
 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Partssammensatt utvalg 
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 
Møtested: Andebu skytterhus 
Dato: 24.05.2016 
Tidspunkt: 08:30 
 
Forfall meldes til møtesekretær Liss Carin Haugland på tlf 33 29 50 00/mobil 90 55 02 11 
eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 
 
Saksnr Innhold 

20/2016 Godkjenning av møteprotokoll 26.04.2016 
21/2016 Revisjonsordning nye Sandefjord kommune 
22/2016 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ - Politisk reglement 
23/2016 Gravferd og kirkegårdsforvaltning i nye Sandefjord 
24/2016 Lokaldemokratiundersøkelse 
25/2016 Orientering fra prosjektleder - mai 2016 
26/2016 Eventuelt - 24.05.2016 
 
 
Møteinnkallingen er lagt ut på http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato 18.05.2016 
 
__________________________________ 
Bjørn Ole Gleditsch   
leder 

__________________________________ 
Liss Carin Haugland 
møtesekretær 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/211 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 26.04.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
20/2016 Partssammensatt utvalg 24.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll fra Partssammensatt Utvalg 24. april 2016 godkjennes. 
 

 

Vedlegg: 
PSU-møteprotokoll.2016.04.26 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Partssammensatt utvalg 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Sole sykehjem i Stokke, Dagsenteret 
Dato: 26.04.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 10:30 
 
 
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 
 
Organisasjonene: 
  Roar Gunnufsen  Fagforbundet 
  Bente Wangen Nordengen Utdanningsforbundet 
  Anne Merethe Sørensen Fagforbundet 
  Siv Breitve   Utdanningsforbundet 
  Arne Antonsen  Fagforbundet 
  Martin Torhaug  Utdanningsforbundet 
   
Forfall:     Varamedlemmer: 

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

 
Fra administrasjonen: 
  Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder 
  Tina Skarheim  Prosjektkoordinator 
  Stein Rismyhr   Assisterende rådmann 
  Lise Tanum Aulie   Kommunalsjef helse, sosial og omsorg 
  Simen Seeberg  Kommunalsjef oppvekst og kunnskap 
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Side2 
 

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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Side3 
 

Merknader til innkallingen: Godkjent 
 
Sakslisten: Godkjent 
 
Orientering om driften ved Sole sykehjem v/seksjonssjef Anne-Brit Greff. 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 16/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 15.03.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Mßteprotokoll fra Partssammensatt Utvalg 15. mars 2016 godkjennes. 
      
Partssammensatt utvalg, 26.04.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 16/2016 vedtak: 
Mßteprotokoll fra Partssammensatt Utvalg 15. mars 2016 godkjennes. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 17/2016 
ORGANISATORISK PLASSERING AV PARKVESEN OG GRØNTVEDLIKEHOLD 
 
Prosjektleders innstilling: 

1.          Parkvesen og grßntvedlikehold i nye Sandefjord kommune plasseres organisatorisk i 
             kommunalomr¬det for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.  

2.          Organiseringen skal evalueres senest i 2019. 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 26.04.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker orienterte i saken. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 17/2016 vedtak: 
1.          Parkvesen og grßntvedlikehold i nye Sandefjord kommune plasseres organisatorisk i 
             kommunalomr¬det for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.  

2.          Organiseringen skal evalueres senest i 2019. 

********************************************************************************************************* 
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Side4 
 

 
Saknr. 18/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - APRIL 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Partsammensatt Utvalg tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 26.04.2016 
 
Behandling: 
Det ble holdt orienteringer ved følgende: 

· Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker  
· Kommunalsjef helse, sosial og omsorg Lise Tanum Aulie  
· Kommunalsjef oppvekst og kunnskap Simen Seeberg  
· Tillitsvalgt Anne Merethe Sørensen  
· Tillitsvalgt Siv Breitve 

 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 18/2016 vedtak: 
Partsammensatt Utvalg tar saken til orientering.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 19/2016 
EVENTUELT - 26.04.2016 
 
 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 26.04.2016 
 
Behandling: 
Martin Torhaug: 
Involvering av de øvrige tillitsvalgte i kommunesammenslåingsprosessen. 

Prosjektleder følger opp dette, med særskilt møte og utvidet dialog.  
 
 
 

 
********************************************************************************************************* 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2043 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Revisjonsordning nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
21/2016 Partssammensatt utvalg 24.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemda gjør slikt vedtak:  

 

Vedlegg: 
Utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune 
Utskrift KU Andebu 
Utskrift protokoll KU Sandefjord 
Utskrift protokoll KU Stokke 
 
Saksutredning 

Av forhandlingsutvalgets utredning del 5 følger at Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning 
for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de tre kommunene. 

Saken legges også for Partssammensatt utvalg fordi beslutningen i Fellesnemnda berører de 
ansatte i Sandefjord Distriktsrevisjon.  

I løpet av april 2016 har alle tre kontrollutvalgene behandlet sak om valg av revisjonsordning, 
basert på utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune, bestilt av 
kontrollutvalget i Andebu (besluttet i møte 14.3.16) og utført av VIKS (Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat). 

For utdypende informasjon om bakgrunn og lovbestemmelser vises det til utredningen fra VIKS 
som følger saken som vedlegg. 

Arbeidsutvalget behandlet saken 09.05.2016, sak 40/2016, og anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt 
vedtak:  

1.  Revisjonstjenesten for nye Sandefjord kommune organiseres gjennom interkommunalt 
samarbeid, enten i tråd med kommuneloven § 27, eller etter lov om interkommunale 
selskaper (IKS-loven). 
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2. Nye Sandefjord kommune søker eierskap i Vestfold Kommunerevisjon (VKR) 

3. Revisjonstjenestene for nye Sandefjord kommune utføres av VKR 

4. Det er en forutsetning at VKR overtar Sandefjord Distriktsrevisjon gjennom 
virksomhetsoverdragelse, slik at dagens tre ansette i Sandefjord Distriktsrevisjon ansettes i 
VKR. 

Dagens tre kommuner har i dag den samme revisjonsordningen – Sandefjord distriktsrevisjon – 
som er et § 27-samarbeid med Sandefjord som vertskommune. Sandefjord distriktsrevisjon utfører 
all regnskapsrevisjon selv, og kjøper inn forvaltningsrevisjoner. 

Utredningen fra VIKS peker på tre alternative måter for organisering av revisjonsordningen for nye 
Sandefjord: 

1. Ansette egne revisorer 
2. Delta i interkommunalt samarbeid/selskap 
3. Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet. 

Behandlingen i kontrollutvalgene viser at disse er delt i sin innstilling til Fellesnemnda: 

Kontrollutvalget i Andebu, møtedato 13.4.16, sak 21/16: 

Enstemmig vedtak  

Kontrollutvalget i Andebu innstiller på at revisjonstjenesten for nye Sandefjord kommune 
organiseres gjennom et interkommunalt samarbeid, enten i tråd med kommuneloven § 27, eller 
etter lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).  

Kontrollutvalget i Andebu støtter en eventuell sammenslåing mellom Sandefjord Distriktsrevisjon 
og Vestfold kommunerevisjon og anbefaler at det nye selskapet velges som revisor. 

Kontrollutvalget i Stokke, møtedato 14.4.16, sak 25/16: 

Enstemmig vedtak: 

Kontrollutvalget innstiller overfor fellesnemda at nye Sandefjord kommune velger en 
revisjonsordning basert på konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i markedet. 

Kontrollutvalget i Sandefjord, møtedato 20.4.16, sak 26/16: 

Enstemmig vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Sandefjord innstiller på at revisjonstjenesten for nye Sandefjord 
kommune søkes utført av Vestfold Kommunerevisjon (VKR). 

2. Det er en forutsetning at tre ansatte i Sandefjord Distriktsrevisjon ansettes i VKR. 

Kontrollutvalgets vedtak er basert på følgende begrunnelse: 

· VKR er en non-profitt organisasjon. 
· Selskapet, som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27, har som 

hovedformål å utføre lovpålagte revisjons- og tilsynsoppgaver for de fire 
eierkommunene (Holmestrand, Hof, Re og Horten) og fylkeskommunen. 

· Kommunerevisjonens kontorer er sentralt i Vestfold med tilhørende korte 
reiseavstander til oppdragssteder i hele fylket. 
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· Med bakgrunn i tjenesteleveranser i samsvar med formålet har selskapet siden 
oppstarten i 2005 opparbeidet seg solid kompetanse og innsikt i kommunal sektor. 

· VKR har kun to ledelsesnivåer til løsning av felles oppgaver: Styret og daglig 
leder.  (IKS-er har i tillegg ofte «tunge» representantskap). 

· Ved å bli deleier (som anses som en forutsetning) i VKR vil nye Sandefjord 
kommune få plass i styret.  

· Ved en virksomhetsoverdragelse (mulig teknisk løsning) av Sandefjord 
Distriktsrevisjon til VKR, vil overførte verdier (utstyr m.m.) i distriktsrevisjonen trolig 
kunne anses som etableringstilskudd (som i hht. VKRs vedtekter samlet utgjorde 
kr. 651.000 for de fem nåværende eierne). 

· Opparbeidet og særdeles verdifull kompetanse og lokal kunnskap vil kunne 
videreføres innenfor VKR. (Tre ansatte i Sandefjord Distriktsrevisjon ansettes i 
VKR). Dette representerer en effektivitet som andre måtte opparbeide seg over 
lang tid. (Jfr. blant annet god innsikt for snarlig og effektivt arbeid med overordnet 
analyse for forvaltningsrevisjon for nye Sandefjord kommune). 

· Ved tilførsel av ny verdifull kompetanse (de tre ansatte fra distriktsrevisjonen) 
parallelt med at det blant VKR-ansatte inntreffer snarlige pensjoneringer, er det 
åpenbart at VKR bør kunne oppnå rasjonaliseringsgevinster. 

· Forvaltningsrevisjon som i dag kjøpes eksternt, vil kunne leveres fra Vestfold 
kommunerevisjon gjennom utvidelse av staben med tre ansatte. Dagens utgifter til 
forvaltningsrevisjon bør derfor kunne forventes redusert vesentlig.  

· Kommende sammenslåing av VKR-eierkommunene Hof og Holmestrand allerede 
i 2018 vil også måtte gi gevinster i form av mer rasjonell betjening/lavere 
kostnader. 

· Styret i VKR har i ekstraordinært styremøte 14. mars 2016 stilt seg positive til at 
Sandefjord Distriktsrevisjon slutter seg til VKR under forutsetning av positive 
tilbakemeldinger fra eierne. 

· Ved vedtak i Fellesnemda i samsvar med KU i Sandefjord sine anbefalinger, vil 
man ha en avklart situasjon for revisjonstjenesten (under forventet tilslutning fra 
nåværende eiere) allerede om få måneder. 

Prosjektleders kommentarer 

Prosjektleder har ingen kommentarer til valg av revisjonsordning, da revisjon inngår som en del av 
Kommunestyrets ansvar for tilsyn med den kommunale forvaltning, jfr kommuneloven § 76, men vil 
likevel peke på to forhold som Fellesnemnda bør være oppmerksomme på i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen. 

De tre kommunenes økonomiforvaltning har svært krevende og omfattende arbeid i forbindelse 
med sammenslåingen. I denne forbindelsen oppleves revisjonen som en viktig faglig støtte, blant 
annet ved at man kan forhøre seg i forkant om gode løsninger, og derved redusere risiko for 
uønskede hendelser. Det presiseres at dette vedrører såkalt «nedpakking» av nåværende 
kommuners bevilgnings- og balanseregnskap og «åpning» av ny kommune – altså ikke 
revisjonsarbeidet som gjøres for å kontrollere og føre tilsyn med den løpende virksomheten. Selv 
om kommunene har egne fagmiljøer så er en sammenslåingsprosess et svært komplekst arbeid. 
Kommunene har god kompetanse og planlegger nøye, men man har tross alt lite erfaring med 
slike sammenslåinger. Det oppleves betryggende for økonomi- og regnskapsfunksjonen at man 
har kontinuitet og nærhet til et revisjonsmiljø som kjenner alle tre kommunenes regnskapspraksis 
godt.   

Dersom det er ønskelig å kjøpe revisjonstjenester i markedet så må valg av leverandør gjøres etter 
anbud. Det er arbeidskrevende å gjøre en anskaffelse i samsvar med lovverket, og tiden kan bli 
knapp for gjennomføring av anbudsprosess dersom Fellesnemnda konkluderer med at man ønsker 
ny revisjonsordning med oppstart fra 1.januar 2017.  
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Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                   Saksbehandler 
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UTREDNING FOR VALG AV 

REVISJONSORDNING FOR  

NYE SANDEFJORD KOMMUNE    

 

 

 

 

 

Utført av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 

April 2016 
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BAKGRUNN 
Kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke slås sammen til nye Sandefjord kommune 01.01.2017. I 

den forbindelse må det velges revisjonsordning og revisor for den nye kommunen. Kommunestyrene 

i de tre kommunene har delegert til fellesnemnda å ta stilling til revisjonsordning. Fellesnemnda 

fatter vedtak på bakgrunn av innstilling fra de tre kontrollutvalgene. 

 

Kontrollutvalget i Andebu kommune har i møte 14.03.16 vedtatt at Vestfold Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) skal utrede valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune. 

 

Vedtak sak 17/16, 14.03.16: 

 

Det bestilles en utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune fra VIKS. 

Kontrollutvalget ber om at utredningen utformes slik at den kan tjene som grunnlag for 

tilsvarende prosess også i kontrollutvalgene i Sandefjord og Stokke. Utredningen ferdigstilles slik 

at den kan legges fram for behandling i møte 13.04.16. 

 

 

LOVENS RAMMER FOR VALG AV REVISOR 
Kommuneloven § 78, 3. og 4. ledd legger til grunn at det er kommunestyret som avgjør hvilken 

revisjonsordning kommunen skal ha og som velger hvem som skal være kommunens revisor. 

Kommunestyrets valg av revisjonsordning og revisor skjer på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 

Kommuneloven § 78 

3. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 

ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med 

annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

 

4. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra kontrollutvalget. 

 

I forbindelse med sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner er det i tråd med 

Inndelingsloven § 26 opprettet en fellesnemnd for å samordne og ta seg av forberedelse av 

sammenslåingen. Etter § 26 femte ledd kan fellesnemnda få fullmakt til å ansette revisor, videreføre 

deltagelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. 
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Inndelingslova § 26, 5. ledd: 

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også 

tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av 

innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. 

Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 

kontrollutvala. 

 

De tre kommunene har i tråd med lovkrav ved søknad om kommunesammenslåing fattet vedtak om 

fellesnemnda sin sammensetning og oppgaver. I den sammenheng er det vedtatt at: 

 

• Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter 

innstilling fra kontrollutvalgene i de tre kommunene. 

 

Kommuneloven § 78 slik den er formulert gir kontrollutvalget to innstillingsoppgaver i logisk 

rekkefølge: 

 

1. innstilling på valg av revisjonsordning 

2. innstilling på valg av revisor 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i de tre kommunen skal 

avgi hver sin innstilling til fellesnemnda om valg av revisjonsordning og valg av revisor. 

 

REVISJONSORDNINGER I VESTFOLD 

Sandefjord distriktsrevisjon §Sandefjord distriktsrevisjon §Sandefjord distriktsrevisjon §Sandefjord distriktsrevisjon §    27272727    Andebu, Sandefjord, Stokke    

Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §    27272727    Hof, Holmestrand, Horten, Re, 

Vestfold fylkeskommune    

Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon IIIIKSKSKSKS    Sande, Svelvik, 12 kommuner i 

Buskerud, Buskerud fylkeskommune    

Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon IIIIKSKSKSKS    Larvik, Lardal, 18 kommuner i 

Telemark, Telemark fylkeskommune    

KPMGKPMGKPMGKPMG    Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme    
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DAGENS ORDNING FOR ANDEBU, SANDEFJORD OG STOKKE 
Sandefjord distriktsrevisjon er i dag revisor for de tre kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke. 

Selskapet utfører selv regnskapsrevisjon for eierne og forestår kjøp av forvaltningsrevisjon på 

bestilling fra kontrollutvalgene i tråd med en rammeavtale.  

 

Sandefjord Distriktsrevisjon er et interkommunalt samarbeid organisert etter kommunelovens § 27. 

Selskapet har et eget styre og 3 ansatte. Styret vedtar årsbudsjettet og kostnadene fordeles på 

eierne etter forventet timeforbruk. Kostnader til forvaltningsrevisjon kommer i tillegg. De er basert 

på kontrollutvalgenes forslag og påfølgende vedtak i det enkelte kommunestyre. 

Styret i Sandefjord Distriktsrevisjon har vedtatt et budsjett for 2016 på totalt kr 3 094 000 som 

tilsvarer prisen for regnskapsrevisjon i de 3 kommunene. Dette fordeler seg slik på eierne: 

 

• Sandefjord kommune 50%  kr 1 547 000,- 

• Stokke kommune 31, 25% kr    967 000,- 

• Andebu kommune 18,75%  kr    580 000,- 

Dagens revisjonsordning for de tre kommunen innebærer en deling hvor forvaltningsrevisjonen 

kjøpes i markedet med utgangspunkt i en rammeavtale. Sandefjord distriktsrevisjon er avtalepart 

med de tilknyttede private leverandørene og sånn sett ansvarlig for både regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon for kommunene. Budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon overføres 

Sandefjord distriktsrevisjon som er den som blir fakturert. For 2016 er det i de tre kommunene til 

sammen budsjettert med kr 720.000 til forvaltningsrevisjon. Erfaringen med denne ordningen er god.   

 

Inndelingslova åpner for en videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon for 

den nye kommunen. Dette alternativet er ikke aktuelt for Sandefjord. Andebu, Sandefjord og Stokke 

utgjør eierne til Sandefjord Distriktsrevisjon og ved sammenslåing av kommunene vil det ikke lenger 

være et interkommunalt samarbeid. Dette forholdet gjør det nødvendig for selskapet å endre 

organisasjonsform.  

 

Dersom fellesnemnda bestemmer seg for å kjøpe tjenesten i markedet eller ansette egen revisor, 

innebærer det avvikling av Sandefjord Distriktsrevisjon. Det vil i den sammenheng påhvile 

kommunen forpliktelser overfor de ansatte som berøres av avviklingen. 

 

ALTERNATIVER FOR ORGANISERING AV REVISJON 
Kommuneloven § 78 nr. 3 åpner for at kommunestyret (oppgaven er delegert til fellesnemnda i SAS) 

kan velge mellom tre alternative revisjonsordninger: 

 

• ansette egne revisorer 

• delta i interkommunalt samarbeid/selskap 

• kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet 
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Uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges vil revisjonsarbeidet være styrt av detaljerte 

forskrifter, metoder og standarder med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisorene. Dette 

skal også sikre revisjonens uavhengighet til revidert part. Vilkårene gjelder enten revisjonen er 

kommunal/interkommunal eller privat og skal sikre grunnleggende kvalitet på arbeidet uavhengig av 

ordning. Det ligger til kontrollutvalget å føre tilsyn/påse at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. 

 

ANSETTE EGNE REVISORER 
Kommunen kan ansette egne revisorer til å dekke kommunens behov for revisjonstjenester. Denne 

ordningen finner vi i dag i noen store kommuner som Oslo, Trondheim, Bærum og enkelte 

fylkeskommuner. Revisorene er ansatt i kommunen og daglig leder skal velges av kommunestyret, 

men de kan ikke instrueres om revisjonsfaglige forhold og er slik sett uavhengige. Rådmannen har 

ingen instruksjonsmyndighet overfor revisorene. Ingen kommuner i Vestfold har denne ordningen. 

 

De fleste kommuner er i dag med i interkommunale revisjonsselskaper. Dette har blant annet 

sammenheng med økt kompleksitet i oppgaver og i de kommunale organisasjoner. Sammenslåing av 

kommunerevisjoner til IKS-er har styrket fagmiljøene og redusert sårbarheten ved mindre enheter 

for eksempel ved sykdom eller når revisor slutter. 

 

Fordeler med egne ansatte revisorer er at disse har kontinuerlig fokus på sin kommune og kan være 

lett tilgjengelig for politikere og administrasjon. Oppgaven som revisor for bare en kommune gir 

meget god kunnskap om revidert enhet og den etablerte organisasjonskultur. Tilgjengeligheten kan 

bidra til at revisor i større grad kan tjene som rådgiver for kommunen, men kun innenfor rammene 

av de krav som stilles til revisors uavhengighet jfr. Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kapittel 6. 

 

Ulemper ved egen kommunerevisjon er mulig sårbarhet ved liten organisasjon. Lite fagmiljø kan i 

tillegg tenkes å kunne påvirke rekruttering.  

 

Ved ønske om å videreføre dagens revisjonskompetanse inn i den nye kommunen kan dette være en 

alternativ ordning. Sandefjord Distriktsrevisjon vil ved denne løsningen avvikles som interkommunalt 

samarbeid. De ansatte vil få overført sitt ansettelsesforhold til nye Sandefjord kommune. 

 

ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP/SAMARBEID – EGENREGI 
De aller fleste kommuner har valgt å samarbeide om revisjon med andre kommuner i en 

interkommunal ordning. Disse er enten organisert etter § 27 i kommuneloven eller som 

interkommunale selskaper etter Lov om interkommunale selskaper.  
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§ 27-SAMARBEID 
Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 krever eget styre. Styret er øverste organ for 

samarbeidet. Kommunenes adgang til å delegere beslutningsmyndighet til et styre i et § 27-

samarbeid er i loven begrenset til det som dreier seg om drift og organisering. Det enkelte 

kommunestyre kan ikke instruere styret i slike spørsmål. 

 

§ 27-samarbeid er en form for organisering som er lite regulert gjennom selve lovbestemmelsen. 

Dette gjør det viktig å tenke nøye gjennom hvordan vedtektene bør utformes. Det kan i den 

sammenheng være naturlig å se til andre lover ved utformingen av vedtektene, som for eksempel 

IKS-loven og aksjeloven. 

 

Det må avklares i vedtektene om § 27-samarbeidet skal ha status som eget juridisk rettssubjekt. I 

tillegg bør virksomheten blant annet gis eget budsjett- og regnskapsansvar, og styret bør være tillagt 

ansettelsesmyndighet og ha myndighet til å inngå avtaler med leverandører. Eget juridisk 

rettssubjekt skal være registrert i offentlige registre med eget organisasjonsnummer og fremstå med 

eget navn. Virksomheten vil være prinsipalt ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser, mens 

kommunene vil være subsidiært ansvarlige, - det vil si at de kan saksøkes hvis virksomheten ikke kan 

dekke forpliktelsene. 

 

INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) 
Interkommunalt selskap er regulert i en egen lov, Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), 

etter mønster av de forvaltningsmessige prinsippene i aksjeloven. Selskapsformen er særlig tilpasset 

kommunale eiere og harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Loven har bestemmelser om 

krav til budsjett, regnskap, økonomiforvaltning, eierskifte, oppløsning og avvikling. Selskapet er et 

eget rettssubjekt og har arbeidsgiveransvar for sine ansatte.  

 

Selskapet opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne. Selskapsavtalen angir 

hvem som er selskapets deltakere og dets formål, eierandeler, representasjon i representantskapet, 

innskuddsplikt og antall styremedlemmer. Det kan være hensiktsmessig at det i tillegg inngår et 

punkt om levering av revisjonstjenester til den enkelte kommune med angivelse av den perioden 

kommunen forplikter seg til å delta i samarbeidet samt oppsigelsesfrist.  

 

Det enkelte kommunestyret utøver sin myndighet gjennom representantskapet og har 

instruksjonsmyndighet over sin representant. Representantskapet velger selskapets styre. 

Selskapsavtalen kan bare endres ved at kommunestyret i alle de deltakende kommunene gir sitt 

samtykke.  

 

Når et interkommunalt samarbeid er opprettet for å tilgodese eiernes behov, anses dette å falle inn 

under begrepet egenregi, og regelverket for offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse. Med 

egenregi menes at hoveddelen av selskapets omsetning må være mot eierne. Annen kommersiell 

aktivitet skal være begrenset. Grensen for dette er ikke eksplisitt uttrykt, men uttalt praksis synes å 

ligge rundt 10 – 15 % av omsetningen.  
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SØKE SEG INN I ET EKSISTERENDE INTERKOMMUNALT SAMARBEID/SELSKAP 
Kommunen kan søke om deltagelse i et allerede etablert selskap som drives i egenregi. Dette vil i så 

fall måtte godkjennes av de øvrige eier-/deltagerkommunene i gitte selskap. Det må også fastsettes 

på hvilke vilkår inntreden skal skje, og om kommunen skal betale innskudd ved inntreden. 

 

Styret i Sandefjord Distriktsrevisjon har gitt uttrykk for at de ønsker å slutte seg til Vestfold 

kommunerevisjon med virkning fra 01.01.2017. Selskapenes styrer har hatt samtaler i denne 

forbindelse og begge parter er positive til sammenslåing. En sammenslåing der de ansatte følger med 

vil gi videreføring av erfaring og kompetanse opparbeidet i selskapet.  

 

Vestfold Kommunerevisjon er organisert etter kommuneloven § 27 og er eget rettssubjekt. Selskapet 

er lokalisert på Borre i Horten kommune og er i dag revisor for kommunene Hof, Holmestrand, 

Horten, Re og Vestfold fylkeskommune. 

 

Dersom man velger interkommunalt selskap som revisjonsordning i tråd med IKS-loven, vil i teorien 

ethvert interkommunalt revisjonsselskap være en potensiell partner å slå seg sammen med.  

 

Sandefjord Distriktsrevisjon, Vestfold kommunerevisjon, Buskerud kommunerevisjon IKS og Telemark 

kommunerevisjon IKS har i dag et formalisert samarbeid. Selskapene har uttalt at de på sikt ser for 

seg en mulig sammenslåing til ett stort interkommunalt revisjonsselskap. Dette ligger imidlertid noe 

fram i tid og vurderes ikke som et reelt alternativ for Sandefjord på nåværende tidspunkt. 

 

Fordeler ved interkommunale selskaper/samarbeid er at de er underlagt vanlige forvaltningsmessige 

lover og forskrifter og er åpne for politisk innsyn og kontroll. De kjenner godt det kommunale 

systemet både administrativt og politisk. Større interkommunale selskaper er robuste og bør ha 

kapasitet til å betjene eierne med kvalitativt gode revisjonstjenester. 

 

Når det gjelder interkommunale selskaper organisert etter IKS-loven kan det vurderes som en 

ulempe at alle vedtektsendringer og økonomiske saker av vesentlig karakter skal legges fram for 

eierne. Et IKS med mange eiere medfører tidskrevende saksbehandling ved vedtektsendringer. 

 

KJØP AV REVISJONSTJENESTER I MARKEDET 
Kommuneloven § 78 nr. 3, gir kommunen anledning til å velge om den vil konkurranseutsette hele 

eller deler av revisjonstjenesten markedet. I denne sammenheng menes da å kjøpe revisjonstjenester 

fra private revisjonsselskaper.  Man kan velge å kjøpe hele eller deler av de revisjonstjenestene som 

kommunen har behov for i markedet. Det betyr at man for eksempel kan velge kun å kjøpe 

forvaltningsrevisjon eksternt og beholde regnskapsrevisjon, eller motsatt, eller man kan velge å kjøpe 

alle revisjonstjenestene i markedet.  

 

Ved konkurranseutsetting velges kommunens revisor for en bestemt periode, gjerne 2 til 4 år. 

Deretter er lyses oppdraget ut på anbud igjen. Det kan bety regelmessig skifte av revisjon med de 
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fordeler og ulemper det kan ha. God kunnskap om revidert part er alltid fordelaktig i revisjon og er 

noe som opparbeides over tid. Dette må ses i forhold til skifte av aktører som kan ha annen 

erfaringsbakgrunn og se ting med «nye øyne». 

 

Hvis fellesnemda ønsker å kjøpe revisjonstjenestene i markedet, gjelder reglene for offentlige 

anskaffelser. Regelverket skal bidra til at alle offentlige anskaffelser skjer på en måte som sikrer 

konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved kjøp i markedet påløper kostnader 

knyttet til selve anskaffelsen og kvalitetssikring, kontraktstyring og oppfølging.  

 

Vanligvis er det kontrollutvalgets sekretariat som forestår oppgaven med å konkurranseutsette 

revisjonstjenestene fram til kontraktsskriving, på vegne av kontrollutvalget. Fellesnemnda er etter 

innstilling fra kontrollutvalgene forpliktet til å velge den tilbyder som i størst grad tilfredsstiller 

tildelingskriteriene. Tildelingskriteriene kan for eksempel være både pris og kvalitet.  

 

Erfaring viser at kjøp av revisjonstjenester i markedet er en tidkrevende prosess fra det besluttes å 

gjennomføre konkurranse til anskaffelsen er avsluttet og revisor engasjert. Prosessen kan ta inntil 1 

år med forberedelse av konkurransegrunnlag, forankring i kontrollutvalg, offentlig utlysning på Doffin 

med de frister som gjelder, gjennomgang og valg av tilbyder, innstilling fra kontrollutvalg, behandling 

i kommunestyre/fellesnemnd, tildeling av oppdrag, klagefrist og kontraktskriving.  

 

Fordeler med store private revisjonsselskaper er at de har store ressurser og en stor organisasjon å 

spille på som dekker mange fagområder. Dette gjør dem robuste med tanke på leveranser og mindre 

sårbare enn små organisasjoner. Flere av selskapene har også rekruttert ansatte som tidligere har 

jobbet i offentlig revisjon. 

 

Mulig ulemper ved privat revisjon kan være noe mindre erfaring med offentlig forvaltning og 

politiske kulturer. Gjennom å være forretningsstyrte selskaper kan en forvente at de opererer med 

høyere timepris enn kommunal revisjon. Noen vil kunne mene at privat revisjon ikke har like god 

kontakt med kommunene og dens enheter som for eksempel kommunerevisjonen hadde tidligere, at 

privat revisjon ikke har den samme nærhet til revidert enhet. 

 

KOSTNADER VED REVISJON 
Budsjettene til revisjonsselskapene i interkommunalt samarbeid (§ 27) eller interkommunale 

selskaper (IKS) fastsettes henholdsvis av styre og representantskap. Kostnadene fordeles på eierne 

med bakgrunn i vedtekter og selskapsavtale. 

 

Det er vanskelig å forutsi kostnaden for kjøp av revisjonstjenester i markedet. Den vil først bli 

synliggjort gjennom en konkurranse. Erfaring tilsier at noen kommuner synes å være fornøyd blant 
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annet med hensyn til pris i avtalen, men tilleggsregninger er ofte et faktum. Dette er forhold som til 

en viss grad kan reguleres gjennom konkurransegrunnlaget og kontrakt.  

 

Kostnader for revisjonstjenester fra ulike leverandører både kommunale, interkommunale og private 

vil sjelden være sammenlignbare uten at en korrigerer for innhold og omfang i leverte tjenester, 

antall rapporter og kompleksitet i rapporter mv. En sammenligning krever derfor vesentlig kjennskap 

til innholdet i revisjonsarbeidet. 

 

Erfaring med ulike revisjonsselskaper og ordninger viser også noe ulik praksis på hvordan de arbeider 

og framskaffer dokumentasjon og nødvendig revisjonsgrunnlag. Variasjonene på dette området gjør 

det vanskelig å synliggjøre hele kostnadsbildet særlig med tanke på i hvor stor grad revisjonen er 

avhengig av kommunens administrasjon for å utføre oppdraget.  

 

SEKRETARIATETS VURDERING 
Sandefjord Distriktsrevisjon er i dag revisor for Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner, som utgjør 

grunnlaget for revisjonssamarbeidet. Sammenslåingen av disse kommunene gjør at grunnlaget for 

det interkommunale samarbeidet opphører. 

 

Med utgangspunkt i sammenslåingsprosessen anses det å ha stor verdi med erfaring, kunnskap om 

og nærhet til de tre kommunene. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å videreføre 

revisjonskompetansen representert i dagens Sandefjord Distriktsrevisjon inn i den nye kommunen. I 

forbindelse med etablering av ny kommune vil det være mange revisjonsfaglige utfordringer som skal 

løses. Eksisterende kompetanse og kunnskap om de tre kommunene anses av den grunn som 

verdifull, men ordningen kan imidlertid ikke videreføres som i dag. Eksempelvis skal det utarbeides 

en ny overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for nye Sandefjord. Dette er et oppdrag som stiller 

krav til utstrakt kjennskap til kommunen. Vår kunnskap tilsier at dette er et område der kjennskap og 

erfaring er av stor betydning. På andre områder er det en rekke systemer og rutiner som skal 

samkjøres inn i en ny organisasjon hvor historisk kunnskap vil komme til anvendelse. 

 

En mulighet for ny organisering er å etablere en egen kommunerevisjon for den nye kommunen. 

Dette alternativet er ikke særlig utbredt og som nevnt tidligere finner vi den stort sett i større 

kommuner hvor det vil være rom for et større og mer robust revisjonsmiljø. Man vil ved denne 

løsningen ikke oppnå å få styrket revisjonens organisasjon. 

 

Et annet og mer relevant alternativ er å søke seg inn i et allerede etablert interkommunalt samarbeid 

eller selskap. Det innebærer valg av interkommunal revisjonsordning enten i form av § 27-samarbeid 

eller som IKS. Vi er kjent med at Sandefjord Distriktsrevisjon ønsker en sammenslåing med Vestfold 

Kommunerevisjon og derigjennom fortsette revisjonsoppdraget for nye Sandefjord. En slik ordning vil 

ivareta nærhet, videreføring av kompetanse og erfaring, samtidig som kommunen får en 

organisasjonsmessig mer robust revisjon.  
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Tilnærmet samme ordning kan etableres ved eventuell sammenslåing med et annet interkommunalt 

revisjonsselskap. 

 

I den nåværende situasjonen anses konkurranseutsetting som lite praktisk med tanke på tidsaspektet 

med etablering av ny kommunen 01.01.2017.  Dersom man ønsker konkurranseutsetting kan dette 

tas opp på et senere tidspunkt etter at den nye kommunen er etablert. 
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Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok.  16/00035-3 
Arkivkode.  216  
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Andebu 13.04.2016 21/16 

 
 
Valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune 
 
Kontrollutvalget i Andebu har behandlet saken i møte 13.04.2016 sak 21/16 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om utredningen for valg av revisjonsordning. Kontrollutvalget 
diskuterte saken og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Andebu innstiller på at revisjonstjenesten for nye Sandefjord kommune 
organiseres gjennom et interkommunalt samarbeid, enten i tråd med kommuneloven § 
27, eller etter lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). 
 
Kontrollutvalget i Andebu støtter en eventuell sammenslåing mellom Sandefjord 
Distriktsrevisjon og Vestfold kommunerevisjon og anbefaler at det nye selskapet velges 
som revisor. 
 
 
 
 

Forslag til innstilling: 
Legges fram uten forslag til innstilling. 
 
 
 
Vedlegg:  
Utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune. 

 
 
 
Saksframstilling: 
Kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke slås sammen til nye Sandefjord kommune 
01.01.2017. I den forbindelse må det velges revisjonsordning for den nye kommunen.  
 

21
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Kontrollutvalgene i de tre kommunene skal etter kommuneloven avgi innstilling i saken. 
Kommunestyrene har delegert til fellesnemnda å fatte vedtak om valg av 
revisjonsordning og det legges opp til at kontrollutvalgene avgir sin innstilling innen 1. 
mai 2016. 
 
Kontrollutvalget i Andebu kommune har i møte 14.03.16 vedtatt at Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) skal utrede valg av revisjonsordning 
for nye Sandefjord kommune. 
 
Vedtak sak 17/16, 14.03.16: 
 

Det bestilles en utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune 
fra VIKS. Kontrollutvalget ber om at utredningen utformes slik at den kan tjene som 
grunnlag for tilsvarende prosess også i kontrollutvalgene i Sandefjord og Stokke. 
Utredningen ferdigstilles slik at den kan legges fram for behandling i møte -
13.04.16. 

 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 15.april.2016 
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Særutskrift fra møteprotokoll. 
 
Møte i kontrollutvalget i Sandefjord kommune onsdag 20. 4. 2016.  
 
I møte behandlet kontrollutvalget sak om ny revisjonsordning for nye Sandefjord kommune og 
gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
 
Sak 26/16 Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): 

1. Kontrollutvalget i Sandefjord innstiller på at revisjonstjenesten for nye 
Sandefjord kommune søkes utført av Vestfold Kommunerevisjon (VKR). 
 

2. Det er en forutsetning at tre ansatte i Sandefjord Distriktsrevisjon ansettes i 
VKR. 
 
Kontrollutvalgets vedtak er basert på følgende begrunnelse: 
• VKR er en non-profitt organisasjon. 
• Selskapet, som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27, har som 

hovedformål å utføre lovpålagte revisjons- og tilsynsoppgaver for de fire 
eierkommunene (Holmestrand, Hof, Re og Horten) og fylkeskommunen. 

• Kommunerevisjonens kontorer er sentralt i Vestfold med tilhørende korte 
reiseavstander til oppdragssteder i hele fylket. 

• Med bakgrunn i tjenesteleveranser i samsvar med formålet har selskapet 
siden oppstarten i 2005 opparbeidet seg solid kompetanse og innsikt i 
kommunal sektor. 

• VKR har kun to ledelsesnivåer til løsning av felles oppgaver: Styret og 
daglig leder.  (IKS-er har i tillegg ofte «tunge» representantskap). 

• Ved å bli deleier (som anses som en forutsetning) i VKR vil nye Sandefjord 
kommune få plass i styret.  

• Ved en virksomhetsoverdragelse (mulig teknisk løsning) av Sandefjord 
Distriktsrevisjon til VKR, vil overførte verdier (utstyr m.m.) i 
distriktsrevisjonen trolig kunne anses som etableringstilskudd (som i hht. 
VKRs vedtekter samlet utgjorde kr. 651.000 for de fem nåværende eierne). 

• Opparbeidet og særdeles verdifull kompetanse og lokal kunnskap vil kunne 
videreføres innenfor VKR. (Tre ansatte i Sandefjord Distriktsrevisjon 
ansettes i VKR). Dette representerer en effektivitet som andre måtte 
opparbeide seg over lang tid. (Jfr. blant annet god innsikt for snarlig og 
effektivt arbeid med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for nye 
Sandefjord kommune). 

• Ved tilførsel av ny verdifull kompetanse (de tre ansatte fra 
distriktsrevisjonen) parallelt med at det blant VKR-ansatte inntreffer snarlige 
pensjoneringer, er det åpenbart at VKR bør kunne oppnå 
rasjonaliseringsgevinster. 

• Forvaltningsrevisjon som i dag kjøpes eksternt, vil kunne leveres fra 
Vestfold kommunerevisjon gjennom utvidelse av staben med tre ansatte. 
Dagens utgifter til forvaltningsrevisjon bør derfor kunne forventes redusert 
vesentlig.  

• Kommende sammenslåing av VKR-eierkommunene Hof og Holmestrand 
allerede i 2018 vil også måtte gi gevinster i form av mer rasjonell 
betjening/lavere kostnader. 
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• Styret i VKR har i ekstraordinært styremøte 14. mars 2016 stilt seg positive 
til at Sandefjord Distriktsrevisjon slutter seg til VKR under forutsetning av 
positive tilbakemeldinger fra eierne. 

• Ved vedtak i Fellesnemda i samsvar med KU i Sandefjord sine 
anbefalinger, vil man ha en avklart situasjon for revisjonstjenesten (under 
forventet tilslutning fra nåværende eiere) allerede om få måneder. 

 
 
 
Sekretariatet for kontrollutvalget 
21.4.2016 
 

 
Gunnar Hoff 
Sekretariatsleder 
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Særutskrift fra protokoll. 
 
Møte i kontrollutvalget i Stokke kommune torsdag 14. 4. 2016 
 
I møte behandlet kontrollutvalget sak om ny revisjonsordning for nye Sandefjord kommune og gjorde 
følgende enstemmige vedtak: 
 
 
Sak 25/16 Vurdering av ny revisjonsordning 
   

Kontrollutvalget drøftet saken blant annet på grunnlag av fremlagt utredning for valg av 
revisjonsordning for Nye Sandefjord kommune. Kontrollutvalget gav uttrykk for at de 
opplevde utredningen som lite utfyllende og ikke tilstrekkelig som et selvstendig 
beslutningsgrunnlag. Kontrollutvalget drøftet både faglige, økonomiske, 
personellmessige og praktiske problemstillinger knyttet til ny revisjonsordning. 
 
Kontrollutvalget har ut fra en helhetsvurdering vurdert hvilken revisjonsordning 
kommunen vil være best tjent med. Kontrollutvalget forutsetter at personell som blir 
berørt av endringen blir ivaretatt på en god måte ved endring i revisjonsordningen. 

 
 

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): 
Kontrollutvalget innstiller overfor fellesnemda at nye Sandefjord kommune velger en 
revisjonsordning basert på konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i markedet. 

 
 
 
 
 
Sekretariatet for kontrollutvalget 
19.4.2016 
 
Gunnar Hoff 
Sekretariatsleder 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/813 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ - Politisk reglement 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
22/2016 Partssammensatt utvalg 24.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ – Politisk reglement – vedtas som 
reglement for nye Sandefjord kommune. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord kommune. 
 

 

Vedlegg: 
Pol regl 26 april 2016 
Merknader fra Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede - Andebu 
Politisk reglement - uttalelse fra Eldrerådet 
Notat vedlegg reglement tbm 
Referat fra ekstra møte i Stokke kommunes Eldreråd 28 
 
 

Saksfremstilling 
Temakomiteen for reglement har på oppdrag av Fellesnemnda arbeidet med reglement for 
saksbehandling i folkevalgte organ i nye Sandefjord kommune. 

Temakomiteen har hatt flere møter, og det foreliggende utkastet er komiteens enstemmige 
anbefaling for Fellesnemnda.  

Saken legges frem for PSU med sikte på behandling av reglementets pkt 10 om 
Administrasjonsutvalget.  

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 09.05.2016, sak 42/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ – Politisk reglement – vedtas som 
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reglement for nye Sandefjord kommune. 

2.  Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord kommune. 

Temakomiteen har disse medlemmene: 

Bjarne Sommerstad, leder 

Morten Istre 

Karin Virik 

Inga Krossøy 

Lars Viggo Holmen 

Jan Magnar Antonsen 

Fra administrasjonen har ass.rådmann Stein Rismyhr og prosjektkoordinator Tina Skarheim bistått 
komiteen.  

Komiteen har lagt vekt på at reglementet skal ha en oppbygging og språk som gjør det enkelt å 
benytte. 

Komiteen har også vektlagt at innholdet skal være relevant og nyttig for å forebygge uklarhet og 
ivareta ryddighet og forutsigbarhet for møter og behandling av saker i folkevalgte organ.  

Utkast til reglement har vært sendt til Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede i alle tre 
kommunene, slik at disse kan gi innspill til reglementene. Uttalelsene følger saken som vedlegg. 

Prosjektleders kommentarer 
Prosjektleder mener at reglementet slik det nå foreligger ivaretar de behovene som nye Sandefjord 
kommune vil ha for folkevalgt saksbehandling og møter.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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1. Innledning 

Reglementet for folkevalgte organer er å regne som et supplement til kommuneloven § 6 om 

saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. 

Reglementet er fastsatt i medhold av Kommuneloven § 39 nr 1. Politisk reglement og delegeringsreglement 

supplerer og utfyller hverandre.  

Reglementet gjelder for de til en hver tid opprettede politiske organer i Sandefjord kommune.  

1.1 Styreform 

Sandefjord kommune organiseres politisk etter formannskapsmodellen, slik at alle saker som skal avgjøres av 

kommunestyret først behandles av formannskapet. 

Fullmakt til å gjøre vedtak fremgår av delegeringsvedtak.  

1.2 Opprettelse av folkevalgte organer 

Kommunestyret oppretter og nedlegger råd og utvalg, samt fastsetter deres sammensetning og 

ansvarsområde, så langt dette ikke avgrenses av lov eller forskrift fastsatt i medhold av lov.  

2. Felles saksbehandlingsregler 

2.1 Forberedelse av saker 

Rådmannen sørger for at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forberedt på en forsvarlig måte 

og i samsvar med de regler som følger av lov, reglementer og andre bindende bestemmelser. 

Det politiske utvalgets medlemmer har innsynsrett i alle dokumenter i en sak med mindre det er lovhjemlet 

begrunnelse for å nekte innsyn. Det vises for øvrig til reglement om folkevalgtes innsynsrett i 

saksdokumenter.  

2.2 Innkalling og dokumenter 

De folkevalgte organene trer sammen etter bestemmelsene i kommunelovens § 32. 

Ordfører/utvalgsleder innkaller til møte i de respektive folkevalgte organene. I hht kommuneloven § 32 nr 4 er 

det utvalgets leder eller nestleder som leder møtene.  

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, oversikt over de saker og eventuelt temaer 

som skal behandles, samt opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. 

Innkallingen kunngjøres i to aviser etter formannskapets ønske, samt på kommunens hjemmesider med 

tilstrekkelig varsel, som regel med en frist på minimum 7 dager. Dette gjelder ikke dokumenter og saker som 

er unntatt offentlighet. 
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Innkalling med saksdokumenter sendes, fortrinnsvis elektronisk, om mulig minst 10 dager før møtet avholdes. 

2.3 Forfall, varamedlemmer 

Kan et medlem av det folkevalgte organet eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av gyldig forfall, 

skal vedkommende uten opphold melde dette til kommunens administrasjon og si fra om forfallsgrunnen. 

Administrasjonen kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommuneloven § 16.  

Den som på grunn av lovlig forfall må forlate møtet under forhandlingene, melder straks fra til møtelederen. 

Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommunelovens § 16 inn i 

stedet. 

Et varamedlem kan ikke tiltre møtet under behandlingen av en sak, men venter med å delta i møtet til 

behandlingen av en ny sak starter. 

2.4 Inhabilitet 

En representant er selv ansvarlig for å si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham inhabil. Inhabilitet skal 

avklares så tidlig som mulig.  

Den som er inhabil tar ikke del i forhandlingene eller avgjørelsen av en sak, heller ikke på forberedende møter 

slik som gruppemøter. 

Spørsmålet om inhabilitet avgjøres av det politiske organet uten at vedkommende medlem deltar, jfr 

forvaltningsloven § 8. 

Dersom et medlem vet i forkant av møtet at vedkommende er inhabil ved behandling av en sak, skal 

vedkommende melde fra til leder av utvalget slik at vararepresentant kan innkalles til vedkommende sak (-er)  

hvor medlemmet er inhabilt. 

Dersom man underveis i behandlingen av en sak innser at et medlem er inhabilt, skal man umiddlebart melde 

fra til møteleder. Vedkommende fratrer deretter etter alminnelige regler.  

Hjemmel: Kommuneloven § 40, forvaltningslov kapittel 2  

2.5 Møte- tale- og forslagsrett for kommunale tjenestemenn og andre 

Rådmannen tar del i møtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Videre kan rådmannen 

bemyndige andre ansatte i administrasjonen til å møte med tale- og forslagsrett når sakens art tilsier det. 

Ordfører kan delta i alle politiske utvalg der vedkommede selv ikke er medlem. Ordfører deltar med tale- og 

forslagsrett, men uten stemmerett. 
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2.6 Møteoffentlighet 

Møtene holdes for åpne dører. 

De politiske utvalgene kan etter bestemmelsene i kommunelovens §§ 31 og 31a vedta at en enkelt sak skal 

behandles for lukkede dører. Forhandlinger om dette foregår for åpne dører med mindre møteleder eller det 

politiske utvalget bestemmer noe annet.  

2.7 Interessegrupper  

Det politiske utvalget kan ta imot representanter fra foreninger, grupper o.l som ønsker å gi en orientering om 

en særskilt sak eller tema. Det gis ikke adgang til å delta under behandlingen av en sak, men kun orientere før 

møtet settes.  

Møtelederen eller utvalget selv avgjør hvilke orienteringer de ønsker. 

2.8 Møtets åpning 

Kommunestyremøter og formannskapsmøter ledes av ordfører. Øvrige møter ledes av den møteleder som er 

valgt for organet. 

Ved kommunestyremøter foretas navnopprop ved møtestart. Er det lovlig minste antall medlemmer til stede, 

erklæres møtet satt. 

Dersom det i forbindelse med oppropet kommer innvendinger mot noens rett til å ta sete i det politiske 

utvalget gjør utvalget først vedtak om dette.   

Dersom det i forbindelse med oppropet reises tvil om noens forfall gjør utvalget først vedtak om dette. 

Medlemmer eller varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til ordføreren før de tar sete. Ingen 

medlemmer kan ta sete under behandlingen av en sak, men må vente med å ta sete til behandling av ny sak 

starter. 

Fra møtet er satt til møtet er slutt kan ingen medlemmer forlate salen uten først å melde fra til møteleder.  

2.9 Sakslisten 

Sakene behandles i den rekkefølge som følger av sakslisten. Det politiske utvalget kan vedta en annen 

rekkefølge.  

All relevant informasjon skal være tilgjengelig for alle medlemmer før saken behandles. 

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning eller det politiske 

utvalget vedtar å utsette behandlingen av vedkommende sak. 

Partiene kan når som helst be om gruppemøte under sakens behandling. 

Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til avstemnming dersom møtelederen eller minst 1/3 av 

de møtende medlemmene motsetter seg det. Ordfører eller det politiske utvalgets flertall kan be 

administrasjonen utrede saken til senere politisk behandling. 

32



Politisk reglement  Sandefjord kommune 

 

20.4.16  6 

2.10 Forespørsler 

Ethvert medlem av det politiske utvalget kan rette forespørsler til møtelederen også om saker som ikke står 

på sakslisten, jf. kommuneloven § 34 nr. 2.  

En slik forespørsel meldes ved møtets start og krever ikke skriftlig svar. Møtelederen, eller rådmannen dersom 

møtelederen ønsker det, besvarer spørsmålet. Etter omstendighetene må møtelederen kunne meddele at 

spørsmålet ikke kan besvares, men at spørsmålet vil besvares i et senere møte.  

En forespørsel bør ikke vare mer enn 3 minutter.  

3. Ordskiftet 

3.1 Møteleders redegjørelse for saken 

Møteleder leser opp den betegnelse saken har fått i sakslista og gjengir forslag til vedtak.  

Møteleder gjør oppmerksom på tidligere behandling og redegjør for saken så langt det er påkrevet. 

3.2 Talernes rekkefølge 

Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen 

rekkefølgen. Møteleder kan tillate replikkordskifte. 

3.3 Orden 

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. 

Taleren skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at 

dette blir gjort. 

Det er ikke anledning til å bruke visuelle hjelpemidler med mindre møtelederen eller det politiske utvalget har 

godkjent dette. I kommunestyret holdes innleggene fra talerstolen. 

Det må ikke gis uttrykk for noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er 

det lov til å lage støy eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. Overtrer noen reglementets 

ordensbestemmelse, påtaler møtelederen dette. Retter vedkommende seg likevel ikke etter reglementet, kan 

møtelederen ta fra vedkommende ordet eller avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av saken 

eller resten av møtet. 

  

33



Politisk reglement  Sandefjord kommune 

 

20.4.16  7 

3.4 Møtelederens rolle 

Møteleder er ansvarlig for god møtekultur. Møteleder skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og 

i bygningen ellers.  

Møteleder skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på 

annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan 

møteleder vise vedkommende eller alle tilhørerne ut. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de 

bestemmelsene som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side. 

Møteleder bestemmer avstemningsform, jfr pkt 4.3  

3.5 Avgrensning og avslutning  

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Hvis ikke blir saken straks tatt opp til avstemning. Melder det 

seg talere skal disse få ordet i den rekkefølge de ber om det. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør 

møtelederen rekkefølgen. 

Etter hvert innlegg kan det kreves inntil to replikker som tilfaller de to representantene som melder seg først. 

En replikk skal inneholde en kommentar til innlegget, evt. et oppfølgingsspørsmål. En replikk må ikke overstige 

1 minutts varighet. Den som har hatt innlegget har rett til duplikk. Duplikken avgis når replikken(e) er ferdig og 

begrenses til 2 min. Det er ikke adgang til ny replikk etter duplikken. 

Ønske om innlegg meldes ved håndsopprekning eller stemmekort. Ønske om replikk meldes ved 

håndsopprekning. 

Ved behandlingen av ordinære saker skal det som hovedregel være en maksimal taletid på 3 min. Det enkelte 

partis hovedinnlegg får inntil 5 min. taletid i alle saker. 

Finner kommunestyret at en sak er ferdig drøftet, kan møteleder avslutte ordskiftet og ta saken opp til 

avstemning eller utsette forhandlingene. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, unntatt for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i 

reglementet eller for å oppklare åpenbare misforståelser fra talerens side. Vil møtelederen delta i ordskiftet, 

bør ledelsen av forhandlingene overlates til en annen. I kommunestyrets møter må ordfører overlate ordet til 

varaordfører. 

3.6 Forslag til vedtak 

Forslag kan fremsettes av medlemmer av det politiske utvalg og av rådmannen. Forslagsrett for andre kan 

følge av særlig lovbestemmelse.  

Forslag kan fremsettes muntlig ved valg, ansettelser, utsettelser eller spørsmål om saken skal oversendes til 

annet politisk organ eller administrasjonen. Forslag i andre saker skal fremmes skriftlig.  

Forslag sendes elektronisk til møteleder, øvrige medlemmer og møtesekretær. Møteleder refererer forslaget. 

Forslag som ikke fremsettes korrekt skal avvises.  
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4. Avstemning 

4.1 Forberedelse til avstemning  

Når ordskiftet er slutt, sier møteleder i fra om at saken tas opp til avstemning. Fra det tidspunktet må det ikke 

være mer ordskifte om saken eller settes fram nytt forslag. I dette tidsrommet er det heller ikke anledning til å 

ta noen annen sak opp til behandling. 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning har rett og plikt til å 

stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.  

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møteleder fram forslag om rekkefølgen av 

stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møteleder nøye se til at talerne bare holder seg til 

avstemningsspørsmålet. 

Enhver representant i det politiske utvalget har rett til å tilføre protokollen en kort protokolltilførsel.  

Det forutsettes at protokolltilførselen varsles under behandling av den aktuelle sak, og at den leveres 

møteleder før møtets slutt. 

4.2 Prøveavstemning 

Før endelig avstemning i en sak kan det politiske utvalget vedta prøveavstemninger som ikke er bindende. 

Er innstillingen eller forslaget som det skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i 

alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf og deretter til slutt - i tilfelle også her 

etter en prøveavstemning - over hele innstillingen eller hele forslaget. 

4.3 Avstemning 

Avstemning gjennomføres på èn av følgende måter: 

a) Ved stilltiende godkjenning når ikke noen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter fram med 

spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 

b) Ved at møtelederen oppfordrer medlemmene til å avgi stemmetegn. Når møtelederen bestemmer 

det, eller et medlem krever det, holdes kontraprøve. 

c) Ved valg og ansettelser kan hvert medlem kreve skriftlig avstemning. Blank stemmeseddel kan brukes. 

To medlemmer som møtelederen oppnevner, teller opp stemmene. 
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5. Protokoll 

Det skal føres protokoll over forhandlingene.  

I protokollen føres opplysninger om innkallingen, og for hvert møte føres møtested og møtetid, fraværende 

medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller til under forhandlingene, føres dette slik at 

protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  

Sakene føres kronologisk og slik at det tydelig fremgår hva sakene gjelder.  

For øvrig protokolleres behandling av sakene, og det skal fremgå at vedtak er gjort etter riktig framgangsmåte. 

Representantenes avstemning skal fremgå av protokollen. 

Kommunestyreprotokoller underskrives av ordfører, varaordfører og minst tre andre medlemmer oppnevnt 

av kommunestyret. 

Protokoller fra øvrige folkevalgte organ underskrives av møteleder sammen med tre medlemmer av utvalget. 

Møteleder skal sørge for at protokolltilførsler følger protokollen.  

Møteprotokoller er offentlige. Saker unntatt offentlighet fremgår av egen protokoll. 

6. Ny behandling av avgjort sak 

6.1 Mindretallsanke 

Saker som avgjøres av utvalg skal forelegges formannskapet dersom minst to medlemmer krever dette ved 

protokolltilførsel. Slik mindretallsanke skal fremmes før møtets slutt. 

I saker der formannskap og utvalg har fått delegert myndighet fra kommunestyret kan to medlemmer, 

ordfører eller rådmann, innen møtets slutt kreve saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse. Adgangen 

til å fremsette mindretallsanke gjelder ikke for enkeltvedtak dersom forvaltningsloven er til hinder for 

omgjøring av vedtak, jfr. forvaltningsloven § 2 a og b), jf. § 35. 

6.2 Lovlighetskontroll 

Vedtak truffet av folkevalgt organ eller av administrasjonen kan bringes inn for departementet til kontroll av 

avgjørelsens lovlighet. Krav om lovlighetskontroll må fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle 

avgjørelsen innen 3 uker etter vedtak, av tre eller flere av kommunestyrets medlemmer i fellesskap, jf. 

kommuneloven § 59. 
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6.3 Annet 

En sak kan behandles på nytt av det politiske utvalget når utvalget selv bestemmer dette med alminnelig 

flertall, jfr forvaltningsloven § 35.  

En sak kan også behandles på nytt dersom et overordnet organ ber om ny behandlig som følger av alminnelig 

instruksjonsmyndighet fra overordnet, delegerende organ. 

Videre kan sak behandles på nytt dersom fylkesmannen og/eller departementet ber om dette i medhold av 

lov eller forskrift gitt i medhold av lov. 

7. Særlig om kommunestyret 

Kommunestyet er det øverste politiske organet i Sandefjord kommune. Kommunestyret treffer vedtak på 

vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegeringsvedtak.  

Frem til konstituering av nytt kommunestyre i 2019 har kommunestyret 57 representanter. 

Etter konstituering av nytt kommunestyre i 2019 har kommunestyret 45 representanter.  

I hht Kommuneloven § 7 nr 2 kan endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. 

desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

7.1 Informasjon og orienteringer 

Ordføreren og rådmannen kan informere om aktuelle saker før møtet settes. 

Ordføreren eller kommunestyret kan kalle inn kommunale tjenestemenn for at disse skal gi opplysninger og 

redegjørelser, men tjenestemenn kan ikke ta del i forhandlingene.  

Ordfører eller kommunestyret kan også gi andre anledning til å gi informasjon før møtet settes. 

7.2 Interpellasjoner 

Utenfor de sakene som er ført opp i innkallingen til kommunestyrets møte, kan medlemmer og 

varamedlemmer, som påregner å delta i møtet, stille interpellasjoner til ordføreren. Interpellasjonen bør være 

på maksimum ½ A4-side. Interpellasjonen må være innlevert skriftlig til ordfører og politisk sekretariat senest 

2 virkedager før møtet, møtedagen ikke medregnet. 

Dersom det innkommer flere forespørsler om samme sak, gis den som har innsendt forespørsel først rett til å 

fremme denne. De øvrige faller bort. Ved lik tidsprioritet foretar ordføreren loddtrekning sammen med 

rådmannen. 

Er ikke interpellanten til stede, kan et annet medlem eller møtende varamedlem ta opp spørsmålet. Hvis så 

ikke skjer regnes spørsmålet som bortfalt. 

Interpellasjonene behandles i starten av hvert møte og kan begrenses, slik at behandlingen av disse ikke går ut 

over 1 time. Ubehandlede forespørsler utsettes til neste møte eller behandles i slutten av møtet dersom 

møtelederen bestemmer dette. 

37



Politisk reglement  Sandefjord kommune 

 

20.4.16  11 

Ordføreren deler ut interpellasjonen til medlemmene før møtet starter. Ordføreren vurderer også om det er 

hensiktsmessig å dele ut svaret på interpellasjonen på forhånd. 

Interpellanten refererer som hovedregel interpellasjonen. Dersom interpellanten ikke ønsker dette, refererer 

ordføreren interpellasjonen. Ordføreren svarer på interpellasjonen. 

Interpellanten gis deretter ordet. Etter at interpellanten har hatt ordet gis det anledning til debatt om saken. 

Maksimal taletid skal som hovedregel være 3 min. 

Forslag som fremstilles i forbindelse med en interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen 

eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette. Kommunestyret kan med alminnelig flertall be 

rådmannen utrede sak som tas opp i en interpellasjon. 

7.3 Innbyggerforslag og offentlig spørretid 

Kommunestyret behandler innbyggerforslag etter reglene i kommuneloven § 39A. Slike saker skal først 

behandles i det utvalg som har vedkommende sak innenfor sitt ansvarsområde . 

I starten av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretid i 

møtesalen. Dette gjelder ikke ved ekstraordinære møter. Den offentlige spørretimen gjennomføres før møtet 

settes.  

Alle personer som har stemmerett i kommunen kan – ved eget fremmøte, ved stedfortreder eller i brevs form 

– stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret, det enkelte parti eller det enkelte medlem av 

kommunestyret. 

Spørsmålet skal som hovedregel sendes skriftlig til ordfører og være ordfører i hende senest 3 virkedager før 

kommunestyremøtet, møtedagen ikke medregnet. Ordføreren formidler spørsmålene umiddelbart videre til 

den spørsmålet er stilet til. 

Spørsmål kan også stilles direkte i kommunestyremøte. Det forutsettes da at politisk sekretariat varsles om 

spørrerens navn senest kl.12.00 dagen før møtedagen. Spørsmål som stilles direkte i kommunestyrets møte, 

kan avvises av ordfører dersom det ikke kan gis et forsvarlig svar uten nærmere undersøkelser. 

Rettes spørsmålene til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålene. 

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Spørsmålene må gjelde 

kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. 

Spørsmål om saker på sakslisten avvises.  

Spørsmål om saker som etter ordførerens oppfatning bør stilles til administrasjonen avvises.  

Spørsmålene skal være korte, og det bør normalt ta kun to minutter å stille dem og omtrent samme tid å 

besvare dem. Det gis anledning for spørreren til to korte tilleggsspørsmål/replikker (maks 1 minutt pr. 

spørsmål). 

Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, starter 

kommunestyret behandling av de ordinære saker på kommunestyrekartet.  

Tvil om forståelse av disse retningslinjer avgjøres av ordføreren. 
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8. Særlig om formannskapet 

Frem til konstituering i.2019 har formannskapet 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har formannskapet 11 representanter.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 

partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 

Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som avgjøres av formannskapet skal forelegges kommunestyret dersom minst 2  medlemmer krever 

dette ved protokolltilførsel. 

9. Særlig om hovedutvalgene  

Frem til konstituering i.2019 har hvert hovedutvalg 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har hvert hovedutvalg 11 representanter.  

Jfr pkt 1.2 er det kommunestyret som oppretter utvalg m.v. 

Representantene velges for 4 år.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 

partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 

Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som er vedtatt av et hovedutvalg skal forelegges formannskapet dersom minst  2 medlem krever dette 

ved protokolltilførsel.  

10. Særlig om administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget består av 10 medlemmer, hvorav 7 medlemmer er oppnevnt av formannskapet og 3 

medlemmer er utpekt av de ansattes organisasjoner. Leder og nestleder oppnevnes blant formannskapets 

medlemmer. Utvalget opprettes i medhold av kommuneloven §25. 

Representanter velges for 4 år.  

Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert i utvalget kan delta med en observatør med møte- 

og talerett1.  

Kommunens arbeidstakere kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

                                            
1
 Jfr Hovedavtalen § 4og B-rundskriv 7/2014.  

39



Politisk reglement  Sandefjord kommune 

 

20.4.16  13 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som avgjøres av administrasjonsutvalget skal forelegges formannskapet dersom minst 2 medlemmer 

krever dette ved protokolltilførsel. 

11. Særlig om eldrerådet  

Eldrerådet skal opprettes av kommunestyret og er et lovpålagt organ. Rådet er et rådgivende organ for 

kommunen. Rådet skal ha alle saker som gjelder levekår for eldre til behandling.  

Rådet består av 7 medlemmer.  

Representantene velges for 4 år, jfr eldrerådsloven § 1. 

Tre av medlemmene velges fra pensjonistforeningene i kommunen etter forslag fra disse. De øvrige 

oppnevnes av kommunestyret. For medlemmene velges personlige varamedlemmer.  

Rådet velger selv leder og nestleder fra pensjonistforeningenes representanter. 

12. Særlig om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Råd for funksjonshemmede er lovpålagt i hht Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. av 17.juni 2005 nr 58. 

Rådet består av 7 medlemmer.  

Representantene velges for 4 år. 

Fem av medlemmene velges fra organisasjonene etter forslag fra disse. De øvrige velges av kommunestyret. 

For medlemmene velges personlige varamedlemmer. Rådet velger selv leder og nestleder fra 

organisasjonenes representanter. 

13. Særlig om kontrollutvalget  

Kontrollutvalg er lovpålagt i hht kommuneloven § 77.  

Utvalget består av 5 medlemmer. 

Representantene velges for 4 år. Kontrollutvalgsforskriften har bestemmelser om utskifting av medlemmer 

(§ 3).  

Opposisjonen skal ha flertallet i utvalget, og blant disse velges leder. 

Minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal være fast medlem av kommunestyret.  

Kommuneloven § 77 nr 2 regulerer valgbarhet til Kontrollutvalget. Personer som er ansatt i kommunen 

(uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til kontrollutvalget. Dette gjelder også som varamedlem. Det  

vises for øvrig til kommuneloven § 77 nr 2. 
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14. Andre reglement 2 

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) 

2. Reglement for klagenemnd  

3. Reglement for folkevalgtes innsynsrett i saksdokumenter (kl § 40 nr 5) 

4. Reglement for godtgjøring til folkevalgte  

 

 

 

                                            
2
 Lenker til vedleggene legges inn når reglementene er vedtatt og publisert på nett 
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Politisk reglement Sandefjord kommune 
 
I forbindelse med utkast til Politisk reglement mottatt i e-post den 25.04.16,  kommer 
eldrerådet i Sandefjord med følgende kommentarer/innspill: 

• For bystyret, formannskap og politiske utvalg legges det opp til en overgangsordning 
med flere representanter frem til konstituering i 2019. Det bør også gjelde for 
eldrerådet. Vårt forslag er at det bør være 9 representanter frem til 2019 med god 
fordeling av representanter fra Stokke, Andebu og Sandefjord. 

• Andebu og Stokke har politikere med mens Sandefjord har fungert bra uten politikere. 
Videre rapporterer Andebu og Stokke direkte til kommunestyret mens uttalelser i 
Sandefjord går via HS utvalget og videre til formannskap og bystyret. Disse 
spørsmålene må avklares og komme med  i «Politisk reglement» eller eventuelt i eget 
«Reglement for Eldrerådet» slik det nå er i Sandefjord. 

Forslag til punktet: 

11. Særlig om eldrerådet 
Eldrerådet skal opprettes av kommunestyret og er et lovpålagt organ. Rådet er et rådgivende 
organ for kommunen. Rådet skal ha alle saker som gjelder levekår for eldre til behandling. 

Frem til konstituering i 2019 har eldrerådet 9 representanter. 

Etter konstituering i 2019 består rådet av 7 representanter. 

Representantene velges for 4 år, jfr eldrerådsloven § 1. 

Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister, foreslått av pensjonistforeninger 
og/eller andre organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre. De øvrige medlemmene 
oppnevnes av kommunestyret. For medlemmene velges personlige varamedlemmer. 

Rådet velger selv leder og nestleder fra pensjonistforeningenes/organisasjonenes 
representanter.  
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Reglement for saksbehandling i folkevalgt organ – politisk reglement 

Uttalelse fra Stokke kommunes brukerråd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 

 

Vi ser vi det som en fordel at lederen utpektes av en av brukerrådets representanter, slik det 
er foreslått. Videre er vi enige i forslaget til sammensetning og størrelse på rådet. 

 

 

 

1.mai 2016 

 

Med hilsen 
for Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Bjørn Einar Grytnes 
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Referat fra ekstra møte i Stokke kommunes Eldreråd 28. april 2016. 
 

Møte ble avholdt på Rådhuset. 

Tilstede: Else Marie Gjørvad – leder, Arild Nodeland, Astrid Helene Olsrød, Jan Semb Døvle, 

Sekretær: Jan Håkon Larsen 

 

Det var en sak til behandling: 

«Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer» i (nye) Sandefjord kommune. 

Det var punkt 11 – «Særlig om eldrerådet» som ble behandlet. 

 

Eldrerådet i Stokke har følgende kommentarer/forslag til punkt 11: 

 

Fram til konstituering i 2019 har eldrerådet 9 medlemmer. 

Sandefjord 4 medlemmer, Stokke 3 medlemmer og Andebu 2 medlemmer. 

Disse velges med 5 fra pensjonistforeningene og 4 fortrinnsvis fra kommunestyret. 

 

Etter konstituering i 2019 har Eldrerådet 7 medlemmer som velges med 4 fra 
pensjonistforeningene og 3 fortrinnsvis fra kommunestyret. 

 

Stokke Eldreråd forslår også følgende: 

Leder / nestleder har møte- og talerett, men ikke forslag og stemmerett, i kommunestyret. 

 

Stokke29.04.16 

 

Else Marie Gjørvad        Jan Håkon Larsen 

Leder          Sekretær 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/842 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Gravferd og kirkegårdsforvaltning i nye Sandefjord 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
23/2016 Partssammensatt utvalg 24.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd. 

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for gravferdsforvaltning 
etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 

Vedlegg: 
Kirkelig fellesnemd-sak gravplassforv-vedleggI 
kirkelig fellesnemd-sak gravplassforv-vedleggII 
Gravplassforv-VEDLEGG 3 
 
 

Innledning 

Kirkelig fellesnemd for nye Sandefjord (KFN) har i henvendelser datert 21.april 2016 bedt om at 
det utarbeides en såkalt tjenesteytingsavtale mellom nye Sandefjord kommune og nye Sandefjord 
kirkelige fellesråd,(SKF) jfr. vedlegg 1.  

Fellesrådet har også oversendt sin økonomiplan for 2017-2020, med prioriteringer, og ber om at 
denne legges til grunn i behandlingen av budsjettet for nye Sandefjord, jfr. vedlegg 2. Dette vil bli 
behandlet i en egen sak tilpasset budsjettbehandlingen. 

De tre kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu har ulike ordninger for økonomisk bidrag, 
myndighetsfordeling og organisering av gravplassforvaltningen med sine respektive kirkelige 
fellesråd. Dette har betydning for både kommunalt tilskudd til kirkelig virksomhet, og for innhold i 
en eventuell tjenesteytingsavtale. En tjenesteytringsavtale innebærer at kommunen yter tjenester - 
nærmere definert i en avtale - i stedet for direkte økonomisk bevilgning til kirken. Kommunen er 
ikke pliktig til å inngå en slik avtale. 
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Prosjektleder legger frem denne saken for å få en prinsipiell avklaring med hensyn til 
gravplassforvaltningen og en eventuell tjenesteytingsavtale mellom nye Sandefjord kommune og 
nye Sandefjord kirkelig fellesråd 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 09.05.2016, sak 45/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd.  

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for gravferdsforvaltning 
etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig fellesnemnda om fremtidig løsning. 

Saken legges frem for behandling i Partssammensatt utvalg da saken gjelder forhold 
mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  

1. Bakgrunn 

Det fremgår av gravferdsloven at enhver innbygger har krav på en grav i bostedskommunen. 
Gravferdslovens § 1 presiserer at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller 
livssyn. Gravlegging er et offentlig ansvar, og en handling et menneske ikke kan velge bort.  

De kirkelige fellesrådene ble opprettet i 1997. Lovendringen var et ledd i å fristille kirken fra 
kommunen. Etter Kirkelovens § 14 og Gravferdslovens § 3 er de kirkelige fellesrådene i hver 
kommune ansvarlige for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Gravferdsloven åpner for at 
kommunene kan overta forvaltningsansvaret, dersom kirkelig fellesråd ønsker dette, jfr 
Gravferdsloven § 23. Det er denne ordningen man har i gamle Sandefjord. Det betyr at fellesrådet, 
etter lovverket, har ansvaret for gravferd, men kan anmode kommunen om å overta hele eller deler 
av oppgavene og ansvaret. 

Kommunen har, uavhengig av Kirkelig fellesråds ansvar, oppgaver i tilknytning til gravferd. 

Det gjelder både økonomiske forhold og myndighetsutøvelse. Ansvar og oppgaver for henholdsvis 
kommune og kirkelig fellesråd fremgår av vedlegg 3. 

2. Status gravplassforvaltningen 

2.1 Generelt   
 

Gravferdsforvaltningens hovedoppgave er primært å åpne og lukke graven ved gravferd, inngå 
individuelle avtaler om feste og gravstell, utarbeide planer for kommunens gravplassbehov, være 
byggherre under etablering av gravplasser, skjøtte gravplassarealene i kommunen som et verdig 
parkanlegg, og til sist møte lokale tros- og livssynssamfunn til årlig drøftingsmøte.  

Ansvarlig for gravplassene har også oppgaver knyttet til registerføring etter Gravferdsloven § 25. 
 
Dette til forskjell fra selve seremonien, som er en privat hendelse som kan utformes etter avdødes 
og pårørendes ønsker, og hvor tros- og livssyn kan spille en så stor rolle som ønskelig.  

På nasjonalt nivå er det 5 kommuner (Bærum, Modum, Gjesdal, Vennesla og Sandefjord) som har 
alle oppgavene etter gravferdsloven § 23. I Oslo, Skedsmo og Sola har kommunen driftsansvaret 
for åpning og lukking av graver, vedlikehold og etablering av kirkegårder oa. 
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2.2 Gravplassforvaltning i Stokke, Andebu og Sandefjord  
 

I Stokke har kirkelig fellesråd ansvaret for gravplassforvaltningen i sin helhet, og det er ca 80 
gravferder pr. år.  

I Sandefjord er kommunen gravferdsmyndighet, etter bestemmelsen i gravferdsloven § 23, etter 
avtale med Kirkelig fellesråd fra 1997. Dette betyr at (gamle) Sandefjord har det fulle og hele 
ansvaret for dette. Det et er ca 400 gravferder pr. år.  

I Andebu har Kirkelig fellesrådet administrasjonen, og bestiller praktiske tjenester til åpning og 
lukking av grav mv. av kommunen, basert på tjenesteytingsavtale mellom kommunen og kirkelig 
fellesråd. (En person er kirkeverge i 50 % stilling og kommunalt ansatt i 50 %). Det er ca 45 
gravferder pr. år. 

Nye Sandefjord Kirkelig Fellesnemd består av 2 representanter fra hvert av fellesrådene i Stokke, 
Andebu og Sandefjord.  

Kirkelig Fellesnemnd ønsker å ha ansvaret for gravferdsforvaltningen i den nye kommunen. 
Samtidig ønsker den kirkelige fellesnemnda at kommunen skal stå for det praktiske arbeidet, samt 
overta ansvaret for ansatte og teknisk utstyr. Den løsningen som KFN ønsker er altså en 
mellomløsning mellom dagens ordninger i Stokke og i gamle Sandefjord. 

Nye Sandefjord Kirkelig Fellesnemd gjorde slikt vedtak 09.03.16:  

”Kirkelig fellesnemnd gir prosjektleder fullmakt til å forhandle frem et forslag til avtale med den nye 
kommunen, basert på den beskrevne modellen «ny samarbeidsmodell, alternativ 1».  

I avtalen skal det legges opp til at det er på plass én, felles løsning for gravferds- og 
kirkegårdsforvaltning i den nye kommunen fra 1.1.2017.  

Avtalen må ivareta de kirkelige fellesrådenes ansvar overfor egne ansatte og sikre at berørte 
ansatte blir ivaretatt på en god måte. Samt sørge for at Kirkelig fellesråd får tilført tilstrekkelige 
ressurser til å utføre lovpålagte oppgaver innenfor gravferdsforvaltningen.  

Forslag til avtale legges fram for Kirkelig fellesnemnd, til endelig godkjenning.  

Berørte ansatte skal sikres god informasjon og medbestemmelse i arbeidet med avtalen og i den 
videre håndtering av saken.” 

Kirkelig Fellesnemnd ber om at det inngås en tjenesteytingsavtale med nye Sandefjord kommune, 
om at kommunen skal yte visse tjenester til nye kirkelig fellesråd. Dette betyr at Kirkelig 
Fellesnemnd, etter lovverket, har ansvaret for gravferd, men anmoder kommunen om å overta 
deler av oppgavene og ansvaret.  

I denne sammenheng innebærer det at kommunen blant annet skal stå for gravleggingen, drift og 
vedlikehold av gravplasser og kirkegårder i den nye kommunen, mens Sandefjord Kirkelige 
fellesråd har myndigheten og administrerer gravplassforvaltningen. Dette innebærer videre at 
Kirkelig fellesråd skal føre gravregister, kreve inn festeavgifter og ha kontakten med festere.  

Dette er en mellomløsning, hvor oppgaver knyttet til gravplassforvaltning deles på to 
organisasjoner, delvis slik det i dag gjøres i Andebu. Dette til forskjell fra dagens ordning i Stokke 
og Sandefjord, hvor gravplassforvaltingen med tilhørende myndighetsutøvelse ivaretas av 
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henholdsvis Kirkelig fellesråd i Stokke og kommunen i gamle Sandefjord.  

3. Utviklingstrekk 

Det norske samfunn blir stadig mer flere religiøst og multikulturelt. Dette ble blant annet utfyllende 
behandlet i NOU 2013-1 «Det livssynsåpne samfunn» (Stålsett-utvalget). I vedlegg 3 til saken 
redegjøres det for utvalgets prinsipper for fremtidig tros- og livssynspolitikk.  

Utvalget anbefalte at ansvaret for gravplassforvaltning overføres til kommunene.  

Utviklingen i antallet tros- og livssynssamfunn utenfor den norske kirke har økt de senere årene. 

Lokalt illustreres dette ved følgende utvikling i medlemstall i tros- og livssynssamfunn i de siste 3 
årene i kommunene Sandefjord, Andebu (presise tall) og Stokke (tall beregnet, utfra KOSTRA): 
(tabellen vil bli oppdatert til møtet i Fellesnemnda 24.mai).  

 

 2013 2014 2015 
Den Norske Kirke 46246 46080 45799 
Andre   7081 7669 6935* 

*Korrigert for justert medlemstall i Oslo Katolske Bispedømme 
 

I gamle Sandefjord kommune var det i 2015 registrert medlemmer fra 174 ulike tros- og 
livssynssamfunn, og det ble utbetalt ca. 2 millioner kroner i tilskudd til andre tros- og 
livssynssamfunn. Rammetilskuddet til kirken i gamle Sandefjord var ca.12,4 mill. kr. i 2015, 
inkludert 0,36 mill.kr til drift kapeller.  

Det har ikke lykkes prosjektleder å få tilsvarende tall for Andebu og Stokke, men dette vil etter 
planen bli oppdatert til Fellesnemnda sitt møte 24.mai 2016. 

Det har de senere årene også vært økt oppmerksomhet på behovet for livssynsnøytrale 
seremonirom.  

I Sandefjord er to av gravkapellene, Ekeberg og Orelund, tilrettelagt for livssynsåpne seremonier. I 
tillegg er det mulig å gjennomføre livssynsåpne seremonier på Vestfold krematorium som ligger i 
dagens Sandefjord kommune, på grensen til Stokke.  

I NOU 2014: 2 «Lik og likskap» om betaling for kremasjon, gravlegging og grav. (Lae-utvalget) 
gjennomgås prinsipper for fremtidig gravplassforvaltning. Det understrekes bl.a. at gravlegging er 
et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte, og at gravplassene skal være 
allmenne, dvs. felles for alle. Det redegjøres for utvalgets prinsipper i vedlegg 3.  

Forholdet mellom staten og den norske kirke er i endring, og kirken skal skilles fra staten og bli mer 
selvstendig. Dette er en prosess som har foregått gradvis over lang tid, og omfatter både juridiske 
og økonomiske forhold, bl.a. ble sognene selvstendige enheter i 1997. Den norske kirke (DNK) blir 
et nytt, selvstendig rettssubjekt. DNK overtar bla arbeidsgiver ansvaret for prestene fra staten. 
Dette skal ha effekt fra 1.januar 2017. Den økonomiske ansvarsfordelingen mellom staten og 
kommunene på kirkens område endres imidlertid ikke.    

4. Prosjektleders vurdering 

Prosjektleder legger til grunn at gravferd og gravplassforvaltning er en viktig samfunnsoppgave, 
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som skal gjennomføres med respekt og verdighet i alle ledd. Oppgavene har vært løst på en god 
måte i alle de tre kommunene tidligere, med ulike avtaler og ansvars- og oppgavedeling innenfor 
de rammer dagens lovverk gir.  

Gravplassforvaltning er en samfunnsoppgave som i sin natur er følelsesbetont, og hvor det ikke er 
rom for å gjøre feil. Det er svært viktig med god samhandling og samarbeid mellom de ulike 
aktører (begravelsesbyråer, forvaltning, driftspersonell, pårørende). Det er også et fagområde hvor 
den erfaringsbaserte kompetansen hos de ansatte er en kritisk faktor for å gi gode tjenester.  

Prosjektleder er kjent med at den mest vanlige ordningen for gravplassforvaltning er en form for 
avtale om oppgavefordeling mellom kirkelig fellesråd og kommunen. Dette var en naturlig ordning 
for å få til praktiske løsninger da de kirkelige fellesrådene ble opprettet i 1997, særlig aktuelt for 
relativt små kommuner. Den pågående kommunereformen medfører at både kommuner og 
fellesråd blir større og mer robuste organisasjoner. Antall gravferder og antall 
kirkegårder/gravplasser i nye Sandefjord antas å være ca 530 gravferder og 11 gravplasser totalt.  

Prosjektleder vil videre peke på de overordnede samfunnstrekk som gjør seg gjeldende på tros- og 
livssynsområdet. Det norske samfunn blir stadig mer flerreligiøst og multikulturelt, og skillet mellom 
gravferd som et offentlig ansvar og en eventuell seremoni som et privat anliggende, utfra den 
enkeltes tros- eller livssyn, blir tydeligere.  

Gravferd er et offentlig ansvar, og på prinsipielt grunnlag mener prosjektleder at kommunen i 2017 
ikke bør la ett trossamfunn få ansvaret for å gravlegge alle kommunens innbyggere. Det har lenge 
foregått en prosess med sikte på å gjøre kirken mer selvstendig i forholdet til både stat og 
kommune. Ved at kirken overlater gravplassforvaltningen til kommunen kan kirken fokusere på 
sine oppgaver som trossamfunn, og å utvikle menighetenes og kirkens virksomhet forøvrig. 
Prosjektleder ser dette som et naturlig skille mellom kirken som trossamfunn, og kommunen som 
ivaretaker av det offentliges ansvar for gravferd.  

Det kan på den andre siden hevdes at gravferd er en oppgave, som det største trossamfunnet 
fortsatt bør løse, på vegne av storsamfunnet. Det største trossamfunnet har også tradisjonelt hatt 
nær tilknytning til offentlige myndigheter, og disponerer mange seremoni lokaler, finansiert med 
offentlige midler. Prosjektleder mener likevel at det ikke er riktig å la ett ett trossamfunn ha enerett 
på en offentlig oppgave i 2016, sett i lys av overordnede samfunnsendringer og endringer i 
forholdet mellom stat og kirke. 

Kommunen vil uansett ha stor innflytelse på lokal gravplasspolitikk ved fastsetting av avgifter til 
bruk av gravkapell, festeavgifter og kremasjonsavgifter, etter forslag fra Kirkelig fellesråd. 
Kommunen er også eier av krematoriet, og har slik sett en rolle for å tilrettelegge for valg av 
gravferd (begravelse eller bisettelse). Kommunen har dessuten et økonomisk ansvar for 
gravplassforvaltning, uansett hvordan den administreres. Prosjektleder mener derfor at forvaltning 
og drift av gravlegging bør ivaretas av det offentlige. Det er viktig å legge til rette for en 
organisering av oppgavene som er forutsigbar, stabil, rasjonell og gir effektiv bruk av offentlige 
ressurser.  

Prosjektleder er innforstått med at ansvaret for gravferd, etter gravferdsloven, er lagt til kirkelig 
fellesråd, og at kommunen kun kan være gravferdsmyndighet etter avtale med fellesrådet. Men 
fellesrådet kan også velge å ta hele ansvaret selv, ikke bare «stykkevis og delt», altså ikke velge å 
beholde bare enkelte deler av gravplassforvaltningen. 

Prosjektleder noterer seg samtidig at Kirkelig Fellesnemd ikke selv ønsker å etablere en ordning 
for nye Sandefjord som er tilsvarende dagens ordning i Stokke, med fullt ansvar for hele 
gravplassforvaltningen slik de har etter loven. Fellesrådets vedtak om å ha ansvaret for bare deler 
av gravplassforvaltningen innebærer at fellesrådet må bygge opp en full administrasjon med 
gravferdsregistre, innkrevingsrutiner for festeavgifter, regnskap for gravlegater mv. Kirkelig 
fellesnemnd ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig, for sin egen virksomhet, å bygge opp et 

51



fullt teknisk apparat som kreves for praktisk drift og forvaltning av gravplassene og kirkegårdene, 
og mener kommunen bør håndtere denne delen av ansvaret gjennom tjenesteytingsavtale.  

Lovverket gir åpning for at kommunen kan yte slike tjenester til fellesrådet etter avtale, i stedet for 
en økonomisk overføring tilsvarende verdien av tjenesten. Prosjektleder vil ikke anbefale at det 
inngås en slik avtale for gravfred, i den betydning at ansvar og oppgaver deles på to 
organisasjoner. Dette begrunnes med sårbarheten for området med hensyn til pårørende, og 
omdømme for den ansvarlige myndighet. Det kan lett bli «gråsoner» og fare for dobbeltarbeid, hvis 
ansvaret skal fordeles på flere. Tydelig ansvars- og oppgavefordeling bør legges til grunn. 
Økonomiske beregninger må fortas på bakgrunn av den modell som velges. Det er et mål for 
kommunen å få til en så rasjonell og effektiv administrasjon og så gode avtaler som mulig. Det er 
på denne bakgrunn lite ønskelig å gå inn i en avtale om delt ansvar på dette området. 

Prosjektleder mener at det er viktig for nye Sandefjord å ta et klart standpunkt, på prinsipielt 
grunnlag, til både gravplassforvaltning og eventuell deling av dette ansvaret nå. Dette vil gi begge 
parter anledning til å ha klare mål for sine nye organisasjoner, og det er viktig av hensyn til berørte 
ansatte. Erfaringen fra Oslo kommune er dessuten at det i etterkant kan være krevende å endre en 
innarbeidet praksis, hvis den viser seg lite formålstjenlig slik lovverket og myndighetsfordelingen er 
pr i dag. Prosjektleder er av den oppfatning at en løsning med gravplassforvaltning på kommunal 
hånd er fremtidsrettet, og vil derfor ikke anbefale at det innledes forhandlinger med Kirkelig 
fellesnemnd om å inngå en tjenesteytingsavtale, altså en avtale om å gravlegge, vedlikeholde 
kirkegårder oa uten å ha oversikt og ansvar for hele virksomheten. Kommunen er heller ikke 
forpliktet til å inngå en slik avtale. 

Et alternativ kan være at den modellen som i dag benyttes i Stokke kommune velges for nye 
Sandefjord kommune. Dette innebærer at Kirkelig fellesråd tar ansvaret for hele 
gravplassforvaltningen og bygger opp både administrasjon og en teknisk avdeling for dette. I så fall 
må kommunen overføre ressurser til dette formålet. Kirkelig fellesnemnd må selv vurdere 
økonomisk og administrativ risiko ved en slik ordning. 

KFN ønsker å ha en ny organisering av gravplassforvaltningen på plass fra1.januar 2017. 
Prosjektleder gjør for ordens skyld oppmerksom på at gjeldende avtale mellom Sandefjord 
kommune og Sandefjord kirkelige fellesråd ikke formelt er sagt opp. Avtalen har en 
oppsigelsesperiode på 4 år. Det er på den annen side mulig å forhandle seg frem til nye avtaler i 
oppsigelsesperioden, dersom begge parter er enige. 

Prosjektleder vil samtidig understreke betydningen av at et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid 
mellom kommune og kirke videreføres i nye Sandefjord, til beste for kommunens innbyggere. 
Kommune og kirke er i sin natur svært ulike organisasjoner og har ulike roller, oppgaver og 
påvirkning på innbyggernes liv. Prosjektleder anerkjenner kirkens betydning som både 
trossamfunn, samfunnsbygger og kulturinstitusjon i en mer en 1000-årig tradisjon i Norge. 

Prosjektleder mener den beste løsningen vil være at nye Sandefjord kommune har fullt og helt 
ansvar for gravplassforvaltning etter Gravferdsloven § 23. Kirkelig fellesnemnd har gjort vedtak om 
at de ikke ønsker at kommunen har fullt og helt ansvar, men ønsker at kommunen ivaretar noen 
oppgaver med grunnlag i tjenesteytingsavtale, mens ansvaret legges til Kirkelig Fellesråd. 
Prosjektleder mener en slik løsning ikke er fremtidsrettet, og at den kan være byråkratiserende, og 
anbefaler derfor Fellesnemnda at man ikke inngår slik tjenesteytingsavtale som Kirkelig 
fellesnemnd ønsker.   

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Ingrid Marie Eidsten
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler
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VEDLEGG 3 

1. LOVGRUNNLAG. 
 
1.1 Fellesrådets oppgaver fremgår av Kirkelovens §14 og omfatter bl.a.   
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene 
(menighetene), utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 
Kirkelige fellesråd ble opprettet i 1997, som et ledd i endringen av forholdet mellom stat og 
kirke. 
 
1.2 Kommunens økonomiske ansvar er regulert av kirkelovens §15 (utdrag)  
§ 15.Kommunens økonomiske ansvar.  
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:  
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,  
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,  
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig 
leder av kirkelig fellesråd,  
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 
kontorhold,  
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,  
f) utgifter til kontorhold for prester.  
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.  
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig 
tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ 
hjelp.  
Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 
bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf 
 
1.3 Kommunen har, uavhengig av Kirkelig fellesråds ansvar, følgende ansvar og 
oppgaver i Gravferdsloven: 
 

• sørge for tilstrekkelig areal til gravplasser, jfr. Gravferdsloven § 2 om at det i en 
kommune skal være en eller flere gravplasser av en slik størrelse at det til enhver tid er 
ledige graver til 3 prosent av kommunens befolkning 

•  det økonomiske ansvaret for utgifter til anlegg og drift av gravplasser, jfr. 
Gravferdsloven § 3 og Kirkeloven § 15 

•  treffe endelig avgjørelse i saker der det er uenighet om hvem som skal sørge for 
gravferden, jfr. Gravferdsloven § 9 

•  kommunen kan bli bedt om å avgjøre spørsmål om hvem som skal være ansvarlig for 
gravferden, jfr. Gravferdsloven § 9 

•  kommunen har ansvaret for å besørge gravferd når ingen andre sørger for det, og 
avdøde hadde bopel i kommunen ved dødsfallet, jfr. Gravferdsloven § 9 

• kommunen fastsetter avgifter for feste av grav, bruk av gravkapeller og kremasjon, jfr. 
Gravferdsloven § 21 

• kommunen har oppgaver som eier av krematoriet, jfr. Gravferdsloven § 25 
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2. Offentlige utredninger 
2.1 NOU 2013-1 «Det livssynsåpne samfunn» (Stålsett utvalget). Her settes det opp noen 
grunnleggende prinsipper for tros- og livssynspolitikken, for å gi en basis for en helhetlig tros- 
og livssynspolitikk i en tid som er preget både av mer mangfold og av en større aksept for 
mangfold. Det ble videre formulert åtte prinsipper for en slik helhetlig politikk.  
Disse prinsippene er: 

1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle. 
2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter. 
3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis. 
4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- og livssynspraksis. 
5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhver borger får – i prinsipp og i rimelig 

praksis – samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse. 
6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale 

fellesverdier: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og 
likestilling. 

7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje 
til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv 
forventer og nyter godt av. 

8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige 
rom. 

 
Utvalget anbefalte at ansvaret for gravferdsforvaltning overføres til kommunene.  
 
2.2 I NOU 2014: 2 «Lik og likskap» om betaling for kremasjon, gravlegging og grav (Lae-
utvalget) gjennomgås prinsipper for fremtidig gravferdsforvaltning. Utvalget la i sin utredning 
følgende seks prinsipper til grunn for gravferdslovgivingen: 

• Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte 
• Gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle. 
• Forvaltningen skal legge til rette for at gravlegging skjer med respekt for personlig 

livssyn og i tråd med føringene til vedkommende livssynssamfunn.  
• Lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke stimulere til å velge den ene 

fremfor den andre.  
• Ett menneske får én grav. 
• Med tiden blir graven slettet og gravminnet tatt bort.  

 
Det var ikke en del av utvalgets mandat å ta stilling til hvem som bør ha ansvaret for 
gravplassforvaltningen. Men utvalget gjorde refleksjoner rundt alternativer behandlet i NOU 
2013-1 «Det livssynsåpne samfunn» (Stålsett utvalget). Utvalget konstaterte videre at 
gravferdsloven ikke tar stilling til hvordan uenighet mellom kommunen og kirkelig fellesråd 
skal løses.  
 
Ingen av de nevnte offentlige utredninger har imidlertid vært til politisk behandling i 
Stortinget, men det er varslet en Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikken, muligens i 
2017. 
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Lokaldemokratiundersøkelsen gjennomføres slik saken redegjør for. 

 

Vedlegg: 
Notat ny runde Lokaldemokratiundersøkelse 2017 
 
 

Sammendrag 

Prosjektleder vil se det som en fordel å gjøre en kartlegging av status på ulike områder slik at man 
over tid kan få dokumentasjon på effekter av sammenslåing og status for ny kommune.  

Etter dialog med ordførerne i april legges det her frem sak om gjennomføring av 
lokaldemokratiundersøkelsen i dagens tre kommuner, som et referansenivå for fremtidige 
målinger. Saken legges frem for dialog i Partssammensatt utvalg, og for vedtak i Fellesnemnda  

Saksfremstilling 

I forbindelse med sammenslåingsprosess kan det være relevant og nyttig å ha dokumentasjon på 
hvordan tilstanden var før sammenslåingen. I den forbindelse har prosjektledelsen vært i dialog bla 
med KS for å få innspill på ulike metoder for å følge med på og evaluere selve prosessen og 
effekter.  

En av begrunnelsene for reformens er å styrke lokaldemokratiet, og ved oppbygging av nye 
Sandefjord er det blant annet etablert særskilt temakomite for nærdemokrati. Prosjektledelsen 
vurderer det dessuten som aktuelt å vurdere innhenting av kunnskap om status for å kunne 
diskutere og vurdere målsettinger og evt oppmerksomhetsområder også innenfor dette området. 

KS har i samarbeid med Kommuneforlaget og Norsk Gallup utarbeidet en egen 
lokaldemokratiundersøkelse. Denne er gjennomført i ca 130 kommuner. Ett av formålene med 
undersøkelsen er å undersøke kvaliteten på det lokale demokratiet, sett både fra innbyggerne og 
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de folkevalgte.  

Undersøkelsen gjennomføres ved telefonintervju til innbyggere og spørreskjema til folkevalgte. 
Avhengig av kommunens størrelse vil 200- 400 innbyggere intervjues, slik at man er sikret 
representativitet. Blant de folkevalgte er det alle faste representanter i kommunestyret som 
spørres. 

En del spørsmål er like til begge gruppene, men de folkevalgte får mange spørsmål i tillegg. Det vil 
sannsynligvis være mulig å legge til egne spørsmål, f.eks knyttet til sammenslåingsprosessen, 
dersom dette er ønskelig.  

Undersøkelsen er utarbeidet på oppdrag av KS av professorene i statsvitenskap Harald 
Baldersheim og Larry Rose. En av fordelene med å benytte en slik standardisert undersøkelse er 
at dette er gjennomprøvde og gode spørsmål som måler det de er ment å måle. Videre vil det 
være mulig å sammenlikne dagens resultater med tilsvarende på et gitt tidspunkt i fremtiden, eks 
etter fire år som ny kommune. Vi får også mulighet til å sammenlikne resultatene for nye 
Sandefjord med enkeltkommuner, og med landsgjennomsnitt, både kommunegrupper og landet 
som helhet. 

Det vises også til notat fra KS som følger saken som vedlegg. 

Om mulig vil undersøkelsen gjennomføres før sommeren, slik at resultatene kan presenteres for 
Fellesnemnda tidlig høst 2016. 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 09.05.2016, sak 46/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda at lokaldemokratiundersøkelsen gjennomføres slik saken 
redegjør for.Saken legges også frem for Partssammensatt Utvalg som grunnlag for dialog. 

På bakgrunn av dialogen i Fellesnemnda anbefaler Prosjektleder av lokaldemokratiundersøkelsen 
gjennomføres, og at også de tillitsvalgte får anledning til å besvare undersøkelsen.  

Når resultatene av undersøkelsen er klart så legges dette frem for Temakomite for nærdemokrati 
før det presenteres for Fellesnemnda.  

Nærmere om metode og spørreskjema 

Dette er basert på de undersøkelsene som er gjennomført i andre kommuner.  

Målgruppe: Innbyggere 18 år og eldre i Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner 
Utvalg: 300 per kommune, til sammen 900 intervju. Hentes fra TNS befolkningsbase. 
Metode: Telefonintervju (CATI – ad hoc) 
Spørreskjema: Skjema fra Lokaldemokratiundersøkelsen 2015: 5,5 min. intervju (nedenfor). 
  
Spørreskjema. 

Pålitelig styre 
A Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen. 
B Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel. 
C. De som har gode personlige forbindelser i kommunen/kommunepolitikken, får lettere 
ivaretatt sine interesser 
 
Ansvarlig styre 
D Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som 
diskuteres i kommunepolitikken. 
E Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får igjen for 
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skattepengene. 
F Stort sett vet jeg nok om forholdene her i kommunen til å bruke min stemmeseddel på en 
fornuftig måte i kommunevalget 
 
Borgernært styre 
G Jeg er godt fornøyd med mulighetene jeg har til å påvirke kommunale beslutninger som 
engasjerer meg. 
H Her i kommunen involverer kommunen/politikerne innbyggerne i forsøk på å finne 
løsninger på lokale problemer. 
I Kommuneadministrasjonen gjør alltid sitt beste for å hjelpe innbyggerne. 
 
Effektivt styre 
J I det store og hele er jeg godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud. 
K  I denne kommunen forvaltes de økonomiske ressursene på en forsvarlig måte. 
L Jeg er lite fornøyd med måten kommunen takler de langsiktige utfordringene som dette 
lokalsamfunnet står overfor 
 
Fornyelse og solidaritet 
N Denne kommunen skal ha ros for fornyelse og nytenking i måten oppgavene løses på 
O Denne kommunen gjør en god innsats for å ivareta alle innbyggeres behov og rettigheter 
P Denne kommunen gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet 

 

 

 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Notat om mulig ny runde KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017  
 
Notatet omtaler gjennomføring av en ev. ny runde med KS Lokaldemokratiundersøkelse i 2017, 
herunder tidligere erfaringer og mulige rammer rundt innretning og kostnader ved ny undersøkelse. 
 
Bakgrunn 
I 2009/2010 ble KS Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført første gang - i 90 kommuner, med omlag 
25 000 innbyggere og 2 500 folkevalgte.  Undersøkelsen ble tilbudt på ny i en noe justert versjon i 
2014/2015, og 43 kommuner med i underkant av 12 000 innbyggere og 1300 folkevalgte gjennomførte 
den. Selv om målet om 100 kommuner ikke ble nådd så var det en jevn fordeling av kommuner fra hele 
landet som deltok, deriblant store kommuner som Oslo, Bergen, Bærum Stavanger, Tromsø og Asker. 
 
Undersøkelsen består i at innbyggere og folkevalgte i kommunestyret besvarer samme spørsmål om 
hvordan de vurderer og erfarer lokaldemokratiet i egen kommune. I tillegg spørres folkevalgte om 
hvordan de oppfatter arbeidet i kommunestyret. Innbyggerne ringes per telefon, mens folkevalgte 
besvarer spørsmålene elektronisk i kommunestyrets møte. 
 
Spørsmålene i undersøkelsen bygger på plattformen Godt lokaldemokrati og Europarådets 12 
prinsipper for godt styresett på lokalt nivå. Kommunenes resultater blir vurdert mot prinsippene og i 
2014 og 2015 mottok 18 kommuner Europarådets utmerkelse for godt styresett på grunnlag av gode 
resultater i undersøkelsen. 
 
Resultatene fra alle kommunene som har deltatt er lagt ut på lokaldemokratidatabasen 
i www.bedrekommune.no. På den åpne websiden kan en sammenligne seg med andre kommuner, 
med gjennomsnittet og med tidligere resultater dersom en har deltatt flere ganger. Resultater kan 
brukes som en kartlegging av tilstanden for lokaldemokratiet.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i begge omganger bidratt økonomisk til 
undersøkelsen. I 2009/2010 ble kommunens kostnader i sin helhet dekket, mens kommunene i 
2014/2015 betalte en egenandel tilsvarende halvparten av de reelle kostnadene for innbyggerdelen av 
undersøkelsen, dvs. omtrent 20 000 kroner pr. kommune. 
 
Ny undersøkelse i 2017 
Mange kommuner har brukt undersøkelsen aktivt i sitt arbeid med demokratiutvikling. Noen har også 
brukt resultatene i arbeidet med kommunereform. Mange steder har undersøkelsen fått bred omtale i 
lokale media og gitt diskusjoner om lokaldemokratiets vilkår. 
 
KS-administrasjonen mener undersøkelsen har vist seg som et godt og viktig verktøy for kommunenes 
demokratiarbeid, og at kommunene derfor bør tilbys lokaldemokratiundersøkelse en gang i hver 
valgperiode. 2017 kan være et godt egnet tidspunkt - det er andre hele år i en valgperiode og tidspunkt 
da de folkevalgte har gjort seg noen erfaringer. Samtidig vil kommunestyret ha noe tid igjen til 
forbedringsarbeid før ny valgperiode. 2017 kan også være et godt tidspunkt ift kommunereform.  
 
Resultatene fra begge tidligere undersøkelser er samlet i egne rapporter. Resultater fra undersøkelsen 
i 2014/2015 har også vært et viktig kunnskapsgrunnlag for den del av regjeringens kommuneprop. for 
2016 som inneholder statusrapportering om situasjonen for lokaldemokratiet. Regjeringen skriver i 
tillegg at den vil følge med på utviklingen i kommunene vedrørende innbyggernes holdninger til 
lokaldemokratiet, og at de tar sikte på et fortsatt samarbeid med KS om lokaldemokratiundersøkelser. 
På denne bakgrunn har KS administrasjonen vært i dialog med KMD om økonomisk støtte til mulig ny 
undersøkelse, i 2017. Dette til ventelig omtales i kommuneprop. for 2017 som fremmes 11. mai. Det er 
noe usikkert hva KMD sin administrasjon vil lande på. 
 
Når det gjelder den pågående kommunereform så har regjeringen fremhevet styrket lokaldemokrati 
som et viktig mål for kommunereformen. KS har deltatt i utarbeidelsen en egen 
lokaldemokrativeileder fra KMD, her inngår også verktøy KS tilbyr, for eksempel 
lokaldemokratiundersøkelsen. Også regjerningens ekspertutvalg for kommunereformen har pekt på 
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behovet for å styrke lokaldemokratiet dersom kommunene blir større. I utredningen "Kriterier for god 
kommunestruktur" er det klart uttalt at innsatsen for å styrke lokaldemokratiet vil være svært viktig i 
større sammenslåtte kommuner.   
 
Lokaldemokratiundersøkelsen kan fungere som et godt verktøy for drøfting av demokratiaspektet, 
både i reformprosessene og uavhengig av dem. Undersøkelsen kan gi svar på hvilke styrker og 
svakheter som finnes i lokaldemokratiet kommunene. Videre kan den gi et godt grunnlag for å ivareta 
det som fungerer godt, forbedre svake områder og sette felles mål. Noen kommuner har allerede 
brukt resultatene i sitt arbeid med kommunereform. Spørsmålene i undersøkelsen vil kunne endres og 
justeres i forhold til hvilke områder kommunene ønsker innbyggernes tilbakemelding på.  
 
For eksempel planlegger nye Sandefjord nå på eget initiativ å gjennomføre en kartlegging av 
lokaldemokratiet. KS sitt verktøy benyttes, og Kommuneforlaget og TNS Gallup er koplet på. For øvrig 
så er ikke dette en del av KS sitt opplegg, det innebærer bl.a. at nye Sandefjord dekker alle kostnader 
selv.  
 
Omfang og innretning ny undersøkelse 
90 kommuner gjennomførte lokaldemokratiundersøkelsen i 2009/2010, 43 i 2014/2015. Måltallet var 
langt høyere i siste runde. Det kan derfor være grunner til å nedjustere antallet noe. Det planlegges for 
at ca 70 kommuner skal gjennomføre undersøkelsen i 2017. Om undersøkelsen skal rettes mot noen 
særskilt kan det for eksempel være mot kommuner som skal slås sammen. Den kan også innrettes mot 
kommuner som tidligere har gjennomført undersøkelse, og som ønsker å se utvikling i 
lokaldemokratiet over tid. Alternativt kan man gå bredt ut til kommuner uavhengig av slike rammer. 
  
Det er naturlig at spørsmål i undersøkelsen tar utgangspunkt i forrige undersøkelse. Denne ble revidert 
i 2014/2015, bl.a. ble spørsmålene oppdatert ift nyere forskning på lokaldemokrati og knyttet tettere 
på Europarådets prinsipper for godt styresett. Behovet for revisjon bør også vurderes i lys av 
landsstyrets kommende vedtak om langtidsplan for å sikre at målet om inkluderende folkestyre 
gjenspeiles i undersøkelsen. Vurdering for Europarådets utmerkelse vil i utgangspunktet ikke være 
aktuelt ved ny undersøkelse fordi Norge ved KMD og KS ikke har søkt ny akkreditering i Europarådet 
etter at denne utgikk i 2015.  
 
I lys av prosesser rundt kommunesammenslåinger må det vurderes nærmere hvordan undersøkelsen 
kan innrettes – om det skal være én undersøkelse i hver av kommunene som planlegger å slå seg 
sammen, eller om den kommende nye kommunen skal gjennomføre undersøkelsen samlet, men for 
eksempel at innbyggerdelen av undersøkelsen representerer alle de tidligere kommunene. Det bør 
også vurderes om spørsmål bør justeres med tanke på reformen, og om det evt skal åpnes opp for at 
spørsmålene i noen grad kan tilpasses den enkelte kommune. Slike forhold vil naturligvis også ha en 
kostnadsside. 
 
Kostnadsfordeling – KMD, KS og kommunene 
Kostnader bør fordeles mellom KMD, KS og kommunene selv, tilsvarende som i 2014/2015.  
 
Administrasjonen mener at kommunene bør betale en viss egenandel for å delta, bl.a. fordi det gir en 
større forpliktelse. Det er naturlig å knytte det opp til innbyggerdelen av undersøkelsen som 
gjennomføres av meningsmålingsinstitutt ved telefonoppringing. I 2014/2015 ble halvparten av 
kostnadene for dette belastet kommunene – omkring 20 000 kr avhengig av kommunestørrelse. Den 
samme kostnadsmodellen kan ligge til grunn ved ny undersøkelse.  
 
Kostnader for KS i regionene vil være knyttet til dagsverk og reiseutgifter ifm folkevalgtes 
gjennomføring i kommunestyrets møter, samt presentasjon av kommunens resultater i etterkant. KS 
sentralt vil bære kostnader til drift av databasen www.bedrekommune.no, opptrykk av sluttrapport, 
samt personellkostnader for administrativ oppfølging.  
 
Dersom KMD bidrar økonomisk vil det dekke utviklingsarbeid, rapportering og forskerbistand.   
 

Yngve Carlsson 4.mai 2016 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra prosjektleder - mai 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
25/2016 Partssammensatt utvalg 24.05.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

Fellesnemnda tar saken til orientering.  
 

 

Vedlegg: 
Notat saker og vedtak FN 
 
 

Saksframstilling 

Prosjektleder legger denne gang frem kun en kortfattet skriftlig orientering, men kan om ønskelig 
utdype dette muntlig i møtet. 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 09.05.2016, sak 48/2016, og gjorde slikt vedtak: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: Fellesnemnda tar saken til 
orientering. 

Prosjektleder vil særlig peke på disse aktivitetene og opperksomhetsområdene på nåværende 
tidspunkt i sammenslåingsprosessen: 

· Organisasjonsstruktur for alle kommunalområdene (unntatt næringsutvikling og 
eiendomsforvaltning) er nå besluttet.  

· Hovedtrekkene er klare, men det gjenstår noen avklaringer på betegnelser av 
seksjoner, og mindre avklaringer av funksjoner/arbeidsområder  

· I forkant av beslutning er det gjennomført drøfting med tillitsvalgte 
· Kommunalsjef for næringsutvikling og eiendomsforvaltning er tilsatt 
· Organisering av stabsfunksjoner og fellestjenester er i gang.  

· Innenfor IKT og økonomi er det høy aktivitet for å sikre forsvarlighet og drift ved 
overgang til ny kommune.  

· Anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem er igangsatt, og ny løsning skal tas i bruk 
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når det nye kommunestyret konstitueres i oktober 
· Prosjekt digitalisering og nye løsninger har utarbeidet forslag til hovedretning og 

prioriteringer, dette kommer til Fellesnemnda i juni eller august  
· Særlig oppmerksomhet på informasjon og gode medvirkningsprosesser, herunder særskilt 

dialog med hovedtillitsvalgte. 
· Prosjektledelsens hovedprioriteringer frem mot sommeren 

· Fremleggelse av rammesak 
· Organisering og innplassering av ledere på kommunalområdene, herunder dialog 

med tillitsvalgte i samsvar med lov og avtaleverk 
· Økt oppmerksomhet på kulturbygning og informasjon  
· Ivaretakelse av beredskap og krisehåndtering 
· Fremdrift på lokaliseringsarbeidet 

 

Som vedlegg til saken følger oversikt over saker og vedtak som planlegges/forberedes for 
folkevalgt behandling frem mot 1.januar 2017.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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PLANLAGTE SAKER OG VEDTAK 
 
FELLESNEMNDA MAI – OKTOBER 2016 
KOMMUNESTYRET OKTOBER – DESEMBER 2016  
 
 
 

NOTAT TIL FELLESNEMNDA 24.MAI 2016 - ORIENTERING 
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30.april 2016 

Tina Skarheim 
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  FN før 
19.okt 

Kst før 
1.1.17 

Kst etter 
1.1.17 

MP Selvkostfond 24.5.16   

MP Deltagelse i Klima og energiforum 24.5.16   

MP Tilskuddssøknad klimatiltak 24.5.16   

MP Navn på veier og gater 24.5.16   

Eierskap Oversikt og innledende om prinsipper/strategi 24.5.16   

MP Planprogram 24.5.16   

Øk Selvkostfond 24.5.16   

Beredska
p 

Overordnet helhetlig ROS og plan for samfunnssikkerhet og 
beredskap for nye Sandefjord. 

14.6.16   

Øk Vedtak om marginprosent og skattøre 23.6.16   

Øk Rammesak økonomi 23.6.16   

MP VA-forskrift høringsforslag Aug   

MP Fartsforskift høringsforslag 20.9.16   

MP Ordensforskrift høringsforslag 20.9.16   

Beredska
p 

Overordnet ROS-analyse og helhetlig planverk for 
samfunnssikkerhet og beredskap  

11.10.16   

HSO Vurdere innvandrerråd X   

HSO Miljørettet helsevern, i egen regi eller interkommunalt 
samarbeid 

X   

HSO Evnt anmodning IMDI (eller senere) X   

HSO Lovendring vilkår for økonomisk sosialhjelp (regjeringen har 
lovet dette før sommeren) 

X   

HSO Lovendring vilkår for økonomisk sosialhjelp (regjeringen har 
lovet dette før sommeren) 

X   

HSO Orienteringssak: Sak om behov sykehjem og omsorgsboliger 
(verbalforslag Sfj ) 

X   

HSO Orienteringssak: Eventuelt sak om tilpasning til lavere 
økonomisk ramme for botiltak og aktivitet (verbalforslag Sfj) 

X   

HSO Orienteringssak Valg av tomt til nytt sykehjem (Sandefj)  X   

OK Ordensreglement X   

OK Feriestengning barnehager/SFO X   

OK Vedtekter barnehage X   

KFBS Opplevelseskortet – gratis tilgang til arrangementer,  X   
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  FN før 
19.okt 

Kst før 
1.1.17 

Kst etter 
1.1.17 

KFBS Tilskudd knyttet til nærmiljøutvalgsordningen (inkl. 
ungdomsutvalgene) 

X   

KFBS 17. mai gjennomføring X   

KFBS Purregebyr bibliotek X   

KFBS Reglement for utlån av bøker og andre medier X   

KFBS Festeavgifter – gravplasser X   

KFBS Kremasjonsavgift X   

KFBS Retningslinjer for gravferd uten pårørende X   

KFBS Beregning av tilskudd til kirken og andre tros- og 
livssynssamfunn 

X   

Valg Valgstyre X   

Valg Valg av forliksråd X   

Valg Jordskiftemedlemmer og skjønnsmedlemmer  X   

Øk Samlesak om faktureringsterminer, forfallsdatoer mv  X   

MP VA-forskrift vedtak  Nov  

MP Gebyrregulativ  Nov  

MP Gebyrregulativ for plan, byggesaker og oppmåling  Nov  

MP Fartsforskrift vedtak  Nov  

MP Ordensforskrift vedtak  Nov  

Beredska
p 

Overordnet ROS-analyse og helhetlig planverk for 
samfunnssikkerhet og beredskap  

 Des  

HSO Handlingsplan for rusfeltet, saksgang avklares senere  X  

HSO Partnerskapsavtale NAV   X  

HSO Samarbeidsavtale med sykehuset Vestfold  X  

HSO Vederlag for langtidsopphold i institusjon  X  

HSO Standard på hjemmetjenester (praktisk bistand mv)  X  

HSO Terminer og forfallsdatoer, egenbetaling   X  

HSO Retningslinjer for tilskudd til frivillig arbeid  X  

HSO Avtale med krisesenter  X  

HSO Avtale med incestsenter  X  

HSO Avtale med barnevakt  X  

HSO Retningslinjer startlån  X  
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  FN før 
19.okt 

Kst før 
1.1.17 

Kst etter 
1.1.17 

OK Forskrift om skolegrenser  X  

OK Avdelingsledermodell  X  

OK Tilskudd priv bhg  X  

OK Tildelingsmodell skole  X  

OK Avdelingsledermodellen.  X  

MP Renovasjonsordning  X  

MP Gravereglement  X  

MP Nedklassifisering av kommuneplaner  X  

MP Ny brannordning   X  

MP Ny samarbeidsavtale Larvik brannvesen  X  

MP Samarbeidsavtale grenseordninger  X  

MP Forskrift om bålbrenning  X  

KFBS Retningslinjer for tildeling av prosjekttilskudd, idrett og kultur  X  

KFBS Retningslinjer for tildeling av gratisbilletter til kommunale 
arrangementer (kino, svømmehall oa) 

 X  

KFBS Statutter for priser (kulturpris, barne og ungdomspris, 
idrettspris, ærespris) og stipender 

 X  

KFBS Retningslinjer for beregning av betalingssatser for utleie av 
arealer, anlegg, utstyr og personell 

 X  

KFBS Innflyttertreff  X  

KFBS Vedtekter for kirkegårdene  X  

KFBS Retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og foreninger, 
hovedtildelingen 

 X X 

Øk Budsjett 2017, økonomiplan  X  

KFBS Retningslinjer for håndtering av herreløse båter   X 

KFBS Retningslinjer for telting og opphold i båt   X 

Valg Saker fra valgnemnda: Lagrettemedlemmer og meddommere 
til tingretten må velges innen 01.07.2017 

  X 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/233 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Eventuelt - 24.05.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
26/2016 Partssammensatt utvalg 24.05.2016 
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