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Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/152 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 08.08.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
90/2016 Arbeidsutvalget 05.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 8. august 2016 godkjennes. 

 

Vedlegg: 
3AU-møteprotokoll.2016.08.08 
 
 

 

 

 



 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Arbeidsutvalget 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord 
Dato: 08.08.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 11:00 
 
 
Medlemmer tilstede: 
  
Leder   Bjørn Ole Gleditsch 
  Anne Strømøy  
  Arild Theimann  
  Bjarne Sommerstad  
  Erlend Larsen 
  Nils Ingar Aabol 
  
Forfall: 
  Hilde Hoff Håkonsen 
 
Varamedlemmer: 
  Bjørn Orerød 
  
Fra administrasjonen: 
  Gudrun Haabeth Grindaker 
  Tina Skarheim 
  Torunn Årset 
  
 
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Ingen  
 
Sakslisten: Godkjent 
 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 67/2016 
GODKJENNING AV MØTERPROTOKOLL 30.05.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 30. mai 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 67/2016 vedtak: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 30. mai 2016 godkjennes. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 68/2016 
REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTES ORGAN (POLITISK 
REGLEMENT) 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. 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 31.06.17. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Saken behandles i Fellesnemnda først i neste møterunde, 20. september 2016.  
Arbeidsutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

Fra prosjektleder ble gitt slik tilleggsinformasjon: 
Det er oppgitt feil dato i pkt. 2 i prosjektleders innstilling. Riktig dato skal være 31.12.2016. 
Det ble utdelt notat om valgbarhet til Administrasjonsutvalget. Notatet legges ved saken ved 
utsendelse i Fellesnemnda.  
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Saken enstemmig tatt til orientering.  

 
AUs 68/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 69/2016 
REGLEMENT FOR TILDELING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET OG 
INNSTILLINGSRETT (DELEGERINGSREGLEMENT) 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 
(delegeringsreglement) gjøres gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av 
vedlegg 1. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.6.17. 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Saken behandles i Fellesnemnda først i neste møterunde, 20. september 2016.  
Arbeidsutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 

Fra prosjektleder ble det gitt slik tilleggsinformasjon: 
Det er oppgitt feil dato i pkt. 2 i prosjektleders innstilling. Riktig dato skal være 31.12.2016. 

Saken enstemmig tatt til orientering.  

 
AUs 69/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 70/2016 
REGLEMENT FOR KLAGENEMND 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Reglement for klagenemnd gjøres gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av 
vedlegg 1. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.6.17. 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Saken behandles i Fellesnemnda først i neste møterunde, 20. september 2016.  
Arbeidsutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
Fra prosjektleder ble det gitt slik tilleggsinformasjon: 
Det er oppgitt feil dato i pkt. 2 i prosjektleders innstilling. Riktig dato skal være 31.12.2016. 
 
 
Saken enstemmig tatt til orientering.  

 
AUs 70/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 71/2016 
REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYN I SAKSDOKUMENTER 
(INNSYNSREGLEMENT) 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

1. Reglement for folkevalgtes innsynsrett (innsynsreglement) gjøres gjeldende for nye 
Sandefjord slik det fremkommer av vedlegg 1. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.06.17. 
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Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Saken behandles i Fellesnemnda først i neste møterunde, 20. september 2016.  
Arbeidsutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
Fra prosjektleder ble det gitt slik tilleggsinformasjon: 
Det er oppgitt feil dato i pkt. 2 i prosjektleders innstilling. Riktig dato skal være 31.12.2016. 
 

Saken enstemmig tatt til orientering.  

 
AUs 71/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 72/2016 
GRENSEJUSTERING OG VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VEAR 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda slutter seg til innstillingen fra rådmannen i Stokke som forelegges 
kommunestyre 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.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Assisterende rådmann i Stokke, Torunn Årset, orienterte i saken. 

Saken som ble behandlet i kommunestyret i Stokke juni 2016, ble delt ut i møtet. Vedlegget 
følger saken ved behandling i Fellesnemnda.  

 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
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AUs 72/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda gjør slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda slutter seg til innstillingen fra rådmannen i Stokke som forelegges 
kommunestyre 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. 73/2016 
EVENTUELT TILBAKEKJØP AV STOKKE RÅDHUS 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget 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 Fellesnemnda til uttalelse 

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

pensjonskassen og kommunen 

Fellesnemnda forutsetter at endelig avtale fremlegges for Fellesnemnda før behandlingen i 
Stokke kommunestyre. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Saken som ble behandlet i kommunestyret i juni 2016, ble delt ut i møte. Vedlegget følger 
saken ved behandling i Fellesnemnda.  

Til behandlingen i Fellesnemnda vil administrasjonen søke å legge frem en vurdering av 
bygningens egnethet i fht behov, samt evt vedlikeholdsetterslep/behov for oppgraderinger. 

 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 73/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 
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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 Fellesnemnda til uttalelse 

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

pensjonskassen og kommunen 

Fellesnemnda forutsetter at endelig avtale fremlegges for Fellesnemnda før behandlingen i 
Stokke kommunestyre. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 74/2016 
KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIATFUNKSJON 
 
Prosjektleders innstilling: 

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.  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 74/2016 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.  
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 75/2016 
ORGANISERING AV MILJØRETTET HELSEVERN 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Miljørettet helsevern utføres i egen regi i nye Sandefjord kommune  

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Saken behandles i Fellesnemnda først i neste møterunde, 20. september 2016.  
Arbeidsutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

 

Saken enstemmig tatt til orientering.  
 
AUs 75/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 76/2016 
KOMMUNALE FAKTURAER - FORFALLSDATO OG ANTALL TERMINER 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Kommunale fakturaer fra Sandefjord kommune produseres og har forfall slik det 
fremgår av saksfremstillingen. 

2. Publikum (kundene) skal informeres i god tid og på egnet måte 
3. Prosjektleder får fullmakt til å finne praktiske ordninger for innføring og evt 

overgangsordninger etter behov 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
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AUs 76/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Kommunale fakturaer fra Sandefjord kommune produseres og har forfall slik det 
fremgår av saksfremstillingen. 

2. Publikum (kundene) skal informeres i god tid og på egnet måte 
3. Prosjektleder får fullmakt til å finne praktiske ordninger for innføring og evt 

overgangsordninger etter behov 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 77/2016 
MØTEPLAN 2016 OG 2017 FOR NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Møteplan 2016 legges frem for vedtak i Fellesnemnda slik den fremkommer av saken 
2. Ut fra signaler gitt i Arbeidsutvalgets møte arbeides det videre med møteplan 2017  

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget hadde dialog om struktur for møteplan 2017, som et grunnlag for mulig 
diskusjon i gruppemøter i forkant av behandling i Fellesnemnda i september 2016.  
 

· KST tirsdager kl 18 
· FSK tirsdager kl 14 
· Gruppemøter mandag fra kl18 (samme uke som hovedutvalg + dagen før KST) 
· Hovedutvalgsmøter tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 18. Unntak: MP fra kl 8.30 

(ved behov/befaringer). 
· Hovedutvalgene må spres på flere dager pga «gjenbruk» av representanter. 

Færrest mulig møter på torsdager for å unngå møtekollisjoner med Vestfold 
fylkeskommune 

· ADU mandager kl 13 
 
Prosjektleders innstilling med endringer som kom frem i møtet, enstemmig vedtatt. 

 
AUs 77/2016 vedtak: 

1. Møteplan 2016 legges frem for vedtak i Fellesnemnda 23. august slik den 
fremkommer av saken. 

2. Ut fra signaler gitt i Arbeidsutvalgets møte arbeides det videre med møteplan 2017 for 
behandling i Fellesnemnda 20. september 2016.  

 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 78/2016 
DIGITALISERINGSARBEIDET I NYE SANDEFJORD 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget 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.  

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
AUs 78/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget 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.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 79/2016 
EFFEKTIVISERING 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget 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 formannskapet som gir en ny status på arbeidet med 

effektivisering og gevinstrealisering 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
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AUs 79/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget 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 formannskapet som gir en ny status på arbeidet med 

effektivisering og gevinstrealisering 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 80/2016 
ENERGISPAREKONTRAKT (EPC) FOR FORMÅLSBYGG. STOKKE KOMMUNE. 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda slutter seg til Stokke kommune sine vurderinger og støtter inngåelse 
av energisparekontrakt. 

2. Konsekvensene innarbeides i budsjett/økonomiplan for nye Sandefjord kommune. 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Til møtet i Fellesnemnda søker å klargjøre evt konsekvenser dersom inngåelse av avtale 
forsinkes.   

 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 80/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda slutter seg til Stokke kommune sine vurderinger og støtter inngåelse 
av energisparekontrakt. 

2. Konsekvensene innarbeides i budsjett/økonomiplan for nye Sandefjord kommune. 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 81/2016 
FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SANDEFJORD KOMMUNE (VA-
FORSKRIFT) 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Forslag til ny forskrift for vann og avløpsgebyrer for Sandefjord kommune gjeldende fra 
01.01.2017 legges ut på offentlig høring med frist 1.10.2016. 

2. Forskrifter for levering av vann til hytteområder og enkelthytter vedtatt av Sandefjord 
formannskap 8.4.1984 gjøres gjeldende fra 1.1.2017. Forslaget legges ut på offentlig 
høring med frist 1.10.2016. 

3. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (KS 2008) gjøres gjeldende for nye 
Sandefjord kommune 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
AUs 81/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Forslag til ny forskrift for vann og avløpsgebyrer for Sandefjord kommune gjeldende fra 
01.01.2017 legges ut på offentlig høring med frist 1.10.2016. 

2. Forskrifter for levering av vann til hytteområder og enkelthytter vedtatt av Sandefjord 
formannskap 8.4.1984 gjøres gjeldende fra 1.1.2017. Forslaget legges ut på offentlig 
høring med frist 1.10.2016. 

3. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (KS 2008) gjøres gjeldende for nye 
Sandefjord kommune 

 

********************************************************************************************************* 
 
Saknr. 82/2016 
ORIENTERING - BEHOV FOR SYKEHJEMSPLASSER OG OMSORGSBOLIGER 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
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AUs 82/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 83/2016 
EVALUERING AV «KONGSBERG-SEMINARET» JUNI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Evalueringen av seminaret tas til orientering.  

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 83/2016 vedtak: 
Evalueringen av seminaret tas til orientering.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 84/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - AUGUST 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
AUs 84/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 85/2016 
ORIENTERING – PROSJEKTLEDERS OPPFØLGING AV FELLESNEMNDA SITT 
VEDTAK OM RAMMESAK 23.JUNI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Saken ble behandlet under sak 84/2016. 

 
AUs 85/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 86/2016 
SØKNAD FRA VESTFOLD SYMFONIORKESTER OM TILSKUDD TIL 
OPERAOPPSETNING 
 
Prosjektleders innstilling: 

Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å avslå søknaden om tilskudd.  

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget synes initiativet og tiltaket er godt. Det er imidlertid ikke mulig å binde seg til 
et tilskudd fra den nye kommunen, da budsjett og økonomiske bevilgninger for nye 
Sandefjord avklares først i forbindelse med budsjettbehandlingen 2017.  
 

Saken bør behandles i de ulike partigruppene før den realitetsbehandles.  
Vedtaket fra Arbeidsutvalget står som et foreløpig vedtak. 

 

Prosjektleders innstilling med de tillegg som kom frem i møtet, enstemmig vedtatt. 
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AUs 86/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 
Søknaden avslås. Dette er imidlertid et godt initiativ, og det kan vurderes å støttes i fbm 
budsjett- og økonomiplanbehandling for 2017.  

 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Saknr. 87/2016 
ORIENTERING – FYLKESMANNEN I VESTFOLD SIN OPPSUMMERING OG TILRÅDING 
OM KOMMUNEREFORMEN  
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
AUs 87/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering 

 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 88/2016 
SAKSLISTE TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG OG FELLESNEMNDA - 23. AUGUST 
2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer av 
saksframstillingen. 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
 

Behandling: 
Prosjektleders innstilling med de endringer som kom frem i møtet enstemmig vedtatt. 
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AUs 88/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer under: 

 PSU FN 
Godkjenning av referat /protokoll   x  x  
Grensejustering og virksomhetsoverdragelse Vear  X  x  
Eventuelt tilbakekjøp av Stokke rådhus  x  x  
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg  x  
Kommunale fakturaer - Forfallsdato og antall terminer    x  
Møteplan 2016 og 2017    x  
Digitalisering  x  x  
Effektivisering  x  x  
Energisparekontrakt (EPC)     x 
Utkast til vann- og avløpsforskrift   x 
Evaluering av seminaret på Kongsberg  x  x  
Prosjektleders orientering  x  x  
Søknad fra Vestfold Symfoniorkester om tilskudd til 
operaoppsetning  

  x  

Orientering – Fylkesmannen i Vestfold sin 
oppsummering og tilråding om kommunereformen 

 x 

Orientering fra temakomiteene    x  
Eventuelt   x  x  
 

 

 
 
******************************************************************************************************* 
 
Saknr. 89/2016 
EVENTUELT - ARBEIDSUTVALGET - 08.08.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 08.08.2016 
 
Behandling: 
 
Bjørn Ole Gleditsch: 

Overdragelse Fossnes fra Stokke kommune 
Det er ønskelig med mer informasjon rundt premissene rundt denne avtalen. 

Møterundene i Fellesnemnda høsten 2016 
Da saksmengden er økende, er det nødvendig å gjeninnføre møterunde 9.  
 
  5. september  - AU/ANS Stokke (møterunde 8) 
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20. september  - PSU/FN Stokke (møterunde 8) 
20. september - AU/ANS Stokke (møterunde 9). Møtet avholdes etter PSU/FN 
11. oktober - FN Andebu (møterunde 9) 

 
Som et ledd av folkevalgtopplæring bør det avholdes en 2-dagers samling for det nye 
kommunestyret høsten 2016. 

Det er ønskelig at det nye kommunestyret og hovedutvalgene blir bedre kjent i den nye 
kommunen. Det bør vurderes hvordan dette best kan ivaretas, eks i form av 
omvisning/busstur, bedriftsbesøk e.l. 

 
Bjarne Sommerstad: 

Stiftelsen Store Dæl 
Det er i Andebu kommune fattet vedtak om at det er ønskelig å løse opp stiftelsen Store Dæl. 
Enighet om at slike endringer bør forelegges Fellesnemnda. 

 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/847 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering om status – disponering av tilskudd til engangskostnader ved 
kommunesammenslutningen 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
91/2016 Arbeidsutvalget 05.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
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. 

 

 
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». 

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. 

 

 

 

 



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 
· 110.000 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 til beredskapsarbeid  

 



 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Thor Fjellanger 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3884 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Vedtekter for Vestfold Kommunerevisjon 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
92/2016 Arbeidsutvalget 05.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
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. 

 

 
 
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. 

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 
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 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra prosjektleder - september 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
93/2016 Arbeidsutvalget 05.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å ta saken til orientering. 

 

 
Saksfremstilling 

Prosjektleder ønsker i Arbeidsutvalgets september-møte å ha en dialog om prosessen og 
arbeidsformene når vi nå er inne i siste del av prosjektperioden.  

I denne fasen er det viktig å ha felles forståelse og klarhet omkring forholdet mellom 
nåværende kommuner og den nye kommunen. Dette gjelder både på administrativ og 
folkevalgt side, herunder løpende styring, effektuering av vedtak, fullmakter og evt 
overgangsordninger.  

Prosjektleder ønsker å gi en kort muntlig orientering, og vil også forberede noen 
spørsmål/tema som anses hensiktsmessig å ha dialog om. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 
 

 

 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/743 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Saksliste til Partssammensatt Utvalg og Fellesnemnda - 20. september 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
94/2016 Arbeidsutvalget 05.09.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer av 
saksframstillingen. 

 

 
 
For møtene i Partssammensatt Utvalg og Fellesnemnda 20. september 2016 forbereder 
prosjektleder å legge frem disse sakene: 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 
Prosjektleder 

         
  SAKER  

 
PSU 

 
FN 

Godkjenning av referat /protokoll   x x 
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget  x x 
Organisering av miljørettet helsevern  x x 
Status økonomi, sammenslåingsprosjektet   x 
Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og 
innstillingsrett (Delegeringsreglement)   

x  
(kap 5) 

x 

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ  
(Politisk reglement) 

x  
(kap 10) 

x 

Reglement for klagenemnd   x 
Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter 
(Innsynsreglement)  

 x 

Nærdemokratiordning   x 
Vedtekter for Vestfold Kommunerevisjon x x 
Orientering fra prosjektleder  x x 
Orientering fra temakomiteene   x 
Eventuelt   x x 



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/746 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Eventuelt - 05.09.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
95/2016 Arbeidsutvalget 05.09.2016 
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