
 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Sole sykehjem i Stokke - Dagsenteret 
Dato: 26.04.2016 
Tidspunkt: 10:30 - 13:00 
 
 
Medlemmer tilstede:  
Leder  Bjørn Ole Gleditsch  H 
  Tor Steinar Mathiassen  H 
  Anne Strømøy  H 
  Cathrine Andersen   Frp 
  Vidar Andersen   Frp 
  Bror-Lennart Mentzoni  KrF 
  Lozan Balisany  Ap 
  Bjarne Sommerstad   Sp 
  Jan Tore Rui-Haugerød  H 
Nestleder Hilde Hoff Håkonsen   Ap 
  Erlend Larsen   H 
  Nils Ingar Aabol  Ap 
  Roy Standal   Frp 
  Inga M. Krossøy  Krf 
   
Forfall:     Varamedlemmer: 

Grethe Østgård H Wenche Davidsen Ap 
Karin Virik  V Ida Cathrine Nilsen    Sp 
Arild Theimann  Ap 

 
Fra administrasjonen: 
  Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder 
  Tina Skarheim  Prosjektkoordinator 
  Stein Rismyhr   Assisterende rådmann 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Godkjent 
 
Sakslisten: Godkjent 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 35/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 15.03.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 15. mars 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
 
Behandling: 
Sak 18/2016 - Avklaringer omkring konstituering folkevalgte organ nye Sandefjord 
Saken tas ikke opp til behandling i dette møtet, men i Fellesnemndas møte 24. mai 2016. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 35/2016 vedtak: 
 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 15. mars 2016 godkjennes. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 36/2016 
ORGANISATORISK PLASSERING AV PARKVESEN OG GRØNTVEDLIKEHOLD 
 
Prosjektleders innstilling: 

1.          Parkvesen og grøntvedlikehold i nye Sandefjord kommune plasseres organisatorisk i 
             kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.  
2.          Organiseringen skal evalueres senest i 2019. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
 
Behandling: 
Saken ble behandlet i Partssammensatt Utvalg, sak 17/2016,  med følgende vedtak: 

1.          Parkvesen og grøntvedlikehold i nye Sandefjord kommune plasseres organisatorisk i 
             kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.  
2.          Organiseringen skal evalueres senest i 2019. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
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FNs 36/2016 vedtak: 
1.          Parkvesen og grøntvedlikehold i nye Sandefjord kommune plasseres organisatorisk i 
             kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.  
2.          Organiseringen skal evalueres senest i 2019. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 37/2016 
ETABLERING OG OPPBYGGING AV NÆRDEMOKRATIMODELLEN FOR NYE 
SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Videre utforming av nærdemokratiordningen i nye Sandefjord kommune baseres på 
det som fremgår av sakens pkt. 3.  

2. Temakomiteen bes om å fortsette arbeidet og utarbeide forslag til modell og 
vedtekter/retningslinjer slik at dette kan vedtas i Fellesnemnda senest i august 2016 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Forslag fra Nils Ingar Aabol om følgende endring av innstillingen: 
 
1. Videre utforming av nærdemokratiordningen i nye Sandefjord kommune baseres på det 

som fremgår av sakens pkt. 2.  
 

1.1 Målet med nærdemokratiordningen i nye Sandefjord er tettere dialog mellom 
innbyggerne og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og å bidra til økt 
valgdeltakelse. Til grunn legges en modell med nærmiljøutvalg i hele kommunen, som 
innebærer medvirkning, basert på  informasjon, høring og dialog.Nærmiljøenes 
hovedoppgave og hovedfokus skal være gode oppvekstsvilkår og aktivitet for barn og 
unge.  

 
1.2  Vedtektene og retningslinjene for eksisterende nærmiljøutvalg tilpasses den nye 

nærdemokratiordningen.  
 

1.3 Inndelingen av kommunen i nærmiljøutvalgsområder skal som hovedregel følge de til 
enhver tid eksisterende barneskolekretser I hele nye Sandefjord kommune – pr i dag 
totalt 21 nærmiljøutvalg.  

 
1.4 Nærmiljøutvalgene skal ha hovedfokus på barn og unge, men også være 

høringsinstans i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av 
aldersgruppe, for å styrke lokaldemokratiet.   

 
1.5 Nærmiljøutvalgene skal være partipolitisk uavhengige utvalg, med eget 

organisasjonsnummer.  
 

1.6 Det innføres ordninger som bedrer dialogen mellom innbyggere og folkevalgte 
gjennom dialogmøter og digitale løsninger. Opprettelsen av  dialogutvalg bør 
vurderes. Dialogmøter avholdes minst en gang i året og når NMU’ne finner det 
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hensiktsmessig.  
 

1.7 Ordningen må følges opp med nødvendige administrative ressurser. (se punkt 4. 
administrative og økonomiske konsekvenser) 

 
1.8 Ordningen bør evalueres etter å ha fungert i 3 år.  

 
1.9 Det utarbeides en oppstartsstrategi for etableringen av nærmiljøordningen i «gamle» 

Stokke og Andebu, og det utarbeides en strategi for implementering av 
nærdemokratiordningen i nye Sandefjord 

 
2. Temakomiteen bes om å fortsette arbeidet og utarbeide forslag til modell og 

vedtekter/retningslinjer slik at dette kan vedtas i Fellesnemnda senest I august 2016. 
 

 

Behandling: 
Prosjektleders innstilling med de endringer som ble foreslått i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 37/2016 vedtak: 
 
1. Videre utforming av nærdemokratiordningen i nye Sandefjord kommune baseres 

på det som fremgår av sakens pkt. 2.  
 

1.1 Målet med nærdemokratiordningen i nye Sandefjord er tettere dialog mellom 
innbyggerne og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og å bidra til økt 
valgdeltakelse. Til grunn legges en modell med nærmiljøutvalg i hele 
kommunen, som innebærer medvirkning, basert på  informasjon, høring 
og dialog.Nærmiljøenes hovedoppgave og hovedfokus skal være gode 
oppvekstsvilkår og aktivitet for barn og unge.  

 
1.2  Vedtektene og retningslinjene for eksisterende nærmiljøutvalg tilpasses den 

nye nærdemokratiordningen.  
 

1.3 Inndelingen av kommunen i nærmiljøutvalgsområder skal som hovedregel 
følge de til enhver tid eksisterende barneskolekretser I hele nye Sandefjord 
kommune – pr i dag totalt 21 nærmiljøutvalg.  

 
1.4 Nærmiljøutvalgene skal ha hovedfokus på barn og unge, men også være 

høringsinstans i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av 
aldersgruppe, for å styrke lokaldemokratiet.   

 
1.5 Nærmiljøutvalgene skal være partipolitisk uavhengige utvalg, med eget 

organisasjonsnummer.  
 

1.6 Det innføres ordninger som bedrer dialogen mellom innbyggere og folkevalgte 
gjennom dialogmøter og digitale løsninger. Opprettelsen av  dialogutvalg 
bør vurderes. Dialogmøter avholdes minst en gang i året og når NMU’ne finner 
det hensiktsmessig.  

 
1.7 Ordningen må følges opp med nødvendige administrative ressurser. (se punkt 

4. administrative og økonomiske konsekvenser) 
 

1.8 Ordningen bør evalueres etter å ha fungert i 3 år.  
 

1.9 Det utarbeides en oppstartsstrategi for etableringen av nærmiljøordningen i 
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«gamle» Stokke og Andebu, og det utarbeides en strategi for implementering 
av nærdemokratiordningen i nye Sandefjord 

 
2. Temakomiteen bes om å fortsette arbeidet og utarbeide forslag til modell og 

vedtekter/retningslinjer slik at dette kan vedtas i Fellesnemnda senest I august 
2016. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 38/2016 
VALG AV KOMMUNEVÅPEN FOR NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
 
Prosjektleders innstilling i følge ettersendt saksframlegg: 

1. Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18, 
«Fangstmann» som kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

2.  Forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 
godkjenning. 

 
Tilleggsforslag i møtet: 
 
 

Det ble fremmet forslag om å utsette behandlingen av saken til møtet i Fellesnemnda 24. mai 
2016. 

 

Behandling: 
Nytt saksframlegg ettersendt til medlemmene av Fellesnemnda mandag 25. april 2016. Dette 
erstatter saksframstilling som ble sendt ut 19. april 2016. 
 
Heraldiker Jan Eide orienterte i saken. 

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 38/2016 vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til møtet i Fellesnemnda 24. mai 2016. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 39/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE - APRIL 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak  
 

 



Side6 
 

 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
 
Behandling: 
Det ble gitt muntlige orienteringer fra lederene av de ulike temakomiteene: 

· Nils Ingar Aabol               - Nærdemokrati 
· Bjarne Sommerstad         - Politisk reglement/Delegeringsreglement 
· Erlend Larsen                  - Kommunevåpen og ordførerkjede 
·                                          - Bli kjent 

 
Saken enstemmig tatt til orientering. 
 
 
FNs 39/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 40/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - APRIL 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
 
Behandling: 
Saken ble behandlet i Partssammensatt Utvalg, sak 18/2016 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 40/2016 vedtak: 
Fellesnemnda tar saken til orientering.  
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 41/2016 
AVTALE OM LEGEVAKT MED TØNSBERG KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Samarbeidsavtalen om legevaktstjenester ved Tønsbergregionen legevakt (TRLKAD) for 
enkelte innbyggere i Andebu og Stokke godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
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Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 41/2016 vedtak: 
Samarbeidsavtalen om legevaktstjenester ved Tønsbergregionen legevakt (TRLKAD) for 
enkelte innbyggere i Andebu og Stokke godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 42/2016 
VALG AV FORLIKSRÅD NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Det velges ett forliksråd for nye Sandefjord kommune med funksjonstid fra 
sammenslåingstidspunktet. 

2. Fellesnemnda behandler i egen sak valg av forliksråd i nye Sandefjord kommune 
med funksjonstid 01.01.2017 – 31.12.2019. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 42/2016 vedtak: 

1. Det velges ett forliksråd for nye Sandefjord kommune med funksjonstid fra 
sammenslåingstidspunktet. 

2. Fellesnemnda behandler i egen sak valg av forliksråd i nye Sandefjord kommune 
med funksjonstid 01.01.2017 – 31.12.2019. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 43/2016 
TAPT ARBEIDSFORTJENESTE FOLKEVALGTE  
 
Prosjektleders innstilling: 
Prosjektleder fremmer ingen innstilling da saken regulerer økonomiske betingelser til 
folkevalgte  
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Det ble fremmet følgende forslag i møte: 
 

1. Rutine og satser for godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste vedtas slik det 
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fremkommer av saken. 
 

2. Godtgjøring til dekning av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte økes med kr 200 000 
til kr 890 000. Utgiftsøkningen dekkes ved at bruken av Fellesnemndas fond økes 
tilsvarende.  
 
 

 

Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 43/2016 vedtak: 

1. Rutine og satser for godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste vedtas slik det 
fremkommer av saken. 

 
2. Godtgjøring til dekning av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte økes med kr 200 

000 til kr 890 000. Utgiftsøkningen dekkes ved at bruken av Fellesnemndas fond 
økes tilsvarende.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 44/2016 
EVENTUELT - 26.04.2016 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 26.04.2016 
 
Behandling: 
 
Erlend Larsen: 
Søknad om mulige midler ift nye Sandefjord kommune. 

Prosjektleder orienterte om at søknad om midler til klimatiltak er til vurdering i ledergruppa for 
nye Sandefjord. 
 

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