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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Partssammensatt utvalg 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord 
Dato: 23.08.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 09:45 
 
 
Medlemmer tilstede:  
 
Leder  Bjørn Ole Gleditsch  H 
  Tor Steinar Mathiassen  H 
  Anne Strømøy   H 
  Cathrine Andersen  Frp 
  Vidar Andersen   Frp 
  Karin Virik    V 
  Bror-Lennart Mentzoni  KrF 
                       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 Merete Sørensen Fagforbundet 
  Siv Breitve   Utdanningsforbundet 
  Arne Antonsen  Fagforbundet 
  Martin Torhaug  Utdanningsforbundet 
   
  
Forfall:     Varamedlem: 
Arild Theimann Ap   Charlotte Jahren Øverbye SV
Lozan Balisany          Ap                               Morten Joel Istre                    Ap
    
Fra administrasjonen: 
  Gudrun Haabeth Grindaker   Prosjektleder   
  Tina Skarheim  Prosjektkoordinator 
  Stein Rismyh   Rådmann i Andebu 
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Side2 
 

Ved behandling av sakene 37/2016 – 40/2016 hadde representant Vidar Andersen Frp 
fravær. 
Fra behandling av sak 41/2016 var Partssammensatt utvalg fulltallig. 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Side3 
 

Merknader til innkallingen: Ingen 
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 37/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 23.06.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Møteprotokoll fra Partssammensatt Utvalg 23. juni 2016 godkjennes. 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 23.08.2016 
 
Behandling: 
 
Presisering vedrørende sak under eventuelt: 
Ordfører Bjarne Sommerstad redegjorde for vedtak fattet i Andebus kommunestyre 
vedrørende ordførers mandat i generalforsamlingen.  

Ordførerne representerer sin egen kommune under møtet.  

 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (22-0) 

 
PSUs 37/2016 vedtak: 
Møteprotokoll fra Partssammensatt Utvalg 23. juni 2016 godkjennes. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 38/2016 
GRENSEJUSTERING OG VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VEAR 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 23.08.2016 
 
Behandling: 
Vedtak fattet i Formannskapet i Stokke 18. august 2016 deles ut i møtet. Vedlegget følger 
saken.  
Enighet om at rådmann endres til Formannskapet i pkt 1. 
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Votering: 

Prosjektleders innstilling med de endringer som kom frem i møtet, enstemmig vedtatt. (22-0) 

 
PSUs 38/2016 vedtak: 
Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak:  

1. Fellesnemnda slutter seg til innstillingen fra Formannskapsskapet i Stokke som 
forelegges kommunestyret i Stokke 23.august, sak 53/2016.  

2. Det må utarbeides en fremdriftsplan som sikrer at reduksjon i utgiftsnivået fullt ut 
er i samsvar med inntektsbortfallet fra 1.1.17,  

3. Fellesnemnda slutter seg til den fremforhandlede omstillingsavtalen. Det er 
viktig at Stokke kommune samarbeider tett med prosjektledelsen for nye 
Sandefjord kommune, for å sikre vurderinger, gjennomføring og forventede 
resultater til beste for nye Sandefjord og kommunens innbyggere.  

4. Det forutsettes at det avtalte vederlaget som Tønsberg kommune skal betale til 
Stokke kommune for overførte verdier i sin helhet forblir udisponert av Stokke 
kommune, slik at det kommer til disposisjon for nye Sandefjord.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 39/2016 
EVENTUELT TILBAKEKJØP AV STOKKE RÅDHUS 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 23.08.2016 
 
Behandling: 
 

Enighet om å utsette realitetsbehandlingen av saken til kommunestyret i nye Sandefjord 
2017. 

 

 
PSUs 39/2016 vedtak: 
Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  
Fellesnemnda tar saken til etterretning, og henstiller Stokke kommune om at:  

· alle økonomiske konsekvenser knyttet til den eventuelle transaksjonen er 
utredet før endelig avtale fremlegges for det nye kommunestyret til avgjørelse.  

· prosjektledelsen i den nye kommunen gis anledning til å delta i den videre 
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prosessen.  
· en forutsetning for eventuell avtale er at transaksjonen gir klare fordeler både for 

pensjonskassen og kommunen. 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 40/2016 
DIGITALISERINGSARBEIDET I NYE SANDEFJORD 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Premissene for utarbeidelse av digitaliseringsstrategi tas til orientering. 
2. Handlingsplan for digitalisering legges frem for folkevalgt behandling i forbindelse med 

budsjettsaken 2017 
3. Digitaliseringsstrategi med handlingsplan vedtas  innen høsten 2017 og innarbeides i 

budsjett/ økonomiplan 2018.  

 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 23.08.2016 
 
Behandling: 
 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (22-0) 

 
PSUs 40/2016 vedtak: 
Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Premissene for utarbeidelse av digitaliseringsstrategi tas til orientering. 
2. Handlingsplan for digitalisering legges frem for folkevalgt behandling i forbindelse med 

budsjettsaken 2017 
3. Digitaliseringsstrategi med handlingsplan vedtas innen høsten 2017 og innarbeides i 

budsjett/ økonomiplan 2018.  

 

 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 41/2016 
EFFEKTIVISERING 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 23.08.2016 
 
Behandling: 
 
Enighet om at saken bør behandles i Administrasjonsutvalget før behandling i 
Formannskapet. 

 
PSUs 41/2016 vedtak: 
Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Prinsippene for effektivisering og gevinstrealisering vedtas slik de er beskrevet i saken 
2. Status for arbeidet med effektivisering i kommunalområdene tas til orientering  
3. Det legges i 2017 frem en sak til administrasjonsutvalget og formannskapet som gir 

en ny status på arbeidet med effektivisering og gevinstrealisering  
 

 

********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 42/2016 
EVALUERING AV «KONGSBERG-SEMINARET» JUNI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Evalueringen av seminaret tas til orientering.  

 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 23.08.2016 
 
Behandling: 
 
Prosjektleders innstilling enstemmig tatt til orientering. (23-0) 

 

PSUs 42/2016 vedtak: 
Evalueringen av seminaret tas til orientering.  
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 43/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - AUGUST 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 23.08.2016 
 
Behandling: 
 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker orienterte i saken.  
Presentasjonen vil bli tilgjengelig på hjemmesiden.  

 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 43/2016 vedtak: 
Partssammensatt utvalg tar saken til orientering. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 44/2016 
ORIENTERING – PROSJEKTLEDERS OPPFØLGING AV FELLESNEMNDA SITT 
VEDTAK OM RAMMESAK 23.JUNI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 23.08.2016 
 
Behandling: 
 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker orienterte i saken.  
 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
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PSUs 44/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 45/2016 
EVENTUELT - 23.08.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 23.08.2016 
 
Behandling: 
Anne Merethe Sørensen: 

Bedre bussforbindelse i den nye kommunen: 
Det bør være et godt kollektiv tilbud i den nye kommunen, dette er noe innbyggerne er 
opptatt av. Jobbes det noe med dette? 

Enighet om at administrasjonen i 2017 bør fremme sak vedrørende kollektivtilbudet i 
kommunen. 
 
 

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

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2040 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Kontrollutvalgets sekretariatfunksjon 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
47/2016 Partssammensatt utvalg 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Fellesnemnda gir prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord slik fullmakt: 

1. Nåværende avtale mellom Sandefjord kommune og Deloitte for sekretariatstjenester til 
kontrollutvalget utvides til å gjelde nye Sandefjord, og forlenges ut 2017 dersom dette er 
mulig.  

2. I 2017 gjennomføres en anbudsprosess hvor både VIKS og private tilbydere gis anledning 
til å delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18.  

3. Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide avtalen med Deloitte (pkt 1) så gjennomføres 
anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på ny avtale fra 1.1.17.  

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Brev til prosjektleder nye Sandefjord 
Vedlegg 2 - Brev til rådmann i Sandefjord 
Vedlegg 3 - Særutskrift møteprotokoll KU SFJ 
Vedlegg 4 - Særutskrift møteprotokoll KU Andebu 
Vedlegg 5 - Særutskrift møteprotokoll - Stokke 
 
Sammendrag 

Av dagens tre kommuner har Sandefjord og Stokke avtale med Deloitte, og Andebu benytter VIKS. 
Begge de to alternativene vurderes å være kvalitativt og økonomisk gode løsninger.  

Det er usikkerheten knyttet til tid og bruk av ressurser ved anbudsprosess i 2016. For å sikre den 
nye kommunen sekretariatstjenester i 2017 så anbefaler prosjektleder at det avklares hvorvidt 
nåværende Sandefjord sin avtale med Deloitte kan utvides og forlenges ut 2017. Dette vil gi bedre 
tid til gjennomføring av en god anskaffelsesprosess med vurdering av både private tilbydere og 
VIKS i løpet av 2017, sikte på ny avtale fra 1.1.18. 

Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide/forlenge avtalen med Deloitte så gjennomføres 
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anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på oppstart 1.1.17. 

Bakgrunn 

Saken legges frem for at Fellesnemnda kan ta stilling til hvordan sekretariatstjenester til 
kontrollutvalget for nye Sandefjord kommune skal anskaffes.  

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møtet 8.august 2016, sak 74/2016 og gjorde enstemmig slikt 
vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 
Fellesnemnda gir prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord slik fullmakt: 

1. Nåværende avtale mellom Sandefjord kommune og Deloitte for sekretariatstjenester til 
kontrollutvalget utvides til å gjelde nye Sandefjord, og forlenges ut 2017 dersom dette er 
mulig.  

2. I 2017 gjennomføres en anbudsprosess hvor både VIKS og private tilbydere gis anledning 
til å delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18.  

3. Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide avtalen med Deloitte (pkt 1) så gjennomføres 
anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på ny avtale fra 1.1.17 

 

Regelverket 

Kommuneloven § 77 angir bl.a. at kommunen skal sørge for at kontrollutvalget har 
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som 
behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Kommunen 
står fritt med hensyn til hvordan oppgaven organiseres, men sekretariatet skal være uavhengig av 
kommunens administrasjon og av de som utfører revisjon for kommunen.  Sekretariatet kan ikke 
selv utføre deler av revisjonen for kommunen. 

Alternative løsninger 

I en rapport som ble utarbeidet av Deloitte på oppdrag for Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (2014) fremkommer at det er ulike modeller for organiseringen av 
kontrollutvalgssekretariatene i Norge. Åtte av ti kontrollutvalg benytter interkommunale selskap 
eller samarbeid for sekretariattjenester. Markedet er videre dominert av store aktører og tjue av 
virksomhetene betjener 70 prosent av kommunene. Det er samtidig også mange små 
sekretariater, og rundt halvparten av sekretariatene består av bare én ansatt. I gjennomsnitt har 
sekretariatene ansvar for i overkant av syv kontrollutvalg. Rapporten er tilgjengelig på regjeringens 
hjemmesider. 

Andebu kommune har deltatt i VIKS, som er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 
§ 27. Samarbeidet er et eget rettssubjekt, og har deltakere fra 11 kommuner i Vestfold samt 
Fylkeskommunen. Selskapet er lokalisert på Revetal i Re kommune, har tre ansatte og et budsjett 
på ca. 3,2 mill. kroner. VIKS har i brev av 29.02.2016 og 21.06.2016 meldt interesse for å tilby 
sekretariatstjenester for kontrollutvalget i nye Sandefjord kommune. Det fremgår av 
henvendelsene at Sandefjord kommune tilbys deltakelse på samme vilkår som øvrige deltakere. 
Det fremgår videre at VIKS ikke vil legge inn tilbud dersom kommunen velger å gjennomføre en 
anskaffelse etter en konkurranseprosess. VIKS har i ettertid opplyst at de kan levere tilbud dersom 
konkurransegrunnlaget gjør det mulig å levere innenfor VIKS sine forutsetninger. VIKS budsjetterer 
med 133.000 kroner som Andebus andel av VIKS kostnader i 2016. Ytterligere informasjon om 
VIKS og deres tilbud fremgår av vedlegg 1. 
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Sandefjord og Stokke kommuner har etter en anskaffelsesprosess iht. lov om offentlige 
anskaffelser kjøpt sekretariatstjenester fra selskapet Deloitte. For 2016 budsjetterer Sandefjord og 
Stokke med hhv. ca. 276.000 og ca. 170.000 kroner til sekretariatstjenester. 

Prosjektleders vurderinger 

Nye Sandefjord skal selvsagt ha et profesjonelt og kvalitativt godt sekretariat for kontrollutvalget. 
Det synes opplagt at både VIKS og private tilbydere vil representere et slikt fagmiljø og levere 
gode tjenester. Prosjektleder vurderer det dithen at det ikke er aktuelt å vurdere opprettelse av 
eget frittstående sekretariat for kontrollutvalget i (nye) Sandefjord.  

Prosjektleder mener begge de alternativer som benyttes i dagens Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommuner kan gi kvalitativt tilfredsstillende sekretariatstjenester for kontrollutvalget i nye 
Sandefjord.  

VIKS har slike tjenester som eneste formål, og selskapet vil ha spesialkompetanse på 
sekretariatsfunksjonen. Bruk av privat leverandør kan gi kontrollutvalget tilgang til bredere 
kompetansemiljøer på regnskaps- og forvaltningsrevisjon, noe som kan være nyttig for ved 
bestilling og oppfølging. 

De to alternativene kan gi ulike kostnader for kommunen. Ved å gå inn som deltaker i VIKS, vil 
kostnaden avhenge av budsjettvedtak og hvilke prinsipper for kostnadsfordeling benyttes. 
Selskapets vedtekter fastsetter at hver enkelt kommune skal bidra med et fast grunnbeløp med 
tillegg av en andel pr. innbygger, men angir ikke hvor stort grunnbeløpet skal være. Denne 
kostnadsfordelingsmodellen kan da praktiseres noe forskjellig fra det som omtales som «12K-
modellen» og som har vært benyttet i Vestfold i en rekke sammenhenger (f.eks. i VESAR hvor 
kostnadsandelen som fordeles pr. kommune og pr. innbygger har vært 50/50).  I VIKS budsjett for 
2016 er grunnbeløpet 80.000 kroner og i sum utgjør dette ca. 1/3 av kostnadene, mens ca. 2/3 av 
budsjettet fordeles pr. innbygger. Hverken Stokke eller Sandefjord er i dag deltaker i VIKS, men til 
sammenligning budsjetterer selskapet med en kostnad for Larvik på 470.000 kroner i 2016. Dette 
gir ikke noe eksakt bilde av hvordan kostnadene for nye Sandefjord vil bli dersom kommunen 
deltar i selskapet. Prosjektleder er ikke kjent med hvordan øvrige kommunesammenslåinger i 
Vestfold vil påvirke organisering og kostnadsbildet i VIKS og for deltakerkommunene.  

Kostnadene ved å kjøpe tjenesten etter konkurranse kan heller ikke eksakt fastsettes nå. Imidlertid 
tilsier erfaring fra Stokke og Sandefjord at et slikt alternativ vil kunne gi lavere kostnader enn hva 
deltakelse i VIKS vil gi. I en konkurranseprosess er det anledning for kommunen å sette et tak på 
årlige totalkostnader og/eller samlet timebruk for oppdraget. 

Alternativene gir ulik form for fleksibilitet og oppfølging. Uttreden fra VIKS vil kreve vedtak i 
kommunestyret selv og varsles ett år i forveien. En avtale om kjøp av tjenester i markedet kan 
normalt ikke, med mindre vilkårene misligholdes, sies opp i avtaleperioden.   

Valg av løsning for den nye kommunen bør baseres på en konkurranse – at ulike leverandører kan 
delta i en åpen og ryddig prosess hvor både kvalifikasjonskrav og kriterier for valg er kjent for 
aktørene på forhånd. Gjennomføring av slik prosess er imidlertid forholdsvis tid- og 
ressurskrevende, og må starte raskt for å ha funksjonen klar fra 1.1.17. Avhengig av kapasitet i 
administrasjonen og hvor mye forarbeid som må gjøres så legger prosjektleder til grunn at en 
konkurranse kan kunngjøres i løpet av september. Hvorvidt valg av leverandør lar seg gjøre i tide 
er en usikkerhetsfaktor som først kan avklares i anskaffelsesprosessen. Prosjektleder er derfor noe 
tilbakeholden med å anbefale en full anbudsprosess høst 2016 for å ha ny avtale klar fra 1.1.17.  

Av dagens tre kommuner har Sandefjord og Stokke avtale med Deloitte, og Andebu benytter VIKS. 
Prosjektleder er kjent med at Sandefjord kommune har forlenget sin avtale med Deloitte slik at den 
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har gyldighet ut 2016.  

Prosjektleder vil anbefale at det avklares hvorvidt det er en mulig løsning å utvide og forlenge 
dagens avtale mellom Sandefjord og Deloitte, slik at nye Sandefjord kommune kan ha en avtale 
med Deloitte ut 2017. Så langt administrasjonen hittil har utredet har man ikke funnet juridiske 
hindringer for utvidelse av avtalen ut 2017.  

Etter en samlet vurdering, vil prosjektleder anbefale at det først gjøres en avklaring om den 
inngåtte avtalen mellom nåværende Sandefjord og Deloitte kan utvides og forlenges ut 2017. I så 
fall gjennomføres en anbudsprosess i 2017, hvor både VIKS og private tilbydere gis anledning til å 
delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18. 

Dersom utvidelse/forlengelse av avtale med Deloitte ikke er mulig så anbefaler prosjektleder at det 
gjennomføres en anbudsprosess allerede høsten 2016, med sikte på at tjenester kan tilbys fra 
1.1.17.  

Prosjektleder legger til grunn at gjennomføring og oppfølging av vedtaket (anskaffelsesprosess, 
avtaleinngåelse mv) håndteres administrativt. Anskaffelsen vil håndteres innenfor de økonomiske 
rammer som ble fastsatt ved Fellesnemndas behandling av sak 73/16 – Grunnlag for budsjett 2017 
og økonomiplan 2017-2020. Kostnadene ved sekretariatstjenestene for kontrollutvalget vil inngå i 
prosjektleders forslag til budsjett og økonomiplan som blir endelig behandlet av nytt kommunestyre 
i desember. 

 
 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                   Saksbehandler 
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Særutskrift fra møteprotokoll. 
 
Møte i kontrollutvalget i Sandefjord kommune onsdag 31.8. 2016.  
 
I møte behandlet kontrollutvalget sak om sekretariatsordning for nye Sandefjord kommune og 
gjorde følgende vedtak: 
 
 
Sak 41/16 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg i nye Sandefjord kommune 

Kontrollutvalgssekretariatet fratrådte under behandlingen av saken.  
 
Kontrollutvalget drøftet saken med utgangspunkt i saksfremstilling fra Fellesnemnda. 
Det ble fremmet to forslag: 
 
Forslag fra Anne Marie Gustavsen: 
1. Nåværende avtale mellom Sandefjord kommune og Deloitte for sekretariatstjenester til 
kontrollutvalget utvides til å gjelde nye Sandefjord, og forlenges ut 2017 dersom dette er 
mulig.  
2. I 2017 gjennomføres en anbudsprosess hvor både VIKS og private tilbydere gis 
anledning til å delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18.  
3. Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide avtalen med Deloitte (pkt. 1) så gjennomføres 
anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på ny avtale fra 1.1.17.  
 
Forslag fra Arne Larsen 
Kontrollutvalget i Sandefjord kommune anbefaler at det i løpet av høsten 2016 
gjennomføres en anbudsprosess med sikte på ny avtale for sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget i nye Sandefjord kommune med virkning fra og med 1.1.17. 
 
Sekundært kan utvalget gi sin tilslutning til at nåværende avtale mellom Sandefjord 
kommune og Deloitte utvides til å gjelde den nye kommunen i en overgangsperiode 
med lengste varighet ut 2017. 
 
Forslaget fra Anne Marie Gustavsen fikk en stemme. Forslaget fra Arne Larsen fikk fire 
stemmer og ble vedtatt. 
   
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget i Sandefjord kommune anbefaler at det i løpet av høsten 2016 
gjennomføres en anbudsprosess med sikte på ny avtale for sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget i nye Sandefjord kommune med virkning fra og med 1.1.17. 
 
Sekundært kan utvalget gi sin tilslutning til at nåværende avtale mellom Sandefjord 
kommune og Deloitte utvides til å gjelde den nye kommunen i en overgangsperiode 
med lengste varighet ut 2017. 

 
 
 
Sekretariatet for kontrollutvalget 
2.9.2016 
 

 
Gunnar Hoff 
Sekretariatsleder 
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Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok.  16/00140-1 
Arkivkode.  027&41  
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Andebu 06.09.2016 30/16 
 
 
Innstilling til valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Sandefjord 
kommune 
 
Kontrollutvalget i Andebu har behandlet saken i møte 06.09.2016 sak 30/16 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet fratrådte og forlot møterommet under kontrollutvalgets behandling av 
saken.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Andebu kommune anbefaler at det i løpet av høsten 2016 
gjennomføres en anbudsprosess med sikte på ny avtale for sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget i nye Sandefjord kommune med virkning fra og med 1.1.17. 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Epost med vedlegg fra prosjektkoordinator datert 12.08.16  
 
Saksframstilling: 
Ved kommunesammenslåing skal kontrollutvalget avgi innstilling til fellesnemnda om 
valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i den nye kommunen jfr. inndelingslova § 
26 femte ledd: 
 

«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av 
administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå 
kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid 
om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for 
kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala.» 

 
Kontrollutvalgslederne i Andebu, Stokke og Sandefjord har mottatt en henvendelse fra 
prosjektkoordinator Tina Skarheim der det bes om at saken behandles i 
kontrollutvalgene innen 8. september: 
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2 
 

 
Etter lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 26, 5.ledd 
skal valg av sekretariat for kontrollutvalg gjøres etter innstilling fra kontrollutvalgene. 
 
Saken er planlagt behandlet i Fellesnemnda 20.september, og vedlagt følger saksfremlegg hvor 
også prosjektleders anbefaling fremkommer.  
Saksfremlegget er ikke ferdigstilt, idet vi avventer kontrollutvalgenes behandling og innstilling. 
 
Vi ber om at saken behandles i Kontrollutvalgene slik loven angir. Det vil være en fordel om 
kontrollutvalgene avgir en felles innstilling for Fellesnemnda, men dette er selvsagt helt opp til 
utvalgene selv å avgjøre. 
 
For å rekke behandling i Fellesnemnda 20.september ber vi om svar senest 8.september 2016.  

 
Informasjon om saken er vedlagt. 
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Særutskrift fra møteprotokoll. 
 
Møte i kontrollutvalget i Stokke kommune onsdag 7. 9. 2016.  
 
I møte behandlet kontrollutvalget sak om sekretariatsordning for nye Sandefjord kommune og 
gjorde følgende enstemmige vedtak: 
 
 
Sak 34/16 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg i nye Sandefjord kommune 

   
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget i Stokke kommune anbefaler at det i løpet av høsten 2016 
gjennomføres en anbudsprosess med sikte på ny avtale for sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget i nye Sandefjord kommune med virkning fra og med 1.1.17. 
 
Sekundært kan utvalget gi sin tilslutning til at nåværende avtale mellom Sandefjord 
kommune og Deloitte utvides til å gjelde den nye kommunen i en overgangsperiode 
med lengste varighet ut 2017. 

 
 
 
Sekretariatet for kontrollutvalget 
7.9.2016 
 

 
Gunnar Hoff 
Sekretariatsleder 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2424 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Organisering av miljørettet helsevern 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
48/2016 Partssammensatt utvalg 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Miljørettet helsevern utføres i egen regi i nye Sandefjord kommune.  

 

 
Sammendrag 

Miljørettet helsevern (MHV) er en lovpålagt kommunal oppgave.  

Andebu og Stokke er sammen med 10 andre Vestfoldkommuner med i et interkommunalt 
samarbeid «Miljørettet helsevern i Vestfold» lokalisert på Revetal i Re kommune.  

Nåværende Sandefjord har egne ansatte MHV-konsulenter, organisert i Helse- og sosialetaten. 

Faglig er det ingen store forskjeller mellom disse to ordningene. Det interkommunale samarbeidet i 
Re har over tid vist seg å ha lettere for å rekruttere kvalifisert personell, men begge tjenestene 
framstår i dag som faglig godt bemannet. Egenordningen i Sandefjord har hatt noe lavere terskel 
for internt saksbehandlingssamarbeid om MHV-saker og vil være noe rimeligere i drift. 
Egenordningen legger også bedre til rette for god samordning mellom aktørene i kommunens 
folkehelsearbeid.  

Totalt sett framstår en internt organisert tjeneste i nye Sandefjord som mest i samsvar med 
målsettingen for kommunesammenslåingen. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8. august 2016, sak 75/2016. Arbeidsutvalget gjorde slikt 
enstemmig vedtak: 
Saken behandles i Fellesnemnda først i neste møterunde, 20. september 2016. Arbeidsutvalget tar 
saken til foreløpig orientering.  
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Bakgrunn 

Miljørettet helsevern (MHV) er en kommunal tjeneste hjemlet i folkehelseloven, som også har 
oppgaver knyttet til opplæringsloven, barnehageloven, smittevernloven, strålevernloven og 
tobakkskadeloven.  

MHV er ment å være en sentral instans i kommunens miljø- og helseovervåking. Følgende 
oppgaver beskrives i lov, forskrift og offentlige faglige veiledere: 

· Ha oversikt over miljøforhold i kommunen og helsekonsekvenser av disse. 
· Bidra til helsekonsekvensanalyser og risikovurderinger. 
· Bidra til at fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøforhold med betydning for helsen blir 

ivaretatt i kommunal planlegging blant annet gjennom innspill og høringsuttalelser. 
· Foreta risikobaserte tilsyn med virksomheter som omfattes av MHV-regelverket. 
· Godkjenne virksomheter iht MHV-regelverket (blant annet skoler og barnehager) 
· Foreta løpende saksbehandling av klagesaker knyttet til støy, luftforurensning, lukt, skadedyr 

og andre hygieniske og miljømessige forhold med betydning for helsen (med avgrensning 
mot blant annet forurensingsloven og arbeidsmiljøloven). 

· Gi råd og veiledning til virksomheter og enkeltpersoner om miljøforhold (for eksempel radon, 
inneklima, luftforurensning og ulykkesforebyggende arbeid) 

Det miljørettede helsevernet skal føre spesielt tilsyn med følgende virksomheter: 

· Skoler 
· Barnehager 
· Utleievirksomheter 
· Lekeland 
· Tatovering/piercing-virksomhet 
· Frisørsalonger 
· Solarier 
· Bassengbad 
· Friluftsbad 
· Kjøletårn/scrubbere  
· Campingplasser 
· Asylmottak 
· Restauranter/serveringssteder 

Etter loven er vedtaksmyndigheten lagt til kommunestyret, men det er vanlig kommunal praksis i 
Norge at denne er delegert til rådmannen.  

I dagens Sandefjord er kommuneoverlegen faglig rådgiver innenfor feltet, og gjør (etter delegert 
fullmakt) vedtak i ordinære saker. Kommuneoverlegen er etter lovverket også gitt rett til å fatte 
akuttvedtak i hastesaker - eksempelvis øyeblikkelig stengning av helsefarlig virksomhet).  

MHV er organisert enten som en intern virksomhet i kommunene, med egne ansatte 
saksbehandlere og med en kommuneoverlege som faglig ansvarlig, eller som en interkommunal 
virksomhet der vedtak fattes iht til de deltagende kommuners delegeringsreglement. 

Saksbehandlere innenfor MHV har typisk utdanning på bachelornivå, som for eksempel innenfor 
miljøfag, kjemi/bioingeniørfag eller helse/folkehelseutdanning på høgskole/universitetsnivå. 

 

 

35



Fakta og vurderingsgrunnlag 

De tre SAS- -kommunene har organisert MHV-arbeidet ulikt: 

Andebu og Stokke er med i «Miljørettet helsevern i Vestfold». Dette er et interkommunalt 
samarbeid med 12 kommuner (alle kommunene i Vestfold unntatt Larvik og Sandefjord). Det har 
fem ansatte konsulenter og har tilhold på Revetal i Re. Konsulentene utfører de vanlige tilsyns- og 
saksbehandlingsoppgavene innenfor feltet, mens vedtak fattes av den enkelte kommune - for 
Andebu og Stokkes del av kommuneoverlegen.  

MHV i Sandefjord er organisert i seksjon for helse og oppvekst i HS-etaten, og er bemannet med 
to årsverk. Disse to konsulentene arbeider under faglig ledelse av kommuneoverlegen som er 
delegert vedtaksmyndighet. 

Nedenfor følger en sammenlikning av de to organiseringsformene/dagens ordninger: 

· Rekruttering og kompetanse: På konsulentnivå har det vist seg at det større faglige miljøet i 
Re har gjort rekruttering av kompetent personale over tid lettere, og har også gjort at det har 
vært en mer stabil bemanningssituasjon. På den annen side var det ved siste utlysning av 
ledig MHV-konsulentstilling i Sandefjord flere kvalifiserte søkere, og begge to nåværende 
MHV-konsulentene i Sandefjord er klart kvalifiserte og kompetente innenfor MHV-området.  

· Kvalitetssystematikk og internkontroll: Det interkommunale samarbeidet i Re har gjennom 
flere år arbeidet med kvalitetsutvikling og internkontroll. Her har de utført et mer omfattende 
arbeid enn det som har vært gjort i Sandefjord, selv om det også der har vært gjennomført 
nødvendig lovpålagt systematikk- og internkontroll-arbeid. 

· Saksbehandlingstid: Det har ikke fremkommet opplysninger som tyder på at der noen stor 
forskjell mellom ordningene.  

· Tilgjengelighet for innbyggere og virksomheter: Begge ordningene er lett tilgjengelig på 
telefon og epost, og for direkte kontakt på hhv Revetal og i Sandefjord sentrum.  

· Intern kommunal kommunikasjon og oppfølging: Andebu og Stokke opplever at den 
interkommunale tjenesten har vært aktiv i oppfølging av tilsyn og vedtak, og har vært 
tilgjengelig for drøfting av, og kommunikasjon rundt, MHV-faglige saker. I Sandefjord gjør den 
interne organiseringen i kommunen at MHV-konsulentene lett deltar direkte inn i samarbeid 
om relevante saker med alle etater. 

· Fri og uavhengig rolle: MHVs tilsyns- og vedtaksrolle, også overfor kommunale tjenester, gjør 
at tjenesten bør ha en særskilt uavhengig rolle faglig sett. I begge ordningene sikres dette 
primært gjennom kommuneoverlegens delegerte vedtaksrolle.  

· Kommunens folkehelsearbeid: Fagpersonene i den interkommunale ordningen vil ikke ha 
tilhørighet samme organisasjon som kommunens fagpersoner innen folkehelsefeltet. I en 
egenordning vil MHV kunne bli en integrert del av kommunens overordnede arbeid med 
folkehelse.  

· Kompetanse i eller utenfor kommunen: Et av formålene med den nåværende 
kommunereformen er å gjøre kommunene faglig sterkere innenfor sine oppgaveområder og 
på den måten redusere behovet for interkommunale løsninger. Dette skal imidlertid ikke gå 
på bekostning av faglig forsvarlighet. Sett i lys av dette framstår det interkommunale 
samarbeidet i Re som en bemanningsmessig noe mer robust løsning, men en egenordning 
internt i nye Sandefjord framstår også som faglig forsvarlig. Den interne løsningen vil også 
være mer i tråd med formålet for kommunesammenslåingsarbeidet. 
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· Økonomi og bemanning. I 2016 bruker kommunene følgende på miljørettet helsevern: 

 
 

Den interkommunale ordningen i Re har for inneværende år beregnet en kostnad, fratrukket 
engangsutgift til nytt fagsystem, på 31,00 kr pr innbygger i de deltagende kommunene. Beregnet 
for 61 000 innbyggere vil dette gi en samlet utgift på 1 891 000 kr. Ordningen i Sandefjord har en 
total budsjettramme på 1 339 000 kr. Dette gir en tilsvarende kostnad på 29,24 kr pr innbygger, 
noe som indikerer et potensial for innsparing ved å legge ordningen til Sandefjord fra 01.01.2017.  

 
Ved en eventuell fortsettelse av egenordningen i nye Sandefjord må det påregnes en 
ressursstyrking utover det Sandefjord bruker i dag, men det er sannsynlig at de samlede utgiftene 
blir lavere enn ved en interkommunal løsning. Det vil være nødvendig å se nærmere på dette for å 
fastsette den endelige innsparingsgevinsten. Begge ordningene kan gjennomføres innenfor 
rammen til formålet, men egenordningen vil sannsynligvis falle rimeligst ut. 

Konklusjon 

Både en interkommunal løsning og en intern egenordning framstår som forholdsvis likeverdig 
faglig. Økonomisk framstår en egenordning som rimeligere i drift. Sett i lys av formålet med 
sammenslåingen i nye Sandefjord og målet om å bygge faglig styrke internt i den nye kommunen, 
framstår løsningen med en intern egenordning som mest ønskelig totalt sett.  

Prosjektledelsen vil i forbindelse med sammenslåingsprosessen gjøre nærmere vurdering av 
effektiviseringspotensialet og følge opp dette.  

Prosjektleders oppfatning er at en MHV-ordning i egen regi også kan være en viktig del av 
kommunens overordnede arbeid med folkehelse; Det samlede fagmiljøet blir sterkere, og gir nye 
muligheter for synergier og god samhandling mellom områder som er beslektet. 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Ole Henrik Augestad 
Prosjektleder                                                                                   Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/847 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering om status – disponering av tilskudd til engangskostnader ved 
kommunesammenslåingen 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
49/2016 Partssammensatt utvalg 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Økonomisk oversikt 
 
Bakgrunn 

Sandefjord kommune har fått utbetalt økonomisk støtte fra staten på 40 mill. kr for å dekke 
engangskostnader samt 2 mill. kr til å spre informasjon og gi råd til andre kommuner i forbindelse 
med kommunesammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord.  

Fellesnemnda har fullmakt til å forvalte «engangsstøtten». 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 5. september 2016, sak 72/2016 og gjorde enstemmig slikt 
vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Saken tas til orientering, og Fellesnemnda slutter seg til rutiner for oppfølging og 
dokumentasjon. 

2. Ekstra utgifter til arbeidsgiveravgift og møtegodtgjøring for vararepresentanter dekkes av 
engangstilskuddet. 

Saksfremstilling 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt 40 mill. kr til engangskostnader samt 2 mill. 
kr til informasjonsspredning knyttet til kommunesammenslåingen. Denne orienteringssaken 
begrenser seg til å vise status på de disponeringer som er foretatt av Fellesnemnda, påløpte 
utgifter og ikke-disponert ramme. 
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Status medio august viser følgende hovedtall: 

 

 

Fellesnemnda har disponert 34, 8 mill. kr til ulike prosjekter og tiltak. Etter dette gjenstår 7,2 mill. kr 
av tilskuddsmidlene på 42 mill. kr. 

Av bevilgningene på 34,8 mill. kr har det gjennom 2015 og hittil i 2016 påløpt 8 mill. kr. 
Prosjektansvarlige har etter dette samlet 26,8 mill. kr igjen av sine budsjettrammer. 

Prosjektleder viser til vedlagte oversikt over disponering av rammen fordelt på tiltak og prosjekter.  

I FN-sak 20/16 – nyttårsmarkering var det forutsatt at bevilgningen ble særskilt finansiert av 
engangstilskuddet uten at dette ble uttrykt i vedtaket. Prosjektleder presiserer i denne 
orienteringen at nyttårsmarkeringen er forutsatt dekket av engangstilskuddet. 

Det forutsettes at de enkelte tiltakene holdes innenfor den rammen som Fellesnemnda har 
bevilget. Prosjektleder ser at enkelte tiltak ikke er fullfinansiert. Bl.a. gjelder dette godtgjørelse på 
30.000 kr til folkevalgte der utgifter til arbeidsgiveravgift og godtgjørelse til vararepresentanter 
kommer i tillegg og betinger en tilleggsbevilgning. Prosjektleder anbefaler derfor at Fellesnemnda 
gjør vedtak om at disse utgiftene dekkes av engangstilskuddet. 

Prosjektleder tar sikte på å forenkle oppfølgingen av prosjektene gjennom følgende rutine. 

1. Fellesnemnda behandler forslag til tiltak/prosjekt, bevilger ramme samt angir dekning. 
2. Etter at Fellesnemnda har fattet vedtaket utbetales bevilget ramme til den kommunen som 

har ansvaret for å gjennomføre tiltaket. 
3. Når pengene er mottatt kan tiltaket igangsettes. (kan jo bli upraktisk hvis dette tar tid…) 
4. Utgifter og inntekter knyttet til tiltaket regnskapføres i den aktuelle kommunen. 
5. Udisponert beløp etter at tiltaket er gjennomført tilbakeføres Fellesnemnda 

 

I tillegg til midlene som er omtalt i denne statusrapporten, er det søkt om og innvilget tilskudd til 
konkrete prosjekter bl.a.  

· 0,6 mill. kr i prosjektskjønnsmidler til erfaringsformidling 
· 0,11mill. kr fra Vestfold fylkeskommune til arbeid med kommunal planstrategi 
· 0,4 mill. kr fra Vestfold fylkeskommune til utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som 

fremmer folkehelse 
· 0,2 mill. kr til NAV 
· 5 mill. kr til infrastrukturtiltak 
· 0,05 mill. kr til beredskapsarbeid  
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· 0,15 mill kr fra arkivverket gjelder dokumentasjon av kommunesammenslåingsprosessen og 
kartlegging av fagsystemer 

 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Thor Fjellanger 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Vedtak FN

 Tildelt 

ramme 

 Tildelt 

hovedprosjekt 

 Tildelt 

underprosjekt 

 Brukt 

2015 

 Brukt 

2016  Ubrukt 
Tildelt av departementet 40 000    
Tildelt av departementet ekstra tilskudd 2 000      
Etablering av fellesnemnd - Bystyret 2 1/15 89/15 -1 000     -1 000 0

135001 Tillitsvalgte 20% for 2015 og 2016 24/15 + 27/16 -1 278     -163 1 115
1 Lønn inkl sos. utg. og andre ytelser 2015/2016 48/15 + 89/15 + 27/16 -4 986     -799 -2 683 1 504

112054 FN sak 43/16 - Tapt arbeidsfortj. folkevalgte 49/15 + 43/16 -200        -46 154
1310 Kommunelekene (ikke finansiert) -10 -10

3 Hovedtillitsvalgte ekstra 10 %  (ikke finansiert) -26 -26

Temakomite: Kommunevåpen og ordførerkjede 52/15 -1 500     -1 500 0
1180 Kommunevåpen 52/15 750 -18 -37 695
1181 Ordførerkjede 52/15 750 -14 736

Til prosjektleders disp. jfr.de 4 kartleggingsomr. 59/15 + 64/16 -19 150   -16 820 -15 0 2 315
1842 SAS - Nettverk - Trådløst nett ny kontroller 59/15 + 64/16 107 -93 14
1843 SAS - Nettverk - Trådløse punkter lisens Cisco One 59/15 + 64/16 112 -73 39
1844 SAS - Nettverk - Styrking kjernenett/infrastruktur 59/15 + 64/16 600 -2 598
1845 SAS - Nettverk - Fiber Stokke-Andebu 59/15 + 64/16 1 200 0 1 200
1846 SAS - Nettverk - Fiber Stokke-Sandefjord 59/15 + 64/16 55 0 55
1869 SAS - Lisenser, andre enn Microsoft 59/15 + 64/16 800 0 800
1870 SAS - Lisenser, Microsoft 59/15 + 64/16 340 -281 59
1871 SAS - HSO - Sosial 59/15 + 64/16 1 000 0 1 000
1872 SAS - HSO - EPJ (pleie og omsorg) 59/15 + 64/16 700 0 700
1873 SAS - HSO - Barnevern 59/15 + 64/16 100 0 100
1874 SAS - HSO- Helsestasjon 59/15 + 64/16 100 0 100
1875 SAS - MP - Kommunalteknikk 59/15 + 64/16 400 0 400
1876 SAS - NE - Eiendom 59/15 + 64/16 175 0 175
1877 SAS - Skoleadministrativt system 59/15 + 64/16 2 700 0 2 700
1878 SAS - Kart/oppmåling 59/15 + 64/16 575 0 575
1879 SAS - Leie fiber Sandefjord Bredbånd 59/15 + 64/16 750 0 750
1880 SAS - Dokumentasjon kommunens nett 59/15 + 64/16 250 0 250
1881 SAS - AD/LCS 59/15 + 64/16 2 000 -12 1 988
1882 SAS - Serverrom: SAN, servere, div.programvare 59/15 + 64/16 2 200 -29 2 171
1884 SAS - IKT diverse 59/15 + 64/16 1 091 -18 1 073
1885 SAS - Agresso økonomisystem 59/15 + 64/16 1 125 -59 1 066
1886 SAS - HRM lønns- og personalsystem 59/15 + 64/16 440 -54 386
1887 SAS-nytt sak/arkiv-system 59/15 -294 -294
1182 Personal/HR 59/15 0 0
1183 Interkommunale selskaper og samarbeid 59/15 0 0

1187 Temakomite: Nærdemokrati 59/15 -50           -15 -1 34
1188 Temakomite: Reglement for folkevalgte 59/15 -50           0 50
1189 Temakomite: Bli bedre kjent 59/15 + 8/16 + 27/16 -1 550     -1 550 1 550 -15 1 535

147001 Tilskudd kirkelig fellesråd 64/15, 89/15 -750        -250 -500 0
Godtgjørelse politikere 30' kr 80/15 + 21/16 + 27/16 -690        0 690
Konsulenttjenester - fastsettelse ledergruppe 89/15 -100        -100 0 0

2 Diverse driftsutgifter, møter m.v. 89/15 -150        -50 -327 -227
1190 Ledersamlinger 89/15 -250        -308 -58
1191 Styrking støttefunksjoner 89/15 -1 500     -682 818

Partigrupper 10' pr gruppe 7/16 + 27/16 -80           0 80

FN sak 20/16 - Nyttårsmarkering 20/16 -1 550     -1 550 0
1184 Lokale arrangementer 31.12.16 20/16 300 0 300
1185 Nyttårskonsert Hjertnes 14.01.17 20/16 550 0 550
1186 Folkefest i Badeparken lørdag 27. 05.17 20/16 700 0 700

Udisponert 7 166      0 -2 247 -5 727
Ubrukt av bevilgning 26 860

Tall i 1000 kr                                                                                    

Prosjektnr og prosjektnavn (konto)
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Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/813 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Reglement for saksbehandling i folkevalgtes organ (politisk reglement) 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
50/2016 Partssammensatt utvalg 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Kap. 10 i reglement for saksbehandling i folkevalgtes organ (politisk reglement) gjøres 
gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegg 1.  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Utkast politisk reglement datert 8. august 2016 
Vedlegg 2 - Utkast politisk reglement datert 26. april 2016 
Vedlegg 3 - Uttalelse fra Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede - Andebu 
Vedlegg 4 - Uttalelse fra Eldrerådet - Sandefjord 
Vedlegg 5 - Uttalelse fra Brukerrådet - Stokke 
Vedlegg 6 - Uttalelse fra Eldrerådet - Stokke 
Vedlegg 7 - Valgbarhet Administrasjonsutvalget 
 
Saksfremstilling 

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

Temakomiteen har hatt flere møter og utarbeidet et forslag til reglement som ble lagt frem for 
Fellesnemnda 24.mai 2016.  

Ved utarbeidelse av reglementet har temakomiteen lagt vekt på at reglementet skal ha en 
oppbygging og språk som gjør det enkelt å benytte.  

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

Utkast til reglement ble sendt til Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede i alle tre kommunene 
våren 2016, og deres uttalelser følger saken som vedlegg. 
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Temakomiteen har disse medlemmene: 

Bjarne Sommerstad, leder 
Morten Istre 
Karin Virik 
Inga Krossøy 
Lars Viggo Holmen 
Jan Magnar Antonsen 
 

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

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 9. mai. 2016, sak 42/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak: 

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

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

Saken ble behandlet av Fellesnemnda 24. mai 2016, og det ble gjort slikt vedtak i sak 
48/2016: Fellesnemnda tar saken til foreløpig orientering.  

Innspill fra Arbeidsutvalget og Fellesnemnda tas med tilbake til partigruppene, og disse kan gi sine 
endelige innspill til administrasjonen innen 10. juni. Dette blir lagt til grunn for Arbeidsutvalgets 
behandling i august.  

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8. august 2016, sak 68/2016 og gjorde enstemmig 
slikt vedtak: 

Saken tas til orientering og vil bli behandlet i Fellesnemndas møte 20. september 2016. 

I Arbeidsutvalget og Fellesnemnda kom det mange innspill og ønsker om endringer, men disse ble 
ikke votert over. Administrasjonen har justert utkast til reglement på de punktene som oppfattes å 
være kurante/skrivefeil osv. Øvrige innspill og kommentarer til reglementet er IKKE fulgt opp i 
herværende utkast, og tabellen nedenfor dokumenterer status: Det har ikke innkommet ytterligere 
innspill eller kommentarer fra partiene etter møtet i Fellesnemnda. 

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det som er vedlegg 2 til herværende sak er identisk 
med det utkastet som ble forelagt AU og FN i mai 2016. 

Tabell 1: Endringer fra temakomiteens forslag (vedlegg 2) og forslaget som nå foreligger (vedlegg 
1). 

Pkt  Kommentar/innspill fra Fellesnemnda 24.mai 2016 Status 

2.8  Første setning: Ordfører er møteleder for 
kommunestyret og Formannskapet.  

Endret 

2.8 Avsnitt 4: Ordfører byttes til møteleder Endret 

3.5  Taletid: Hovedregelen bær være 3 minutter, lenger i 
helt spesielle saker 

Uendret  

5  Protokoll: Godkjent fra forrige møte. Formelt riktig. 
Ikke riktig at noen undertegner på forhånd/på vegne 

Uendret  
Prosjektleders kommentar: Kan ha 
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av alle. betydning for når vedtaket formelt 
er gyldig (formell godkjenning 
neste møte, eller at 
enkeltpersoner godkjenner på 
vegne av alle raskt etter møte) 

10  Administrasjonsutvalget: Kommunens arbeidstakere 
kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 
Forslag om at kan endres til bør. 

Endret 
Prosjektleders kommentar: Det er 
søkt bistand hos KS-advokatene 
for å avklare evt lovmessige 
begresninger. Se vedlegg 7 

11  Eldreråd 
Innspill: Perioden før konstituering 2019 - antall 
medlemmer 11 stk. 
8 pensjonister: 2 fra Andebu, 2 fra Andebu og 4 fra 
Sandefjord 
3 politisk valgte    
Etter konstituering 2019 – antall medlemmer 7 stk.      
5 pensjonister og 2 politikere.  
Flertallet av medlemmene skal være 
alderspensjonister.                   

Uendret  

12  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Rådet består av 11 medlemmer. 
8 fra organisasjonene og øvrige velges av 
kommunestyret. 

Uendret 

Generelt  Representantene velges for valgperioden (erstatter 
«velges for fire år») 

Endret   

 

Punkt  Kommentarer/innspill ved Arbeidsutvalgets 
behandling 

Status 

2.2. Innkallingen kunngjøres på relevante steder etter 
Fsk ønsker. (stryke to aviser) 

Endret 

2.4. Ordet «ham» endres til kjønnsnøytral betegnelse Endret 
2.9. Tydeliggjøre/forsterke at Representanter som 

mottar informasjon som er relevant for saken plikter 
å oversende dette til administrasjonen slik at alle 
representanter gjøres kjent med denne 
informasjonen 

Endret 

3.3. Tilhørere og besøkende kan ikke ha med plakater 
og eller bedrive agitasjon som kan virke 
forstyrrende på møtets ro og orden.  

Endret 

3.5.  Ønske om replikk meldes med håndsopprekning (V-
tegn).  

 Siste setning overlate MØTELEDELSEN til 
varaordfører (ikke overlate ORDET) 

Endret 

3.5. Taletid: Ved behandling av ordinære saker skal det 
som hovedregel være en maksimal taletid på 3 min. 
Det enkelte partis hovedinnlegg får inntil 5 min. 
taletid i alle saker – Tillegg: dersom annet ikke er 
avtalt, eller normalt inntil 5 minutter. 

Ikke endret 

3.6. Tredje avsnitt: Forslaget sendes som hovedregel 
elektronisk  

Endret  

4.1. Siste avsnitt – protokolltilførsel må leveres før 
sakens slutt (endret fra møtets slutt) 

Endret  

4.3. Forslag om at stemmeplikt i kommunestyret 
tydeliggjøres i reglementet 

Ikke endret 

Pkt 5 Protokoll: Drøftet hvorvidt protokollen skal signeres Ikke endret 
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(ferdigstilles) når møtet avsluttes, eller om den skal 
godkjennes i neste møte.  

Pkt 5 Presisering tredje avsnitt: det skal fremkomme 
tydelig av protokollen hvordan stemmene fordeler 
seg fra partiene 

Ikke endret 

6.1. Drøftet om mindretallsanke bør fremmes før sakens 
slutt (dvs før avstemning) eller om det skal være før 
møtets slut 

Ikke endret 

7.2. Tredje avsnitt – hvis så ikke skjer regnes 
spørsmålet som utsatt (erstatter bortfalt) 

Endret 

9 Utvalgene – det bør fremkomme hvem som velger 
leder 

Ikke endret 

 

I etterkant av Fellesnemnda sitt møte i mai har administrasjonen blitt oppmerksom på at det i pkt 
12 ved en inkurie er benyttet ulike betegnelser på samme råd. I nåværende utkast er dette rettet 
opp – det benyttes betegnelsen Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (til erstatning for 
Råd for funksjonshemmede). 

Når det gjelder mandat, sammensetning og valg av ledelse til Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har reglementet blitt endret slik at det harmoniserer med Lov om råd eller anna 
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne 
m.m. § 6. I videre oppfølging/etablering av ny kommune vil det være nødvendig å utarbeide 
særskilt reglement for både eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder 
avklare hvordan man utpeker representanter og dialogen med brukerorganisasjonene.  

Prosjektleders kommentarer 

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

Det har vært et stort arbeid både for temakomiteen og administrasjonen å arbeide med 
reglementene. Innholdet og bestemmelsene i politisk reglement må også ses i sammenheng med 
andre reglement – særlig viktig er det at delegeringsreglementet og politisk reglement ikke har 
motstridende bestemmelser eller skaper uklarhet.  

Administrasjonen opplever at temakomiteen er opptatt av helhet og enkelhet i 
styringsdokumentene, samtidig som de skal være nyttige og sikre klarhet og forutsigbarhet. Det er 
et mål at den nye kommunen tar med det beste fra de tre, også i folkevalgt styring, og dette betyr 
at man har hatt god dialog om hva som vil være god folkevalgt styring og hensiktsmessige 
arbeidsformer også i folkevalgte organ.  

Politisk reglement gir noen formelle retningslinjer og rammer, og vil være en støtte for både 
folkevalgte og administrasjon. Reglementet vil redusere risiko for feil og mangler ved 
saksbehandling, møter og dokumentasjon.  

Politisk reglement må særlig ses i sammenheng med delegeringsreglementet, men også andre 
dokumenter som etter hvert utarbeides og besluttes – eks reglement for andre for råd, modell og 
vedtekter for nærdemokratisk ordning, kommunens overordnede styrings- og rapporteringssystem 
og annet.  

Avslutningsvis vil prosjektleder minne om at gode styringsdokumenter og overordnede reglement 
er viktige strukturelle forutsetninger som øker sannsynligheten for å lykkes, men at det ikke er 
tilstrekkelig. Et reglement vil aldri ivareta de relasjonelle eller tillitsskapende mekanismer som også 
må være tilstede for å nå mer langsiktige og overordnede mål. Ved oppstart av en ny kommune 
hvor samarbeidsformene og kulturen ikke er satt, vil det være særlig viktig å involvere og 
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informere, men å samtidig ha et bevisst forhold til effektivitet i beslutningsprosesser og åpenhet om 
vurderinger.  

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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1. Innledning 

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

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

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

1.1 Styreform 
Sandefjord kommune organiseres politisk etter formannskapsmodellen, slik at alle saker som skal avgjøres av 
kommunestyret først behandles av formannskapet. 

Fullmakt til å gjøre vedtak fremgår av delegeringsvedtak.  

1.2 Opprettelse av folkevalgte organer 
Kommunestyret oppretter og nedlegger råd og utvalg, samt fastsetter deres sammensetning og 
ansvarsområde, så langt dette ikke avgrenses av lov eller forskrift fastsatt i medhold av lov.  

2. Felles saksbehandlingsregler 

2.1 Forberedelse av saker 
Rådmannen sørger for at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forberedt på en forsvarlig måte 
og i samsvar med de regler som følger av lov, reglementer og andre bindende bestemmelser. 

Det politiske utvalgets medlemmer har innsynsrett i alle dokumenter i en sak med mindre det er lovhjemlet 
begrunnelse for å nekte innsyn. Det vises for øvrig til reglement om folkevalgtes innsynsrett i 
saksdokumenter.  

2.2 Innkalling og dokumenter 
De folkevalgte organene trer sammen etter bestemmelsene i kommunelovens § 32. 

Ordfører/utvalgsleder innkaller til møte i de respektive folkevalgte organene. I hht kommuneloven § 32 nr 4 er 
det utvalgets leder eller nestleder som leder møtene.  

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, oversikt over de saker og eventuelt temaer 
som skal behandles, samt opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. 

Innkallingen kunngjøres på relevant måte etter formannskapets ønske, samt på kommunens hjemmesider 
med tilstrekkelig varsel, som regel minimum 7 dager i forkant. Dette gjelder ikke dokumenter og saker som er 
unntatt offentlighet. 
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Innkalling med saksdokumenter sendes, fortrinnsvis elektronisk, om mulig minst 10 dager før møtet avholdes. 

2.3 Forfall, varamedlemmer 
Kan et medlem av det folkevalgte organet eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av gyldig forfall, 
skal vedkommende uten opphold melde dette til kommunens administrasjon og si fra om forfallsgrunnen. 
Administrasjonen kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommuneloven § 16.  

Den som på grunn av lovlig forfall må forlate møtet under forhandlingene, melder straks fra til møtelederen. 
Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommunelovens § 16 inn i 
stedet. 

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

2.4 Inhabilitet 
En representant er selv ansvarlig for å si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. 
Inhabilitet skal avklares så tidlig som mulig.  

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

Spørsmålet om inhabilitet avgjøres av det politiske organet uten at vedkommende medlem deltar, jfr 
forvaltningsloven § 8. 

Dersom et medlem vet i forkant av møtet at vedkommende er inhabil ved behandling av en sak, skal 
vedkommende melde fra til leder av utvalget slik at vararepresentant kan innkalles til vedkommende sak (-er)  
hvor medlemmet er inhabilt. 

Dersom man underveis i behandlingen av en sak innser at et medlem er inhabilt, skal man umiddlebart melde 
fra til møteleder. Vedkommende fratrer deretter etter alminnelige regler.  

Hjemmel: Kommuneloven § 40, forvaltningslov kapittel 2  

2.5 Møte- tale- og forslagsrett for kommunale tjenestemenn og andre 
Rådmannen tar del i møtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Videre kan rådmannen 
bemyndige andre ansatte i administrasjonen til å møte med tale- og forslagsrett når sakens art tilsier det. 

Ordfører kan delta i alle politiske utvalg der vedkommede selv ikke er medlem. Ordfører deltar med tale- og 
forslagsrett, men uten stemmerett. 
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2.6 Møteoffentlighet 
Møtene holdes for åpne dører. 

De politiske utvalgene kan etter bestemmelsene i kommunelovens §§ 31 og 31a vedta at en enkelt sak skal 
behandles for lukkede dører. Forhandlinger om dette foregår for åpne dører med mindre møteleder eller det 
politiske utvalget bestemmer noe annet.  

2.7 Interessegrupper  
Det politiske utvalget kan ta imot representanter fra foreninger, grupper o.l som ønsker å gi en orientering om 
en særskilt sak eller tema. Det gis ikke adgang til å delta under behandlingen av en sak, men kun orientere før 
møtet settes.  

Møtelederen eller utvalget selv avgjør hvilke orienteringer de ønsker. 

2.8 Møtets åpning 
Ordfører er møteleder for Kommunestyremøter og Formannskapet. Øvrige møter ledes av den møteleder 
som er valgt for organet. 

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

Dersom det i forbindelse med oppropet kommer innvendinger mot noens rett til å ta sete i det politiske 
utvalget gjør utvalget først vedtak om dette.  

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

Medlemmer eller varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til møteleder før de tar sete. Ingen 
medlemmer kan ta sete under behandlingen av en sak, men må vente med å ta sete til behandling av ny sak 
starter. 

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

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

All relevant informasjon skal være tilgjengelig for alle medlemmer før saken behandles. Representanter som 
mottar informasjon som er relevant for saken plikter å oversende dette til administrasjonen slik at alle 
representanter gjøres kjent med denne informasjonen.  

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning eller det politiske 
utvalget vedtar å utsette behandlingen av vedkommende sak. 

Partiene kan når som helst be om gruppemøte under sakens behandling. 
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Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til avstemnming dersom møtelederen eller minst 1/3 av 
de møtende medlemmene motsetter seg det. Ordfører eller det politiske utvalgets flertall kan be 
administrasjonen utrede saken til senere politisk behandling. 

2.10 Forespørsler 
Ethvert medlem av det politiske utvalget kan rette forespørsler til møtelederen også om saker som ikke står 
på sakslisten, jf. kommuneloven § 34 nr. 2.  

En slik forespørsel meldes ved møtets start og krever ikke skriftlig svar. Møtelederen, eller rådmannen dersom 
møtelederen ønsker det, besvarer spørsmålet. Etter omstendighetene må møtelederen kunne meddele at 
spørsmålet ikke kan besvares, men at spørsmålet vil besvares i et senere møte.  

En forespørsel bør ikke vare mer enn 3 minutter.  

3. Ordskiftet 

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

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

3.2 Talernes rekkefølge 
Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen 
rekkefølgen. Møteleder kan tillate replikkordskifte. 

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

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

Det er ikke anledning til å bruke visuelle hjelpemidler med mindre møtelederen eller det politiske utvalget har 
godkjent dette. I kommunestyret holdes innleggene fra talerstolen. 

Det må ikke gis uttrykk for noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er 
det lov til å lage støy eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. Overtrer noen reglementets 
ordensbestemmelse, påtaler møtelederen dette. Retter vedkommende seg likevel ikke etter reglementet, kan 
møtelederen ta fra vedkommende ordet eller avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av saken 
eller resten av møtet. 

Tilhørere og besøkende kan ikke ha med plakater og eller bedrive agitasjon som kan virke forstyrrende på 
møtets ro og orden.   
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3.4 Møtelederens rolle 
Møteleder er ansvarlig for god møtekultur. Møteleder skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og 
i bygningen ellers.  

Møteleder skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på 
annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan 
møteleder vise vedkommende eller alle tilhørerne ut. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelsene som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side. 

Møteleder bestemmer avstemningsform, jfr pkt 4.3  

3.5 Avgrensning og avslutning  
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Hvis ikke blir saken straks tatt opp til avstemning. Melder det 
seg talere skal disse få ordet i den rekkefølge de ber om det. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør 
møtelederen rekkefølgen. 

Etter hvert innlegg kan det kreves inntil to replikker som tilfaller de to representantene som melder seg først. 
En replikk skal inneholde en kommentar til innlegget, evt. et oppfølgingsspørsmål. En replikk må ikke overstige 
1 minutts varighet. Den som har hatt innlegget har rett til duplikk. Duplikken avgis når replikken(e) er ferdig og 
begrenses til 2 min. Det er ikke adgang til ny replikk etter duplikken. 

Ønske om innlegg meldes ved håndsopprekning eller stemmekort.  

Ønske om replikk meldes ved håndsopprekning og V-tegn. 

Ved behandling av ordinære saker skal det som hovedregel være en maksimal taletid på 3 min. Det enkelte 
partis hovedinnlegg får inntil 5 min. taletid i alle saker. 

Finner kommunestyret at en sak er ferdig drøftet, kan møteleder avslutte ordskiftet og ta saken opp til 
avstemning eller utsette forhandlingene. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, unntatt for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i 
reglementet eller for å oppklare åpenbare misforståelser fra talerens side. Dersom møtelederen ønsker å 
delta i ordskiftet, bør ledelsen av forhandlingene overlates til en annen. I kommunestyrets møter må ordfører 
overlate møteledelsen til varaordfører. 

3.6 Forslag til vedtak 
Forslag kan fremsettes av medlemmer av det politiske utvalg og av rådmannen. Forslagsrett for andre kan 
følge av særlig lovbestemmelse.  

Forslag kan fremsettes muntlig ved valg, ansettelser, utsettelser eller spørsmål om saken skal oversendes til 
annet politisk organ eller administrasjonen. Forslag i andre saker skal fremmes skriftlig.  

Forslag sendes som hovedregel elektronisk til møteleder, øvrige medlemmer og møtesekretær. Møteleder 
refererer forslaget. 
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Forslag som ikke fremsettes korrekt skal avvises.  

4. Avstemning 

4.1 Forberedelse til avstemning  
Når ordskiftet er slutt, sier møteleder i fra om at saken tas opp til avstemning. Fra det tidspunktet må det ikke 
være mer ordskifte om saken eller settes fram nytt forslag. I dette tidsrommet er det heller ikke anledning til å 
ta noen annen sak opp til behandling. 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning har rett og plikt til å 
stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.  

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møteleder fram forslag om rekkefølgen av 
stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møteleder nøye se til at talerne bare holder seg til 
avstemningsspørsmålet. 

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

Det forutsettes at protokolltilførselen varsles under behandling av den aktuelle sak, og at den leveres 
møteleder før sakens slutt. 

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

Er innstillingen eller forslaget som det skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i 
alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf og deretter til slutt - i tilfelle også her 
etter en prøveavstemning - over hele innstillingen eller hele forslaget. 

4.3 Avstemning 
Avstemning gjennomføres på èn av følgende måter: 

a) Ved stilltiende godkjenning når ikke noen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter fram med 
spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 

b) Ved at møtelederen oppfordrer medlemmene til å avgi stemmetegn. Når møtelederen bestemmer 
det, eller ett medlem krever det, holdes kontraprøve. 

c) Ved valg og ansettelser kan hvert medlem kreve skriftlig avstemning. Blank stemmeseddel kan brukes. 
To medlemmer som møtelederen oppnevner, teller opp stemmene. 
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5. Protokoll 

Det skal føres protokoll over forhandlingene.  

I protokollen føres opplysninger om innkallingen, og for hvert møte føres møtested og møtetid, fraværende 
medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller til under forhandlingene, føres dette slik at 
protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  

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

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

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

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

Møteleder skal sørge for at protokolltilførsler følger protokollen.  

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

6. Ny behandling av avgjort sak 

6.1 Mindretallsanke 
Saker som avgjøres av utvalg skal forelegges formannskapet dersom minst to medlemmer krever dette ved 
protokolltilførsel. Slik mindretallsanke skal fremmes før møtets slutt. 

I saker der formannskap og utvalg har fått delegert myndighet fra kommunestyret kan to medlemmer, 
ordfører eller rådmann, innen møtets slutt kreve saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse. Adgangen 
til å fremsette mindretallsanke gjelder ikke for enkeltvedtak dersom forvaltningsloven er til hinder for 
omgjøring av vedtak, jfr. forvaltningsloven § 2 a og b), jf. § 35. 

6.2 Lovlighetskontroll 
Vedtak truffet av folkevalgt organ eller av administrasjonen kan bringes inn for departementet til kontroll av 
avgjørelsens lovlighet. Krav om lovlighetskontroll må fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle 
avgjørelsen innen 3 uker etter vedtak, av tre eller flere av kommunestyrets medlemmer i fellesskap, jf. 
kommuneloven § 59. 
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6.3 Annet 
En sak kan behandles på nytt av det politiske utvalget når utvalget selv bestemmer dette med alminnelig 
flertall, jfr forvaltningsloven § 35.  

En sak kan også behandles på nytt dersom et overordnet organ ber om ny behandlig som følger av alminnelig 
instruksjonsmyndighet fra overordnet, delegerende organ. 

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

7. Særlig om kommunestyret 

Kommunestyet er det øverste politiske organet i Sandefjord kommune. Kommunestyret treffer vedtak på 
vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegeringsvedtak.  

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

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

I hht Kommuneloven § 7 nr 2 kan endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. 
desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

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

Ordføreren eller kommunestyret kan kalle inn kommunale tjenestemenn for at disse skal gi opplysninger og 
redegjørelser, men tjenestemenn kan ikke ta del i forhandlingene.  

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

7.2 Interpellasjoner 
Utenfor de sakene som er ført opp i innkallingen til kommunestyrets møte, kan medlemmer og 
varamedlemmer, som påregner å delta i møtet, stille interpellasjoner til ordføreren. Interpellasjonen bør være 
på maksimum ½ A4-side. Interpellasjonen må være innlevert skriftlig til ordfører og politisk sekretariat senest 
2 virkedager før møtet, møtedagen ikke medregnet. 

Dersom det innkommer flere interpellasjoner om samme sak, gis den som har innsendt forespørsel først rett 
til å fremme denne. De øvrige faller bort. Ved lik tidsprioritet foretar ordføreren loddtrekning sammen med 
rådmannen. 

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

Interpellasjonene behandles i starten av hvert møte og kan begrenses, slik at behandlingen av disse ikke går ut 
over 1 time. Ubehandlede forespørsler utsettes til neste møte eller behandles i slutten av møtet dersom 
møtelederen bestemmer dette. 
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Ordføreren deler ut interpellasjonen til medlemmene før møtet starter. Ordføreren vurderer også om det er 
hensiktsmessig å dele ut svaret på interpellasjonen på forhånd. 

Interpellanten refererer som hovedregel interpellasjonen. Dersom interpellanten ikke ønsker dette, refererer 
ordføreren interpellasjonen. Ordføreren svarer på interpellasjonen. 

Interpellanten gis deretter ordet. Etter at interpellanten har hatt ordet gis det anledning til debatt om saken. 
Maksimal taletid skal som hovedregel være 3 min. 

Forslag som fremstilles i forbindelse med en interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen 
eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette. Kommunestyret kan med alminnelig flertall be 
rådmannen utrede sak som tas opp i en interpellasjon. 

7.3 Innbyggerforslag og offentlig spørretid 
Kommunestyret behandler innbyggerforslag etter reglene i kommuneloven § 39A. Slike saker skal først 
behandles i det utvalg som har vedkommende sak innenfor sitt ansvarsområde . 

I starten av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretid i 
møtesalen. Dette gjelder ikke ved ekstraordinære møter. Den offentlige spørretimen gjennomføres før møtet 
settes.  

Alle personer som har stemmerett i kommunen kan – ved eget fremmøte, ved stedfortreder eller i brevs form 
– stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret, det enkelte parti eller det enkelte medlem av 
kommunestyret. 

Spørsmålet skal som hovedregel sendes skriftlig til ordfører og være ordfører i hende senest 3 virkedager før 
kommunestyremøtet, møtedagen ikke medregnet. Ordføreren formidler spørsmålene umiddelbart videre til 
den spørsmålet er stilet til. 

Spørsmål kan også stilles direkte i kommunestyremøte. Det forutsettes da at politisk sekretariat varsles om 
spørrerens navn senest kl.12.00 dagen før møtedagen. Spørsmål som stilles direkte i kommunestyrets møte, 
kan avvises av ordfører dersom det ikke kan gis et forsvarlig svar uten nærmere undersøkelser. 

Rettes spørsmålene til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålene. 
Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Spørsmålene må gjelde 
kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. 

Spørsmål om saker på sakslisten avvises.  

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

Spørsmålene skal være korte, og det bør normalt ta kun to minutter å stille dem og omtrent samme tid å 
besvare dem. Det gis anledning for spørreren til to korte tilleggsspørsmål/replikker (maks 1 minutt pr. 
spørsmål). 

Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, starter 
kommunestyret behandling av de ordinære saker på kommunestyrekartet.  

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

Frem til konstituering i 2019 har formannskapet 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har formannskapet 11 representanter.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som avgjøres av formannskapet skal forelegges kommunestyret dersom minst 2 medlemmer krever 
dette ved protokolltilførsel. 

9. Særlig om hovedutvalgene  

Frem til konstituering i 2019 har formannskapet 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har hvert hovedutvalg 11 representanter.  

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

Representantene velges for valgperioden. 

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som er vedtatt av et hovedutvalg skal forelegges formannskapet dersom minst 2 medlemmer krever 
dette ved protokolltilførsel.  

10. Særlig om administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget består av 10 medlemmer, hvorav 7 medlemmer er oppnevnt av formannskapet og 3 
medlemmer er utpekt av de ansattes organisasjoner. Leder og nestleder oppnevnes blant formannskapets 
medlemmer. Utvalget opprettes i medhold av kommuneloven §25. 

Representantene velges for valgperioden. 

Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert i utvalget kan delta med en observatør med møte- 
og talerett1.  

Kommunens arbeidstakere bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

                                            
1 Jfr Hovedavtalen § 4og B-rundskriv 7/2014.  
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Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som avgjøres av administrasjonsutvalget skal forelegges formannskapet dersom minst 2 medlemmer 
krever dette ved protokolltilførsel. 

11. Særlig om eldrerådet  

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

Rådet består av 7 medlemmer.  

Representantene velges for 4 år, jfr eldrerådsloven § 1. 

Tre av medlemmene velges fra pensjonistforeningene i kommunen etter forslag fra disse. De øvrige 
oppnevnes av kommunestyret. For medlemmene velges personlige varamedlemmer.  

Rådet velger selv leder og nestleder fra pensjonistforeningenes representanter. 

12. Særlig om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Rådet er lovpålagt i hht Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsett funksjonsevne m.m. av 17.juni 2005 nr 58. Denne loven har også bestemmelser (§ 6) 
om mandat, sammensetning og ledelse av rådet. 

Rådet består av 7 medlemmer.  

Oppnevning av medlemmer gjelder for valgperioden.  

Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Leder og nestleder for rådet blir oppnevnt 
av kommunestyret. Tilsvarande gjelder for eventuelle andre representasjonsordninger.  

Reglene om forholdstalsval i §§ 36 og 37 i kommunelova gjelder ikke. 

Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsett funksjonsevne skal deres organisasjoner ha 
forslagsrett. 

13. Særlig om kontrollutvalget  

Kontrollutvalg er lovpålagt i hht kommuneloven § 77.  

Utvalget består av 5 medlemmer. 

Representantene velges for valgperioden. Kontrollutvalgsforskriften har bestemmelser om utskifting av 
medlemmer (§ 3).  

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

Minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal være fast medlem av kommunestyret.  
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Kommuneloven § 77 nr 2 regulerer valgbarhet til Kontrollutvalget. Personer som er ansatt i kommunen 
(uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til kontrollutvalget. Dette gjelder også som varamedlem. Det  
vises for øvrig til kommuneloven § 77 nr 2. 

14. Reglement og publisering  

De til enhver tid gjeldende reglementer finnes på kommunens nettside. Reglementene publiseres når de er 
vedtatt av Sandefjord kommunestyre. Følgende reglement bør særlig ses i sammenheng: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) 
2. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) 
3. Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) 
4. Reglement for klagenemnd (klagenemnd) 
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1. Innledning 

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

saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. 

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

supplerer og utfyller hverandre.  

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

1.1 Styreform 

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

kommunestyret først behandles av formannskapet. 

Fullmakt til å gjøre vedtak fremgår av delegeringsvedtak.  

1.2 Opprettelse av folkevalgte organer 

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

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

2. Felles saksbehandlingsregler 

2.1 Forberedelse av saker 

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

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

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

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

saksdokumenter.  

2.2 Innkalling og dokumenter 

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

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

det utvalgets leder eller nestleder som leder møtene.  

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

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

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

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

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

2.3 Forfall, varamedlemmer 

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

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

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

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

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

stedet. 

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

behandlingen av en ny sak starter. 

2.4 Inhabilitet 

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

avklares så tidlig som mulig.  

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

slik som gruppemøter. 

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

forvaltningsloven § 8. 

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

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

hvor medlemmet er inhabilt. 

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

fra til møteleder. Vedkommende fratrer deretter etter alminnelige regler.  

Hjemmel: Kommuneloven § 40, forvaltningslov kapittel 2  

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

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

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

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

forslagsrett, men uten stemmerett. 
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2.6 Møteoffentlighet 

Møtene holdes for åpne dører. 

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

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

politiske utvalget bestemmer noe annet.  

2.7 Interessegrupper  

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

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

møtet settes.  

Møtelederen eller utvalget selv avgjør hvilke orienteringer de ønsker. 

2.8 Møtets åpning 

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

valgt for organet. 

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

erklæres møtet satt. 

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

utvalget gjør utvalget først vedtak om dette.   

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

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

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

starter. 

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

2.9 Sakslisten 

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

rekkefølge.  

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

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

utvalget vedtar å utsette behandlingen av vedkommende sak. 

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

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

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

administrasjonen utrede saken til senere politisk behandling. 
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2.10 Forespørsler 

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

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

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

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

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

En forespørsel bør ikke vare mer enn 3 minutter.  

3. Ordskiftet 

3.1 Møteleders redegjørelse for saken 

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

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

3.2 Talernes rekkefølge 

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

rekkefølgen. Møteleder kan tillate replikkordskifte. 

3.3 Orden 

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

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

dette blir gjort. 

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

godkjent dette. I kommunestyret holdes innleggene fra talerstolen. 

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

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

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

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

eller resten av møtet. 
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3.4 Møtelederens rolle 

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

i bygningen ellers.  

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

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

møteleder vise vedkommende eller alle tilhørerne ut. 

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

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

Møteleder bestemmer avstemningsform, jfr pkt 4.3  

3.5 Avgrensning og avslutning  

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

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

møtelederen rekkefølgen. 

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

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

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

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

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

håndsopprekning. 

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

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

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

avstemning eller utsette forhandlingene. 

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

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

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

varaordfører. 

3.6 Forslag til vedtak 

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

følge av særlig lovbestemmelse.  

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

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

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

Forslag som ikke fremsettes korrekt skal avvises.  
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4. Avstemning 

4.1 Forberedelse til avstemning  

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

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

ta noen annen sak opp til behandling. 

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

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

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

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

avstemningsspørsmålet. 

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

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

møteleder før møtets slutt. 

4.2 Prøveavstemning 

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

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

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

etter en prøveavstemning - over hele innstillingen eller hele forslaget. 

4.3 Avstemning 

Avstemning gjennomføres på èn av følgende måter: 

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

spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 

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

det, eller et medlem krever det, holdes kontraprøve. 

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

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

Det skal føres protokoll over forhandlingene.  

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

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

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

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

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

Representantenes avstemning skal fremgå av protokollen. 

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

av kommunestyret. 

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

Møteleder skal sørge for at protokolltilførsler følger protokollen.  

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

6. Ny behandling av avgjort sak 

6.1 Mindretallsanke 

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

protokolltilførsel. Slik mindretallsanke skal fremmes før møtets slutt. 

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

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

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

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

6.2 Lovlighetskontroll 

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

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

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

kommuneloven § 59. 
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6.3 Annet 

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

flertall, jfr forvaltningsloven § 35.  

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

instruksjonsmyndighet fra overordnet, delegerende organ. 

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

lov eller forskrift gitt i medhold av lov. 

7. Særlig om kommunestyret 

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

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

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

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

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

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

7.1 Informasjon og orienteringer 

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

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

redegjørelser, men tjenestemenn kan ikke ta del i forhandlingene.  

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

7.2 Interpellasjoner 

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

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

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

2 virkedager før møtet, møtedagen ikke medregnet. 

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

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

rådmannen. 

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

ikke skjer regnes spørsmålet som bortfalt. 

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

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

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

hensiktsmessig å dele ut svaret på interpellasjonen på forhånd. 

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

ordføreren interpellasjonen. Ordføreren svarer på interpellasjonen. 

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

Maksimal taletid skal som hovedregel være 3 min. 

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

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

rådmannen utrede sak som tas opp i en interpellasjon. 

7.3 Innbyggerforslag og offentlig spørretid 

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

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

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

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

settes.  

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

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

kommunestyret. 

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

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

den spørsmålet er stilet til. 

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

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

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

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

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

kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. 

Spørsmål om saker på sakslisten avvises.  

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

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

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

spørsmål). 

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

kommunestyret behandling av de ordinære saker på kommunestyrekartet.  

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

Frem til konstituering i.2019 har formannskapet 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har formannskapet 11 representanter.  

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

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

Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

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

dette ved protokolltilførsel. 

9. Særlig om hovedutvalgene  

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

Etter konstituering i 2019 har hvert hovedutvalg 11 representanter.  

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

Representantene velges for 4 år.  

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

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

Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

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

ved protokolltilførsel.  

10. Særlig om administrasjonsutvalget 

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

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

medlemmer. Utvalget opprettes i medhold av kommuneloven §25. 

Representanter velges for 4 år.  

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

og talerett1.  

Kommunens arbeidstakere kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

                                            
1
 Jfr Hovedavtalen § 4og B-rundskriv 7/2014.  
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Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

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

krever dette ved protokolltilførsel. 

11. Særlig om eldrerådet  

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

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

Rådet består av 7 medlemmer.  

Representantene velges for 4 år, jfr eldrerådsloven § 1. 

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

oppnevnes av kommunestyret. For medlemmene velges personlige varamedlemmer.  

Rådet velger selv leder og nestleder fra pensjonistforeningenes representanter. 

12. Særlig om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

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

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

Rådet består av 7 medlemmer.  

Representantene velges for 4 år. 

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

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

organisasjonenes representanter. 

13. Særlig om kontrollutvalget  

Kontrollutvalg er lovpålagt i hht kommuneloven § 77.  

Utvalget består av 5 medlemmer. 

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

(§ 3).  

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

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

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

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

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

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

2. Reglement for klagenemnd  

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

4. Reglement for godtgjøring til folkevalgte  

 

 

 

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

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

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

Forslag til punktet: 

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

Frem til konstituering i 2019 har eldrerådet 9 representanter. 

Etter konstituering i 2019 består rådet av 7 representanter. 

Representantene velges for 4 år, jfr eldrerådsloven § 1. 

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

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

Uttalelse fra Stokke kommunes brukerråd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 

 

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

 

 

 

1.mai 2016 

 

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

Møte ble avholdt på Rådhuset. 

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

Sekretær: Jan Håkon Larsen 

 

Det var en sak til behandling: 

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

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

 

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

 

Fram til konstituering i 2019 har eldrerådet 9 medlemmer. 

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

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

 

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

 

Stokke Eldreråd forslår også følgende: 

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

 

Stokke29.04.16 

 

Else Marie Gjørvad        Jan Håkon Larsen 

Leder          Sekretær 
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NOTAT 
 

  

Sak: Valgbarhet til administrasjonsutvalget 

Til Fellesnemnda nye Sandefjord kommune 

Fra Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker 
  

Dato: 08.08.2016 
  
 

VEDR VALGBARHET TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 
 

Problemstilling: Hvorvidt ansatte, som også er folkevalgte, kan velges som arbeidsgivers 
representant til administrasjonsutvalget.  

 

Konklusjon: Kommunestyret kan selv regulere egne valgbarhetsregler gjennom 
reglement/vedtak. 

 

 

I Fellesnemndas møte 24. mai 2016 ble det ved behandlingen av «reglement for saksbehandling 
i folkevalgtes organ (politisk reglement)» stilt spørsmål om hvorvidt kommunestyret (selv) kan 
vedta begrensninger i ansattes valgbarhet til administrasjonsutvalget. 

Prosjektleder har konferert KS i saken, og nedenfor følger svaret fra KS:  

Saken dreier den seg om valgbarhet og om kommunestyret selv med hjemmel i eget reglement, 

kan vedta at enkelte folkevalgte ikke er valgbare til et bestemt utvalg.  

Problemstillingen er interessant, og valg til denne type rolle ikke beskrevet i juridisk litteratur. 

Problemstillingen er heller ikke omtalt i NOU 2016:4 – Ny kommunelov.  

Administrasjonsutvalget er et fast utvalg som kommunestyrets medlemmer har rett og plikt til å 

ta imot valg til, jf. Koml. § 14 nr. 1. I utgangspunktet vil derfor folkevalgte som er ansatt i 

kommunen, også kunne velges som arbeidsgivers representant i administrasjonsutvalget.  
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For folkevalgte er det viktig å ha en god rolleforståelse, jf. boka «Tillit» som KS har utgitt ifm. 

folkevalgtprogrammet 2015 – 2019. Ved valg til politiske utvalg bør partiene, som et 

utgangspunkt, selv vurdere risikoen for senere habilitetsinnsigelser og eventuelle problemer som 

kan oppstå ved eventuell manglende rolleforståelse hos partiets folkevalgte. Videre må det 

kunne forventes at folkevalgte prøver å unngå å sette seg selv i en situasjon der det kan bli reist 

spørsmål om roller og habilitet. Rollen som arbeidsgiver vs. arbeidstaker bør være klar, blant 

annet grunnet administrasjonsutvalgets oppgaver, jf. Koml. § 26.  

Kommunelovens valgbarhetsbestemmelser (§ 14) regulerer klart hvem som ikke kan velges. Slik 

KS forstår valgbarhetsbestemmelsen, er den ikke til hinder for at kommunestyret selv kan 

regulere egne valgbarhetsregler gjennom reglement/vedtak. Hvis kommunestyret selv vedtar 

innskrenkende valgbarhetsbestemmelser, er det imidlertid uklart om denne (innskrenkende 

reguleringen) vil binde det neste kommunestyret. Blir problemstillingen satt på spissen, vil 

spørsmålet da bli om nytt kommunestyre kan velge å ikke anse seg som bundet av reglement 

(ved at den bare gjaldt en regulering som forrige kommunestyre påla seg selv), eller om 

bestemmelsen i reglementet må vedtas opphevet. Forutsatt at det politiske flertallet faktisk 

ønsker at folkevalgte som er ansatt i kommunen også skal være arbeidsgiver i 

administrasjonsutvalget. Rent praktisk antas at denne problemstillingen vil kunne bli avklart når 

nytt kommunestyre på vanlig måte vedtar nytt reglement etter konstitueringen høsten 2019.  
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3884 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Vedtekter for Vestfold Kommunerevisjon 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
51/2016 Partssammensatt utvalg 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammesatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda godkjenner vedtektene for Vestfold kommunerevisjon, gjeldende fra 1.1.17 
2. Spørsmål vedrørende pensjon avklares nærmere med Vestfold kommunerevisjon og 

Sandefjord kommunale pensjonskasse 
3. Det gjennomføres et sluttoppgjør pr 31.12.16 for Sandefjord distriktsrevisjon knyttet til 

eiendeler og gjeld. Oppgjøret tilføres Sandefjord kommune i 2017.  
4. Prosjektleder får fullmakt til å gjennomføre vedtaket, herunder praktiske tilpasninger, 

beslutninger og evt overgangsordninger som er nødvendig. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Oversikt over eierandel i VKR 
Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i VKR 
Vedlegg 3 - Vedtekter VKR -2008 
Vedlegg 4 - Reviderte vedtekter VKR 1.1.17 
 
Sammendrag 

Fellesnemnda besluttet i sak 46/2016 å søke eierskap i Vestfold kommunerevisjon. Nye 
Sandefjord kommune ønsker å tre inn i selskapet fra sammenslåingstidspunktet 1.1.17. Ved 
inntreden av ny eierkommune må vedtektene oppdateres og godkjennes av nye Sandefjord 
kommune som ny eierkommune.  

Styret i Vestfold kommunerevisjon har utarbeidet forslag til reviderte vedtekter gjeldende fra 1.1.17 
basert på inntreden av nye Sandefjord kommune. Vestfold kommunerevisjon tar over Sandefjord 
Distriktsrevisjons tre ansatte fra 1.1.17 i tråd med vedtak fattet i Fellesnemnda, sak 46/2016. 
Reviderte vedtekter for Vestfold kommunerevisjon behandles av eksisterende eierkommuner i 
kommunestyrer/fylkesting i september. 
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Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 5. september 2016, sak 92/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda godkjenner vedtektene for Vestfold kommunerevisjon, gjeldende fra 1.1.17 
2. Spørsmål vedrørende pensjon avklares nærmere med Vestfold kommunerevisjon og 

Sandefjord kommunale pensjonskasse 
3. Det gjennomføres et sluttoppgjør pr 31.12.16 for Sandefjord distriktsrevisjon knyttet til 

eiendeler og gjeld. Oppgjøret tilføres Sandefjord kommune i 2017.  
4. Prosjektleder får fullmakt til å gjennomføre vedtaket, herunder praktiske tilpasninger, 

beslutninger og evt overgangsordninger som er nødvendig. 

Saksfremstilling 

Fellesnemnda besluttet i sak 46/2016 å søke eierskap i Vestfold kommunerevisjon. Nye 
Sandefjord kommune ønsker å tre inn i selskapet fra sammenslåingstidspunktet 1.1.17.  

Styret i Vestfold kommunerevisjon behandlet forespørsel om eierskap i styremøte 1.6.16 og 
innstiller overfor kommunestyrer/ fylkesting på at de godkjenner nye Sandefjord kommune som 
likeverdig eier i Vestfold kommunerevisjon. Inntreden av ny deltakerkommune i Vestfold 
kommunerevisjon behandles i eksisterende eierkommuner i kommunestyrer/fylkesting i september. 

Nye Sandefjord kommune må ved inntreden i Vestfold kommunerevisjon godkjenne selskapets 
vedtekter.  

Styret i Vestfold kommunerevisjon har i styremøte 15.8.16 revidert vedtekter for selskapet med nye 
Sandefjord kommune som deltakerkommune. Disse er vedlagt.  

Kommentarer til sentrale bestemmelser i vedtektene:  

•§ 3 Deltagere:  
Sandefjord kommune legges til som deltager. Vestfold kommunerevisjon vil da ha 6 eierkommuner 
fra 1.1.17. Hof kommune og Holmestrand kommune har vedtatt sammenslåing fra 1.1.18, og antall 
eierkommuner vil da reduseres til 5.  
  
§ 6 Eierandeler:  
Eierandelen er beregnet basert på innbyggertall per 1.1.16 og 1/3 fast andel. Andel for 
fylkeskommunen settes lik den største deltagerkommunen. Eierfordeling er ikke grunnlag for drifts- 
og kostnadsfordeling, se kommentarer til § 10.  
 
§ 8 Styret:  
Samtlige deltakerkommuner skal være representert i styret med en valgt representant hver. Det 
velges personlig varamedlem fra den enkelte deltakerkommune.  
 
§ 10 Regnskap og budsjett:  
Drifts- og kostnadsfordeling er basert på fakturaprinsippet, slik praksis er i Sandefjord 
Distriktsrevisjon i dag.  Fordelingen skjer basert på budsjetterte timer for den enkelte kommune.  
 

Vedtektene for Vestfold kommunerevisjon er i tråd med eksisterende vedtekter for Sandefjord 
Distriktsrevisjon. 

Vestfold kommunerevisjon tar over Sandefjord Distriktsrevisjons tre ansatte fra 1.1.17 i tråd med 
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vedtak fattet i Fellesnemnda, sak 46/2016. 

Lover og forskrifter  

Vestfold kommunerevisjon er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 
27 - egen juridisk enhet.  

Styret ved Vestfold kommunerevisjon er selskapets øverste organ. Samtlige deltakerkommuner er 
representert i styret med en valgt representant hver. 

Økonomiske konsekvenser 

Det forventes at nye deltakerkommuner vil gi stordriftsfordeler og mer effektiv drift som vil gi 
reduserte kostnader for alle deltakerkommuner fra 2017. Det forventes ytterligere 
effektiviseringsmuligheter i et 3-5 års perspektiv.  

Gode leveranser, tilgjengelighet og nærhet til kommunene og fylkeskommunen vil fortsatt være 
fokus fremover. 

Prosjektleders vurderinger og konklusjon 

Prosjektleder mener at vedtektene ivaretar Sandefjord kommunes interesser og behov på en god 
måte. Det har vært dialog mellom prosjektledelse, VKR og nåværende Sandefjord distriktsrevisjon i 
fbm forberedelse av saken.  

Basert på tidligere vedtak i Fellesnemnda om å søke eierskap i VKR mener prosjektleder at 
vedtektene kan anbefales vedtatt slik de nå foreligger. Det vil være behov for praktiske løsninger 
og tilpasninger i fbm overføring fra 1.1.17, blant annet slik at revisjonsoppgavene for 2016 kan 
fullføres på en hensiktsmessig måte uten ekstra belastning og arbeidsbyrde. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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   :   

___________________________________________________________________________       
 

   1 

VEDTEKTER  
 
§ 1 Selskapets navn  

Selskapets navn er Vestfold kommunerevisjon.   
 
§ 2 Selskapsform 

Selskapet er et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid og opprettet med 
hjemmel i kommunelovens § 27. Selskapet er egen juridisk subjekt og 
arbeidsgiveransvaret tilligger styret. 
 

§ 3 Deltakere 
 Følgende kommuner/fylkeskommune er med i samarbeidet: 
 Hof, Re, Holmestrand, Horten, Sandefjord og Vestfold fylkeskommune. 

 
Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje ved at eksisterende deltakerkommuners 
kommunestyrer/fylkesting samtykker. 
 
Hof og Holmestrand kommune blir nye Holmestrand kommune fra 1.1.18. 

 
§ 4 Forretningskontor 

Vestfold kommunerevisjon har sitt hovedkontor i Horten kommune. 
 
§ 5 Formål 

Vestfold kommunerevisjon skal utføre de til enhver tid lovpålagte revisjons- og 
tilsynsoppgaver for deltakerkommunene/fylkeskommunen. Vestfold kommunerevisjon 
kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerkommunene/ 
fylkeskommunen. 

 
Vestfold kommunerevisjon kan utføre revisjonsoppdrag for andre 
kommuner/fylkeskommuner og kommunale selskaper, kommunale foretak, 
interkommunale selskaper, kirkeregnskap, stiftelser etc. 

 
Selskapet har ikke erverv til formål. 

 
§ 6 Eierforhold 

Eierandel fordeles på deltakerkommunene etter følgende fordeling basert på 
innbyggertall per 1.1.16 og 1/3 fast andel. Andel for fylkeskommunen settes lik den 
største deltagerkommunen. 

 
Eier     Andel 1.1.17-31.12.17 Andel 1.1.18 

Hof kommune*     6,8 %    - 
Re kommune      9,2 %    10,4 % 
Holmestrand kommune*    9,8 %    12,1 % 
Horten kommune   16,2 %    17,3 % 
Sandefjord kommune   29,0 %               30,1 % 
Vestfold fylkeskommune  29,0 %     30,1 % 

 
 *Hof og Holmestrand kommune blir nye Holmestrand kommune fra 1.1.18. 
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Eierandel i selskapet regulerer ansvarsforholdet mellom deltagerkommunene. 
Deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede 
forpliktelser.  
 

§ 7 Organisering av selskapet 
 Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: 

• Styre 

• Daglig leder 
 
§ 8 Styret 

Samtlige deltakerkommuner skal være representert i styret med en valgt representant 
hver. Styret velges av kommunestyre/fylkestinget for 4 år og følger valgperioden. I 
tillegg til medlemmer valgt av kommunestyrene, velges et medlem av og blant de 
ansatte i selskapet. Styremedlemmene skal hver ha ett personlig varamedlem. Daglig 
leder kan ikke velges til styret. Styret velger selv leder og nestleder. Styret 
representerer selskapet frem til nytt styre er valgt. 

   
 Styret skal: 

• sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at virksomheten drives 
mest mulig effektivt 

• sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll 

• føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over denne 

• påse at selskapet har tilfredsstillende arbeidsforhold, herunder lokaler og utstyr 

• foretar alle ansettelser, suspensjoner og oppsigelser, også av daglig leder 
   
 Godtgjørelser for møter til medlemmer av styret, utbetales i henhold til de satser og 
 regler som gjelder i vertskommunen. 
 
§ 9 Daglig leder 

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift og har ansvar for at de til 
enhver tid gjeldende lover og bestemmelser som gjelder blir fulgt og at de pålegg og 
retningslinjer som gis av styret blir fulgt. 

 
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler og har møte-, tale- og forslagsrett i 
styret, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar noe annet. 

 
Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker 
der det foreligger inhabilitet, anvises av styreleder. 

  
§ 10 Regnskap og budsjett 

Daglig leder utarbeider forslag til budsjett- og økonomiplan som vedtas av styret. 
Selskapets styre fastsetter drifts- og kostnadsfordeling på deltakerne etter budsjetterte 
timer. Medgått tid til spesielle prosjekter eller utredninger som ikke er en naturlig del 
av det ordinære revisjonsoppdraget faktureres særskilt den enkelte 
kommune/fylkeskommune. Ferdigbehandlet anbefalt budsjett skal oversendes 
kontrollutvalgene innen 1.9. Endelig budsjett behandles av styret etter at melding fra 
de særskilte kontrollutvalg om godkjente tilskudd foreligger. 

 
Regnskapet skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Deltakende 
kommuner/fylkeskommune innbetaler sin andel av tilskudd akonto to ganger per år. 
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§ 11 Låneopptak og garantistillelse  

Selskapet kan ikke ta opp lån uten særskilt vedtak i eierkommunene. 
 
§ 12 Personalforhold 

Selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon.  
 
Styret har arbeidsgiveransvaret for de som til enhver tid er ansatt. Selskapet skal ha 
pensjonsordning. 

 
Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale 
forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet. 

 
§ 13 Endring av vedtekter 

Vedtektene kan endres ved at minimum 2/3 av deltakerne gjør et likelydende vedtak 
om dette.  

 
§ 14 Uttreden og oppløsning 

Dersom en enkelt deltaker velger å gå ut av samarbeidet, må vedtak fattes av 
kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med ett års varsel. 

 
Oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av styret. Slikt vedtak må godkjennes 
av samtlige deltakere.  

 
Eierandelen legges til grunn for fordeling av eiendeler og gjeld ved eventuell uttreden 
eller oppløsning. 

 
Eventuell tvist om forståelsen av vedtektene, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd 
som oppnevnes i tråd med tvistemålsloven. Før tvisten bringes inn for 
voldgiftsnemnda, skal forhandlinger om minnelig løsning være forsøkt. 

 
§ 15  Klage 

Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er 
utført av interkommunalt samarbeid, skal rettes til styret. Finner en av deltakerne 
grunnlag til å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og 
eventuelt rette det påklagede forhold. 

 
Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av styret. 

 
§ 16  Øvrige bestemmelser 

Selskapet skal forholde seg til vanlig kommunal forvaltningspraksis med  bakgrunn i 
kommunelovens bestemmelser og forskrifter.  

 
§ 17  Ikrafttreden 

Disse vedtekter trer i kraft fra vedtakstidspunktet.  
Selskapet ble stiftet 12.10.04. Virksomheten startet 1.1.05. 

 
 Endret vedtekter:  

• 12.8.08   

• 1. 1.17 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra prosjektleder - september 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
52/2016 Partssammensatt utvalg 20.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

 

 
Saksfremstilling 
 
 

 

I møtet i Partssammensatt utvalg legges det opp til en muntlig orientering.  

 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 
 

 

 

96



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/233 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Eventuelt - 20.09.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
53/2016 Partssammensatt utvalg 20.09.2016 
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