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32/2016 Opprettelse av interims-medbestemmelsesapparat (MBA) i forbindelse med 
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33/2016 Eventuelt - 14.06.2016 
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Dato 08.06.2016 
 
__________________________________ 
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leder 

__________________________________ 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Partssammensatt utvalg 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Andebu skytterhus 
Dato: 24.05.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 10:30 
 
 
Medlemmer tilstede:  
 
Leder  Bjørn Ole Gleditsch  H 
  Tor Steinar Mathiassen  H 
  Anne Strømøy   H 
  Vidar Andersen   Frp 
  Karin Virik    V 
  Bror-Lennart Mentzoni  KrF 
  Arild Theimann   Ap 
  Bjarne Sommerstad   Sp 
  Jan Tore Rui-Haugerød  H 
Nestleder  Hilde Hoff Håkonsen   Ap 
  Erlend Larsen   H 
  Grethe Østgård  H 
  Nils Ingar Aabol  Ap 
  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:     Varamedlem: 
 
Cathrine Andersen Frp   Ole Trygsland Hoelseth Frp 
Lozan Balisany Ap   Charlotte Jahren Øverbye SV 
   
Fra administrasjonen: 
 
  Gudrun Haabeth Grindaker  
  Tina Skarheim  
  Stein Rismyhr  
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Side2 
 

Ved behandling av sakene fra 20 til 22 hadde følgende representanter fravær: 
• Grethe Østgaard – ankom før behandling av sak 23. 
• Nils Ingar Aabol – ankom før behandling av sak 24. 

 
Fra behandling av sak 24 var Fellesnemnda fulltallig.  
 
 
 
Berit Sommerstad fra Andebu Skytterlag orienterte om stedet før møtet ble satt. 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Ingen 
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 20/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 26.04.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll fra Partssammen Utvalg 26. April  2016 godkjennes. 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Kommentar til protokollen: 
Feil vedrørende Ida Cathrine Nilsens partitilhørighet bes rettet opp. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 20/2016 vedtak: 
Møteprotokoll fra Partssammensatt Utvalg 26. april 2016 godkjennes. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 21/2016 
REVISJONSORDNING NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemda gjør slikt vedtak:  

 

 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Vidar Andersen fremmet forslag om å bruke Stokke kontrollutvalgs vedtak: 

Partssammensatt Utvalg innstiller overfor Fellesnemda at nye Sandefjord kommune velger 
en revisjonsordning basert på konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i markedet. 

 

Behandling: 
 
Votering: 

Forslag fremmet i møtet av Vidar Andersen falt 3 - 18 
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Arbeidsutvalgets anbefaling vedtatt 18 - 3. 

 
PSUs 21/2016 vedtak: 
Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemda 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). 

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. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 22/2016 
REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTE ORGAN - POLITISK 
REGLEMENT 
 
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. 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Martin Torhaug fremmet forslag om å fjerne setningen: 

"Kommunens arbeidstakere kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter." fra 
reglementets pkt 10 om administrasjonsutvalg. 

 

 

Hilde Hoff Håkonsen fremmet følgende forslag: 

Det skal være gjennomgående representasjon fra Formannskapet til Administrasjonsutvalget 
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i overgangsperioden frem til 2019. Dette innebærer at alle de 7 politiske representanter skal 
velges blant Formannskapets medlemmer. 

 

Behandling: 
Partssammensatt Utvalg behandlet kun reglementets pkt 10. 

Protokolltilførsel: 
Anne Merethe Sørensen ber om å uttale seg om pkt 9. "Særlig om hovedutvalgene". 

Kommuneloven § 26 gir tillitsvalgte rett til å uttale seg i saker som vedrører de ansatte. På 
bakgrunn av dette ber man om at hovedtillitsvalgte får en plass i hvert hovedutvalg. 
 
Administrasjonen bes om å se på dette.  
 

Hilde Hoff Håkonsen kom med innspill om en endring i alle utvalgene: 
Representantene velges for valgperioden.  

Votering: 

Forslag fremmet i møtet av representant Hilde Hoff Håkonsen falt 10 -12. 

 
PSUs 22/2016 vedtak: 
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. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 23/2016 
GRAVFERD OG KIRKEGÅRDSFORVALTNING I NYE SANDEFJORD 
 
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. 
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Partssammensatt utvalg, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Jan Tore Rui-Haugerød fremmet forslag om å utsette saken. 

 

Behandling: 
Bror-Lennart Mentzoni ber om at Partssammensatt Utvalg vurderer representantens habilitet 
i saken. 

PSU vurderte habiliteten og det var enighet om at Mentzoni er habil i saken.  

Votering: 

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 23/2016 vedtak: 
Partssammensatt Utvalg anbefaler Fellesnemnda å utsette saken. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 24/2016 
LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Lokaldemokratiundersøkelsen gjennomføres slik saken redegjør for. 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Hilde Hoff Håkonsen fremmet følgende forslag: 

1. Lokaldemokratiundersøkelsen som er utarbeidet av KS i samarbeid med 
Kommuneforlaget og Norsk Gallup gjennomføres. 

2. Et hensiktsmessig utvalg av innbyggere, folkevalgte og hovedtillitsvalgte inviteres til å 
besvare undersøkelsen. 

3. Temakomiteen Nærdemokrati får mandat til å følge opp undersøkelsen i forkant av og 
etter gjennomføring av undersøkelsen. 
 

 

Behandling: 
Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 24/2016 vedtak: 
Partsammensatt Utvalg anbefaler Fellesnemnda å fatte følgende vedtak: 

1. Lokaldemokratiundersøkelsen som er utarbeidet av KS i samarbeid med 
Kommuneforlaget og Norsk Gallup gjennomføres. 
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2. Et hensiktsmessig utvalg av innbyggere, folkevalgte og hovedtillitsvalgte inviteres til å 
besv 

3. Temakomiteen Nærdemokrati får mandat til å følge opp undersøkelsen i forkant av og 
etter gjennomføring av undersøkelsen. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 25/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - MAI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

Fellesnemnda tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker orienterte i saken. 

Votering: 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

PSUs 25/2016 vedtak: 
Partssammensatt Utvalg tar saken til orientering.  
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 26/2016 
EVENTUELT - 24.05.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 24.05.2016 
 
Behandling: 
 
Erlend Larsen: 
Orientering om status i Vear saken.  
Referat fra forhandlingsmøte om grensejustering Vear ble delt ut i møtet. 

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

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2432 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Anskaffelser IKT, organisering IKT og digitalisering 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
28/2016 Partssammensatt utvalg 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av sakens punkt 3.  
2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for arbeidet 

med digitalisering og nye løsninger 
3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for fellesnemnda i første 

møte etter sommeren 
4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 

effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017 

  

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - beslutning-ikt-innkjop-folkehelse-kommuneplan-20-april-2016 
Vedlegg 2 - Vedtak digitalisering 14 april 2016 
Oversikt anskaffelser 
 
Anskaffelser IKT, organisering IKT og digitalisering 

Saksfremstilling 

Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 57/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av sakens 
punkt 3.  

2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for 
arbeidet med digitalisering og nye løsninger. 

3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for Fellesnemnda i 
første møte etter sommeren. 

10



4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 
effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017. 

1. Bakgrunn 

I fellesnemndas møte i september 2015 ble det vedtatt:  

Prosjektleder gis fullmakt til å disponere en ramme på inntil 10 mill. kr for å gjennomføre de 
beslutninger som resultatet av kartleggingsarbeidet innen IKT, Personal/HR, Interkommunalt 
samarbeid og interkommunalt eierskap og arkiv krever. Prosjektleder skal rapportere om 
bruken av midlene til Fellesnemnda. 

Arbeidet med etableringen av felles infrastruktur og felles systemer på IKT-siden er nå godt i 
gang. Utover det som fellesnemnda bevilget i september 2015 er det nå klart at det foreligger 
et behov for å øke denne rammen ytterligere.  

Denne saken søker å gi et bilde av hvilke nødvendige anskaffelser som er under planlegging, 
og hva som er kjent i dag om hvilket kostnadsbilde sammenslåingen av de tre kommunene 
utløser innenfor IKT-området.  I tillegg vil saken belyse hvordan IKT er tenkt organisert på 
overordnet nivå, og kort belyse hvilke retningsvalg som foreslås for digitaliseringsenheten.  

2. Hovedområder sammenslåing IKT 

          I oktober 2015 ble en kartleggingsrapport fremlagt for fellesnemnda. Der ble det gitt en 
oversikt over de ulike systemene som finnes i de tre kommunene på IKT-siden. Deretter ble 
det nedsatt en prosjektgruppe, som igjen har nedsatt en rekke arbeidsgrupper. Disse 
gruppene består av IKT-medarbeidere fra de tre kommunene, og fagpersoner fra 
kommunalområdene. Arbeidsgruppene er:  

· Infrastruktur: Etablering av et stabilt og hurtig nettverk som forbinder de tre rådhusene. 
Dette inkluderer å legge fiber i bakken mellom rådhusene, og styrke kjernenettverket.  

· AD (Active Directory): Etablering av ett felles register/ny struktur som angir personer og 
roller, og som skal benyttes på tvers av mange systemer. En er avhengig av 
konsulentbistand for å utforme løsningen, og dette skal på anbud i løpet av mai 

· Lagring/SAN (Storage Area Network): Bygger lagringskapasitet for den nye kommunen i 
tråd med krav til driftseffektivitet. Dette krever en anskaffelse som er i ferd med å bli lagt ut 
på anbud. Det er vurdert om skytjenester kan benyttes, men disse er pt dyrere og mindre 
sikre enn det man kan drifte lokalt.  

· Valg av fagsystemer: I de tre største kommunalområdene er det nedsatt grupper som har 
valgt hvilke fagsystemer som ønskes videreført eller anskaffet. Det er startet en 
gjennomgang pr system for å undersøke om en kan videreføre gjeldende kontrakt eller om 
man må gå på anbud.  

· Det må etableres felles brannmur, applikasjoner, lisenser, backup, osv: Samkjøring av en 
lang rekke IKT-driftsmessige løsninger er i gang 

· Opphør av avtaler som ikke skal videreføres i de tre kommunene skjer fortløpende når valg 
av fagsystemer er foretatt og vurderinger om en må på anbud eller kan videreføre 
eksisterende avtaler er foretatt.  

3. Behov for anskaffelser, og foreløpig kostnadsoversikt 

Det må gjøres mange og nødvendige anskaffelser på IKT-siden for at tjenestene skal 
fungere, og for at nødvendige administrative systemer skal være operative. Det er lagt ved en 
oversikt over de anskaffelsesbehovene en ser i dag. Oversikten er basert på hva man som er 
beste anslag, ut fra hva som er kjent p.t. Se vedlegg 3. Alle anskaffelser vil være i tråd med 
lov om offentlige anskaffelser, og flere anskaffelser vil være ute på anbud. 
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Anbudsprosessene er igangsatt og i rute. Der en ikke har fått konkrete tilbud baserer 
oversikten seg på antagelser om kost.   

Likeledes er kostnadene til videreføring av fagsystemene anslagsvise. Det er ikke kjent hva 
konverteringskostnader, anskaffelseskostnader, opplæringskostnader osv vil utgjøre til slutt. 
Det må gjøres juridiske gjennomganger av de kontraktene som er utformet for de enkelte 
fagsystemene, før man kan si sikkert om man må gå ut på anbud eller om en eksisterende 
kontrakt kan videreføres. Dette arbeidet er omfattende, og ikke avsluttet ennå. Vurderingene 
pågår og vil sluttføres etter hvert som system for system blir gjennomgått, senest i løpet av 
tidlig høst. 

Det ble i 2015 bevilget en ramme for prosjektleder på 10 mill. for å finansiere anskaffelser på 
de områdene som ble kartlagt: IKT, sak/arkiv, personal/HR og interkommunale selskaper og 
interkommunalt samarbeid.  

Av disse midlene er foreløpig brukt:  

Benyttet i 2015 0,03 mill 
Sak/arkiv anskaffelse 0,10 mill 
IKT (Nettverk, lisenser) 0,25 mill 
SUM 0,38 mill 

 

I tillegg til IKT er det er gjort følgende fordeling:  

Anskaffelse sak/arkiv system  1,50 mill 
Kjøp av innkjøpskompetanse sak/arkiv 0,30 mill 
Budsjettbehov personal/HR 0,10 mill 
Grunnlagsdata selvkostområder 0,15 mill 
Sum 1,95 mill 

           

Av rammen på 10. mill, er 7,67 mill disponert til IKT 

Anslag over behov for anskaffelser til IKT feltet (se vedlegg 3) 

Anskaffelser 2016 13,69 mill 
Anskaffelser 2017  3,13 mill 
Sum  16,82 mill 

 

For å kunne finansiere nødvendige anskaffelser på IKT feltet er det behov for en økning i 
rammen på 9,15 mill. Det kan være viktig å påpeke at de mange usikkerhetene kan føre til at 
en må be om ytterligere økninger i rammen for å gjennomføre de nødvendige anskaffelsene. 
På den andre siden er det søkt om finansiering fra departementet til etableringen av 
nettverksforbindelse mellom de tre rådhusene. Om Sandefjord blir tildelt midler er pr. 
skrivende stund ikke avklart.   

4. Overordnet organisering 

           IKT vil spille en vesentlig rolle i utformingen av de digitale tjenestene som nye 
Sandefjord skal levere. For at digitaliseringen skal fungere forenklende, effektiviserende og 
styrke samhandling og kommunikasjon, må det etableres et tett samspill mellom IKT-
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avdelingen og digitaliseringsenheten. Det er derfor besluttet at IKT-avdelingen til nye 
Sandefjord får en organisatorisk innplassering i enheten for digitalisering og nye løsninger.  Se 
vedlegg 1 

5. Digitalisering, Nye Sandefjord 

Sandefjord kommune vil satse på digitalisering og nye løsninger, og denne satsingen vil gi 
muligheter for bedre tjenester og økt servicenivå til innbyggere og næringsliv. Nye løsninger 
skal forenkle kontakten mellom kommunen og publikum, og det ønskes å styrke 
innbyggerdialogen og forbedre kommunikasjonen. En mer effektiv forvaltning vil også frigjøre 
tid og ressurser til «varme hender» der det trengs, og bidra til best mulig bruk av fellesskapets 
midler. 

Hvordan arbeidet med digitalisering skal utformes er nærmere beskrevet i vedlegg 2. Helt kort 
vil arbeidet bli prosjektorganisert, og rådmannens ledergruppe vil være styringsgruppe. Det 
utarbeides en årlig handlingsplan som behandles i forbindelse med budsjettsaken, og det 
utformes en overordnet digitaliseringsstrategi. Strategien skal behandles i fellesnemnda i 
første møte etter sommeren.  

Kompetanse i IKT-prosjektene 

Det benyttes ekstern kompetanse i mange av delprosjektene, og det vil bli tilknyttet flere etter hvert 
som fagsystemene implementers 

· AD (Active Directory) prosjektet vil anskaffe ekstern kompetanse for trygt å etablere et 
sentralt register for å tildele roller og ansvar, og for å sikre at dette registeret er bygget opp på 
en fremtidsrettet måte 

· Ny sentral lagringsenhet anskaffes, og inkluderer at man benytter ekstern kompetanse til 
oppsett i tillegg til å anskaffe maskinvare 

· Nettverk bygges mellom de tre rådhusene i samarbeid med Gigafib, Sandefjord Bredbånd og 
Telenor 

· Anti-virus, brannmur, applikasjoner. Kjøp av programvare + konsulenttjenester  

Faglig nettverk, kompetansebygging 

· KS digitaliseringsenheten. Frikjøp av 50% stilling. Tilstedeværelse i Sandefjord, finansiert av 
Kartverket.  

· Samarbeid med PA Consulting. På oppdrag fra KS utarbeider de en mal/sjekkliste for 
sammenslåinger på det digitale området – Sandefjord er hovedinformant, og har et 
samarbeid hvor PA gir innspill og råd til sammenslåingsprosessen i nye Sandefjord 

· Microsoft. Dialog og møter. Fått sponset 3 dagers workshop for å sette opp Office 365 som 
delingsverktøy 

· Drammen IKT, IKT Bergen, Oslo: faglig utveksling + sparring 

Prosjektleders merknader 

Digitalisering og nye løsninger er et satsingsområde for den nye kommunen. Digitalisering gir 
muligheter for effektivisering og forenklinger som kan styrke tjenestetilbudet.  En godt 
fungerende IKT-plattform er nødvendig for at digitaliseringen skal kunne realiseres.  

Prosjektleder er tilfreds med at det jobbes godt med IKT-integrasjonen, og at 
sammenslåingsprosessen på IKT-siden er i rute.  Men for at dette arbeidet skal ha nødvendig 
fremdrift også fremover må det gjøres anskaffelser. Kommunesammenslåingen avhenger av 
IKT systemer som er ubrutt operative og funksjonelle. IKT er på mange måter selve 
sentralnervesystemet i en kommune. Det er derfor viktig at IKT i ny kommune fungerer trygt 
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og stabilt, og at man tidlig kommer i gang med å anskaffe felles løsninger og systemer. Hvis 
ikke vil driften i de nye kommunalområdene kunne stanse opp, og tjenestene til publikum vil 
bli rammet i overgangsfasen. 

Fellesnemnda har tidligere gitt prosjektleder en ramme til finansiering av IKT, men det vil ikke 
dekke behovene. Som oversikten viser vil det være behov for å øke rammen. Prosjektleder 
vil derfor be om en ny bevilgning som sikrer fortsatt fremdrift i IKT-prosjektet. Prosjektleder vil 
videre be om at bevilgningen utformes slik at det muliggjør en omfordeling mellom 
aktivitetene innenfor rammen, uten en ny folkevalgt behandling. 

Prosjektleder understreker at det så langt bare er mulig å gi et estimat over hvilke 
anskaffelser som er nødvendig å gjøre, og at det er mange forhold som en ikke kjenner godt 
nok i dag. Anslagene som listes opp i vedlegg 3 vil derfor ha mange usikkerheter knyttet til 
seg.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Lars Petter Kjær 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Organisatorisk plassering av  

- IT 
- Innkjøp 
- Kommuneplan og overordnet planlegging 
- Folkehelse  

Beslutning  

 

Overordnet planarbeid/kommuneplan 

Et godt plansystem er viktig for å sikre gjennomføring av vedtatte målsettinger. Planer av ulik 
karakter og på ulikt nivå må inngå i en helhetlig struktur. Noen planer skal trekke opp overordnede 
målsettinger og strategier, mens andre planer er tjeneste-/tiltaksrettet for en sektor eller 
virksomhetsnivå for å innfri overordnede målsettinger. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og skal sikre samordning av den 
kommunale virksomheten. I kommuneplanens samfunnsdel tas det stilling til langsiktige utfordringer, 
mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  

Kommuneplanen skal definere visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier. Disse målene skal 
overføres likelydende til underliggende plannivåer. Det er derfor nødvendig at overordnet 
planlegging som kommuneplan må se sektorene på tvers og kommunen som helhet.    

I hvilken grad planene er sektorovergripende eller er mer tjenesterettede vil ha betydning for hvor 
planansvaret bør plasseres i organisasjonen. 

Oppgaver knyttet til overordnet planarbeid som er sektorovergripende bør også organiseres og 
legges på et overordnet nivå. For å sikre det overordnede perspektivet for å se helhetlig, vurdere de 
langsiktige utfordringer i forhold til mål og strategier bør ansvaret knyttes opp til rådmanns-
funksjonen og ikke tillegges et sektoransvar.  

For å sikre en helhetlig og samordnet kommuneplanarbeid har prosjektleder vurdert at oppgaven for 
kommuneplan legges til assisterende rådmann. Hvorvidt ansvaret både skal gjelde kommuneplanens 
samfunnsdel og kommuneplanenes arealdel, eller kun samfunnsdelen vil prosjektleder komme 
tilbake til.  

Assisterende rådmann får ansvar for å veilede, gjennomføre og koordinere kommuneplanarbeid i 
Sandefjord kommune, herunder prosessansvar, vurdere samfunnsutviklingens betydning for 
planarbeid, regionalt samarbeid, befolkningsprognoser, statistikk- og analysearbeid m.m.  

Notat 

Ledergruppe nye Sandefjord 
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Folkehelse 

Plan- og bygningsloven av 2008 regulerer den overordnede planleggingen i kommunene, som skal 
sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, den sosiale og kulturelle utviklingen i 
kommuner og regioner, samt avklare samfunnsmessige behov og oppgaver og angi hvordan 
oppgavene kan løses. 

I plan- og bygningsloven av 2008 ble folkehelsearbeidet løftet fram som en av de overordnede 
oppgavene i planleggingen. Folkehelseloven fastsetter at kommuneplanen skal omfatte mål og 
strategier for folkehelsearbeidet 

Folkehelsearbeidet er definert som en overordnet, tverrfaglig, sektorovergripende og 
nivåovergripende oppgave. Det gjenspeiles i bestemmelser i folkehelseloven som fastsetter at 
kommuneplanene skal omfatte mål og strategier for folkehelsearbeidet som tar utgangspunkt i 
oversikten over helsetilstanden og er egnet til å møte de utfordringene kommunen står overfor.   

Når assisterende rådmann skal ha ansvaret for kommuneplan vil ivaretakelsen av folkehelsearbeid 
som et tverrfaglig og sektorovergripende område naturlig inngå i denne oppgaven.  

Gjennomføring av tiltak/aktiviteter og bruk innen folkehelsearbeid vil skje i kommunalområdene. I 
Forhandlingsutvalgets utredning har kommunalområdet Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling fått et 
særskilt ansvar for folkehelse og forebyggende arbeid. 

Innkjøp 

Organisering av innkjøpsfunksjonen og tilgjengelige ressurser er ulikt organisert i dagens Andebu, 
Stokke og Sandefjord kommuner.   

Organisering, tilgjengelige ressurser og kompetanse er virkemidler som har betydning for hvordan 
innkjøpsfunksjonen kan støtte opp under organisasjonens behov.  

Viktige momenter er 

 Gjennomslagskraft i organisasjonen. 

 Behov for og utnyttelse av innkjøpskompetansen. 

 Design av interne innkjøpsprosesser. 

 Veilederfunksjon overfor sektorene 
 

Prosjektleder vurderer at innkjøpsfunksjon er en sektorovergripende funksjon, ved å ha ansvar for 
koordinering av den samlede anskaffelsesvirksomheten i kommunen. Dette omfatter bl.a. aktiv 
medvirkning ved forberedelse og inngåelse av rammeavtaler for hele eller deler av kommunen.  

Grunnlaget for innkjøpsarbeidet bør være basert på en gjennomgående plan som gjelder for hele 
organisasjon f.eks. i form av en Anskaffelsesstrategi.  Her vil en fastlegge overordnede strategier, 
felles retningslinjer og opplæringstiltak mv. og det vurderes som riktig at det overordnede ansvaret 
for innkjøp legges hos assisterende rådmann.   

Nærmere avklaring av ressurser og organisering vil man komme tilbake til senere. Det samme gjelder 
fastsettelse av mål og strategier for innkjøpsarbeidet.  
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IT 

Digitalisering er et satsningsområde for nye Sandefjord. Å lykkes med denne satsningen avhenger av 
at man evner å jobbe godt på tvers, og spille godt sammen med IT-avdelingen fra planlegging til 
implementering. 

Organisering av IT/IKT-funksjonen og tilgjengelige ressurser er ulikt organisert i dagens Andebu, 
Stokke og Sandefjord kommuner.   

I dagens Sandefjord er funksjonen plassert i økonomiavdelingen, mens Stokke har lagt ansvaret hos 
organisasjonsdirektør. I Andebu er det ikke i tilsvarende grad en særskilt IT-avdeling.  

Dagens IT-avdelinger har i stor grad oppmerksomhet på drift.  

Med de utfordringene avdelingen skal bidra til å løse vil det bli behov for å styrke kompetansen på IT-
strategi og IT-arkitektur. Denne kompetansen vil ha mange forbindelser til, og ha et tett samvirke 
med, gjennomføringen av digitaliseringsprosjektene.  

Prosjektleder ser mange fordeler ved å plassere IT avdelingen i nye Sandefjord som en integrert del 
av satsingen på digitalisering. Det er ønskelig å «løfte» IT-avdelingen, med sterkere og tettere 
forbindelse til kommunalområdenes leveranser, og i forsterkningen av en brukerorientert og fleksibel 
intern støttetjeneste. 

Ledergruppa sine konklusjoner20.april 2016 
Funksjonene innkjøp, folkehelse og overordnet planarbeid/kommuneplan legges til assisterende 
rådmann sitt ansvarsområde. 

Ansvar for IT-funksjonen legges til prosjektleder for digitalisering og nye løsninger. Når 
prosjektperioden avsluttes, vil det bli vurdert hvordan digitalisering og IT samlet sett skal organiseres.  

Før endelig konklusjon gjennomføres drøfting med tillitsvalgte i overensstemmelse med lov og 
avtaleverk. 

 

Drøfting med hovedtillitsvalgte 
Saken har vært drøftet med de hovedtillitsvalgte som er representert i Partssammensatt Utvalg.  

Disse gav slik tilbakemelding til prosjektleder: Da har alle PSU-medlemmer lest gjennom dokumentet 
og har ingen innspill å komme med annet enn at det ser greit ut. 
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Prosjektleders vedtak  
Prosjektleder har vedtatt slik organisatorisk plassering av hhv 

 Innkjøp 

 Folkehelse 

 Overordnet planarbeid/ kommuneplan 

Disse funksjonene legges til assisterende rådmann sitt ansvarsområde. 

 

 It 

Denne funksjonen legges til prosjektleder for digitalisering og nye løsninger. Etter at 
prosjektperioden er avsluttet vil det bli vurdert hvordan digitalisering og IT samlet sett skal 
organiseres.  

 
 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker Tina Skarheim 

Prosjektleder Prosjektkoordinator 
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Digitalisering og nye løsninger  

Beslutning av ledergruppe (styringsgruppe) 14.april 2016:  

Bakgrunn og målsettinger 
Ledergruppa diskuterte prosjektet/arbeidet med digitalisering og nye løsninger. 

Informasjonssamfunnet kan synes å være på vei inn i en ny fase, som på mange måter kan 
sammenliknes med en industriell revolusjon. Det ufattelige nivået av datakraft, kombinert med de 
enorme mengdene av informasjonstilfang skaper nye muligheter og utfordringer. Samtidig utvikles 
det kunstig intelligens, og ny teknologi kan overta eller supplere en rekke oppgaver som tidligere 
måtte utføres av mennesker. 

Teknologiendringene skjer i alle bransjer, men ikke helt på likt, og ikke på akkurat samme måte. 
Innenfor kommunal sektor er det særlig på saksbehandling/forvaltning og innenfor velferdsteknologi 
vi ser de største mulighetene. 

Sandefjord kommune vil satse på digitalisering og nye løsninger, med begrunnelsen i at dette vil gi 
oss muligheter for bedre tjenester og servicenivå til innbyggere og næringsliv. Nye løsninger skal 
forenkle kontakten mellom kommunen og publikum, og vi ønsker å styrke innbyggerdialogen og 
forbedre kommunikasjonen. En mer effektiv forvaltning vil også frigjøre tid og ressurser til «varme 
hender» der det trengs, og bidra til best mulig bruk av fellesskapets midler. 

Hvor er vi i dag? 
En forenklet status på digitaliseringsområdet våren 2016 i dagens tre kommuner viser:  

• Infrastruktur ufullstendig, ikke bygget mellom kommunene 
• Mange enkelttiltak, ikke systematisk og helhetlig 
• Store variasjoner med tanke på løsninger, aktiviteter og utstyr 
• Digital tjenesteutvikling skjer oftest i tjenesteområdene.  
• Samarbeidet med IT blir etablert sent i prosessen, og en har ikke et gjennomgripende 

prosjektansvar 
• Mange digitale prosjekter lykkes dårlig i implementeringsfasen 

 

Oppsummert er inntrykket at mye av gevinstpotensialet i digitaliseringsprosjektene ikke realiseres. 
Kommunene har anskaffet verktøy eller løsninger, men lykkes ikke godt nok med å ta i bruk og hente 
ut merverdien av nye løsninger. 

  

Notat 

Ledergruppe nye Sandefjord 
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Satsinger fremover 

1. Innbyggerdialog 

1.1. Innbyggerdialog 

 Den digitale innbyggerdialogen foregår i hovedsak gjennom to kanaler: Nettsidene og 
Facebook 

 I snitt er 2 000 innbyggere innom nettsidene til Sandefjord hver dag, disse besøker i 
gjennomsnitt 2,25 sider 

 Sandefjord har flest Facebook-følgere av alle norske kommuner (17 761 følgere pr 8. april 
2016), Stokke har 1 309 og Andebu 850 følgere. 

1.2. Hva har vi? 

 Digitale skjemaer 
• Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbyggere å søke tjenester 

på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen enkel og 
oversiktlig. 

• Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet Vi bruker 25 digitale/e-dialog-skjemaer i 
dag, 64 i word/.pdf, 11 e-post. 20 skjemaer ligger utenfor løsningen (kulturskole, 
barnehage, SFO) 

 Demokratimodul/møtekalender, streaming av møtene i bystyre 

 Byggesak24:7 Innsyn gjør byggesaksdokumentene (tilbake til 2005) tilgjengelige for 
publikum i kommunens portal. Dokumenter, kart og tegninger hentes direkte ut fra 
sak/arkivsystemet 

 Lag og foreningsoversikt 

 Varsle om feil (VOF) 

2. Videreføring av igangsatte prosjekter 

2.1. Behov for å avklare deltagelse i, og evt prosjektledelse av:  

 HSO: Videreføre velferdsteknologiplanen, med vekt på prosjektoppfølging og fremdrift 

 OK: Styrke eget nett, evaluere pilot samhandlings og delingsportal, implementere ny 
felles portal i alle skolene 

 KFBS: Nye nettsider Hjertnes kulturhus, bibliotek 

 PM: Digitalisere byggesaksarkiv 

 Adm: Nytt sak/arkivsystem, HRM, nettside - kommuneportal 

2.2. Arkitektur – eks HSOi 

 Kompleksiteten og «stafettløpet» må beskrives 

 Behov for å tenke arkitektur og sammenheng 

 Samarbeid IKT, digitalisering og kommunalområdene 

 Beskrive brukerreiser? 

3. Nye tjenester 

3.1. SvarUT:  

 Med SvarUt kan kommunen ekspedere utgående post digitalt. Innbyggere som har valgt 
Digipost eller e-Boks som postkasse får posten her. Øvrige innbyggere og virksomheter 
får posten i Altinn.  

 SvarUt koples vanligvis til kommunens sak/arkivsystem, men også til andre fagsystemer. 

 Det jobbes også med en funksjonalitet for å kunne ta i mot informasjon (SvarInn). 
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3.2. «Mitt Sandefjord» 

 Mobilapp 

 Parkering 

 «Hva skjer?» 

 «Turvelgeren» 

 Brøyteinfo 

 Varsling (i stedet for SMS) 

 Påminnelse (boklån, frister) 

3.3. Overordnet systemutvikling  

 En innbygger - én journal (Ligger et stykke inn i fremtiden, men vil bli viktig) 

 Kjernejournal (eHelsedir + mange statlige aktører) 

 eByggesak (pilot i Trondheim kommune, leveres til dem i løpet av 2017) 

 Helsetjenester på nett (helsenorge.no) (Nettjenester for å bestille time hos helsestasjon, 
fastlege skal piloteres) 

4. Kommunikasjon og samhandling internt 

 Etablere felles intranett, evt samhandlingsportal, systemportal 

 Prosjektforum, metodikk og systematikk 

 Gevinstrealisering, metodikk og maler 

 Kontinuerlig forbedringsmetodikk 

 Brukerdialog, metodikk og data 

 Informasjonssikkerhet 

Organisering 

Kontroll og kompetanse 

 En tverrgående satsning vil gi en løpende oppdatert oversikt over status og utvikling for 
digitaliseringsprosjekt i hele organisasjonen. 

 Dette vil bidra til at nye løsninger er i tråd med avklarte standarder og prinsipper. 

 Ved å samle ressursene som finnes spredt i organisasjonen, kan vi spisse kompetansen på 
områder som f.eks. virksomhetsarkitektur. 

 I stedet for at hver enkelt sektor har overlappende kompetanse, kan man i større grad 
utfylle hverandres. 

 Bedre kontroll av porteføljen og infrastruktur vil understøtte dette. 

Større gevinst 

 På lang sikt vil en felles satsning på digitalisering gi en større gevinst enn om den skjer 
spredt. 

 Det forenkler og effektiviserer driften, bl.a. ved at man følger ett sett med standarder og 
arkitekturprinsipper. 

 Ved å samle midler til investeringer, kan man gjennomføre prosjekt raskere og mer effektivt 
(men ikke alle samtidig). 

Flere digitale tjenester 

 En felles satsning vil gi flere digitale tjenester – først og fremst fordi man samler ressursene 
og kan prioritere opp noen prosjekter. 

 Men også fordi man vil få drahjelp til å komme i gang. 
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Prosjektgruppe 

 Formål: Utarbeide forslag til digitalplan, med prioriteringer for kommunen 

 Deltakere: Gruppe bestående av deltagere fra kommunalområdene + økonomi og HR. 
Prosjektleder digi leder prosjektet 

 Behandling: I tillegg til å utarbeide plan skal gruppa evaluere gjennomføring av 
delelementene i digiplanen, og ha ansvar for utarbeidelse av prosjektstyring og 
porteføljestyring 

 Styringsgruppa bestiller – ansvar for hva som skal utføres. Skal ha et overordnet og 
helhetlig perspektiv. 

 Prosjektet utfører – ansvar for gjennomføringen. Fra plan til implementering. Prosjektering, 
teknisk utrulling, installering, opplæring og implementering. 

Budsjett 

 Prosjektet tildeles et budsjett for gjennomføring som er tilpasset prioritering og ambisjoner 

 Budsjett følger ordinær budsjettbehandling 

 Prosjektene må utformes for å vise gevinstrealisering 

 En samling av ressursinnsatsen, med tilhørende rapportering vil styrke helheten og 
gjennomføringskraften til en digital enhet 

Veien videre 

 Digitaliseringsprosjektet legger inn milepæler/aktiviteter i prosjektstyringsverktøyet for 
styringsgruppa sin behandling 27.april 2016. 

 Det oppnevnes en overordnet prosjektgruppe for digitaliseringsprosjektet, arbeidet 
organiseres som en tverrgående prosess. 

 De ulike delprosjektene utformes slik at de viser gevinstrealisering.  

 Informasjons- og datasikkerhet tas inn i arbeidet.  

  

 Strategi for digitalisering legges frem for Fellesnemnda 14.juni 2016 

 Utarbeide digital handlingsplan, med målsetting om vedtak innen 31.desember 2016, 
fortrinnsvis sammen med budsjettbehandlingen 

 Behandle digital handlingsplan ifm budsjettet 2017 

Vedtak:  
Ledergruppa støtter innhold og retning på digitaliseringsarbeidet slik det fremkommer av notatet. 

Ledergruppa ser at en samling av ressursinnsatsen, med tilhørende rapportering, vil styrke helheten 
og gjennomføringskraften for en digital enhet. 

Ledergruppa forblir styringsgruppe for prosjektet, og ønsker at viktige, større og prinsipielle 
diskusjoner fremmes som egne saker for styringsgruppa.  

Prosjektet tildeles et budsjett i 2016 for gjennomføring som er tilpasset prioritering og ambisjoner. 
Dersom det er behov for ytterligere bevilgning eller beslutning tas dette opp i styringsgruppa.   

 
 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker Tina Skarheim 

Prosjektleder Prosjektkoordinator 

                                                 
i
 Kilde: PA Consulting 
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Anskaffelser 2016 Anskaffelse

Service/         

vedlikehold Opplæring Konvertering Sum kostnader Kommentarer

HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Sosial 1 000 000 1 000 000 Anbud, nytt system. Beløpet inkl. opplæring og konvertering

EPJ (pleie og omsorg) 300 000 400 000 700 000 Beholder Acos, kostnader til opplæring (inkl. vikarinnleie) og konvertering

Barnevern 100 000 100 000 Anslag konvertering, må gjøre en jobb til tross for samme system

Helsestasjon 100 000 100 000 Anslag konvertering, må gjøre en jobb til tross for samme system

Sum 1 000 000 300 000 600 000 1 900 000

SKOLE OG BARNEHAGE

Lisenser 300 000 300 000 Koster 550 pr. bruker, gir tilgang til alle Microsofts produkter. Sfj + Andebu har i dag

Pedagogisk programvare 500 000 300 000 50 000 850 000 Skooler, forlag, Vokal. Er innført i Sfj og Andebu

Sum 800 000 300 000 50 000 1 150 000

TEKNISK

Kommunalteknikk 250 000 50 000 100 000 400 000 Utvidelse av gjeldende avtaler, kostnader til opplæring og konvertering

Eiendom  75 000 100 000 175 000 Utvidelse av gjeldende avtaler, kostnader til opplæring og konvertering

Sum 250 000 200 000 200 000 575 000

 

NETTVERK  

Trådløst nett ny kontroller 107 000  107 000

Trådløse punkter lisenser Cisco One 112 000 112 000  

Styrking kjernenett/infrastruktur 600 000  600 000        

Fiber Stokke Andebu (Ca 3 km graving) 1 200 000  1 200 000 Forhandler om tilbud. Bestilles av Gigafib

Fiber Stokke Sandefjord 55 000 55 000 Fått tilbud

Sum 2 074 000 2 074 000

ETABLERE FELLES AD/LCS

AD/LCS og Citrix  konsulentbistand 2 000 000 2 000 000 Anbud ut i mai, ikke fått tilbud ennå. Basert på antagelse

Sum 2 000 000 2 000 000

FELLES ØK.SYSTEM I TRE KOMMUNER

Etablering av Agresso 200 000 825 000 300 000 1 125 000 Etablere i øk systemet + anslag kostnader historiske data

Sum 200 000 825 000 300 000 1 125 000

ETABLERE LØNN/PERS I TRE KOMMUNER

Etablering av Visma 200 000 125 000 115 000 440 000 Basert på fremforhandlet tilbud

Sum 200 000 125 000 115 000 440 000

SERVERROM, SAN

SAN 1 500 000 1 500 000 Anbud ute. Inkl 5 års vedlikehold

Servere VMware 2 stk 300 000 300 000 3 års vedlikehold inkludert

Kabling serverrom 100 000 100 000 Stipulert

Overvåking serverrom, alarmer, m.m. 100 000 100 000 Inkl temperatur, innbrudd, ikke påbegynt

Overvåkingssystem drift 200 000 200 000 Stipulert, ikke påbegynt

Sum 2 200 000 2 200 000

LISENSER

Microsoftavtale adm leie 300 000 300 000

Microsoft Office365 SAS-prosjekt samhand 40 000 40 000

Citrix-lisenser 800 000 800 000

Sum 1 140 000 1 140 000

SERVERE OG APPLIKASJONER

Backup-løsning 1 000 000 1 000 000

Brukerstøttesystem 35 000 35 000

Sum 1 035 000 1 035 000

TOTALSUM 13 639 000

Anskaffelser 2017 Anskaffelse

Service/         

vedlikehold Opplæring Konvertering Sum kostnader Kommentarer

Skoleadministrativt system 1 200 000 300 000 50 000 1 550 000 Anskaffes vår 2017. Anslag basert på pris anskaffelse 2013 i Sandefjord

Kart/oppmåling 400 000 75 000 100 000 575 000 Anskaffes vinter 2017. Utvidelse av gjeldende avtaler, kostnader til opplæring og konvertering

Leie fiber Sandefjord bredbånd 750 000 750 000 SLA hos Sandefjord bredbånd

Dokumentasjon av kommunens nett 250 000 250 000 Utføres av Sandefjord bredbånd

TOTALSUM 3 125 000
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Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
29/2016 Partssammensatt utvalg 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke skjema i 
vedlegg 1. 

· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 Skjema - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
Vedlegg 2 - Samfunnsverdier og konsekvenstyper 
 
 

Bakgrunn 

Kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke slår seg sammen til nye Sandefjord kommune 
1.1.2017. I den forbindelse plikter kommunen å vurdere hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe og vurdere disse i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Med 
utgangspunkt i denne skal kommunen utarbeide en beredskapsplan (Lov om kommunal 
beredskapsplikt § 14 og 15). ROS-analysen skal forankres i kommunestyret (Forskrift om 
kommunal beredskapsplikt § 2, 2. ledd). 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 59/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 
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· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke skjema 
i vedlegg 1. 

· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 

 

Kommunal beredskapsplikt 

Kommunen skal sikre innbyggernes sikkerhet og trygghet og være i stand til å håndtere en 
krisesituasjon om den skulle oppstå. Dette skal skje ved å jobbe systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for 
tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. (Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
§ 1.)  

For å oppnå dette må nye Sandefjord utarbeide: 

· Overordnet og helhetlig ROS-analyse. 
· Overordnet beredskapsplan og plan for kriseledelse. 
· Revidert og koordinerte delplaner (kommunens øvrige beredskapsplaner). 
· Plan for implementering og opplæring. 

Særlovgivning stiller krav til at kommunen utarbeider beredskapsplaner innenfor en rekke områder. 
Eksempler på slike lovkrav finnes blant annet i brann- og eksplosjonsvernloven, 
forurensningsloven, opplæringsloven, strålevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, 
smittevernloven, forsyningsloven og vannressursloven. 

Kommunenes evne til å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet er viktig for den nasjonale 
beredskapen. Nesten alle hendelser omtalt i nasjonalt risikobilde (utarbeidet av DSB) skjer i en 
kommune. Det er derfor naturlig at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen 
følger de samme prinsipper som nasjonal beredskap bygger på. 

· Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå. 
· Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige 

organiseringen. 
· Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det faglige ansvaret, har også ansvar i en krise. 
· Samvirkeprinsippet: Kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke 

med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og 
krisehåndtering. 

Kommunens beredskapsplaner  

Foruten å utarbeide en helhetlig og overordnet ROS-analyse skal kommunen ha en overordnet 
beredskapsplan som minimum inneholder: 

· Plan for kriseledelse. 
· Varslingslister over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. 
· Oversikt over ressurser kommunen har til rådighet ved uønsket hendelse. 
· Evakueringsplan og plan for befolkningsvarsel. 
· Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte.  

Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i 
kommunen, og påse at kommunens beredskapsplaner er samordnet med andre relevante 
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offentlige og private krise- og beredskapsplaner (forskrift § 4). Kommunen har en pådriverrolle 
overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske område når det gjelder 
samfunnssikkerhets og beredskap. Eksempler på relevante aktører kan være eiere av kritisk 
infrastruktur, frivillige organisasjoner eller bedrifter med storulykkepotensiale. 

Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 

Forskrift for kommunalberedskapsplikt § 3 gir kommunen plikt til å integrere samfunnssikkerhets- 
og beredskapsarbeidet i den ordinære, langsiktige virksomhetsstyringen. Det betyr at forhold 
kommunen har avdekket i  helhetlig ROS-analyse bør innarbeides i planer og prosesser etter plan 
og bygningsloven (Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt s. 16). 

Kravet til helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid må også sees i 
sammenheng med krav om internkontroll og dokumentasjon (Internkontrollforskriften HMS § 5). 

Prosjektets arbeid og fremdriftsplan 

Arbeidet med ny helhetlig ROS-analyse og ny beredskapsplan er prosjektorganisert. 
Prosjektgruppen består av: 

· Stein Rismyhr, rådmann Andebu kommune og leder av prosjektet. 
· Morten Lysheim, virksomhetsleder bygg-, plansaker og geodata Stokke kommune. 
· Jahn Pettersen, avdelingsleder Servicetorg Stokke kommune. 
· Magne Johannessen, brannsjef Sandefjordkommune. 
· Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege Sandefjord kommune. 
· Thor Henry Thorød, kvalitetsrådgiver Andebu kommune.  

Prosjektet har søkt råd hos beredskapssjefen ved Fylkesmannen i Vestfold og NUSB, Nasjonalt 
utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, og gjennomført kurs hos NUSB. I 
kartleggingen som gir grunnlaget for helhetlig ROS-analyse deltok i alt 22 medarbeidere fra ulike 
sektorer og virksomheter fra de tre kommunene. 

Milepæl Frist for 
gjennomføring 

Kartlegging som forberedelse til overordnet helhetlig ROS-analyse er 
gjennomført. 

Utført  
12.05.2016 

Beskrivelsen av prosessen med ROS-analyse og arbeidet med ny 
helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap for nye 
Sandefjord sendes Fylkesmannen som et tiltak for å lukke avvik ved 
Fylkesmannens tilsyn med Stokke kommune. 

02.06.2016 

Prosessen med ROS-analyse og arbeidet med ny helhetlig plan for 
samfunnssikkerhet og beredskap for nye Sandefjord forankres. Sak 
til Fellesnemda. 

14.06.2016 

Det er anskaffet  ny CIM (dataverktøy for ROS, beredskapsarbeid og 
krisehåndtering). 

19.08.2016 

Overordnet og helhetlig ROS er utarbeidet og lagt inn i CIM. 20.09.2016 
Delplaner fra ulike fagområder (skole, helse, teknisk, ikt) er 
utarbeidet. 

20.09.2016 

Beredskapsplan for kriseledelse og plan for krisekommunikasjon er 
utarbeidet. 

20.09.2016 

Overordnet plan for samfunnssikkerhet og beredskap for nye 
Sandefjord er utarbeidet. 

20.09.2016 

Opplæringsplan og plan for øvelse knyttet til implementering av ny 
beredskapsplan er utarbeidet. 

20.09.2016 

26



Overordnet ROS-analyse og helhetlig planverk for 
samfunnssikkerhet og beredskap legges frem for Fellesnemda. 

11.10.2016 

Rom for krisestab er etablert. 01.11.2016 
Opplæring og en "skrivebords-øvelse" er gjennomført. 15.12.2016 
Overordnet ROS-analyse og helhetlig planverk for 
samfunnssikkerhet og beredskap behandlet i det nye kommunestyret 
(i sitt andre møte). 

15.12.2016 

 

Overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Den overordnede og helhetlige ROS-analysen skal forholde seg til nasjonalt risikobilde (DSB, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og NSM, Norsk Sikkerhetsmyndighet) og 
Fylkesmannens risiko- og sårbarhetsvurdering (FylkesROS). I tillegg må den forholde seg til ROS-
analyser som er fortatt i kommunens egne virksomheter og de risikoene omliggende kommuner og 
andre relevante aktører har kartlagt. I utarbeidelsen av helhetlig ROS-analyse for nye Sandefjord 
legges ROS-analyser fra Stokke, Andebu og Sandefjord til grunn. 

Kartleggingen har definert 15 uønskede hendelser som skal analyseres. 14 av hendelsene er 
hentet fra de tre eksisterende kommunene eller FylkesROS. Den 15. hendelsen er føyd til som et 
resultat av økt fokus på vold og overgrep mot barn. I brev fra Justis- og beredskapsdepartementet 
til alle landets kommuner 1.4.2016 presiseres det at:  

«Alle kommuner må ha en beredskap når det gjelder å forebygge og avdekke vold i nære 
relasjoner og vold og seksuelle overgrep mot barn. Når vold avdekkes skal det kommunale 
tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid og ha et godt samarbeid med aktører også 
utenfor de kommunale tjenestene.» Kommunene blir utfordret til å «gjennomføre ROS-analyser 
som skal bidra til å sette kommunen i stand til å utarbeide gode planer for hvordan slike skaler kan 
forebygges, avdekkes og håndteres, inkludert heving av kompetanse hos kommunens ansatte og 
gode rutiner for samarbeid mellom involverte aktører både i og utenfor kommunen.» 

Oversikt over hendelser som er definert i prosessen med helhetlig ROS: 

 

 

Arbeidet med å beskrive de uønskede hendelsene, årsaker, eksisterende risikoreduserende tiltak 
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og kartlegging av om dette allerede er ivaretatt i eksisterende planer i de tre kommunene, er utført.  
ROS-analyse er tidkrevende og det vil være nødvendig å prioritere hvilke hendelser som skal 
gjennomgås grundig i 2016 og hvilke hendelser som kan analyseres grundig i 2017. Eksempler på 
det siste vil være hendelser som nylig er vurdert i alle tre kommunene og hvor beredskapsplaner 
med tiltakskort vurderes å utgjøre nødvendig sikkerhet og beredskap. For øvrig brukes følgende 
kriterier for prioritering (Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen s. 24): 

· Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser 
· Uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever 

samordning 
· Uønskede hendelser som går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av 

ordinære rutiner og redningstjeneste 
· Uønskede hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen 

 

Når hendelsene skal analyseres blir det viktig å sette sammen grupper med ulik kompetanse 
relatert til de ulike hendelsene. Det vil være naturlig at representanter fra de forskjellige nødetatene 
er representert. Det vil også være aktuelt å be representanter fra privat næringsliv, leverandører av 
samfunnskritisk infrastruktur og fra frivillige organisasjoner, som har en rolle knyttet til 
samfunnssikkerhet og beredskap, om å delta. Analysen for den enkelte hendelse blir ført i et 
skjema tilsvarende eksemplet i Veilederen til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunene 
(Vedlegg 1). Det samme skjema blir benyttet i FylkesROS. 

Når sannsynlighet for den uønskede hendelsen skal angis vil kategoriene som er angitt i 
veilederen fra DSB bli brukt som utgangspunkt. I ROS-analyse er det mange variabler og mange 
ukjente faktorer. Derfor kan det bli aktuelt å endre verdiene i analysen av enkelte hendelser. Dette 
vil i så fall bli begrunnet i selve ROS-analysen. Samfunnsverdier og konsekvenstyper, kategorier 
for konsekvens, sannsynlighet, usikkerhet og styrbarhet ligger som vedlegg til denne saken og er i 
sin helhet hentet fra DSB veileder til helhetlig ROS-analyse i kommunen (Vedlegg 2). 

Konsekvens blir vurdert i forhold til følgende samfunnsverdier og konsekvenstyper: 

 

Alvorlighetsgraden av konsekvensene er delt inn i 5 kategorier: 
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Kategori-inndelingen for de ulike samfunnsverdiene er satt opp i tabeller i vedlegg 2. 

 

Vurdering av sannsynlighet for tilsiktede handlinger 

Med tilsiktede handlinger menes vold, overgrep, terror, tyveri og sabotasje. Det har vist seg at 
standard vurdering for sannsynlighet når det gjelder tilsiktede handlinger ofte medfører at 
sannsynlighet vurderes som så lav at hendelsen kommer under tiltaksgrense. Av den grunn 
benyttes en såkalt tre-faktor modell eller «risiko-trekant». (Risiko 2016, NSM.) Årsaken til dette er 
at historien, hvor ofte dette har forekommet tidligere, ikke gir godt nok svar på hvor sannsynlig det 
er at det vil skje igjen. Derfor vil analyse av en uønsket tilsiktet handling vurdere om verdien (for 
eksempel skolebarn, sensitive opplysninger, mm.) er interessant for en trussel (gjerningsperson). 
Så blir det viktig å vurdere sårbarhet (tilgjengelighet, dårlig sikring, mm.) for å vurdere risiko. Det er 
ikke utarbeidet verdier eller kategorier på disse tre faktorene. 

  

 

God sikkerhetskultur 

Like viktig som gode planer og riktig kompetanse er en god sikkerhetskultur. NSM har definert 
sikkerhetskultur som «… summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og adferd som 
kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsadferd.»  Ledere er viktige for å sikre 
tilstrekkelig kunnskap hos medarbeidere og skape en åpenhetskultur som ikke tier om feil og avvik 
som kan true sikkerhet. 
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Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Thor Henry Thorød 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2426 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Avtale om drift av mottak for personer som er utsatt for seksuelle overgrep 
(SO-mottak) 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
30/2016 Partssammensatt utvalg 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

Forslag til avtale vedrørende drift av SO-mottak godkjennes. 

 

Vedlegg: 
Avtale fra 2017 utkast pr. 02.05.16 
 
 

Sammendrag 

Sandefjord har siden 2005 vært vertskommune for SO-mottaket i Vestfold. SO betyr seksuelle 
overgrep. Fra 01.01.2016 ble ansvaret for overgrepsmottakene overført helseforetakene. 
Sykehuset i Vestfold (SiV) har i 2016 en avtale med Sandefjord kommune om kjøp av denne 
tjenesten. SiV ønsker en ny avtale med Sandefjord kommune om drift av SO-mottak fra 2017. Det 
inngås en 3-årig avtale med SiV om drift av SO-mottak. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 60/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda godkjenner forslag til avtale. 

Bakgrunn 

SO-mottaket (ambulerende voldtektsmottak) har fra 1. mars 2005 vært et interkommunalt 
samarbeid, der alle kommunene i Vestfold deltok (unntatt Sande og Svelvik som har hatt avtale 
med Buskerud). Det administrative og medisinskfaglige ansvar har vært lagt til Sandefjord 
kommune. De 12 deltakende kommuner har bidratt til finansiering basert på innbyggertall. 
Ansvaret for mottak og behandling av voksne som er utsatt for seksuelle overgrep er fra 2016 
overført spesialisthelsetjenesten i samsvar med anbefaling i Stortingsmelding 15 (2012-2013) 
Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. De overgrepsmottak som i dag fungerer 
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godt, kan videreføres gjennom avtaler mellom kommune og sykehus. Sandefjord kommune og 
Sykehuset i Vestfold har i 2016 en avtale og denne ønsker SiV å forlenge. 

SO-mottaket 

SO-mottaket i Vestfold gir tilbud om akutt undersøkelse og behandling ved fylkets legevakter og på 
dagtid (hverdager) hos fastlege. Det er en SO-sykepleier og legevaktslege/fastlege, som sammen 
gir tilbudet til pasienten. Tiltaket er et lavterskeltilbud, lett tilgjengelig for alle, uansett alder, kjønn 
og sosial tilhørighet og uavhengig av anmeldelse. Pasientene tilbys et tredelt tilbud som består av 
medisinsk behandling i forhold til skade, graviditet og smitte, rettsmedisinsk undersøkelse, 
psykososiale støttesamtaler, hjelp og veiledning for videre oppfølging og eventuelt anmeldelse. 
Pasienten gis 3 måneders betenkningstid i forhold til ønske om anmeldelse. Tilbudet er et akutt 
tilbud, dvs inntil 7 dager etter overgrepet. Tilbudet er for voksne fra fylte 14 år. SO-mottaket har en 
egen sakkyndig lege, som utarbeider de rettsmedisinske erklæringene. 

SO-mottaket har ansatt 13 sykepleiere, avdelingsleder og lege i deltidsstillinger, til sammen 2,1 
årsverk. Sykepleierne som har spesiell kompetanse på helseoppfølging og rettsmedisinsk 
undersøkelse av personer utsatt for seksuelle overgrep, inngår i en vaktordning. SO-mottaket har 
et budsjett på 2.9 millioner for 2017 basert på 75 saker per år. Sykehuset i Vestfold refunderer 
utgifter basert på faktiske regnskapstall. 

Konklusjon 

Sandefjord kommune har bygget opp SO-mottaket i Vestfold og har hatt ansvar for drift siden 
2005. Fra 2016 ble ansvaret overført fra kommune til helseforetak. Sandefjord kommune og 
Sykehuset i Vestfold har i 2016 en avtale om drift av SO-mottak som ønskes forlenget av begge 
parter. 

Sandefjord kommune har kompetanse til å gi overgrepsutsatte i Vestfold et faglig godt tilbud 
gjennom helseoppfølging og rettsmedisinsk undersøkelse. Sykehuset i Vestfold har økonomisk 
ansvar for tilbudet.  

Det inngås avtale om drift av SO-mottak for 2017-2019. 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tine Luberth 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Avtale 

om  

drift av mottak for personer som er utsatt for seksuelle overgrep (SO-mottak) 

 

1. Avtaleparter 

Denne avtalen er inngått mellom Sandefjord kommune(SK) org. nr 916882807 og Sykehuset i 
Vestfold HF(SiV HF) org. Nr 983975259 

2. Bakgrunn – formål med avtalen 

Avtalen er inngått med bakgrunn i at SiV HF ønsker å forlenge avtale inngått med SK om drift 
av SO-mottak fra 2016, videre for 2017-2019. 

3. Omfang  

Denne avtalen innebærer at SK står for organisering og drift av SO-mottak i Vestfold.  

Tilbudet er et ambulant akutt-tilbud og gis ved legevakter i Vestfold, hos fastleger og andre 
kommunale helsetilbud og ved SiV HF.  

Tilbudet er tilgjengelig på heldøgnsbasis hele året.  

Tilbudet ved SO-mottaket er for personer fra fylte 14 år. Bistand kan også gis ved sporsikring 
hos personer under 14 år ved Barneavdelingen SiV HF.  

So-mottakets tilbud skal være i samsvar med nasjonale føringer og retningslinjer. 

4. Økonomi 

SiV HF forplikter seg til å dekke alle kostnader ved mottaket. Vedlagte budsjett for 2017 med 
en netto kostnad på 2 914 000 kr legges til grunn. Budsjettet justeres hvert år for endring i 
lønnsvekst slik det fremgår av SKs budsjettforutsetninger. Første endring vil være for 2018. 

SK fakturerer SiV HF 2 ganger pr. år basert på regnskap (og ikke budsjett).  Avvik utover 10 % 
på periodisert budsjett skal meldes løpende til SiV HF for at SK skal ha rett til å fakturere mer 
enn budsjett.  

Det årlige budsjettet er basert på estimert aktivitetstall.  Ved vesentlig økning av aktivitet, 
eller endringer i nasjonale føringer eller retningslinjer, må ressursbruk og organisering endres 
i henhold til dette. 

5. Kompetanse og samarbeid 

SK skal sikre og utvikle kompetanse i henhold til de nasjonale faglige retningslinjene som 
foreligger. SO-mottaket skal ivareta samarbeidet med politiet, påtalemyndighet, den 
rettsmedisinske kommisjon, og nødvendige helse- og sosialtjenester. 
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6. Varighet og endring 

Avtalen gjelder fra 01.01.2017 til 31.12.2019. Innen 01.02.2019 skal partene ha varslet 
hverandre om eventuell forlengelse av avtalen. 

 

 

Sandefjord, den       Tønsberg, den 

 

…………………………………….      ……………………………………….. 

Gudrun Haabeth Grindaker      Stein Kinserdal 

Rådmann        Administrerende direktør 
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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 
31/2016 Partssammensatt utvalg 14.06.2016 
 
 
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 
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ikke pliktig til å inngå en slik avtale. 

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. 

Fellesnemnda behandlet saken i møte 24.05.2016, sak 50/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Saken utsettes. 

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 
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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. 

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 
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og Sandefjord, hvor gravplassforvaltingen med tilhørende myndighetsutøvelse ivaretas av 
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.    
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4. Prosjektleders vurdering 

Prosjektleder legger til grunn at gravferd og gravplassforvaltning er en viktig samfunnsoppgave, 
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 

44



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 
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.   
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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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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2427 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Opprettelse av interims-medbestemmelsesapparat (MBA) i forbindelse med 
etableringen av nye NAV Sandefjord 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
32/2016 Partssammensatt utvalg 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg støtter prosjektleders vurderinger og tar saken til orientering. 

 

 

 
 

Bakgrunn 

Prosjektgruppa NAV SAS ønsker medvirkning for alle ansatte på de berørte NAV-kontor. 
Involvering og medvirkning er viktig for å sikre at prosjektet oppnår effekt- og resultatmål.  

Frem til det nye kontoret er etablert og inntil nytt kontor-MBA er lovlig etablert og tildelt riktige 
fullmakter, opprettes et interims-MBA hvor beslutninger angående nye NAV Sandefjord kan 
drøftes. Formålet med samhandlingen mellom ledelse og tillitsvalgte er at nye NAV Sandefjords 
aktiviteter og resultater overfor brukere og samfunn skal bli best mulig gjennom medvirkning om 
tjenesteutvikling, organisering, arbeidsmetoder, kompetanseutvikling m.v. 

I hovedavtalen for kommunesektoren, forordet og del B § 1, er det beskrevet formål og 
virkeområde for tillitsvalgtes medvirkning, som i hovedsak er sammenfallende med innholdet i 
statlig hovedavtale. Kun på et par punkter, der den statlige avtalen gir forhandlingsplikt og –rett, 
foreligger det i etatssammenheng et reelt avvik mellom de to sektorenes hovedavtaler.  

Tidlig involvering og likeverdighet mellom ledelse og tillitsvalgte er grunnleggende for god 
medbestemmelse. Videre er det viktig at de parter som samhandler om en sak, må ha de 
nødvendige fullmakter til å foreta en reell behandling i forhold til det trinn i prosessen saken 
befinner seg på. Prosjektgruppa for nye NAV Sandefjord ønsker derfor opprettet et interims-MBA 
med myndighet til å behandle saker på de områder der prosjektleder har myndighet.  

De eksisterende MBA-ene i Sandefjord, Stokke og Andebu samtykker til at det opprettes et slikt 
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interims-MBA.  

Konklusjon  

Prosjektleder legger til rette for at de lokale MBA-ene opprettholdes og benyttes lokalt ut 2016. 
Saker som gjelder nye NAV Sandefjord skal legges frem for et nyopprettet og midlertidig interims-
MBA, og gjelder i hovedsak der det er naturlig å ha lokal medvirkning i prosessperioden. 

Interims-MBA vil bestå av en statlig og en kommunal representant fra hhv. Andebu og Stokke, 
samt representanter fra NAV Sandefjord, slik at alle fagforeningene sikres representasjon. I tillegg 
er det ønskelig at et verneombud deltar. 

De kommunale tillitsvalgte gis ikke forhandlingsrett slik de statlige tillitsvalgte har, og de 
eksisterende avtaleverk følges forøvrig.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Magne Eckhoff 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/233 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
 
Eventuelt - 14.06.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
33/2016 Partssammensatt utvalg 14.06.2016 
 
 
 

 

 
 

 

 

79


	Møteinnkalling - Partssammensatt utvalg - 14.06.2016
	27-2016 Godkjenning av møteprotokoll 24.05.2016
	Vedlegg - Protokoll - Partssammensatt utvalg - 24.05.2016

	28-2016 Anskaffelser IKT, organisering IKT og digitalisering
	Vedlegg - beslutning-ikt-innkjop-folkehelse-kommuneplan-20-april-2016
	Vedlegg - Vedtak digitalisering 14 april 2016
	Vedlegg - Oversikt anskaffelser

	29-2016 Helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap
	Vedlegg 1 - Skjema - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
	Vedlegg 2 - Samfunnsverdier og konsekvenstyper

	30-2016 Avtale om drift av mottak for personer som er utsatt for seksuelle overgrep (SO-mottak)
	Vedlegg - Avtale fra 2017 utkast pr. 02.05

	31-2016 Gravferd og kirkegårdsforvaltning i nye Sandefjord
	Vedlegg 1 - Kirkelig fellesnemd-sak gravplassforv-vedleggI
	Vedlegg 2 - kirkelig fellesnemd-sak gravplassforv-vedleggII
	Vedlegg 3 - Gravplassforv

	32-2016 - Opprettelse av interims-medbestemmelsesapparat (MBA) i forbindelse medetableringen av nye NAV Sandefjord
	0018 - 33_2016 Eventuelt - 14.06.2016



