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MØTEPROTOKOLL  
Partssammensatt utvalg - SAS 

 

Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG  

Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen  

Møtedato: 22.09.2015 Tid: 09:00 – 10:45 

 

Tilstede på møtet: 

Funksjon Navn Parti Møtt for 

Medlem Bjørn Ole Gleditsch H  

Medlem Tor Steinar Mathiassen H  

Varamedlem Audun Tjomsland H Anne Strømøy 

Medlem Vidar Andersen FRP  

Medlem Cathrine Andersen FRP  

Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF  

Medlem Karin Virik V  

Medlem Morten Joel Istre AP  

Varamedlem Pournima N. Patil AP Lozan Balisany 

Medlem Bjarne Sommerstad SP  

Medlem Jan Tore Rui Haugerød H  

Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Roy Standal FRP  

Medlem Grethe Østgård KRF  

Medlem Nils Ingar Aabol AP  

Medlem Wenche Davidsen AP  

    

Organisasjonene    

Medlem Anne Merete Sørensen Fagfor  

Medlem Siv Breitve Utdfor  

Medlem Roar Gunnufsen Fagfor  

Medlem Bente Wangen Nordengen Utdfor  

Medlem Arne Antonsen Fagfor  

Medlem Martin Torhaug Utdfor  

    

    

 

Behandlede saker: 33/15 – 42/15 

 

Sandefjord, 22.09.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch 

Leder 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

 

 

33/15 REFERATER / ORIENTERINGER 

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

Fylkesmannen i Vestfold 

 Gudrun Grindaker blir presentert for Fellesnemnda. 

 Anmodning om bosetting av flyktninger 

 

34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 25.08.2015 

 

35/15 DATO FOR KONSTITUERINENDE KOMMUNESTYREMØTE OG 

MØTEPLAN 

 

36/15 SAK/ARKIV – SYSTEM 

 

37/15 PROSJEKT – NAV 

 

38/15 BUDSJETT FOR FELLESNEMNDA 

 

39/15 KJØP AV LEGEVAKTPLASSER I TØNSBERG 

 

40/15 FREMDRIFTSPLAN 

 

41/15 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

42/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA DE KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

 

EVENTUELT 
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33/15 REFERATER / ORIENTERINGER 

 

 

Innstilling: 

 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

 

 

34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 25.08.2015 

 

 

Innstilling: 

 

Møteprotokollen fra Partssammensatt utvalg sitt møte den 25.08.2015 godkjennes. 

 

Møtebehandling: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

 

Møteprotokollen fra Partssammensatt utvalg sitt møte den 25.08.2015 godkjennes. 

 

 

 

35/15 DATO FOR KONSTITUERINENDE KOMMUNESTYREMØTE OG 

MØTEPLAN 

 

 

Innstilling: 

 

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

Sandefjord rådhus. 

 

2. Møteplanene for 2016 for de tre kommunene samordnes. 

 

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

ordning for politiske møteplaner etter 1. januar 2017. 

 

 

Møtebehandling: 

Jan Tore Rui Haugerød, H fremmet følgende forslag: 
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Nytt pkt 3: 

Nye representanter for fellesnemnda velges i de respektive kommunenes 

konstituerende by- og kommunestyremøter. Konstituerende møte i fellesnemnda blir 

satt til 17. november 2015. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Haugerød, H. 

Forslag fremmet av Haugerød, H ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

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

Sandefjord rådhus. 

 

2. Møteplanene for 2016 for de tre kommunene samordnes. 

 

3. Nye representanter for fellesnemnda velges i de respektive kommunenes 

konstituerende by- og kommunestyremøter. Konstituerende møte i fellesnemnda blir 

satt til 17. november 2015. 

 

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

ordning for politiske møteplaner etter 1. januar 2017. 

 

 

 

36/15 SAK/ARKIV – SYSTEM 

 

 

Innstilling: 

 

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

arbeidsdokument i det videre arbeidet for ny prosjektleder/rådmann.  

  

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

Det nedsettes egen arbeidsgruppe i anskaffelsesprosessen med medlemmer fra 

arbeidsgruppe IKT og Arkiv, og medlemmer med innkjøpsfaglig kompetanse. 

Arbeidsgruppen legger frem forslag til kravspesifikasjon for ny prosjektleder/rådmann. 

  

3.   Arbeidsgruppe Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap og medlemmer 

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

eierskap med IKA Kongsberg og alternative depotordninger. Arbeidsgruppen legger 

frem sine vurderinger for ny prosjektleder/rådmann. 
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Møtebehandling: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

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

arbeidsdokument i det videre arbeidet for ny prosjektleder/rådmann.  

  

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

system. Det nedsettes egen arbeidsgruppe i anskaffelsesprosessen med medlemmer 

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

Arbeidsgruppen legger frem forslag til kravspesifikasjon for ny 

prosjektleder/rådmann. 

  

3.   Arbeidsgruppe Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap og 

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

eksisterende eierskap med IKA Kongsberg og alternative depotordninger. 

Arbeidsgruppen legger frem sine vurderinger for ny prosjektleder/rådmann. 

 

 

 

37/15 PROSJEKT – NAV 

 

 

Innstilling: 

 

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

samarbeid med fylkesdirektøren for NAV i Vestfold/Telemark.  

 

 

Møtebehandling: 

 

Hilde Hoff Haakonsen, AP fremmet følgende forslag: 

Nytt pkt 2: 

Et kontaktpunkt for førstelinjetjenesten opprettholdes i både Stokke, Andebu og Sandefjord, i 

tråd med intensjonen i forhandlingsutvalgets utredning. 

 

 

Tor Steinar Mathiassen, H fremmet følgende forslag: 

Nytt pkt 3: 

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

kommune er helt kommunalt drevet. 
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Haakonsen, AP. 

Forslag fremmet av Haakonsen, AP ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Mathiassen, H. 

Forslag fremmet av Mathiassen, H ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

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

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

 

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

Sandefjord, i tråd med intensjonen i forhandlingsutvalgets utredning. 

 

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

kommune er helt kommunalt drevet. 

 

 

 

38/15 BUDSJETT FOR FELLESNEMNDA 

 

 

Innstilling: 

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

angitt i saken. 

 

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

gjennomføre de beslutninger som resultatet av kartleggingsarbeidet innen IKT, 

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

Prosjektleder skal rapportere om bruken av midlene til Fellesnemnda. 

 

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

8.12.2015. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 
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1. Koordinators forslag til budsjett for Fellesnemnda vedtas med de føringer som er 

angitt i saken. 

 

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

gjennomføre de beslutninger som resultatet av kartleggingsarbeidet innen IKT, 

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

Prosjektleder skal rapportere om bruken av midlene til Fellesnemnda. 

 

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

8.12.2015. 

 

 

 

39/15 KJØP AV LEGEVAKTPLASSER I TØNSBERG 

 

 

Innstilling: 

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

Vear. 

 

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

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

kommunens geografi. 

 

 

Møtebehandling: 

Hilde Hoff Haakonsen, AP fremmet følgende forslag: 

 

Nytt pkt 2: 

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

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

den nye kommunens geografi. 

 

 

Det ble votert over innstillingens pkt 1. 

Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Det ble votert forslag fremmet av Haakonsen, AP. 

Forslag fremmet av Haakonsen, AP ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 
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1. Det forhandles med Tønsberg legevakt om kjøp av legevakttjenester for beboere på 

Vear. 

 

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

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

den nye kommunens geografi. 

 

 

 

40/15 FREMDRIFTSPLAN 

 

Innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

41/15 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

 

Innstilling: 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

 



   

 

 Side 9 av 9   

 

42/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA DE KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

 

Innstilling: 

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

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

2. Tilskuddet overføres til Sandefjord kirkelige fellesråd eller det fellesråd 

prosjektlederstillingen legges til. Tilskuddet innarbeides i budsjettet for fellesnemnda.     

 

 

Møtebehandling: 

Pkt 1 endres til: 

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

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

 

Innstillingen med endring i pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Partssammensatt utvalg sitt vedtak: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

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

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

2. Tilskuddet overføres til Sandefjord kirkelige fellesråd eller det fellesråd 

prosjektlederstillingen legges til. Tilskuddet innarbeides i budsjettet for fellesnemnda.     

 

 

 

EVENTUELT 

 

 Erlend Larsen, H orienterte: 

Presseinvitasjon, innkvartering av flyktninger. Akuttinnkvarteringsplasser 2-5 dager, 

max 7 før de videreføres til respektive asylmottak. Avtalen er for øyeblikket på 4 uker. 


