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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/211 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 19.01.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
08/2016 Partssammensatt utvalg 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll fra Partssammensatt Utvalg 19. januar 2016 godkjennes.  
 

 

Vedlegg: 
Møteprotokoll - Partssammensatt utvalg 19.01.2016 
 
 

 

 

 



 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Partssammensatt utvalg 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord 
Dato: 19.01.2016 
Tidspunkt: 09:00 - 11:30 
 
 
Medlemmer tilstede:  
Leder  Bjørn Ole Gleditsch   H 

  Tor Steinar Mathiassen   H 

  Anne Strømøy    H 

  Cathrine Andersen    Frp 

  Vidar Andersen    Frp 

  Karin Virik     V 

  Bror-Lennart Mentzoni   KrF 

  Arild Theimann    Ap 

  Bjarne Sommerstad    Sp 

  Jan Tore Rui-Haugerød   H 

Nestleder Hilde Hoff Håkonsen    Ap 

  Erlend Larsen    H 

  Grethe Østgård   H 

  Nils Ingar Aabol   Ap 

  Inga M. Krossøy   Krf 

Organisasjonene: 

  Roar Gunnufsen   Fagforbundet 

  Bente Wangen Nordengen  Utdanningsforb. 

  Anne Merethe Sørensen  Fagforbundet 

  Siv Breitve    Utdanningsforb. 

  Arne Antonsen   Fagforbundet 

Martin Torhaug   Utdanningsforb. 
  



Side2 
 

Forfall: Roy Standal Frp  Vara: Wenche Davidsen     Ap 

  Lozan Balizany    Ap  Vara: Charlotte Jahren Øverbye SV   

Fra administrasjonen: 

  Gudrun Haabeth Grindaker  Prosjektleder   

Tina Skarheim   Prosjektkoordinator   

  Vidar Andersen   Rådmann Stokke   

  Magne Eckhoff   Personalsjef Sandefjord  
 
 
 
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 

 
 
  



Side3 
 

Merknader til innkallingen: Ingen 
 
Sakslisten: Sak 04/2016 behandles på slutten av møtet da den er unnatt offentlighet. 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 01/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 08.12.2015 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Partssammensatt Utvalg 8.desember 2015 godkjennes 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Kommentar til protokollen: 
Feil vedrørende Grethe Østgårds partitilhørighet bes rettet opp. 
 
Anne Merethe Sørensens innspill under eventuelt vedrørende  skyggebudsjettet og 
deltakelse fra tillitsvalgte er ikke nevnt i protokollen av 8. desember 2015.  
 
Votering: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 01/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Partssammensatt Utvalg 8.desember 2015 godkjennes. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 02/2016 
AVKLARING AV SAKSGANG PSU OG FN 
 
Prosjektleders innstilling: 
PSU slutter seg til prosjektleders vurderinger 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Votering:  
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 02/2016 vedtak: 
PSU slutter seg til prosjektleders vurderinger. 

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



Side4 
 

 
 
Saknr. 03/2016 
ORIENTERING: REKRUTTERING AV NY LEDER TIL SANDEFJORD KOMMUNALE 
PENSJONSKASSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Votering: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 03/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 04/2016 
UNNTATT OFFENTLIGHET: FORHANDLINGSSTRATEGI VEAR 
 
 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 19.01.2016 
 
 
PSUs 04/2016 vedtak: 

1.  Fellesnemnda tar til etterretning at det er nye Sandefjord kommune som har 
ansvaret for forhandlingsresultatet som følge av at Vear går til Tønsberg.  

2. Tor Steinar Mathiassen og prosjektleder tiltrer forhandlingsutvalget.  
3. Det politiske forhandlingsutvalget har mandat til å fremforhandle en avtale på vegne 

av den nye kommunen, gjeldende fra 1. januar 2017. Resultatet legges frem for 
Partssammensatt utvalg, Fellesnemnda og Stokke kommunestyre før det presenteres 
for Tønsberg kommune. 

4. Stokke kommune har det administrative ansvaret for forberedelser og gjennomføring 
av forhandlingene. Andebu og Sandefjord kommuner konsulteres ved behov. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 05/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 19.01.2016 
 
 



Side5 
 

Behandling: 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker orienterte i saken. 

Votering: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PSUs 05/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 06/2016 
EVENTUELT 
 
 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 19.01.2016 
 
Bjørn Ole Gleditsch: 
Tilbakemeldinger fra informasjonsmøtet vedrørende flyktningsituasjonen, hvor både IMDI, 
UDI og flyktningrepresentanter var representert.  

Erlend Larsen: 
Det vil bli avholdt et tilsvarende møte i Stokke 20. januar. 

 
 
 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 07/2016 
ORIENTERING: NYTT STYRE FOR PENSJONSKASSEN 
 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 19.01.2016 
 
 
PSUs 07/2016 vedtak: 
Partssammensatt utvalg anbefaler at interimsstyret sitter frem til 30.06.2017.  
 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/811 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Fremdriftsplan budsjettgrunnlag nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
09/2016 Partssammensatt utvalg 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Partssammensatt Utvalg legger til grunn at budsjettgrunnlag 2017 for ny kommune kommer til 
behandling i ekstraordinært møte 23.juni 2016.03.06 

 

 
Sammendrag 

Prosjektleder fremmer her forslag til fremdriftsplan for behandling av rammer for budsjett 2017 og 
økonomiplan 2017-2020. Fremdriften er i samsvar med signalene som ble gitt av Arbeidsutvalget 
29.februar 2016, og legger opp til at Fellesnemnda behandler budsjettgrunnlag for ny kommune i 
ekstraordinært møte 23.juni. 

Det er et stramt tidsløp, hvor gjeldende budsjett og drift for de tre kommunene skal håndteres 
samtidig som vi planlegger og tilrettelegger for ny kommune. I rammene (budsjettgrunnlaget) for 
2017 innarbeides både erfaringene fra 1.tertial 2016 i dagens kommuner, og signalene som gis i 
revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i mai.  

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 29.2.16, sak 11/2016, og gjorde slikt vedtak: Arbeidsutvalget 
anbefaler Fellesnemnda slik fremdriftsplan for budsjettgrunnlag nye Sandefjord kommune:  

3.juni 2016 Utsendelse fra administrasjonen 
6-7 juni 2016 Seminar for det nye bystyret, tillitsvalgte PSU og ledergruppe 

nye Sandefjord (inkl middag/overnatting) 
14.juni 2016 Opprettholder møter i PSU/FN som opprinnelig planlagt  
23.juni 2016 Ekstraordinært møte FN kl 9-12 for behandling av budsjettsak 

ny kommune 
 

 



Saksfremstilling 

Bakgrunn 

Forhandlingsutvalget for etablering av nye Sandefjord la til grunn at økonomiforvaltningen skal 
sikre at nye Sandefjords økonomi er i balanse og forblir robust i et langsiktig perspektiv. God 
økonomiplanlegging er en forutsetning for gode prioriteringer som kommunens folkevalgte har 
ansvar for. God økonomiplanlegging er også en forutsetning for å gi innbyggerne forutsigbare og 
stabile velferdstjenester over tid.  

Det skal tas sikte på at kommunalområdenes netto driftsutgifter ikke er større enn de frie 
inntektene, og at netto driftsresultat er i samsvar med TBUs (Teknisk Beregningsutvalg) 
anbefaling, for tiden 1,75 % av brutto driftsinntekter. Kraftfondets avkastning skal brukes til å 
delfinansiere investeringer. 

Utfordringer 

Uansett hvilken kommune man kommer fra, vil situasjonen være at man kjenner sin egen 
kommune godt, mens det er mindre kunnskap om de to andre sammenslåingskommunene.  

Budsjettgrunnlaget for økonomiplanarbeidet vil dessuten ha større usikkerhet inneværende år enn 
etter at nye Sandefjord er i full drift. 

Det skaper en ekstra usikkerhet for økonomiarbeidet at Vear ikke skal være en del av kommunen i 
2017. Endringene i rammebetingelsene som dette medfører er ikke klarlagt. 

Prosess 

Fellesnemnda har tidligere behandlet skyggebudsjett 2016. Hensikten med skyggebudsjettet var å 
gi fellesnemnda et underlag for å forberede budsjettet for 2017. Neste trinn i forberedelsen av 
budsjettet for 2017 og økonomiplanen for 2017-2020 er behandling av «budsjettrammer» i juni 
2016. 

Parallelt med rammesaken legger rådmennene i Stokke, Andebu og Sandefjord fram egen sak om 
regnskapssituasjonen for 2016 etter 1. tertial. Kommunene har da lagt regnskapsavslutningen for 
2015 bak seg. Rådmennene forutsettes å bidra til at budsjettbalansen holdes i 2016. 
Fellesnemnda har ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser og forberede 
budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020. Det er derfor viktig for Fellesnemnda å ha oversikt 
over kommunenes økonomiske tilstand etter regnskapsgjennomgangen av 1. tertial 2016. 

Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes av Stortinget gjennom behandlingen av 
statsbudsjettet. De frie inntektene, skatt og rammetilskudd, utgjør om lag ¾ av kommunesektorens 
inntekter. Dette er hovedfinansieringen av det nasjonale velferdstilbudet som kommunene har 
ansvar for å gi innbyggerne. 

Forhandlingsutvalget har lagt til grunn at budsjett- og økonomiplan skal baseres på grundige 
vurderinger av kommuneproposisjon, statsbudsjett og kommunens økonomiske rammevilkår. 

I mai legger Regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2016 og signaler om det 
kommunalpolitiske opplegget i kommuneproposisjonen for 2017. Skiftende regjeringer de siste 
årene har i stor grad fulgt opp signalene fra kommuneproposisjonen i statsbudsjettforslaget. 
Signalene i kommuneproposisjonen dreier seg om realinntektsendring både i samlede og frie 
inntekter. En anslått realinntektsvekst inkluderer demografikostnader, dvs. kostnadene ved å gi 
velferdstjenester til en økning av antall innbyggere og endret sammensetning av 



innbyggermassen, og endring i pensjonskostnadene. Som eksempel representerte 
demografikostnadene 2,1 mrd. kr i statsbudsjettet for 2016. 0,4 mrd. kr av demografikostnadene 
ble forutsatt finansiert hovedsakelig gjennom brukerbetalinger, mens 1,7 mrd. kr finansieres av 
økte frie inntekter. Det ble lagt til grunn at pensjonskostnadene økte med 0,9 mrd. kr. 
Demografikostnadene er i sin helhet knyttet til kommunene, mens økte pensjonskostnader 
anslagsvis kan utgjøre 0,7 mrd. kr for kommunene og 0,2 mrd. kr for fylkeskommunene. Nye 
Sandefjord (uten Vear) utgjør i underkant av 1,2 % av landets innbyggere. 

Med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon og med realistiske anslag for fremtidige 
inntekter og utgifter, er økonomiplanen et instrument for å foreta prioriteringer. Målsettingen med 
behandling av budsjettrammer i juni er at Fellesnemnda kan gi prosjektleder (rådmann for nye 
Sandefjord) signaler for arbeidet med økonomiplanen til høsten. Som underlag for prioriteringer og 
tiltak innenfor driftsbudsjettet tas det sikte på å gi en enkel presentasjon av de foreløpige kostra-
tallene for 2015. Saken vil blant annet omhandle driftsbudsjett, låneopptak og investeringsramme 
innenfor en bærekraftig utvikling.  

Ved den endelige budsjettbehandlingen til høsten legger prosjektleder/rådmann fram et balansert 
forslag til budsjett og økonomiplan der det tas stilling til fordeling av de løpende inntektene på 
kommunalområdenes driftsoppgaver og hvor mye som skal være egenfinansiering av det foreslåtte 
investeringsprogrammet. Nytt formannskap behandler budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-
2020 i november, mens kommunestyrets behandling er i desember. 

Mai måned i 2016 blir svært krevende for administrasjonen. Regnskapssituasjonen etter 1. tertial 
foreligger medio mai. Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen blir offentliggjort 11. 
mai. Regnskap 2015 blir behandlet i kommunestyrene i mai eller juni. Mye data og signaler skal 
samles, tolkes og regnes ned til nye Sandefjord. Det er prosjektledelsens ambisjon at grunnlaget 
som presenteres for Fellesnemnda skal gi være best mulig med tanke på budsjettprosessen for 
2017.  

Konklusjon 

Grunnlaget for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 sendes ut 3. juni 2016, og behandles i 
Fellesnemnda 23.juni 2016.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                        Thor Fjellanger 
Prosjektleder                                                              Saksbehandler 

 

 

 
 

 
 



 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/846 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Utlønningsdato for nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
10/2016 Partssammensatt utvalg 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fra 1.1.2017 blir lønningsdagen i Sandefjord kommune den 15. hver måned med unntak av 
desember hvor lønnen utbetales den 12. 
 
Dette gjøres også gjeldende for særregnskap og andre virksomheter som nye Sandefjord 
kommune skal føre regnskap og forestå utlønning for. 

 

 
Sammendrag 

I Stokke, Andebu og Sandefjord kommune er det ulik dato for utlønning, og dette må samkjøres i 
ny kommune. 

Utover valg av konkret dag i måneden så har dette stor betydning for arbeidsprosesser og andre 
forhold. Særlig gjelder dette grunnlag for sykepenger, men også arbeidsprosesser på 
tjenestestedene og for den enkelte leder. Det er betydelige administrative fordeler for kommunen å 
ha utlønning den 15. kontra den 12. i måneden. 

Ansatte som i dag arbeider i Andebu og Stokke vil oppleve en forskyvning på tre dager i fbm 
overgang til ny kommune. Denne ulempen vurderes ikke som vesentlig. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Saken ble behandlet I arbeidsutvalget 29.2.2016, sak 12/2016, som gjorde slikt vedtak: Fra 
1.1.2017 blir lønningsdagen i Sandefjord kommune den 15. hver måned med unntak av desember 
hvor lønnen utbetales den 12. Dette gjøres også gjeldende for særregnskap og andre virksomheter 
som nye Sandefjord kommune skal føre regnskap og forestå utlønning for. 

Bakgrunn 

Stokke og Andebu kommune har lønningsdag den 12. hver måned. Sandefjord kommune har 
lønningsdag den 15. i måneden, bortsett fra desember med lønningsdag den 12. Dette må 



samordnes til en felles dato i ny kommune. 

Det er viktig å være oppmerksom på at utover det å velge hvilken dato medarbeiderne skal få sin 
lønn utbetalt, har dette konsekvenser for hva som er grunnlag for lønnsutbetalingen, samt 
arbeidsbelastning og rutiner for ledere med personalansvar og for lønningsfunksjonen. 

• Stokke kommune som lønner den 12. i måneden, har frist den 20. hver måned for levering av 
lønnsbilag. Variabellønn med denne fristen, som skal utbetales 12. mars har med seg arbeid 
for perioden 12. januar til og med 11. februar.  Stokke har kun manuelle bilag/meldinger både 
på variabellønn og fastlønn. 

• Andebu kommune som også lønner den 12. i måneden, har frist den 25. hver måned for 
levering av lønnsbilag. Variabellønn med denne fristen, som skal utbetales 12. mars har med 
seg arbeid for perioden 20. januar til og med 19. februar. Andebu har både manuelle og 
elektroniske bilag på variabellønn og manuelle bilag på fastlønn. 

• Sandefjord kommune som lønner den 15. i måneden, har frist 2. virkedag hver måned for 
levering av manuelle lønnsbilag og 5. virkedag for elektroniske bilag. Variabellønn med denne 
fristen, som skal utbetales 15. mars har med seg arbeid for perioden 1. – 29. februar. 
Sandefjord har både manuelle og elektroniske bilag på variabellønn og manuelle bilag på 
fastlønn. 

Det er teoretisk mulig å få til lønningsdag den 12. i måneden med hele variabellønnsmåneder, men 
det forutsetter full digital datafangst både på fastlønn og variabellønn. 

Alle tre kommunene forestår også regnskap og utlønning for noen eksterne virksomheter, og disse 
følger kommunenes utbetalingsdatoer. Det anbefales at den lønningsdatoen som velges for nye 
Sandefjord kommune også velges for de eksterne virksomhetene, for mest mulig rasjonell drift. 

Dersom nye Sandefjord kommune får lønnsutbetalingsdag den 15. i måneden, vil ulempen ved 
første utlønning i 2017 være minimal da lønningsdagen blir 13. januar og pengene sendes til 
banken den 12. januar 2017. 

Nærmere om valg av lønningsdag 

Ved lønningsdag 12. i måneden vil datafangst på manuelle bilag/meldinger innebære at man ikke 
får med timegrunnlag for hele måneden. I så tilfelle vil en del medarbeidere i dagens Sandefjord 
oppleve at variabellønn for deler av perioden blir utbetalt en hel måned senere enn i dag. Ved 
tidligere utbetaling (lønningsdag 12. i måneden) må innleveringsfrist for bilag kortes ned med 2-3 
dager i forhold til hva Sandefjord har i dag. 

Ved utlønning den 15. i måneden får man med alle manuelle bilag for hele måneden. Disse tre 
ekstra dagene gir ledere og lønningsfunksjonen tilstrekkelig tid til å ferdigstille bilag og nødvendig 
behandling før lønnen utbetales. Innleveringsfrist til lønn blir senest 28. i måneden.  

Det må også settes av tilstrekkelig tid til behandling av fastlønn, både ute hos lederne og sentralt i 
lønningsfunksjonen.  

Stokke kan dokumentere betydelig merarbeid med refusjonskrav til NAV vedrørende sykelønn, 
fødselspermisjoner m.m. som følge av brudd i timelønnsgrunnlaget.  

Eksempelvis dersom en medarbeider som har både fastlønn og timelønn blir sykemeldt fra 4. 
februar og 6 uker framover, skal det sendes inntektsmeldinger til NAV sammen med krav om 
refusjon for fastlønn. Intern saksbehandling av refusjonskravet vil skje i slutten av februar. Da må 
lønningsfunksjonen i Stokke ta kontakt med den sykemeldtes leder for å få bekreftet eventuelt 
arbeid som skal lønnes på timeliste i perioden 12. - 31. januar. Dette danner sykelønnsgrunnlaget 



som skal meldes videre til NAV 

Å velge utlønning den 12. vil vanskeliggjøre arbeidet med refusjonskrav. Det må opprettes kontakt 
med lederne ute, ref. Stokke – hvor det må avklares hva som er jobbet i slutten av hver måned 
(som ikke er med på timelisten som ble utbetalt på siste lønnskjøring), for å gi korrekt informasjon 
til NAV når det rettes krav om refusjon for sykefravær m.m. Stokke gir uttrykk for at dette er en 
prosess som tar lang tid, slik at man opplever at enkelte krav blir sendt til NAV senere enn 
ønskelig. I slike tilfeller vil medarbeideres sykelønn som skal betales direkte fra NAV (timelønnede) 
bli betydelig forsinket. 

Erfaringene tilsier at det er hensiktsmessig å velge utlønningen den 15. i måneden, da dette gir 
mindre arbeid og oppfølging knyttet til refusjonskrav enn å velge den 12. Ved utlønning den 15. 
rekker man å få med hele grunnlag for variabellønn i forrige måned, slik at grunnlaget for 
refusjonskrav tidligere blir klargjort og korrekt.  

Lønnsinnberetningen blir forskjellig ved valg av lønningsdato. I dag lønnsinnberetter Sandefjord all 
variabellønn for desember på det nye året. Stokke og Andebu har i tillegg med seg timer fra 
november. Dette kan være uoversiktlig for medarbeiderne, og kan gi utslag ved overgang til ny 
arbeidsgiver, AFP, pensjon etc.  

Dersom nye Sandefjord velger utlønning den 15. så må medarbeidere fra Stokke og Andebu endre 
faste avtaler i bank mv. Dette kan selvsagt oppleves som en ulempe, men fra arbeidsgiver 
oppfattes ikke dette som vesentlig. Dersom en velger utlønning den 12. i måneden vil 
medarbeidere fra dagens Sandefjord oppleve å få lønn tre dager tidligere, men de behøver ikke 
gjøre endringer i bankavtaler mv.  

Sandefjord kommune betaler i dag rentekompensasjon til Utdanningsforbundet med bakgrunn i at 
de ikke får lønn den 12. men den 15. hver måned. I 2015 var dette beløpet på kr 56.400. Norsk 
lærerlag og Lektorforbundet krevde i sin tid en kompensasjon i forbindelse med at kommunene 
overtok arbeidsgiveransvaret og lønnsansvaret for lærerne fra Staten (1997).   

For øvrig vises til SFS 2213 vedlegg 1, pkt. 9.3, hvor det bl.a. heter: «Når ikke annet er bestemt, 
utbetales lønn den 12. i måneden.»  Avtalens nåværende gyldighet er for perioden 1.8.2015 – 
31.12.2017. Denne avtalen har blitt prolongert i en årrekke, og det er rimelig å anta at den vil bli 
videre prolongert fra 1.1.2018. Det tolkes dithen at styringsretten, etter drøftinger, vil kunne komme 
til anvendelse i denne saken, slik at endring av lønningsdato kan avgjøres av arbeidsgiver. 

Prosjektleders vurderinger 

Hvorvidt lønningsdagen er den 12. eller 15. pr måned, vurderes ikke å være et vesentlig moment 
når det gjelder en god arbeidsgiverpolitikk.  

Prosjektleder mener at dette ikke vil ha store konsekvenser for den enkelte lønnsmottaker, og at 
det er forholdsvis enkelt for den enkelte medarbeider å endre sine 
betalingsforpliktelser/bankavtaler ut fra denne eventuelle endringen.  

Prosjektleders hovedhensyn i denne saken er innspill og vurderinger fra fagmiljøene, som viser at 
lønningsdag den 15. gir enklere arbeidsprosesser og mer effektiv drift. 

Konklusjon 

Samlet sett gir lønningsdag den 15. i måneden flest fordeler for både medarbeidere, ledere, 
lønningsfunksjon og kommunen generelt:  



• Medarbeiderne får deler av variabellønn utbetalt en måned tidligere 
• Ledere og lønningsfunksjonen får mindre belastning med å finne fram grunnlag for 

sykelønn 
• Det er mer logisk med hele lønnsmåneder som grunnlag for lønn 
• Regnskapet er mer ajour, og det vil gi mere effektivitet i arbeidsprosessene. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                   Ann Hilde Løken og Elisabet Grini Jacobsen 
Prosjektleder                                                         Saksbehandlere 

 

 

 
 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/843 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Rutine for utbetaling av møtegodtgjørelse 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
11/2016 Partssammensatt utvalg 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Utbetaling av møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til medlemmene av 
fellesnemnda, partsammensatt utvalg og andre utvalg nedsatt av fellesnemnda jfr. FN sak 80/15 
skal skje i juli og november 2016. Det samme gjelder for fremmøtte vararepresentanter.  

Prosjektleders forslag til rutine legges til grunn for gjennomføring 

 

 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 29.2.16, sak 15/2016, og gjorde slikt vedtak: Utbetaling av 
møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til medlemmene av 
fellesnemnda, partsammensatt utvalg og andre utvalg nedsatt av fellesnemnda jfr. FN sak 80/15 
skal skje i juli og november 2016. Det samme gjelder for fremmøtte vararepresentanter. 
Prosjektleders forslag til rutine legges til grunn for gjennomføring.  

Bakgrunn 

I Fellesnemndas møte den 19.1.2016,saksnr. 14/2016 eventuelt, etterlyste representanten Nils 
Ingar Aabol tilbakemelding vedrørende godtgjøring for folkevalgte og ber prosjektleder om å 
kartlegge dette. 

Saksfremstilling 

Fellesnemnda behandlet temaet om møtegodtgjørelse til medlemmer av fellesnemnda, 
partssammensatt utvalg og andre utvalg nedsatt av fellesnemnda den 13.02.2015 sak 4/15. Her 
fattet Fellesnemnda følgende vedtak: 

1. Den enkelte kommune behandler sine folkevalgte og tillitsvalgtes godtgjørelser i 
henhold til gjeldende reglement om møtegodtgjørelse frem til valget 2015.  

2. Organisasjonskomiteen i den enkelte kommune legger frem forslag for 
kommunestyret/bystyret om hvilke godtgjørelser den enkelte folkevalgte og tillitsvalgte 
skal ha for arbeide i Fellesnemnda/partsammensattutvalg.  



3. Ny organisasjonskomite legger sak om møtegodtgjørelse for Fellesnemndas 
medlemmer frem for Fellesnemnda.  

Fellesnemnda vedtok videre i møte den 25.8 sak 49/15 at «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». 

Utvalget for godtgjørelser la fram sitt første forslag til Fellesnemnda den 27.10.2015 og endelig 
forslag som Fellesnemnda behandlet 17.11.2015 sak 80 Godtgjørelse til PSU og Fellesnemnd. 
Vedtak:  

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,- 

 
Godtgjørelsen gjelder samtlige medlemmer, inklusive ordførere. 

 
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. 

Fellesnemndas vedtak er godkjent av bystyret og kommunestyrene i de tre kommunene i 
desember 2015. 

Konstituerende møte for Fellesnemnd og PSU fant sted den 17.11.2015. Fram til denne dato skulle 
møtegodtgjørelse til Fellesnemnd, PSU og andre utvalg nedsatt av Fellesnemnda bli dekket av den 
kommunen som representanten tilhørte og med de satser og reglement for godtgjørelse som gjaldt 
for den enkelte kommune. Jfr. vedtaket i sak 4/15.  

Det forutsettes at dette er håndtert som forutsatt. Dersom dette ikke er gjennomført må 
representantene selv fremme dokumenterte krav om utbetaling til sin kommune.  

Prosjektleder anbefaler at det utarbeides en rutine hvor utbetalingene ihht vedtaket i sak 80/15 
foretas 2 ganger i 2016 hhv i juli og november. Dette for å sikre at fellesnemndas vedtak om 
avkortning blir håndtert korrekt. Videre er det ønskelig å samle det administrative arbeidet med 
godtgjørelsene til 2 perioder. 

Det foreslås at utbetalingen av godtgjørelsen foretas av den kommunen som representanten 
tilhører og at kommunene fremmer refusjonskrav til prosjektleder. Dersom utbetalingen skulle skje 
fra Sandefjord så måtte representantene fra Stokke og Andebu legges inn i lønnssystemet til 
Sandefjord. Dette vurderes som lite hensiktsmessig.  



Pr. 22.2.2016 er følgende utvalg innenfor ordningen: Fellesnemnda, Partssammensatt utvalg, 
Ansettelsesutvalget, Arbeidsutvalget, Kommunevåpen og ordførerkjede, Nærdemokrati, 
Reglement for folkevalgte og Bli kjent.  

Det presiseres at de som er medlem både i PSU og FN kun skal ha én godtgjøring.  

Rutine: 

1. Utbetaling foretas til representantene i de tre kommunene av de respektive 
kommuner ihht fellesnemndas vedtak i sak 80/15 av 17.11.2015.  

2. Registrering av møteaktivitet, deltakelse og forfall i 2016 registreres av møtesekretær 
for de ulike utvalg i henhold til fastsatt skjema. Disse oversendes til møtesekretær for 
fellesnemnda (Stokke) som fortløpende utarbeider av en samlet oversikt.  

3. Samlet oversikt fordelt på perioden 17.11.2015 til 15.6.2016 og 16.6.2016 -
18.10.2016 oversendes til ansvarlige for utbetaling av godtgjørelser i de respektive 3 
kommunene. Utbetalingen til medlemmer av fellesnemnda og partsammensattutvalg 
skjer med kr. 15.000,- i juli og kr. 15.000 i november forutsatt at ikke 
avkortningsreglene kommer til anvendelse. Godtgjørelsene til varamedlemmer og til 
medlemmer i underutvalg vil også foretas i juli og november 2016. 

4. Møtedeltakerne sender krav om kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader som f.eks 
bompenger/parkeringsavgifter til rådmann i sin kommune for perioden angitt i pkt. 3.  
Frist for innlevering er 21.6 og 24.10.  Den enkelte kommunes reiseregningsskjema 
o.l. skal benyttes. Det skal vedlegges kvittering for utlegg (unntak for bomavgifter). 
Rådmannen sørger at det foretas kontroll av innleverte krav i overstemmelse med 
pkt. 3. Utbetalingene vil finne sted i juli og november 2016. 

5. Samlet refusjonskrav jfr. pkt 3 og 4 sendes umiddelbart etter utbetaling fra hver 
kommune til regnskapsansvarlig for SAS i Sandefjord kommune. 

Konklusjon 

Utbetaling av møtegodtgjørelse inkl. kjøregodtgjørelse og legitimerte kostnader til medlemmene av 
fellesnemnda, partsammensattutvalg og andre utvalg nedsatt av fellesnemnda jfr. FN sak 80/15 
skal skje i juli og november 2016. Det samme gjelder for fremmøtte vararepresentanter. 
Prosjektleders forslag til rutine legges til grunn for gjennomføring. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                  Stein Rismyh 
Prosjektleder                                                                        Saksbehandler 

 

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/845 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Omstillingsavtale for nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
12/2016 Partssammensatt utvalg 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda gir sin tilslutning til omstillingsavtalen. Dette er et viktig grunnlagsdokument som gir 
forutsigbarhet for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver i den pågående sammenslåingsprosessen. 

 

Vedlegg: 
Omstillingsavtale for Sandefjord kommune 
 
Sammendrag 

En arbeidsgruppe har laget et utkast til omstillingsavtale, i samsvar med vedtak i Fellesnemda 
27.10.2015. Arbeidsgruppen har bestått av to hovedtillitsvalgte fra PSU og to 
arbeidsgiverrepresentanter. Dokumentet har vært til høring i de tre kommunene ved rådmennene 
og i alle fagforeningsorganisasjonene. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 29.2.16, sak 16/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Fellesnemnda gir sin tilslutning til omstillingsavtalen. Dette er et viktig grunnlagsdokument som gir 
forutsigbarhet for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver i den pågående sammenslåingsprosessen. 
 
Saksfremstilling 

Omstillingsavtalens formål er å gi retningslinjer og rammer for hvordan omstillingsprosessen skal 
gjennomføres, samt å  

• sikre en ryddig og forutsigbar prosess gjennom en plattform og spilleregler for 
organisasjonsendring 

• medvirke til at tilsatte har trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet  
• avklare hvilke lokale avtaler, reglementer, prosedyrer og ansiennitetsprinsipp som 

skal gjelde i den nye kommunen 

 



KS og Deloitte har utarbeidet veilederen Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger (2015) 
hvor anbefales at partene på et tidlig tidspunkt i prosessen bør utarbeide et omstillingsdokument, 
som et av flere styringsdokumenter. Dokumentet skal gi føringer for hvordan omstillingen skal 
foregå og hvilke personalpolitiske tiltak som skal iverksettes.  

Den foreliggende omstillingsavtalen supplerer eksisterende lover og avtaler og begrenser ikke de 
rettigheter eller plikter som følger av lover, forskrifter og avtaleverk mellom arbeidsgiver og 
ansattes organisasjoner. 

Omstillingsavtalen kan sammenlignes med en midlertidig arbeidsgiverpolitisk strategi for selve 
omstillingsperioden, det vil si forut for kommunesammenslåingen og i en hensiktsmessig og 
avgrenset periode etter etableringstidspunktet.  

Et overordnet mål for arbeidsgiverpolitikken er å benytte disponible ressurser på en 
hensiktsmessig og effektiv måte. For å lykkes med dette er det en forutsetning at alle ansatte er 
motivert for og delaktige i etableringen av nye Sandefjord kommune. Omstillingsavtalen gir støtte til 
hvordan målet skal oppnås, og på en slik måte at medarbeideres trivsel, helse, miljø og sikkerhet 
ivaretas. 

Innhold 

Avtaledokumentet er bygget opp i fem deler. I det følgende gjennomgås hovedinnholdet.  

Del I er en intensjonserklæring om at omstillingsprosesser best gjennomføres i et forpliktende og 
tillitsfullt samarbeid mellom arbeidsgivers representanter og arbeidstakernes tillitsvalgte.  

Del II gir føringer for partenes ansvar, og definerer hvordan samarbeidet skal organiseres. Avtalen 
definerer arbeidsgiver som de tre nåværende kommuner i tillegg til nye Sandefjord kommune. 
Dette fordi prosessene starter i eksisterende kommuner, og fortsetter inn i den nye kommunen når 
det formelle arbeidsgiveransvaret overføres 1.januar 2017. 

Avtalens del III omhandler medbestemmelse og informasjon, og forutsetter at det etableres gode 
samarbeidsarenaer mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Den enkelte leder har plikt til å informere 
sine ansatte. Ansatte som blir direkte berørt har rett på en individuell samtale 
(kartleggingssamtale). Arbeidsgiver skal sørge for at det utarbeides og gis opplæring i rutiner, 
retningslinjer, og rammene rundt kartleggingssamtaler. Dette for å sikre gode prosesser, trygghet 
og likebehandling av ansatte.  

I Omstillingsavtalen del IV forplikter arbeidsgiver mht utvikling av organisasjonskart, organisasjons- 
og bemanningsplaner når det er formålstjenlig. Slike planer skal legges frem for arbeidstakernes 
tillitsvalgte til drøfting, i samsvar med dagens lov og avtaleverk. Organisasjons- og 
bemanningsplaner kan omhandle lokalisering, organisasjonsstruktur, hovedoppgaver og generelle 
krav til kompetanse. Dette er områder som det arbeides løpende med, både på det enkelte 
kommunalområdene og i prosjektledelsen. 

Avtalen del V omhandler virkemidler. Den slår fast at det tilligger øverste arbeidsgiverpart å 
bestemme hvilke virkemidler som er nødvendige i omstillingsprosesser, og hvem som eventuelt 
skal tilbys hvilket virkemiddel. Virkemidlene er ulike, og kan blant annet komme til anvendelse 
dersom ansatte defineres som overtallige og det ikke finnes annet passende arbeid i nye 
Sandefjord kommune. Alle tiltak skal være initiert av arbeidsgiver og beslutning tas av øverste 
arbeidsgiver, dvs. rådmann/prosjektleder nye Sandefjord. 

Det følger av omstillingsavtalen at følgende planer og dokumenter skal utarbeides:  

1. Mal for kartleggingssamtale 



2. Informasjonsplan 
3. Organisasjonskart 
4. Bemanningsplaner 
5. Kompetanseplaner 
6. Kriterier for overtallighet, herunder ansiennitet 
7. Prosedyre for innplassering av ansatte ved overtallighet 
8. Prosedyrer for bruk av virkemidler ved omstilling 
9. Delegasjonsreglement for ledere/arbeidsgiver 

Prosjektleders vurdering 

Omstillingsavtalen er et viktig grunnlagsdokument. Avtalen gir et signal om en tydelig og villet 
arbeidsgiverpolitikk og en prosess som skal preges av respekt, åpenhet, redelighet og tillit. 
Dokumentet skal gi partene, arbeidstakere og arbeidsgiver en forutsigbarhet i prosessen frem mot 
sammenslåingen og etableringen av en ny kommune.  

Intensjonene og grunnlaget må være kjent og følges opp av alle ledere, og avtalen gir en god 
ramme for omstillingsarbeidet som skal gjennomføres.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                   Magne Eckhof 
Prosjektleder                                                                         Saksbehandler 
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Omstillingsavtale for Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommuner i etableringen av Sandefjord kommune (0710) 
 
Avtalen er inngått mellom SAS kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i  
Unio, LO, Akademikerne og YS 
 
Denne avtalen gjelder virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel 16 og 
supplerer eksisterende lover og avtaler. Avtalen begrenser ikke de rettigheter eller plikter 
som er forankret i lover, forskrifter og det øvrige avtaleverk mellom arbeidsgiver og ansattes 
organisasjoner 
 
 
Del I – Mål og intensjoner 
 
En forutsetning for å kunne effektivisere bruken av ressurser, er at alle ansatte er motivert 
for - og delaktige i - alle omstillingsprosesser. 
 
Et overordnet mål for arbeidsgiverpolitikken er å bruke disponible ressurser på en 
hensiktsmessig og effektiv måte, slik at alle ansatte i størst mulig grad får oppgaver som 
er tilpasset den enkeltes kompetanse og at arbeidsoppgavene oppfattes som utfordrende og 
utviklende. Arbeidet må organiseres slik at både trivsel, helse, miljø og sikkerhet ivaretas. 
Kartlegging av personalmessige forhold og konsekvenser er således av avgjørende betydning 
for en vellykket omstilling, jfr. § 9.  
 
Partene er enige om at omstillingsprosesser best gjennomføres i et forpliktende og tillitsfullt 
samarbeid mellom arbeidsgivers representanter og arbeidstakernes tillitsvalgte. Deltakerne 
må gis reell innflytelse og det innebærer samtidig at deltakelse forplikter. 
 
Dette innebærer blant annet: 

• Det utarbeides prosedyrer som fastsettes etter drøftelser med 
arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte for å gi en størst mulig felles forståelse av 
aktuelle virkemidler 

• Det må søkes etablert en felles oppfatning av hva som er målet for omstillingene 
• Det er et stort behov for informasjon og dialog, på alle nivåer, blant annet for 

at det skal bli mulig å skape felles mål og sammenfallende virkelighetsoppfatning 
 
Gode omstillingsprosesser krever godt lederskap og ansvarlige tillitsvalgte på alle nivåer og 
vil kunne kreve økte ressurser i en overgangsfase. Nødvendig planlegging og forarbeid er en 
forutsetning for en vellykket gjennomføring av omstillingsprosesser. En eventuell reduksjon i 
bemanningen som følge av overtallighet ved selve etableringen av nye Sandefjord kommune 
skal som hovedregel skje ved naturlig avgang og ikke ved oppsigelser. Ansatte som er 
definert som overtallige, vil bli tilbudt annet arbeid. Den som eventuelt blir omplassert må 
akseptere endring i ansvars- og arbeidsoppgaver. 
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Denne avtalens formål er å gi nærmere retningslinjer for hvordan stillingsprosessen skal 
gjennomføres for å sikre en ryddig og forutsigbar prosess, skape felles plattform og 
spilleregler for organisasjonsendring, medvirke til at den enkelte tilsatte har trygghet i 
arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet samt avklare hvilke lokale avtaler, reglementer, 
prosedyrer og ansiennitetsprinsipp som skal gjelde i den nye kommunen. Det legges som 
prinsipp at lønnsforskjeller skal harmoniseres over tid. 
 
Del II - Alminnelige bestemmelser 
 
§ 1 Partenes oppfølgingsansvar 
Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune er ansvarlig for at denne 
avtalen blir gjort gjeldende for alle nivåer i det som blir nye Sandefjord kommune. 
Arbeidsgivers oppfølging av omstillingsavtalen skjer i prosjektleders/rådmannens 
styringslinje overfor kommunalområdene som har ansvaret for den videre utforming og 
operative gjennomføring av omstillingstiltak. 
 
De hovedtillitsvalgtes oppfølging skjer via de tillitsvalgte i avdelingene, enhetene, seksjoner 
og på kommunalområdene tilknyttet denne avtale. 
 
Avtalepartene kan underveis ta opp til vurdering avtalens virkemåte og praktisering. 
 
§ 2 Grunnlag 
Arbeidsmiljølovens kapittel 16 legges til grunn ved sammenslåing av Stokke, Andebu og 
Sandefjord kommuner og skal sikre ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelsen. 
Partene i Stokke, Andebu og Sandefjord står overfor betydelige omstillingsprosesser for å 
legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kvalitativt gode tjenester i nye 
Sandefjord kommune, i samsvar med kommunestyrets krav og forventninger. Videre vises 
det til at forhandlingsutvalgets utredning har som sentralt tema at det tilrettelegges for gode 
rammebetingelser for omstilling og utvikling av kommunen som arbeidsplass. 
 
§ 3 Formål 
Denne avtalen skal bidra til ryddige endringsprosesser og en korrekt personalbehandling, 
ivareta arbeidsgivers behov for kontinuitet i arbeidsoppgaver og kompetanse, samt 
arbeidstakers behov for medvirkning og forutsigbarhet knyttet til forhold som berører egen 
arbeidsplass. Partene skal bidra til realisering av dette formål. 
 
§ 4 Definisjoner 
Med ansatte/arbeidstakerne menes her alle som har et ansettelsesforhold i Stokke, Andebu 
og Sandefjord kommuner og i nye Sandefjord kommune, jfr. aml. § 1-8. Med arbeidsgiver 
menes den enkelte leder i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner og nye Sandefjord 
kommune. Med arbeidstakernes tillitsvalgte menes i denne avtalen tillitsvalgte i h.h.t 
partenes Hovedavtale. Med øverste arbeidsgiverpart menes 
kommunalsjef/prosjektleder/rådmann og tilsvarende, eller den øverste arbeidsgiverpart 
bemyndiger. 
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§ 5 Varighet 
Partene er enige om at det er hensiktsmessig til enhver tid å ha en velfungerende 
omstillingsavtale i etableringen av nye Sandefjord. Avtalen gjelder fra avtaleinngåelse til  
31. desember 2017. Arbeidsgiver kan forlenge avtalen. 
 
Del III - Medbestemmelse og informasjon 
 
§ 6 Gjennomføring 
For å sikre medbestemmelse etter denne avtalen skal nye Sandefjord kommune etablere 
hensiktsmessige, gode samarbeidsarenaer med arbeidstakernes tillitsvalgte. Det skal 
etableres gode rutiner rundt de avtalte samarbeidsarenaene mellom ledelsen og de 
tillitsvalgte. 
 
§ 7 Informasjonsplan 
Arbeidsgiver har ansvar for å utarbeide en informasjonsplan. Informasjon skal gis på en måte 
som når frem til alle, gjennom bruk av både skriftlige og muntlige informasjonskanaler (for 
eksempel nyhetsskriv, intranett, personalmøter, allmøter m.m.). Det tas forbehold om 
fortrolig informasjon, som evt. må bearbeides før den bringes videre til arbeidstakerne, 
enten informasjonen kommer fra fellesnemda, kommunestyret eller ledelsen. 
 
§ 8 Leders ansvar 
Den enkelte leder med personalansvar har gjennom hele omstillingen plikt til å informere 
sine ansatte, med særlig fokus på de som vil bli berørt av omstillinger, om forhold som 
berører organisasjonsenhetens oppgaver og arbeidstakerens stilling. 
 
§ 9 Kartleggingssamtaler 
Omstillingsprosesser som er av vesentlig betydning skal understøttes ved konkret involvering 
av den enkelte ansatte. Leder skal sørge for at alle ansatte som blir direkte berørt, får en 
særskilt individuell samtale (kartleggingssamtale). 
 
Kartleggingssamtalen skal ha som siktemål å styrke leders og ansattes gjensidige kunnskap 
om individuelle forhold som har betydning for den ansatte i tilknytning til den aktuelle 
endring, (relevant formal- og realkompetanse, tjenestetid i virksomheten, personlige og 
sosiale forhold, ønsker og behov relatert til arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår m.m.). Leder 
benytter utarbeidet mal for slike samtaler. Samtalene skal dokumenteres skriftlig etter 
fastsatt mal, og som underskrives av arbeidsgiver og arbeidstaker. Den ansatte kan ha med 
en tillitsperson i samtalen. 
 
Del IV – Overordnede planer i endringsprosesser 
 
Dette omstillingsdokumentet forutsetter at det utarbeides et overordnet organisasjonskart 
samt organisasjons- og bemanningsplaner, der det er formålstjenlig. Disse planene skal så 
tidlig som mulig legges frem for arbeidstakernes tillitsvalgte til drøfting.  
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Organisasjonsplanene vil kunne omhandle lokalisering (der det er klart), organisasjons 
struktur, hovedoppgaver og generelle krav til kompetanse. Bemanningsplanene vil bl.a. angi 
aktuelle arbeidsområder, tjenestesteder, type kompetanse og antall årsverk eller stillinger.  
 
Del V – Virkemidler 
 
Det tilligger øverste arbeidsgiverpart å bestemme hvilke virkemidler som er nødvendige for å 
nå de mål som er satt for de ulike omstillingsprosesser, samt hvem som eventuelt skal tilbys 
hvilket virkemiddel. Beslutninger fra øverste arbeidsgiverpart om eventuelle konkrete 
virkemidler skal tas opp med arbeidstaker etter denne avtalen, og den ansatte det gjelder 
har i denne sammenheng rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen tillitsperson. 
Partene er enige om at hver enkelt personaltilpasning må vurderes for seg. Arbeidsgivers 
konkrete tilbud er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og skal gjøres til gjenstand for 
individuell avtale. 
 
§10 Endring av oppmøtested 
Ansatte som får betydelig økt arbeidsreise (reisetiden øker med minimum 40 minutter hver 
vei fra hjem til nytt arbeidssted) kan vurderes innvilget særskilte tilrettelegginger eller 
kompensasjoner i en overgangsfase. Overgangsfasen kan ikke vare lenger enn 
omstillingsavtalens varighet. 
 
§ 11 Lønnstilskudd for å beholde sentrale nøkkelpersoner 
For arbeidstakere som øverste arbeidsgiverpart vurderer som sentrale nøkkelpersoner i 
omstillingsprosessen, og som det er nødvendig å beholde i selve omstillingsperioden eller 
som står i stilling mot avtalt bindingstid, kan få utbetalt et ekstra lønnstilskudd. 
Lønnstilskuddet gis selektivt, og det er pensjonsgivende. Omfang av denne ordningen skal 
drøftes med den aktuelle arbeidstakerens tillitsvalgte. 
 
§ 12 Kompetanseutvikling for å fylle en oppgave eller stilling 
For at allerede ansatte skal fylle oppgaver og stillinger som kommunen etter 
endringsprosessen skal ha, kan ansatte tilbys kompetansetiltak. 
 
I forbindelse med slike kompetansetiltak kan det i særlige tilfeller gis permisjon med full lønn 
inntil 10 måneder. Ved slik støtte er det bindingstid etter endt utdanning. De nærmere vilkår 
for bindingstid reguleres ved kontrakt. Det kan også gis mulighet for ansatte til å tilpasse 
arbeidet til deltidsstudier. I så fall dekkes aktuelle studieavgifter. 
 
§ 13 Sluttvederlag 
Dersom alle øvrige virkemidler har blitt vurdert uten at man har funnet en løsning for en 
ansatt som er definert som overtallig, og det er ikke er annet arbeid eller løsning, kan det 
tilbys sluttvederlag for å stimulere til bemanningsmessige tilpasninger der oppgaver eller 
roller blir borte. Eventuell bruk av sluttvederlag skal drøftes med de tillitsvalgte. 
Sluttvederlaget kan gis med et beløp som tilsvarer lønn i 6 måneder. Etter en særskilt 
vurdering, bl.a. basert på alder og tjenestetid, kan sluttvederlag gis for en lengre periode 
inntil 12 måneder. Sluttvederlag forutsetter at den ansatte selv sier opp sin stilling.  
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§ 14 Studiestønad ved avslutning av ansettelsesforhold 
Alternativt til sluttvederlag ved overtallighet, kan det tilbys studiestønad for å stimulere til 
bemanningstilpasning. Kontrakt må inngås med den enkelte ansatte med bakgrunn i den 
ansattes oppsigelse og stillingsfratredelse.  
 
Studiestønad kan gis dersom dette direkte kan løse en mulig overtallighet. Avtale om 
studiestønad innebærer at den ansatte selv må skaffe seg studieplass. Studiestønad 
utbetales som en engangssum og innebærer at arbeidstakeren avslutter sitt arbeidsforhold i 
kommunen.  
 
§ 15 Overgang til ekstern virksomhet 
Det kan oppstå situasjoner hvor det ikke fremkommer interne løsninger på overtallighet 
innen nye Sandefjord kommune. Dersom en ekstern arbeidsgiver har et rekrutteringsbehov 
skal det vurderes om arbeidsforholdet kan bli avløst av det nye arbeidsforholdet, ved at 
arbeidsgiver i nye Sandefjord kommune legger til rette for rask overgang. For å stimulere til 
denne type løsninger kan nye Sandefjord kommune i særlige tilfeller dekke lønnsmidler i 
inntil tre - 3 måneder for arbeidstaker som blir fast tilsatt hos ekstern arbeidsgiver. 
Tilretteleggingen av slikt tilbud skjer på de vilkår de involverte arbeidsgivere avtaler.  
 
§ 16 Annet 
Det vises til Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 3.4 om omplassering og videreføring av 
stillingens lønn ved overgang til lavere lønnet stilling innad i nye Sandefjord kommune. 
 
 
Omstillingsavtale for Sandefjord kommune (0710), xx. xxx 2016 
 
 
For Stokke kommune, ved rådmann: 
For Andebu kommune, ved rådmann: 
For Sandefjord kommune, ved rådmann: 
For nye Sandefjord kommune representert ved prosjektleder/rådmann: 
 
 
For Arbeidstakerorganisasjonene representert ved hovedtillitsvalgte: 
 
 
Fra Unio 
Fra LO 
Fra Akademikerne 
Fra YS 
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Dokumenter som skal utarbeides og som nevnes i Omstillingsdokumentet 
 

1. Mal for kartleggingssamtale 
2. Informasjonsplan 
3. Organisasjonskart 
4. Bemanningsplaner 
5. Kompetanseplaner 
6. Kriterier for overtallighet 
7. Prosedyre for innplassering av ansatte ved overtallighet 
8. Prosedyrer for bruk av virkemidler ved omstilling 
9. Delegasjonsreglement for ledere/arbeidsgiver 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra prosjektleder - mars 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
13/2016 Partssammensatt utvalg 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 

 
Sammendrag 

• Alle kommunalsjefer og sentrale leder av stab/støttefunksjoner/ eller alle ledere i 
prosjektleders/ rådmannens ledergruppe, unntatt plan og næring er tilsatt og i gang 
som delprosjektledere 

• Høy aktivitet innenfor de ulike kommunalområdene 
• Startet avklaring omkring stabs- støtte- og fellestjenester 

Arbeidsutvalgets behandling 

Saken ble behandlet av Arbeidsutvalget 29.2.16, sak 19/2016, som gjorde slikt vedtak: Saken tas 
til orientering.  

Saksframstilling 

Etter avtale med leder av Fellesnemnda legges orienteringen frem som en stikkordsmessig 
oversikt over aktiviteter i prosjektet.  

Tjenester, brukere og medarbeidere 
• Organisatorisk plassering av barnevernet, prosess gjennomført med ledere og 

tillitsvalgte. Prosjektleder konkludert med at barnevernet plasseres i helse, omsorg og 
sosial, i samsvar med forhandlingsutvalgets utredning.  

• Avklaringer omkring park og grønt, startet prosess med aktuelle ledere og tillitsvalgte. 
• NAV. Eget stort prosjekt med deltagere fra stat/ fylke. Kompleksitet mht IKT-verktøy, 

avklare ledelse, avklare lokaler/plassering, samhandling stat. 
• Kartverket har en samordnende funksjon; Kartverket tilfører 0,5 årsverk til nye 

Sandefjord for å følge/støtte prosjektet. Dette har betydning for viktige registre med 
grunndata, blant annet matrikkel/eiendomsregister med adresser og eierforhold og 
folkeregister. 



• Helse, omsorgs- og sosialområdet avholdt møte med 30 brukerorganisasjoner – stort 
engasjement, positiv stemning, god dekning i media. 

• Oppvekst- og kunnskapsområdet startet med felles ledersamling. Lagt plan for videre 
prosess. Storsamling planlagt til 9.mars.  

• Flere områder har avholdt personalmøter og samlinger for å bli kjent og starte 
kartlegging av dagens praksis og organisering med sikte på oppgaveløsning og 
hvordan det skal være i nye Sandefjord. For eksempel Renholdsområdet, 
kommunalteknikk, økonomiforvaltning. 

• Kommunalområdene Helse, sosial og omsorg (HSO) og Oppvekst og kunnskap (OK) 
er i gang med prosess og avklaring om organisering og ledelse i den nye kommunen.  

• Kommunalområdet HSO jobber med effektmål – hva som skal bli resultatet av 
sammenslåingen. Det ble gjennomført et stormøte 1. februar, som gav mange innspill 
fra alle med lederansvar innenfor dette området i Stokke, Andebu og Sandefjord, samt 
alle HTV og hovedverneombud. Til sammen 92 personer. 8. februar ble det arrangert 
stormøte med innspill til mål fra 30 brukerorganisasjoner. Effektmålene for 
kommunalområdet besluttes i Prosjektleders ledermøte 17. februar. Når målene er 
satt arbeides det videre med organisasjonskartet. 

 
Møter og samhandling med andre 

• Vellykket møte med Utdanningsforbundet 
• Prosjektleder invitert for deling/formidling på ymse konferanser og møteplasser: For 

Eks: Drammen og Svelvik kommune, allmøte hos Fylkesmannen i Vestfold, 
Agderkonferansen, TEKNA sin Samfunnsutviklingskonferanse, Bærum kommune 
ledersamling. 

• Interesse fra forskningsmiljøer, masterstudenter og andre fagmiljøer med forespørsler 
om intervjuer, deltakelse i arbeidsgrupper mv. 

• Møte med Fylkesrådmann og sentrale ledere i Fylkeskommunen om nåværende og 
fremtidig samarbeid. 

• Dialog med næringsliv gjennom næringslivsfrokoster, dialogmøte mm. 

 
Media 

• Intervju i ulike medier, herunder Vårt Land, Kommunal Raport, Sandefjord Blad og 
Byavisa 

• Viktig del av informasjonsarbeidet å publisere og dele på facebooksidene 

 
Ledergruppe nye Sandefjord er etablert 

• Faste ukentlige møter 
• Etablere felles normer, kultur og struktur 
• Nødvendige avklaringer og grenseflater/samarbeid 
• Diskutere utfordringer og løsninger 
• Informasjon, åpenhet og forutsigbarhet i prosesser og arbeidsformer 
• Startet avklaringer omkring ansvar og organisering av stabs- og fellestjenester 
• Oppmerksomhet på tilstrekkelig formalisering, behov for tilstrekkelig dokumentasjon 

mm 

 
Viktige oppmerksomhetsområder og kritiske faktorer på hva og hvordan 

• Lønns- og økonomisystem mm må være operativt slik at kommunens økonomiske 
forpliktelser ivaretas betryggende fra 1.1.17 

• Sak- og arkivløsning må være operativ før nytt Kommunestyre konstitueres 



• IKT-løsninger med lav risiko for nedetid og negative konsekvenser for tjenester 
• Forsvarlige tjenester og gode overganger fra dagens kommuner til ny kommune.  
• Systematisk arbeid med målsettinger: Hva vil vi oppnå, og med risikovurderinger; Hva 

må vi unngå 
• Sikre deltakelse og involvering fra alle tre kommuner  
• Ivaretakelse av medarbeidere for å unngå utrygghet, opprettholde trivsel og 

engasjement og sikre gode løsninger 
• Dialog med HTV, månedlige møter  
• Avklaring frikjøp HVO/ HTV 
• Vear 
• Det formelle ansvaret overføres ikke før 1.1.17 – viktig med klarhet i roller og ansvar 

gjennom 2016. På kommunalområdene innebærer dette åpenhet, raushet og 
forutsigbarhet mellom dagens kommuner og ledere og mellom nye Sandefjord og 
påtroppende ledere. 

 
 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                     Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                           Prosjektkoordinator 

 

 

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/217 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering om konstituerende styremøte i Nye Sandefjord kommunale 
Pensjonskasse 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
14/2016 Partssammensatt utvalg 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
NSkP møteprotokoll 02 02 2016 
 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 29.2.16, sak 24/2016, og gjorde slikt vedtak: Saken tas til 
orientering.  

Saksfremstilling 

Nye Sandefjord kommunale Pensjonskasse avholdt konstituerende styremøte 2.februar 2016. 
Protokoll fra møtet forelegges Arbeidsutvalget, Partssammensatt Utvalg og Fellesnemnda til 
orientering. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                      Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                            Saksbehandler 

 

 

 



 



 

 

MØTEPROTOKOLL 

Fra konstituerende styremøte i 

Nye Sandefjord kommunale Pensjonskasse (u.etabl.) 

Møtested: Møterom 3 Rådhuset 

Møtedato: 02.02.2016 Tid: 17.00 – 18.00 

 

Tilstede på møtet: 

Funksjon  Navn     Parti  Møtt for        

Styremedlem  Jahn M. Jahnsen     H        

Styremedlem  Lars Viggo Holmen                             H                       

Styremedlem  Erling F. Sørhaug     H 

Styremedlem  Vidar Andersen     FrP 

Styremedlem  Grethe Wiig Andersen    Uavh. 

Medl.repr.  Liv Krossøy 

Medl. repr.  Arne Antonsen 

 

Behandlede saker: Beslutningssaker 1/16 – 4/16 

 

 

 

Sandefjord, 02.02.2016 

 

 

_______________  ________________  ______________ 

Erling F. Sørhaug  Lars Viggo Holmen  Jahn M. Jahnsen 

 

 

 

_____________ ___________________ __________  ____________ 

Vidar Andersen Grethe Wiig Andersen Liv Krossøy  Arne Antonsen 

 

 

 

 

 



SAKSLISTE 

 

Saksnr.  

1/16  Godkjenning av innkalling 

2/16  Konstituering av styret 

3/16  Ansettelsestilbud daglig leder 

4/16  Arbeidsfordeling i styret 

- Delegering av oppgaver til Samarbeidsgruppen 

5/16  Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/16  Godkjenning av innkalling 

Erling F. Sørhaug, som representant for Samarbeidsgruppen (Les. Styrelederne i de 

kommunale pensjonskassene i hhv. Andebu, Stokke og Sandefjord), redegjorde kort 

for bakgrunnen for innkallingen, med basis i den beslutning som ble fattet i 

Fellesnemdas møte den 19.januar, hva gjaldt representanter til styret i Nye Sandefjord 

kommunale Pensjonskasse (heretter kalt NSkP) samt funksjontid (30.6.2017). 

Styret hadde ingen bemerkninger til innkallingen og Erling F. Sørhaug ble deretter 

valgt til å lede møtet. 

 

 2/16  Konstituering av styret 

I hht. til de kommunale pensjonskassers vedtekter, konstituerer styret seg selv. Således 

skulle det velges leder og nestleder i NSkP.   

Som leder ble, av Lars Viggo Holmen, foreslått Erling F. Sørhaug. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. 

Som nestleder ble, av Jahn M. Jahnsen, foreslått Lars Viggo Holmen. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. 

 

3/16  Ansettelsestilbud daglig leder 

Styreleder redegjorde kort for ansettelsesprossessen, som ledet frem til beslutningen 

om å tilby Irene Ormestad (i dag daglig leder for de kommunale pensjonskassene i 

Andebu og Stokke). Headvisor, ved deres admdir. Per Inge Hjertaker, har gjennomført 

testing, intervjuer og bakgrunnsjekk av de to kandidatene, og således vært 

Ansettelsutvalgets uavhengige rådgiver. Utvalget har bestått av de tre styrelederne 

samt Roar Gunnufsen, Fagforbundet. Videre har man hatt verdifull bistand i den 

praktiske tilretteleggingen av ansettelsesprossen, fra Magne Eckhoff, Personal-/HR-

sjef i nye Sandefjord kommune. 

Deretter presenterte styreleder det forslag til ansettelsestilbud med tilhørende daglig 

leder - instruks, som forelå etter endt arbeid i ansettelsesutvalget.  

Et samlet styre ga sin tilslutning til det fremlagte forslag, som styreleder deretter vil 

forelegge for Irene Ormestad, for aksept. 

 

 

 

 



 4/16  Arbeidsfordeling i styret 

- Delegering av oppgaver til Samarbeidsgruppen 

 

For å forsøke å begrense behovet for møteaktivitet i styret til rene beslutningssaker, 

ble det foreslått å opprette et arbeidsutvalg. Utvalget vil bestå av styreleder, nestleder 

samt Jahn M. Jahnsen.  Styret ga sin tilslutning til dette. 

 

5/16  Eventuelt 

- Intet. 

 

Møtet hevet. 

 

 

 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/233 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Eventuelt - Partssammensatt utvalg 15.03.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
15/2016 Partssammensatt utvalg 15.03.2016 
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