

Vaktordninger teknisk etat 
og KF 

  
RÅD Retningslinjer for 
fjernarbeid 

Avtale om arbeidstid  for 
pedagoger i barnehagene 
(UDF) Ulike turnusordninger i HS 

  
 

Lokal tilpasning av SFS 
2404 - Brannavtalen 

Vaktordning for 
vaktmestere på Nygård 

  
 

Avtale om felles teknisk 
vakt   

    
Avtale om hjemmevakt 
kommunalteknikk   

Brutto arbeidstid 37,5 timer pr uke 
37,5 timer pr. uke inkl 
spisepause 

38 timer pr uke inkl 
spisepause. Adm. Har 
37,5 timer inkl spisepause. 
En rekke særavtaler 
(Antall:….) 

Betalt spisepause Nei Ja - alle 
Adm. Har betalt pause. 
Ellers ikke 

Fleksibel 
arbeidstid  Ja Ja  Ja 

Kjernetid 09:00 - 14:30 
09:00 - 14:30. NAV: 09:00 
- 14:00 09:00 - 14:30 

Ytre tid 
07:00-09:00 og 14:30 - 
21:00 

07:00-09:00 og 14:30 - 
21:00 

07:00 - 09:00 og 14:30 - 
20.00 

Kontortid 

08:30 - 15:00 i perioden 
1.6 - 31.8(åpningstid 
herredshus) 

08:00 - 15:00 i perioden 
1.5-31.8 08:00 - 15:35 

  

08:30 - 15:30 i perioden 
1.9 - 31.5(åpningstid 
herredshus) 

08:00 - 15:45 i perioden 
1.9-30.4   

  08:00 -15:50 (arbeidstid) Romjul: 10:00 - 14:00   

NAV   08:00 - 15:30    

Sentralbord Se Stokke kontortid Som kontortid 08:00 - 15:35 

Avregning 
fleksitid Årlig med avregning 1.10 Årlig med avregning 31.12 Kvartalsvis 

Plusstid 45 timer 45 timer 50 timer 

Minustid 10 timer 10 timer 10 timer 

Disponering av 
plusstid 

Inntil 24 dager i året. 
Deltidsansatte 
forholdsmessig etter 

inntil 24 dager i året etter 
avtale 

Inntil 5 dager i mnd etter 
avtale 
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Andebu Stokke Sandefjord 
stillingsprosent 

Pålagt overtid Tilsvarende regler Tilsvarende regler Tilsvarende regler 

Fri St.Hans dag Nei Nei Ja 

Turnus       

Pleie   35,5 t/uke. Hver 3. helg 35,5 t/uke. Hver 3. helg 

Tiltak 
funksjonshemme
de   

35,5 t/uke 2 delt turnus 
evt. Kun nattevakt-. Hver 4 
helg   

EMF-bolig   
3 dager på 7 dager fri. 4 
dager på 7 dager fri.   

    
Dagvakt: 08:45 - 21:00. 
Kveld Natt: 16:00-09:00   

    
Hver 3 helg. Hvilende 
nattevakt   

Undervisning       

Barnetrinn   

33 t 2 min 
arbeidsplanfestet (19,5 
timer undervisningstid) 
10,19 t egen disp. = 43,22 
t pr. uke   

Ungdomstrinn   

31 t 3 min 
arbeidsplanfestet (17,47 
timer undervisningstid) 
12m17 timer egen disp = 
43, 22 t pr uke    
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ARBEIDSREGLEMENT 

 
Andebu Stokke Sandefjord 

Styrings-
dokumenter    

  RÅD Arbeidsreglement Arbeidsreglement Arbeidsreglement 

Omfang Alle i et fast forpliktende 
arbeidsforhold 

Alle kommunale 
arbeidstakere 

Alle kommunale 
arbeidstakere 

Ansettelse I Kommunen ikke på 
tjenestested. Ansettelse 
skjer ihht eget reglement 

I kommunen ikke på 
tjenestested. Skal være 
skriftlig og med prøvetid på 
6 mnd. Endringer kan skje 
innenfor styringsretten. 
Arbeidstakere som er i 
nær familie / nær relasjon 
bør ikke arbeide på 
samme arbeidssted, 
spesielt der en er i direkte 
adm.linje til et 
familiemedlem eller 
stillingene knytter seg til 
forvalting av økonomiske 
midler 

I kommunen ikke i den 
enkelte etat/institusjon 

Prøvetid 6 mnd fremgår av mal for 
arbeidsavtale ved fast 
ansettelse 

6 mnd 6 mnd 

Arbeidsavtale/an
settelsesbrev 

Arbeidsavtale for alle 
ansettelser med fastsetting 
av vilkår og forpliktelser. 

Som Andebu Retningslinjer ihht 
personalhåndbok 

Lege/Politiattest Legeattest for stillinger 
hvor det stilles spesielle 
krav til helse og dette er 
hjemlet i lov/forskrift. 
 
Politiattest for stillinger 
hvor det etter lov/ forskrift 
stilles spesielle krav til 
vandel. 
 
Egenerklæringsskjema 
mht tuberkulose for 
stillinger med direkte 
kontakt med pasienter, 
pleietrengende og barn. 

Som Andebu Politiattest ved arbeid med 
barn 

Bedriftshelsetjen
este 

Ikke nevnt (eget 
dokument) 

Ikke nevnt Plikter å møte til innkalling 

Arbeids og 
hvilketider 

37,7 timer + spise og 
hviletid 

Den tid en står til 
disposisjon for 
arbeidsgiver. Spise og 
hviletid er inkludert 

Henvisning til 
personalhåndbok 

Ferie Ihht ferieloven Ihht ferieloven ihht ferieloven 
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Andebu Stokke Sandefjord 

Fravær fra 
arbeidet 

Meldes så snart som mulig 
og på telefon. Dok. Ihht 
folketrygdlov 

Meldes så snart som mulig 
og senest første dag og til 
nærmeste overordnet. Dok 
ihht folketrygdlov. Fravær 
uten grunn = advarsel og 
trekk i lønn 

Meldes så snart som mulig 
og senest første dag og til 
nærmeste overordnet. Dok 
ihht folketrygdlov. 

Yrkesskader Ikke nevnt (eget 
dokument) 

Ikke nevnt Leder ansvarlig for å 
registeres og melde jgr 
håndbok for internkontroll 

Utbetaling av 
lønn 

12. i hver mnd. 
Formulering som Stokke, 
men tatt med AML krav for 
trekk i lønn 

12. i hver mnd 15. i hver mnd 

Forskudd på lønn Ikke nevnt ikke nevnt Utbetales normalt ikke 

Fremmøte orden 
m.m. 

Fremmøte på arbeidssted 
ved arb.tids begynnelse. 
Røyking kun på anviste 
plasser  
«Ingen kan være påvirket, 
eller ha ettervirkning av 
alkohol eller andre 
berusende middel i 
arbeidstiden, eller ha 
fravær på grunn av 
rusmiddelbruk.»  
«Ingen skal bruke 
arbeidstiden til pengespill, 
eller på annen måte la 
pengespill gå ut over 
arbeidsutøvelsen eller 
arbeidsmiljøet.» 
 

Fremmøte på arbeidssted. 
Fravær må avtales. Ikke 
være ruspåvirket. Brudd vil 
føre til bortvisning og kan 
medføre 
oppsigelse/avskjed. 
Henvisning itl AKAN-
retningslinjer. Skal være 
ordnen på arbeidssted. 
Røykeforbund i alle lokaler 
og kjøretøy (AMU har 
senere besluttet 
røykeforbund også i 
nærheten av lokaler) 

Som Andebu 

Behandling av 
utstyr 

Alt inventar, maskiner, 
verktøy materialer m.v. må 
behandles med omhu.  Det 
må vises forsiktighet ved 
behandling av ild lys og 
ildsfarlige saker. 
Arbeidstakeren må rette 
seg etter bestemmelser og 
pålegg som er gitt for å 
trygge liv, helse og 
eiendom, og benytte det 
verneutstyr som er påbudt 
etter lov, forskrifter og 
kommunens 
internkontrollsystem. 

Som Andebu. Som Andebu og Stokke, 
men de 2 andre her tatt inn 
HMS her. Sandefjord har 
dette i punktet om 
arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljø Arbeidsgiver og 
arbeidstaker har et felles 
ansvar for å skape et godt 
psykososialt arbeidsmiljø.  
Dette innebærer bl.a. at 
den enkelte behandler 
medarbeidere og 

Som Andebu Som Stokke 
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Andebu Stokke Sandefjord 
samarbeidspartnere med 
respekt og verdighet.  
Mobbing og seksuell 
trakassering skal ikke 
forekomme 

Permisjon Henvisning til eget 
permisjonsreglement 

Som Andebu Som Andebu 

Annet arbeid ikke ha annet lønnet 
arbeid uten tillatelse 

Ikke ha annet arbeid, verv 
eller næring uten tillatelse. 
Kan ikke ha mer enn 100 
& stilling i kommunen. 
Formuleringer er noe mer 
spisse enn det Andebu 
har. 

Som Andebu. Det er 
personalsjef som gir 
samtykke 

Informasjon på 
vegne av 
kommunen 

Alle kan gi 
faktaopplysninger om eget 
arbeidsfelt (begrenset av 
taushetsplikt) Den enkelte 
leder har rett og plikt til å gi 
faktaopplysninger og 
faglige vurderinger på 
vegne av eget 
ansvarsområdet. 
Rådmannen kan gi 
opplysninger om ele 
kommunen. De tillitsvalgte 
kan uttale seg i kraft av sin 
rolle 
 
 
 

Som Andebu Kun rådmann, etatssjef 
eller den de bemyndiger 

Ansattes 
ytringsfrihet 

Full ytringsfrihet som 
privatpersoner. Skal 
opplyse at dette ikke er på 
vegne av kommunen. Kan 
ikke bruke tittel, epost, 
brevark el.l. Rett til å 
varsel etter 
varslingsbestemmelser i 
AML 

Som Andebu Ikke tatt med 

Opphavsrett Tatt inn under behandling 
av utstyr 

Alt som produseres tilhører 
kommunen og ikke den 
enkelte 

Ikke tatt med 

Taushetsplikt Henvisning til lov.  Lik formulering som 
Andebu men har i tillegg 
med at alle skal 
undertegne 
taushetserklæring 

Som Stokke 

Etikk og 
leveregler 

Forbud mot gaver eller 
andre fordeler. Henvisning 
til eget reglement 

Ingen egen bestemmelse i 
arbeidsreglemenet 

Ingen egen bestemmelse i 
arbeidsreglement 
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Andebu Stokke Sandefjord 

Oppsigelse Skriftlig. Myndighet er 
rådmannen eller den han 
bemyndiger. Stort sett 
henvisning til 
bestemmelsene i AML 

Som Andebu Som Andebu, men 
oppsigelse er ikke delegert 
avgjøres av Adm. utv evt. 
Formannskap 

Avskjed Formuleringer i tråd med 
AML 

Som Andebu Som Andebu, men avskjed 
avgjøres av ADM.UTV evt. 
Formannnskap. 
Suspensjon er delegert til 
rådmannen 

Fortolkning / tvist Adm. utv. Endringer er lagt 
til Adm. utv etter drøfting 
med tillitsvalgte 

Adm. utv.  Tilpasninger og 
redaksjonelle endring er 
lagt til rådmannen etter 
drøfting med tillitsvalgte 

Adm.utv 

Brudd på 
reglement 

Advarsel, oppsigelse, 
avskjed og suspensjon 

Som Andebu - myndighet: 
Advarsler: Nærmeste 
leder. Oppsigelse: 
Rådmannen eller dne han 
bemyndiger 

Henvisning til 
personalhåndbok. 
Skriftlige advarsler gis av 
personalsjef 
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ANSETTELSER 

 
Andebu Stokke Sandefjord 

 Styrings-
dokumenter: 

 
  

  

RÅD Ansettelsesprosedyre Ansettelsesreglement Retningslinjer for 
ansettelser finnes i 
personalhåndbok. 

  

RÅD Ansettelsesreglement Rutine for utprøving av 
ansatte som pga 
helseplager har behov for 
annet arbeid 

  

  
RÅD Saksbehandling i 
ansettelsessaker 

    

        

Generelt Reglementet har tilnærmet 
ordlyd som Stokke 

Reglementet har tilnærmet 
ordlyd som Andebu   

Omfang Alle Alle unntatt inngåelse av 
lærekontrakter 

  

  Som Stokke Som Andebu   

Ansettelses-
mydighet 

Kommunestyret : 
Rådmann 

Kommunestyret rådmann Kommunstyre: 
Rådmannen 

  Adm.utvalget : 
Rådmannens ledergruppe 

Rådmannen: Rådmannens 
ledergruppe.  

Lønns- og 
ansettelsesutvalget: 
Rådmannnes ledergruppe 

  Rådmannen: Øvrige 
ansatte og har delgerert 
dette som følger: 

Rådmannen: Alle ansatte 
og har delegert sin 
myndighet som følger: 

Rådmannen: Som Andebu 

  Kommunalsjefer: Sine 
ledere 

Kommunalsjefer: Sine 
ledere 

Ulike ansettelsesutvalg 

  Leder staber: Egne 
medarbeidere 

Leder staber: egne 
medarbeidere 

Ulike ansettelsesutvalg 

  Virksomhetsledere: Egen 
virksomhet. Kan 
videredelegere 

Seksjonssjefer: Egen 
seksjon. Kan 
videredelegere 

Ulike ansettelsesutvalg 

Ansettelses-
utvalg/råd 

Oppnevnes et lokalt 
ansettelsesråd for alle 
ansettelser der rådmannen 
har ansettelsesmyndighet. 
Kommunestyret og 
administrasjonsutvalget 
beslutter selv 
sammensetning av 
ansettelsesråd ved 
ansettelse i stillinger der 
rådmannen ikke har 
ansettelsesmyndighet. 

Som Andebu (bruker 
begrepet utvalg) 

Som Stokke og Andebu 

Ledighet i stilling Tilnærmet som Stokke Tilnærmet som Andebu, 
men mer utfyllende for 
intern kunngjøring, dog lite 
materielle ulikheter 

Se egen veileder. 
Tilsvarende som Andebu 
og Stokke 

Kunngjøring Kopi av utlysningstekst 
sendes tillitsvalgte 

De tillitsvalge skal med før 
kunngjøring 

Se egen veileder 
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Unntak fra 
kunngjøring 

Midlertidige ansettelser 
under 6 mnd og stillinger 
under 20 % 

Midlertidige ansettelser 
under 6 mnd og der hvor 
det åprnebart ikke er 
hensiktsmessig 

  

Søknader etter 
frist 

Hovedregelen er at 
søknader må være mottatt 
innen fristens utløp. 
Ansettelsesmyndigheten 
kan bestemme at 
søknader som er 
innkommet etter fristens 
utløp, skal behandles som 
om de var innkommet i rett 
tid. 

Som Andebu Som Andebu og Stokke 

Ansettelses-
prosess 
 

Ansettelsesmyndigheten 
fatter vedtak, underskriver 
protokollen og begrunner 
utvelgelsen. 

Som Andebu Innstilling. Ved uenighet er 
det personalsjef ved 
rådmannsvedtak som 
tilsetter. 
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PERMISJONER 

    

 
Andebu Stokke Sandefjord 

 Styrings-
dokumenter: 

 
  

  

RÅD Permisjonsreglement 
med søknadsskjemaer 

Permisjonsreglement Retningslinjer for 
permisjon finnes 
personalhåndbok. 

        

        

Generelt/omfang Gjelder alle kommunale 
arbeidstakere i et fast, 
forpliktende arbeidsforhold 
med en på forhånd avtalt 
arbeidstid, evt. 
gjennomsnittlig arbeidstid 
pr. uke, jfr. HTA §1.  
Deltidsansatte innvilges 
permisjon forholdsmessig 
etter stillingens størrelse. 
Reglementet gjelder også 
ved midlertidig ansettelse 
og som omfattes av HTA § 
1.  Kvotene for lønnet 
permisjon fastsettes ift 
ansettelsestidens lengde 
og gjelder pr. kalenderår. 

Som Andebu men deltid 
og heltidsansatte er 
likestilte 

  

Avgjørelsesmynd
ighet 

Rådmann og ihht dennes 
delegasjonsreglement 

Som hovedregel 
medarbeides nærmeste 
overordnet og ihht 
rådmannens 
delegasjonsreglement. 
Rådmannen er øverste 
klageinstans 

I henhold til 
personalhåndbok. Øverste 
klageinstans er 
personalsjef. 

Verdigrunnlag Ikke nevnt Alle har ulike behov ifht 
ulike livsfaser. Fleksibilitet 
og romslighet skal legges 
til grunn. Den enkelte skal 
vurderes individuelt 

Ikke nevnt 

Lønnsansiennitet Ikke nevnt Avbrytes ikke ved 
permisjon med hel eller 
delvis lønn. 

  

Pensjonsmedlem
sskap 

Ikke nevnt Med lønn opprettholdes 
medlemskap. Uten lønn 
over 1 mnd = utmeldling 

  

Lovfestede Som Stokke - med 
henvisning til 
lovparagrafer. Også tatt 
med teksten i noe grad 

Som Andebu men kun 
med henvisning til lovtekst. 
Har også med 
militærtjeneste og religiøse 
høydtider 

  

Avtalefestede 
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Andebu Stokke Sandefjord 

Kommunale og 
offentlige verv 

Ved kommunale eller 
andre offentlige verv gis 
permisjon med lønn i inntil 
10 dager pr. år, alternativt 
frikjøp.  Det forutsettes i 
begge tilfelle at vervet ikke 
kan utføres utenfor 
arbeidstid. Fradrag hvis 
vervet medfører særskilt 
godtgjøring. 

Som Andebu Ikke nevnt 

Tillitsvalgte Som Stokke, men noe 
bedre for tillitsvalgte som 
utøver vervet på fritid. Gir 
erstattet fridag for kurs på 
fridag, dvs Andebu gir 
permisjon på dager en ikke 
er i jobb. Dette er bedre 
enn KS tolkning 

Som Andebu, men ren 
henvisning til Hovedavtale. 
Følger KS 

Jf. HA § 3 

Utdanning Permisjon hel/deltid 
innvilges ved utdannelse 
som er av verdi både for 
arbeidstakeren og 
arbeidsgiver, med mindre 
særlig grunn er til hinder 
for dette. I den grad det 
etter kommunens syn er 
nødvendig å heve 
kunnskapsnivå samt styrke 
kompetanse for å utføre de 
pålagte arbeidsoppgaver/-
funksjoner, skal det gis 
permisjon med lønn og 
dekning av legitimerte 
utgifter. Har avtaler om 
bindingstid. 

Tilnærmet som Andebu   

Eksamen Som Stokke, men 
begrenset til 2 dager ved 
hjemmeeksamen 

Som Andebu, men noe 
mer individuell tilpasning 

Individuelle avtaler 

Bindingstid Spesifisert utfra økonomisk 
støtte: Inntil kr. 10.000 - 
ingen binding. Inntil kr. 
30.000 - 12 mnd. Over kr. 
30.000.- - 24 mnd binding 

Ja - fastsettes 
forholdsmessig opp til 2 år 

Individuelle avtaler, jf, 
personalhåndbok 

Overgang til 
annen stilling 
utenfor 
kommunen 

Fast stilling nei Fast stilling nei Gis som hovedregel ikke 
ved stillinger utenfor 
kommunen. Ved 
tungtveiende grunner kan 
personalsjef innvilge 
permisjon. 

Overgang til 
annen stilling 
innen kommunen 

Som hovedregel ja der 
hvor det er formålstjenelig 

Som hovedregel nei kan 
gis for 1 år internt i 
kommunen der hvor det er 

For overgang til annen 
stilling innad i kommunen 
gis det som hovedregel 
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Andebu Stokke Sandefjord 

formålstjenelig. permisjon i inntil 1 år. 
Utover dette kan 
personalsjef innvilge  

Spesielle 
oppdrag 

Inntil to år for 
tjenestegjøring som 
dommerfullmektig, eller 
hjelpearbeid i norsk regi i 
utviklingsland. Begrenset 
permisjon kan gis ved 
forskning innen eget 
fagområde i tilknytning til 
en forskningsinstitusjon.  
Kan gis permisjon ifm 
avtaler om utveksling av 
arbeidstaker mellom 
kommuner / 
fylkeskommuner. 

Som Andebu For inntil 1 år. 
Avgjørelsesmyndighet er 
personalsjef 

Andre tillitsverv Inntil 4 år for tillitsverv i en 
organisasjons sentrale- 
eller distrikts- / 
fylkesorganer, eller 
funksjonær i sin 
organisasjon. 
Permisjon kan også 
innvilges for ansatte med 
tillitsverv i de 
funksjonshemmedes 
organisasjoner.   

Som Andebu   

Deltakelse i 
Hjelpekorps 

Arbeidstakere som er 
knyttet til hjelpekorps, 
innvilges permisjon med 
lønn i forbindelse med 
utrykning til hjelp for 
nødstilte 

Som Andebu Jf. Personalhåndbok 

Blodgivning Ja - i arbeidstiden Ikke regulert -vurderes ifht 
velferdsperm 

Ikke regulert -vurderes ifht 
velferdsperm 

Velferds-
permisjoner med 
lønn 

10 dager i full stilling når 
det foreligger viktige 
velferdsgrunner. 
Henvisning til eksempler. 

12 dager når det foreligger 
vektige velferdsgrunner jfr 
HTA. Ingen opplistning - 
individell vurdering og 
ingen forskjell deltid og 
heltidsansatte 

Som Stokke. Gir pemisjon 
med lønn i 2 dager for 
feiring av religiøse høytider 
som ikke er offisielle etter 
norsk kalender 

Velferdspermisjo
ner uten lønn 

Opplistning av eksempel: 
Husbygging, religiøse 
høytider, flytting 

Inntil 1 år når tjenesten 
tillater det. 

Som hoveregel ikke, men 
kan vurderes ved 
tungtveiende grunner. 
Personalsjef er 
avgjørelsesmyndighet 

Andre(lege mv) Skal legges til fritid Skal om mulig legges til 
fritid. Ansatte med fleksibel 
arbeidstid gis ikke 
permisjon. 

? 
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Andebu Stokke Sandefjord 

Endringer Ikke nevnt Praksis tas opp en gang i 
året i 
medbestemmelsesmøtet. 
Evt endringer fremmes for 
ADM.UTV 
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OPPMERKSOMHETSGAVER 
 

 
Andebu Stokke Sandefjord 

 Styrings-
dokumenter: 

 Styringsdokumenter:  Styringsdokumenter:  

  RÅD Retningslinjer for 
gaver/oppmerksomhet til 
ansatte 

Reglemenet for kommunal 
oppmerksomhet ved 
jubileer og fratreden 

Oppmerksomhetsgaver i 
Sandfjord kommune 

        

Gyldighet Fast ansatte med mer enn 
14 t/uke 

Alle i fast forpliktende 
arbeidsforhold 

  

Bryllup Nei Nei Blomster eller gave til kr. 
300.- 

50 år Gavekort verdi  kr 1000.-. 
Justeres ihht 
konsumprisindeksen 

Blomster eller gave inntil 
kr. 475.- 

Blomstervase kr. 650.- og 
blomster kr. 300.- 

60 år Som ved 50 år Som ved 50 år Orkideblomst med potte kr. 
300.- 

70 år Nei Nei Som ved 60 år 

25 års tjenestetid Gave, gavekort el-l. med 
verdi inntil 62,5 % av det 
beløp som er skattefritt (pt 
kr. 8000) = inntil kr. 5.000.- 

Gave etter ønske innenfor 
et utvalg (Gullur, 
søvgjenstand, smykke, 
Krystall, kunst) verdi kr. 
5.500.- 

Gave etter ønske av varig 
verdi. Kr. 6.500.- 

40 års tjenestetid Som ved 25 år Som ved 25 år inntill kr. 
7.000.- 

  

Fratreden Etter 5 års tjeneste: 
Blomstergruppe 

Etter 5 år: Gave/blomster 
kr. 300.- 

Mindre enn 10 år: blomster 
til kr 400.- 

  Etter 10 års tjeneste: Gave 
med inskripsjon verdi lik 
skattefritt beløp pt. Kr. 
3000.- 

Etter 10 pr: Gave/blomster 
kr. 500.- 

Etter 10 pr: gave etter 
ønske kr. 1.000.- 

    Etter 15 år: Gave/blomster 
kr. 700 

  

    Etter 20 år: Gave/blomster 
kr. 1.000.- 

Etter 20 år: Gave etter 
ønske kr. 2.000.- 

    Etter 30 år: Gave/blomster 
kr. 1.500.- 

Etter 30 år: Gave etter 
ønske kr. 3.000.- 

      Etter 40 år i offentlig 
tjeneste hvorav 35 år i 
Sandefjord: HMK 
fortjenestemedalje etter 
Slottets statutter 

Begravelse Krans eller bårebukett Krans eller gave til særskilt 
formål kr. 800.- 

Krans m bånd kr. 1.000.- 

Begravelse 
pensjonister 

Nei Nei Ved dødsfall innen 2 år 
etter fratreden gis det 
krans kr. 1.000.- 

Pensjonister Nei Nei, men kan i særskilte 
tilfeller vurderes av 
ordfører 

? 
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Andebu Stokke Sandefjord 

Hederstegn o.a. HMK fortjenestemedalje 
etter vurdering av ordfører 
og drøfting i ADM.UTV 

KS hederstegn/merke i 
særskilte tilfeller 

KS hederstegn/merke 

Folkevalgte Gjelder kun ansatte Ordfører kan vurdere Ved dødsfall krans kr. 
1.000.- Ellers kan ordfører 
vurdere 
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ETISKE RETNINGSLINJER 
 

 

Andebu Stokke Sandefjord 
 Styrings-
dokumenter: 

 
  

  RÅD Etiske retningslinjer 
for ansatte og folkevalgte 

Etiske retningslinjer 
(finnes i dokumentet 
personalpolitiske - og 
etiske retningslinjer. Har 
vært planen å skille disse) 

Etiske retningslinjer 
Medlem av Transparency 
International 

        

Omgang Gjelder både ansatte og 
folkevalgte 

Som Andebu Som Andebu 

Generelt / 
målsetning 

Vektlegger redelighet, 
ærlighet, rettferdighet, tillit 
og åpenhet. 
Retningslinjene skal gi en 
felles etisk platform. 

Tilnærmet lik Andebu Materielt som Stokke og 
Andebu, men med noe 
ulike formuleringer 

Lojalitet Alle plikter lojalt å 
overholde de lover, 
forskrifter, reglementer og 
andre kommunale 
bestemmelser. 

Lik formulering Lik formulering (Står i 
punktet målsetting) 

Åpenhet Ikke eget punkt Ikke eget punkt Har eget punkt om dette 

Tillit til kommunen Skape bevissthet om at 
ansatte utgjør grunnlaget 
for innbyggernes tillit og 
holdning til kommunen. 
Ansvar for å bekjempe 
uetisk praksis, et særlig 
ansvar påhviler ledere. 

Som Andebu   

Fortrolige 
opplysninger 

Ikke misbruke fortrolige 
opplysninger som mottas i 
forbindelse med 
virksomhet for kommunen.   
Gi korrekt, fullstendig og 
tydelig informasjon i sitt 
arbeid. Henvisning til  
taushetserklæring, avgitt 
og underskrevet av den 
enkelte medarbeider og 
folkevalgte. 

Lik formulering Lik formuleirng 

Habilitet og 
interessekonflikter 
/ Personlige 
interesser 

Henvisning til 
Kommuneloven § 40 nr. 3 
og forvaltningsloven, Alle 
saksbehandlere og 
folkevalgte må gjøre seg 
kjent med og etterleve 
gjeldende lover, unngå å 
komme i situasjoner som 
kan medføre konflikt 
mellom kommunens 

Som Andebu Samme formuleringer 
(uten henvisning til 
kommunelov og 
forvaltningslov) Kaller det 
personlige interesser 
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Andebu Stokke Sandefjord 
interesser og personlige 
interesser. Kan også 
gjelde tilfeller som ikke 
rammes av 
forvaltningslovens 
habilitetsbestemmelser. 
Ved habilitetsspørsmål 
skal folkevalgte ta dette 
opp med ordfører og 
ansatte overfor nærmeste 
overordnet. 

Gaver og annen 
oppmerksomhet 

Kaller det personlige 
fordeler gaver m.v  

Kaller det personlige 
fordeler gaver 

  

Generelt Materielt som som de 
andre kommunene 

Som Andebu Som Andebu 

Beløpsgrense Nei - knyttet til ubetydelig 
verdi 

Som Andebu kr. 500.- 

Alkohol Ja - en enkelt vinflaske Nei - kun blomster og 
konfekt av ubetydelig 
verdi. Alkohol som mottas 
returneres eller gis til 
sykehjemmet. Ikke nevnt 
spesifikt i reglementet, 
men er praksis vedtatt av 
rådmannen 

Ikke nevnt 

Reiser Dekkes av kommunen Som Andebu Som Andebu (Tatt med i 
punktet om gaver mm) 

Representasjon Moderate former for 
gjestfrihet og 
representasjon hører med 
i samarbeidsforhold og 
informasjonsutveksling, 
men må ikke påvirke 
beslutningsprosesser, eller 
gi andre mennesker grunn 
til å tro det. 

Tilnærmet lik formulering Tilnærmet lik formulering 
(Tatt med i punktet om 
gaver) 

Bruk av 
kommunale 
innkjøpsavtaler 

Ikke nevnt Ikke nevnt, men 
praktiseres som 
Sandefjord 

Egen formulering 

Varsling Ikke med i etiske 
retningslinjer, nedfelt i 
egen rutine med tilhørende 
varslingsplakat 

Ikke med i etiske 
retningslinjer (Egen 
varslingsplakat - tatt inn i 
HMS-systemet 

Samme regler som 
Andebu og Stokke men 
tatt med i de etiske 
retningslinjene 

Privat bruk av 
kommunalt utstyr 

Som hovedregel ikke, men 
kan tillates av 
virksomhetsleder 

Nei I samsvar med fastsatte 
retningslinjer 

Sosiale medier og 
internett 

Ikke nevnt. Har egne 
retningslinjer for sosiale 
medier. 

Ikke nevnt. Har egen 
databrukeravtale med det 
samme materielle 
inneholdet som 
Sandefjord 

Egen formulering 

Arbeidstid og 
private gjøremål 

Eget punkt Ikke nevnt Ikke nevnt 
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Andebu Stokke Sandefjord 
Toleranse, respekt 
og tillit 

Eget punkt - henvisning til 
10 leveregler 

Ikke nevnt Ikke nevnt 

Annet Alle som reiser på offisielle 
oppdrag skal ikke kjøpe 
seksuelle tjenester, opptre 
beruset eller opptre på en 
måte som bryter med krav 
til god etisk oppførsel 

Ikke nevnt Ikke nevnt 

Overtredelse Rapporteres ikke nevnt Ikke nevnt 
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FORSIKRINGER 
 

 
Andebu Stokke Sandefjord 

Persons-
forsikringer jf 
HTA 
bestemmelser 
kap 1. pgf 10 og 
11 og andre: Avtaledokumenter:  Avtaledokumenter: Avtaledokumenter:  

Yrkesskade Ja Ja Ja 

Gruppeliv Ja Ja Ja 

Ulykke fritid 
Ja(eldre ordning, tilbys 
ikke nyansatte) Ja 

Ja, men det er svært få 
som benytter seg av 
muligheten. 

Tjenestereise   Ja (Europeiske /IF)   

Fosterbarn/eleve
r/barn   Ja    

Forsikrings-
selskap Protector 

Protector (for 
tjenestereiser: 
IF/Europeiske) KLP 

 

Avtale gjeldende fra 
01.01.2013. Rammeavtale 
1+1+1+ 1 år. Siste år 2016 

Avtale undertegnet av 
Willis  gjeldende fra 
01.01.2013. Rammeavtale 
1+1+1+ 1 år. Siste år 2016 

KLP. Avtalen har en 
varighet på 4 år og hadde 
oppstart 1.7.2013. 

Forsikrings-
megler 

Willis AS(tidligere 
Heyerdal Brokers) 

Willis AS(tidligere 
Heyerdal Brokers)   

 

Avtale datert 11.06.96  
gjeldende fra d.d -løpende 
avtale. Oppsigelsefrist 1 
mnd. 

Avtale datert -antatt 
tilsvarende som Andebu.  
Oppsigelse: ca 6 mnd. 
Avtalen skulle ha vært på 
anbud. Avtalen inngått 
med Heyerdal Brokers for 
mange år siden. I 
forbindelse med siste 
anbud på forsikringer 
opplyste Willis at du mente 
de burde ha 6 mnd varsel 
om evt. oppsigelse. Ikke 
funnet skriftlig avtale Nei 

    Yrkesskade og gruppelivs forsikringer må være 
på plass for ansatte i Nye Sandefjord innen 
01.01.2017.  
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DIVERSE 
 

 
Andebu Stokke Sandefjord 

 Styrings-
dokumenter: 

 
  

  RÅD Retningslinjer 
flyttegodtgjøring 

Retningslinjer for reiser og 
transport i kommunal regi 

Godtgjørelse for å stille 
egen bil til disposisjon i 
tjeneste 

  RÅD Økonomisk 
kompensasjon for 
merutgifter ved bruk av 
privat bil i tjenesten 

Eget vedtak i ADM 
utvalget for bruk av egen 
bil i tjeneste - gjelde rkun 
ansatte nevnt i vedtaket 
(Ikke i tråd med sentral 
særavtale). Har avviklet 
ordningen for en rekke 
ansatte ved innkjøp av 
tjenestebiler 

Godtgjøring til folkevalgte 

  RÅD Retningslinjer for 
redusert bruk av deltid 

  Prosedyrer ved streik 

  RÅD Prosedyrer ved streik Prosedyrer ved streik Retningslinjer for 
mobiltelefonordning 

  RÅD Mobiltelefon og 
lesebrett retningslinjer 

  Retningslinjer for AKAN 

  RÅD Reglement for 
mobiltelefon og lesebrett  

Egen avtale om bruk Retningslinjer for redusert 
bruk av deltid 

  RÅD AKAN Prosedyre Saksgang ved AKAN Retningslinjer for bruk av 
målekart og 
ledergjennomgang 

  RÅD AKAN 
Hoveddokument 
prosedyre: policy og 
retningslinjer 

Akan retningslinjer Retningslinjer for 
medarbeidersamtaler, 
ledersamtaler og 
gruppesamtaler 

 RÅD Retningslinjer for 
sosiale medier 
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OMSTILLINGSAVTVALE - DISPOSISJON 

Innledning: 

Disposisjonen henter mye fra omstillingsmal for staten, samt omstillingsvtalen for Harstad – 

Bjjarkøy.  

Formålet med malen er å få klargjort hvem som skal utøve partsrettighetene i 

omstillingsprosessen, og å angi rammene for omstillingen. 

Denne avtalen begrenser ikke de rettigheter eller plikter som er forankret i lover, forskrifter, 

kollektive og individuelle avtaler. Avtalen er ment som en utdyping av en del rettigheter og plikter 

som påhviler arbeidsgiver, de tillitsvalgte og den enkelte ansatte i forbindelse med 

omstillingsprosessen. 

 

Hvem:  

Hvem har inngått denne avtalen:  

Denne avtalen er inngått mellom …………………….. (virksomheten) og 

…………………………..(de forhandlingsberettigede organisasjoner etter HA § 9).  

 

Del 1 

1.1. Bakgrunn 

Her gis en kort redegjørelse for beslutninger/politiske vedtak som ligger til grunn for de 

omstillinger som skal gjennomføres:…………… 
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1.2. Formål 

Avtalens formål er å sikre de ansattes medbestemmelsesrett og rettigheter i henhold til lov og 

kollektive og individuelle avtaler og sentrale personalpolitiske retningslinjer for 

omstillingsarbeidet i statlig sektor, se pkt 1.3. 

Avtalen skal: 

 informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres 

 skal gi den enkelte ansatte trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet 

 skal skape best mulig forutsigbarhet og et godt arbeidsmiljø 

Den enkelte ansatte har selv et ansvar for å bidra til gode løsninger, bl.a. ved å delta aktivt i 

både omorganiseringsprosessen og gjennomføringen av tiltakene som skal iverksettes. 

 

1.3. Lov- og avtaleverk 

Omstillingsavtalen bygger bl.a. på følgende lover, avtaler og evt. retningslinjer for omstilling: 

 Arbeidsmiljøloven 

 Hovedavtalen  

 …. 

Denne avtalen begrenser ikke de rettigheter eller plikter som er forankret i lover, forskrifter, 

kollektive og individuelle avtaler. Avtalen er ment som en utdyping av en del rettigheter og plikter 

som påhviler arbeidsgiver, de tillitsvalgte og den enkelte ansatte i forbindelse med 

omstillingsprosessen. 

 

1.4. Partsforholdet under omstillingsprosessen 

Det er partene som inngår omstillingsavtalen som skal bli enige om hvordan partsforholdet skal 

være. Dersom de ikke blir enige, skal partsforholdet være slik som bestemt her. 

Arbeidsgiverpart: Prosjektleder eller den/de som bli bemyndighet 
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Arbeidstakerpart: én representant fra hver av hovedsammenslutningsområdene i de 

virksomhetene som er omfattet av omstillingen.  

 

Del 2 
2.1. Informasjon 

Det er viktig at organisasjonenes tillitsvalgte og den enkelte ansatte trekkes inn i 

omstillingsprosessen så tidlig som mulig. Det vises til Hovedavtalen § … 

Det skal utarbeides informasjonsrutiner i forbindelse med omstillingsprosessen. Informasjonen 

skal foregå regelmessig, for eksempel i form av møter, referater, e-post og intranett. 

Informasjonsrutinene drøftes mellom partene. 

Det vises til Hovedavtalens § 11. Arbeidsgiver har ansvaret for å utarbeide forslag til 

informa¬sjonsopplegg ved omstilling. Slike orienteringer planlegges sammen med de tillitsvalgte. 

Arbeidsgiver har et ansvar for å gi nødvendig informasjon til de ansatte om deres rettigheter 

etter lov og avtaler (individuelle og kollektive). 

Arbeidsgiver plikter å sørge for at informasjonen gis alle ansatte, også de som er i permisjon. 

Virksomhetens leder skal sørge for at alle ansatte som vil kunne bli berørt av 

omstillingsprosessen får et tilbud om medarbeidersamtale vedrørende omstillingen med sin 

nærmeste overordnede. 

 

2.2. Medbestemmelse (drøfting og forhandling) 

Dersom det i løpet av omstillingsprosessen oppstår forhold som skal drøftes eller forhandles 

under prosessen, skal dette skje fortløpende mellom partene, jf. HA § 2 nr. 5. Resultatet 

nedfelles skriftlig som referat eller protokoll. 
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Dersom omstillingsprosessen omfatter flere virksomheter, skal virksomhetene hver for seg 

fortløpende behandle og avgjøre de saker som ikke er omfattet av omstillingsprosessen, jf. 

Hovedavtalen. 

 

2.3 Kompetanse 

Kompetansekartlegging: for dem som vil få endrede arbeidsoppgaver eller som på annen måte 

blir direkte berørt av omstillingsprosessen, utarbeides det så tidlig som mulig en oversikt over 

arbeidsoppgaver og kompetanse i nåværende og fremtidig virksomhet. 

Bemanningsplan: det utarbeides en bemanningsplan for den delen av virksomheten som blir 

direkte berørt av kommunesammenslåingen, og hvor arbeidsoppgavenes karakter har blitt 

påvirket i vesentlig grad. Dette gjøres i samarbeid med organisasjonene, jf Hovedavtalens § 12 

d) og § 12 nr 2. Denne skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. 

Kartleggingssamtaler: fremtidige arbeidsoppgaver og/eller plassering i organisasjonen bør ikke 

fastlegges før kartleggingssamtaler er gjennomført med de ansatte som er berørt. Så langt råd 

er bør det tas hensyn til den enkeltes ønsker ved endring/overgang til fremtidige 

arbeidsoppgaver eller fremtidig arbeidssted. Samtidig må den enkelte ansatte innenfor sin 

arbeidsavtale, finne seg i endring av oppgaver, opplæring og/eller omplassering til annet arbeid 

og/eller arbeidssted. 

Karriereplanlegging: ved omstillinger vil ansatte kunne oppleve at de har kompetanse som ikke 

lenger er relevant, at de har kompetanse som må suppleres, eller får et behov for helt ny 

kompetanse i forhold til arbeidsoppgavene de tilbys. I slike tilfeller skal arbeidsgiver legge til 

rette for at den enkelte kan opparbeide seg kom¬petanse i forhold til oppgavene som skal 

utføres. Arbeidsgiver skal legge til rette for kompetanseutvikling og faglig oppdatering. 

 

2.4 Ansiennitet 

Det beskrives på hvilken måte ansiennitet utregnes, og hva som er gjeldende 
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2.5 Virkemidler ved eventuell overtallighet eller endringsoppsigelse 

Ved eventuell overtallighet eller ved endringsoppsigelse drøfter de lokale parter hvilke 
virkemidler som skal tas i bruk  

 

2.6 Fortrinnsrett 

Ansatte som er blitt overtallige har fortrinnsrett som beskrevet i aml § 14-2 og 14-3  

 

2.7 Offentlig kunngjøring av nyopprettede ledige stillinger 

Dersom det i den nye virksomheten er nyopprettede stillinger som ingen har krav på, skal 

kunngjøring foretas først etter at arbeidsgiver har vurdert om det er overtallige som har intern 

fortrinnsrett, jf. … Intern kunngjøring kan foretas dersom dette har hjemmel i… Lederstillinger 

bør som hovedregel kunngjøres eksternt også i disse tilfellene. Dersom det under 

tilsettingsprosessen viser seg at det er ansatte i virksomheten som mener å ha krav på en 

stilling som er kunngjort, skal arbeidstaker få avklart om arbeidsgiver mener det foreligger slikt 

krav. 

 
2.8 Fast ansatte som er midlertidig ansatt i annen avdeling  
Ansatte som arbeider i en annen avdeling enn den han / hun til vanlig arbeider i, blir regnet med 
i den avdelingen han / hun opprinnelig er ansatt i.  
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Del 3 
3.1. Tvisteløsning 

Her skisseres hva som skjer hvis enighet ikke oppnås 

 

3.2. Varighet 

Avtalen er begrenset til å gjelde omstillingsprosessen i ........................................., som 

forutsettes å være avsluttet ................................ (dato). Avtalen faller da bort uten oppsigelse. 

Partene kan dog forlenge avtalen hvis prosessen fortsatt pågår på dette tidspunkt. 

Hver av partene kan i ovennevnte periode si opp avtalen med tre måneders varsel. 
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FORSLAG TIL HONORAR – DELEGATER I FELLESNEMNDA OG 

PARTSSAMENNSATT UTVALG 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/15 Partssammensatt utvalg 27.10.2015 

72/15 Fellesnemnda 27.10.2015 

 

Innstilling: 

 

Forslag til honorar for de valgte delegater i Fellesnemnda og Partsammensattutvalg i 

perioden frem til 1. januar 2017, godkjennes. 

Bakgrunn:  

Det vises til vedtak i FN sak 49/15: 

 

Det nedsettes et utvalg bestående av en politiker fra hver kommune som foreslår satser 

for frikjøp og godtgjørelse av politikere som er med i fellesnemnda og tilhørende 

utvalg frem til konstituerende kommunestyremøte 2016. 

 

Medlemmer valgt: 

 

Tor Steinar Mathiassen, H Sandefjord - leder 

Bjarne Sommerstad, SP Andebu 

Roy Standal, FRP Stokke 

 

Gruppen har nå utarbeidet et forslag til honorar for Fellesnemnda utvalg som ligger vedlagt. 

 

Vedlegg: 

1. Forslag til honorar for Fellesnemnda 

 



Honorar Fellesnemda. 

Som honorar for de valgte delegater i Fellesnemda/Partssammensatt utvalg i perioden fram til 1.jan 

2017 foreslås følgende: 

Fast godtgjørelse for hele perioden: Kr. 30 000,- 

Unntatt fra dette er ordførere i fast stilling og de som er innvilget frikjøpsordning. 

Dersom en representant er fraværende i mer enn 1/3 av møtene, reduseres godtgjørelsen med 25%. 

Varamedlemmer godtgjøres pr. møte med kr. 2 000,-. 

For alle oppnevnte underutvalg er det en godtgjørelse på kr. 1200,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse honoreres etter statens satser + legitimerte kostnader som f.eks 

bompenger/parkeringsavg. 

 

Bjarne Sommerstad  Roy Standal  Tor Steinar Mathiassen 

 

 

 



Nyhetsbrev
For ansatte i “Nye Sandefjord”

Oktober2015

Mer nærdem okrati i nye
Sandefjord

Felles pensjon skasse

Temakomiteen for nærmiljø har nå vært i en fase med innsam-
ling av kunnskap om temaet. Medlemmerne i komiteen har
vært i Sandnes, Fredrikstad og Holbæk kommuner for å se
hvordan nærdemokratimodellene fungerer der. Aabol forteller
at Fredrikstad og Holbæk har �ere spennende ordninger som
vi bør ta med oss i den videre diskusjonen om hvordan nye
Sandefjord kommune skal involvere innbyggerne i de politiske
beslutningsprosessene.

Nærdemokratikomiteen har invitert lag, foreninger og ulike
institusjoner til å komme med innspill med hensyn til hvordan
de kan tenke seg at nærdemokratiet kan fungere i den nye
kommunen. Det er mottatt ca 10 innspill.

I slutten av august ble innbyggerne i de tre SAS-kommunene
invitert til møter. Møtene i Andebu og Stokke var meget bra
besøkt, men i Sandefjord var det relativt få som kom. De syns-
punktene som kom fram på møtene, vil komiteen ta med seg i
det videre arbeidet.

I månedene som kommer vil komiteen jobbe fram et forslag
til en modell for nærdemokrati i nye Sandefjord kommune.
Komiteen skal levere sitt forslag i juni 2016.
Det er sendt inn søknad om folkehelsemidler til nærmiljøtiltak
på vegne av SAS-kommunene.

� Vårt mål er at den nye storkommunen ikke skal gi mindre, men mer nærdemokrati, sier
leder i temakomiteen, Nils Ingar Aabol. – Ordninger og relasjoner som fra før av er gode
ønskes videreført og skal bygges videre på.

Foran: Nils Ingar Aabol (leder), Helene Eriksen, Anders Sperre. Bak:
Vidar Andersen, Bjørn Ole Gleditsch, Hilde Hoff Haakonsen, Kåre Pet-
tersen. Komiteen har også hatt forsker Geir Almlid fra Distriktssenteret
med på �ere møter.

Fra nærmiljømøte i Andebu

Styrelederne i de tre pensjonskassene har vært i møte med Fi-
nanstilsynet for å avklare om det er spesielle forhold å ta hensyn
til i en slik etableringsprosess.

Når det gjelder medlemmenes rettigheter så vil de være upåvir-
ket av sammenslåingen. Medlemmenes pensjonsrettigheterer
regulert i hovedtariffavtalen.Medlemmene kan være trygge på at
deres pensjonsopptjeningfortsetter som før i den nye pensjon-
skassen, og deres framtidige pensjon vil bli beregnet på regler
som gjelder for offentlig tjenestepensjonsordning.

Medlemmenes bidrag til premien vil fortsatt være på 2,0% av
brutto lønn.

I tiden framover vil styrelederne blant annet ansette daglig
leder i den nye pensjonskassen. De videre oppgavene vil være
kartlegging og samordning av alle avtaleforhold, økonomiske
forpliktelser, it-systemer mv. fram til ny kommunal pensjon-
skasse er opprettet.

Når Stokke, Andebu og Sandefjord slås sammen 1. januar 2017, erstattes dagens tre pensjonskasser med en
felles. For ansatte i de tre kommunene vil endringen ha liten betydning.



Nytt felles sak/arkivsystem
Arbeidsgruppe arkiv er en av arbeidsgruppene som har 
fått mandat fra fellesnemnda til å kartlegge arkivfunksjo-
nen i de tre kommunene, som et grunnlag for fremtidige 
beslutninger og  handlingsalternativer.  

Gruppa har levert sin rapport om kartleggingen til 
fellesnemna i møte 22.september. Det ble bestemt at 
de tre kommunene kan starte opp med anskaffelses-
prosessen for et nytt felles sak- og arkivsystem. Anskaf-
felsesprosessen starter opp umiddelbart slik at nytt sak/
arkivsystem kan tas i bruk til konstituerende møte i nye 
Sandefjord kommune i oktober 2016.

Alle 3 kommunene må for øvrig avslutte sine arkiver 
31.12.2016 og historisk arkivmateriale som per i dag er 
lagret i de ulike rådhus/herredshus må for fremtiden 
oppbevares i hht. arkivlovens bestemmelser. Disse 
arkivene må da gjøres tilgjengelige og søkbare som 
historiske databaser for både ansatte og innbyggere.

Rapporten med kartleggingene vil bli brukt som et  
arbeidsdokument i det videre arbeidet for ny prosjekt-
leder/rådmann. 

IKT-kartlegging
I fellesnemnda ble det den 19. mai i år vedtatt å opprette 
fire kartleggingsgrupper som skal vurdere 
områder som er viktige for nye Sandefjord kommune. 
Det gjelder på det personaladministrative feltet, på arkiv, 
på eierskap og innenfor IKT. 

IKT kan kanskje best betegnes som sentralnervesystemet i 
en kommunal driftsorganisasjon. Det er mengder med store 
og små systemer som må fungere for at alle brukere, ansatte 
og folkevalgte skal få de tjenestene de har krav på, eller den 
bistanden de ønsker. Uten et velfungerende IKT-apparat, 
stanser kommunikasjonen i en kommune opp, og tjeneste-
produksjonen vil bli merket. 

Stefan Lilleås, Hilde Hessevik, Harald Marthinsen og Siv 
Breitve utgjør sammen med Lars Petter Kjær en arbeids-
gruppe som har som oppgave å begynne arbeidet med å få en 
oversikt over alle de utfordringene en kommunesammenslåing 
representerer på IKT-feltet. I tillegg til alle driftsoppgavene, er 
det også andre store vurderinger som må foretas, og vedtak 
og beslutninger som må fattes. De tre kommunene er ulike når 
det gjelder eierskap. Stokke og Andebu inngår i Gigafib-
samarbeidet, mens Sandefjord ikke gjør det. Det er ulikheter 
med tanke på hvilke store systemer som kjøres på regnskap, lønn- og personal og sak og arkiv. Ved vesentlige end- 
ringer i et avtaleforhold utløses det behov for å lage nye avtaler, og da involverer det lov om offentlige anskaffelser. 
De enkelte avtalene må derfor vurderes, og det må gjøres en juridisk vurdering av de store avtalene som er inngått. 

Kartleggingsarbeidet skal munne ut i en rapport, og denne vil foreligge i forkant av fellesnemndas møte 27. oktober.

Assisterende rådmann i Sandefjord kommune, Lars Petter 
Kjær leder arbeidsgruppen som kartlegger IKT-feltet i de tre 
kommunene.

Organisasjonssjef Eirin Farmen i Andebu kommune har ledet 
arbeidsgruppa for sak/arkiv.



Blir bedre kjent

Vear-avklaring før jul

Vil beholde NAV-kontorene

Spørsmålet om Vear skal til Tønsberg eller om det fortsatt 
skal vær en del av Stokke inn i Sandefjord, skal avgjøres 
av kommunaldepartementet før jul. 

Vears framtidige kommunetilhørighet har blitt til en varm potet 
i prosessen med kommunesammenslåing. Som en separat 
avstemning ble innbyggerne i Stokke spurt om hvor de mente 
Vear tilhørte. Litt i underkant av 2/3 (612 stemmer) på Vear 
mente området bør være en del av Tønsberg, mens 1/3 (312 
stemmer) mener området bør tilhøre Sandefjord.

I Stokkes nordøstre hjørne er Vear, 4,4 kvadratkilometer stort, 
med  om lag 2400 innbyggere (med Bruaåsen). Vear består 
både av Vear med senteret, Bruaåsen og av Rakkevik. Rett på 
andre siden av grensen til Tønsberg ligger Hogsnes/Bjelland og 
Smørberg. Totalt er det i underkant av 1400 innbyggere i dette 
området.  

Før departementet skal ta sin beslutning, skal kommunene og 
deres politikere på hver side av grensen si sin mening. Det 
samme skal fylkeskommunen – og fylkesmannen. 

I vinter besluttet fellesnemnda at de i prinsipp vil 
beholde alle NAV-kontorene i de tre kommunene. 

SAS-politikerne er klare på hva de ønsker; minst ett kontor i 
hver av de tre kommunene. 

– Det er viktig å ha førstelinjetjeneste og beholde kontaktpunk-
tene for brukerne i alle tre kommuner, sa Hilde Hoff Håkonsen 
(Ap) fra Andebu og fikk støtte fra alle de andre politikerne i 
fellesnemnda 22. september.

Tor Steinar Mathiassen (H) fra Sandefjord ville enda lenger.
– Jeg skulle ønske vi var litt mer foroverlente i denne saken. 

Kanskje vi skal være den første kommunen som rydder opp i 
dagens organisering som har to eiere, sa han.

Han fikk med seg fellesnemnda på at man skal søke om å 
starte et pilotprosjekt for å se om kommunen kan være eneeier 
og -drifter av NAV-kontorene i nye Sandefjord.

SAS vil gå i tettere dialog med NAV når den nye prosjektleder-
en for oppbyggingen av kommunen - Gudrun Haabeth Grindak-
er - er på plass fra 19. oktober.

For å berede grunnen for dette er det satt i gang bli-kjent-møter i ulike virksomheter. Her møtes kommunal/etatsledere, seksjon-
sledere og tillitsvalgte fra de tre kommunene for å høre og lære om hverandres virksomheter. Dette er rene studieturer, og legger 
ikke føringer for ansettelser eller hvordan virksomhetene skal organiseres og drives i den nye kommunen. 
 
Lærerike møter
Området helse, sosial og omsorg startet denne prosessen rett 
etter sommerferien og har gjennomført tre samlinger allerede, 
den første i Stokke, deretter i Andebu og til slutt i Sandefjord.
– Veldig interessant og lærerikt sier en 
av deltagerne, Øyvind Rivrud, som til daglig jobber som 
økonomi- og stabssjef i helse og sosialetaten i Sandefjord. 
– Jeg tror det er veldig viktig at vi blir godt kjent med hver-
andre i god tid før vi blir kollegaer på ordentlig. Det er mye 
som er likt, men det er også forskjeller på organisering 
og hvordan vi jobber. Det blir spennende og sikkert også 
krevende prosesser framover, og jeg gleder meg til å sette 
skikkelig i gang, sier Rivrud.

Under samlingene har deltagerne fått vite mer om blant annet 
organisering, budsjetter, årsverk, aktiviteter, særlige utfordringer og 
hvilke kvaliteter fra egen virksomhet de spesielt kan tenke seg å bringe 
videre inn i den nye kommunen. 
 

Tilsvarende samlinger skal gjennomføres innen oppvekst og kunnskap samt kultur og fritid utover høsten. Teknisk sjef i Sandefjord, 
Hans Øvrum, sier at det foreløpig ikke er planlagt organiserte besøk som dette innen teknisk/plan og miljø, men at flere av lederne 
i de tre kommunene har hatt møter med hverandre. Det er også kommet en henvendelse fra Andebu kommune der det foreslås et 
tettere samarbeid.

En av de viktigste forutsetningene for en vellykket sammenslåing av tre kommuner, er godt 
samarbeid mellom de som jobber innenfor samme felt i de tre kommunene.



Mange forslag til nytt kommunevåpen
Da fristen for å sende inn forslag til nytt kommune-
våpen gikk ut 30. september, hadde over 200 forslag 
kommet inn. 

Mange av forslagene har kommet fra skoler og noen fra 
lokale kunstnere. Blant annet har Sandefjord-kunstnerne 
Astor Andersen og Kari Prestgaard presentert sitt forslag 
«On the go» som illustrerer en plastgaffel – utvilsomt det 
mest originale innspillet så langt. 

– Forslaget er alvorlig ment, men med et glimt i øyet 
og et ønske om at det er lov å bruke smilebåndet også 
i seriøse prosesser, sier leder i komiteen for nytt kom-
munevåpen og ordførerkjede, Audun Tjomsland. Han er 
glad for alle forslagene som har kommet inn. Særlig har 
engasjementet vært stort på en del skoler og kultursko-
lene i de tre kommunene har også kommet med flere 
gode forslag. 

– Det er viktig at innbyggerne, og ikke minst den opp- 
voksende generasjonen, er med i prosessen, forteller 
Tjomsland. – Målet har vært å få inn så mange kreative 
ideer som mulig. Foreløpig har vi ikke lagt så stor vekt på 
at alle reglene for kommunevåpen skal følges til punkt 
å prikke. Det kommer senere i prosessen når de beste 
forslagene skal bearbeides profesjonelt. 

Nå skal de 50 beste forslagene stilles ut i de tre kom-
munene. Sted for utstillingene er foreløpig ikke bestemt. 
– Av disse vil vi at publikum skal kåre en vinner, som vi 
vil kalle «Folkets favoritt», og som går direkte til finalen, 
forteller Tjomsland.
 
Selv om fristen for å sende inn forslag har gått ut, vil 
komiteen utover høsten ta kontakt med flere kunstnere 
og designere og utfordre dem til å lage sine forslag. Så, 
på våren neste år, opprettes en jury som vil plukke ut tre til 
fem forslag som går til politikerne i den nye kommunen. 

Den endelige beslutningen tas 1. mai neste år, og helt til 
slutt skal valget godkjennes av Kongen i statsråd. 

Så får vi se om det blir en gaffel, eller noe litt mer tradisjonelt.
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