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SAKSLISTE 
Det ble gjennomført presentasjoner av daglig leder Knut S. Aadne, Sandefjord Bredbånd og 

daglig leder Rune Holum,Gigafib.  

 

Kultur- og fritidssjef Siri Fristad Mathisen, Park- og idrettssjef Ingrid Marie Eidsten sammen 

med Petter Tangen, leder av Store Bergan NMU, presenterte nærmiljøordningen i Sandefjord. 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

  

7/15 15/647  

 PSU - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 

10.03.2015  

 

8/15 15/370  

 FRIKJØP TILLITSVALGTE  

 

9/15 15/505  

 INFORMASJON OM STATUS ANSETTELSE PROSJEKTLEDER / 

RÅDMANN  

 

10/15 15/370  

 PRESENTASJON AV GROVSKISSE TIL FREMDRIFTSPLAN  

 

EVENTUELT
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7/15   

PSU - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 10.03.2015  

 

Innstilling til parssammensatt utvalg SAS: 

Leder anbefaler at PSU fatter følgende vedtak: 

 

Møteprotokoll godkjennes. 

 

Møtebehandling: 

Det ble gitt innspill fra de tillitsvalgte, representert ved hovedtillitsvalgt for 

Utdanningsforbundet Andebu på referatsak. 3/15 - Rolleforståelse for fellesnemnda.  

 

Partssammensatt utvalg skal gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske 

spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen. 

 

 

Etter diskusjon ble det presisert at partssammensatt utvalg behandler saker.I 

møtebehandlingen i partssammensatt utvalg er alle parter likeverdige med stemmerett. 

Møtebehandlingen referatføres, og stemmegivning protokollføres.  

 

 

Med presiseringen ble møteprotokollen enstemmig godkjent 

 

 

 

Partssammensatt utvalg - SASs vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes  
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FRIKJØP TILLITSVALGTE  

 

Det ble 24. mars gjennomført drøftinger mellom et forhandlingsutvalg bestående av 3 

medlemmer av fellesnemnda, og Fagforbundets og Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgte i 

hver av de 3 kommunene (til sammen 6 personer).  

 

Leder av PSU orienterte kort om at en vurdering fra kommuneadvokaten i Sandefjord som 

konkluderte med at frikjøp av tillitsvalgte måtte ses på lik linje som godtgjørelser til de 

folkevalgte, og gis en slik behandling. Godtgjørelser til de folkevalgte vedtas av det enkelte 

kommunestyret.  

 

 

 

Innstilling til partssammensatt utvalg – SAS: 

 

Se forhandlingsutvalgets innstilling 
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Møtebehandling: 

Forhandlingsutvalget leverer følgende omforente innstilling 

 

1. Frikjøp av tillitsvalgte foreslås av fellesnemnda etter at det er gjennomført drøftinger 

med de tillitsvalgte. 

 

2. Det gis likt frikjøp til hver av organisasjonene pr kommune som representert i 

fellesnemnda. 

 

3. Frikjøpet fastsettes til 20 % til hver organisasjon i hver av de 3 kommunene – til 

sammen 120 %, begrunnet i merarbeid knyttet til sammenslåingsprosessen. 

 

4. Frikjøpet gjelder fra dato fellesnemnda fatter sitt vedtak og inntil prosjektleder er 

tiltrådt eller situasjonen blir vesentlig endret. 

 

5. Når prosjektleder er tiltrådt delegerer fellesnemnda avgjørelsesmyndigheten for frikjøp 

til prosjektleder. 

 

 

Leder av fellesnemnda foreslo at forhandlingsutvalgets innstilling blir lagt frem som 

likelydende saker til behandling i de tre kommunestyrene i Sandefjord, Stokke og Andebu, 

med nytt pkt 6 til forhandlingsutvalget innstilling. 

 

6. Det foreslås å legge frem en felles sak vedrørende frikjøp for tillitsvalgte til kommune-

/bystyret for Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune. 

 

 

 

Det ble votert over forslaget. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Partssammensatt utvalg - SASs vedtak: 

 

1. Frikjøp av tillitsvalgte foreslås av fellesnemnda etter at det er gjennomført drøftinger 

med de tillitsvalgte. 

 

2. Det gis likt frikjøp til hver av organisasjonene pr kommune som representert i 

fellesnemnda. 

 

3. Frikjøpet fastsettes til 20 % til hver organisasjon i hver av de 3 kommunene – til 

sammen 120 %, begrunnet i merarbeid knyttet til sammenslåingsprosessen. 

 

4. Frikjøpet gjelder fra dato fellesnemnda fatter sitt vedtak og inntil prosjektleder er 

tiltrådt eller situasjonen blir vesentlig endret. 
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5. Når prosjektleder er tiltrådt delegerer fellesnemnda avgjørelsesmyndigheten for frikjøp 

til prosjektleder. 

 

6. Det foreslås å legge frem en felles sak vedrørende frikjøp for tillitsvalgte til kommune-

/bystyret for Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune. 
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INFORMASJON OM STATUS ANSETTELSE PROSJEKTLEDER / RÅDMANN  

 

Innstilling til PSU: 

Leder anbefaler at PSU fatter følgende vedtak: 

 

Informasjon tas til etterretning. 

 

Møtebehandling: 

Leder orienterte fra ansettelsesutvalgets arbeid.  

Fremdrift rekrutteringsprosess av ny prosjektleder/rådmann: 

 

Aktivitet: Dato: 

Tilbudsfrist 

Frist for leverandører til å besvare konkurransegrunnlaget. 

15.4.2015, kl. 

15.00 

Tilbudsåpning 

Personal/HR avdelingen og Innkjøpssjef i Sandefjord 

kommune åpner og vurderer tilbudene fra leverandørene. 

15.4.2015, kl. 

15.05 

Forhandlingsmøte med leverandører 

Personal/HR avdelingen og Innkjøpssjef i Sandefjord 

kommune gjennomfører forhandlingsmøter med 

leverandørene for å sikre felles forståelse av tilbudet. 

17.4.2015 

Frist for innsendelse av revidert tilbud 

Leverandørene reviderer tilbudet på bakgrunn av 

informasjon fra forhandlingsmøte og sender til 

Personal/HR avdelingen i Sandefjord kommune. 

20.4.2015, kl. 

15.00 

Møte med ansettelsesutvalg 

Personal/HR avdelingen og Innkjøpssjef i Sandefjord 

kommune informerer ansettelsesutvalget om valg av 

21.4.2015 
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leverandør. 

Innstillingsbrev 

Personal/HR avdelingen og Innkjøpssjef i Sandefjord 

kommune orienterer firmaene som ikke nådde opp om 

resultatet av konkurransen og sender innstilling til valgte 

leverandør. 

22.4.2015 

Karensperiode 

Klagefrist for firmaene som ikke nådde opp i 

konkurransen. 

28.4.2015, 

kl.15.00 

Kontraktsinngåelse/signering, senest 5.5.2015 

 

Informasjonen ble enstemmig tatt til orientering 

 

 

 

Partssammensatt utvalg - SASs vedtak: 

 

 Informasjon tas til orientering 
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PRESENTASJON AV GROVSKISSE TIL FREMDRIFTSPLAN  

 

Innstilling til Fellesnemnda: 

Leder anbefaler at PSU fatter følgende vedtak: 

 

Grovskissen tas til orientering 

 

Møtebehandling: 

Grovskisse til fremdriftsplan, utarbeidet av arbeidsutvalget, ble presentert: 

April/mai 2015 – PSU og Fellesnemnda- bli kjent 

Beg av mai 2015 – Kontraktsinngåelse med rekrutteringsfirma 

April-sept 2015 – Rekruttering og ansettelse av prosjektleder/rådmann 

Okt/nov 2015 – Prosjektleder på plass 

Des 2015 – Prosjektorganisasjon på plass 

Des 2015 – Omstillingsplan utarbeides 

Våren 2016 – Ledergruppe på plass 

Våren 2016 – Reglement mm for folkevalgte ferdig 



  

Side 7 av 7 

Oktober 2016 – Nytt kommunestyre konstitueres 

Oktober 2016 – Budsjett for ny kommune 

November 2016 – Beredskapsplan for ny kommune 

Desember 2016 – Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på plass 

 

 

Det ble gitt innspill til at grovskissen også bør omfatte 

 

1. Tidsfrister for temakomitéenes innstilling og leveranser 

2. Budsjett for den nye kommunen vedtas i desember 2016. 

3. Ledergruppen må på plass så raskt som det er praktisk mulig etter at ny 

rådmann/prosjektleder er ansatt. 

Raskere tidsangivelse av når arbeidsavtaler bør være på 

 

 

 

Partssammensatt utvalg - SASs vedtak: 

 

Grovskissen tas til orientering 

 

 

 EVENTUELT: 

 

 De tillitsvalgte tok opp tema vedrørende utlysning av interne stillinger frem til ny 

kommune er etablert. Viser til forhandlingsutvalgets utredning pkt 11. Effektivisering 

(s. 15) hvor det står «Frem til kommunen er etablert skal kommunene informere 

hverandre før tilsetting i lederstillinger og spesialiststillinger og vurdere samarbeid der 

det er mulig.» 

 

Det ble reist følgende spørsmål:  

Skal man forstå dette som at alle interne stillinger skal lyses ut i alle tre kommunene, 

eller er det tilstrekkelig å informere hverandre?   

 

Det ble konkludert med at arbeidsutvalget legger frem en sak for PSU og fellesnemnda 

som avklarer 

 

 De tillitsvalgte belyste behovet for å sette i gang kartleggingsarbeid innenfor ulike 

områder for å opparbeide et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes som utgangspunkt 

for omstillingsprosessen når prosjektleder er på plass. Arbeidet må skje både internt i 

hver enkelt kommune, samt på tvers av kommunene. 

 

 Det ble reist spørsmål til fellesnemnda om det er mulig å gi økt administrativ støtte til 

arbeidet i fellesnemnda for å sikre fremdrift i prosessen ny prosjektleder/rådmann er på 

plass 
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