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Dato 16.08.2016 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen Sandefjord 
Dato: 23.06.2016 
Tidspunkt: 10:00 - 12:15 
 
 
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 
  Arild Theimann   Ap 
  Lozan Balisany   Ap 
  Bjarne Sommerstad   Sp 
  Jan Tore Rui-Haugerød  H 
Nestleder Hilde Hoff Håkonsen   Ap 
  Erlend Larsen   H 
  Nils Ingar Aabol  Ap 
  Roy Standal   Frp 
   
  Representant Karin Virik fratrådte møtet før voteringen i sak 73/2016 
   
Forfall:                                               Varamedlemmer: 
 
Grethe Østgård H   Frederikke Møller  SV 
Inga M. Krossøy Krf   Jon Folkvord  Sp 
 
Fra administrasjonen: 
 
  Stein Rismyhr   - fungerende prosjektleder 
  Tina Skarheim  -  prosjektkoordinator 
 
 
 
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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Side2 
 

Merknader til innkallingen: Ingen  
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 72/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 14.06.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 14. juni 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 23.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 72/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 14. juni 2016 godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 73/2016 
GRUNNLAG FOR BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Fellesnemnda legger til grunn at den nye kommunen skal yte og utvikle gode tjenester 
til kommunens innbyggere og tilrettelegge for lokal samfunnsutvikling. Tilbudene skal 
kjennetegnes av likeverdighet, stabilitet og forutsigbarhet.  

2. Budsjett- og økonomiplanarbeidet skal innrettes slik at: 

- Kommunalområdenes netto driftsutgifter ikke skal være større enn frie inntekter 
- Kraftfondets realverdi opprettholdes, men avsetningen begrenses oppad til årets 

avkastning. Kraftfondets avkastning brukes til å finansiere investeringer 
- Gjeld til ordinære investeringer bør på sikt ikke økes  
- Netto driftsresultat er i samsvar med anbefalingene fra TBU (Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi). 
3. Grunnlaget for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 baseres på de prioriteringer 

og forutsetninger som fremkommer av vedlegg 1 . 
4. Kommunen legger til grunn en lånepolitikk som fremgår av vedlegg 1. 
5. Driftsbudsjettets skjema 1B settes opp med nettobevilgninger. 
6. Skatt på formue og inntekt til kommunen kreves inn etter maksimalsatser. 
7. Marginavsetningen til dekning av tilgodebeløp ved skatteavregningen settes til 10 %. 
8. Premieavvik amortiseres over 7 år. 
9. Fremførbare underskudd knyttet til selvkostområdene dekkes inn via avgiftene i nye 

Sandefjord. 
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Fellesnemnda, 23.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
 
Fellesforslag fra H, Frp, Krf og Sp: 

I tillegg til prosjektleders innstilling fremmes følgende nedenstående punkter: 

· For å tilrettelegge for fremtidige, nødvendige investeringer samt å opprettholde 
høy kvalitet på driften, skal det gjennomføres innsparinger på henholdsvis kr. 20 
mill i 2017 og deretter kr. 40 mill årlig. 

· De investeringsprosjekter som ligger inne i de tre kommunenes budsjettforslag 
videreføres. 

· Nåværende Kodal skole vurderes revet for å erstattes med en ny skole med 
tilhørende flerbrukshall. 

· Levekårsfondet søkes reetablert til kr. 5 mill. 
· Det gjøres en vurdering av salg av kommunens bygningsmasse som ikke kan 

betegnes som formålsbygg. Herunder om gamle boliger bør forsøkt solgt og 
erstattes med nye.  

· I vurderingen av vedlikehold av bygningsmassen, gjøres det en prioritert 
vurdering av kontorfasiliteter ved «gamle Sandar herredshus» hvor 
Sosialmedisinsk senter har tilhold. 

· Bysykkelordningen innføres og søkes reklamefinansiert. 
· Grønn skolevei innføres i hele den nye kommunen. 
· Prosjekter beregnet til utover 3 mill./1 ukes varighet konkurranseutsettes.  
· Det skal innføres målstyring i alle etater. 
· Det vurderes å øke fysioterapikapasiteten, primært ved å øke de minste 

hjemlene til 75-100%. 
· Aldersgrensen for å benytte ordningen med opplevelseskort utvides til å omfatte 

også ungdom fra 16 til 18 år. 
· Det gjøres en vurdering av El-ladestasjoner over hele den nye kommunen. 
· Huken boligområde i Kodal søkes ferdigregulert. 
· For å styrke lokaldemokratiet vurderes bevilgningen til Nærmiljøutvalgene 

spesielt. 
· I forbindelse med strukturgjennomgangen av barnehagene, vurderes Høyjord 

barnehage spesielt. 
· Avdelingsledermodellen i skolen innføres i hele den nye kommunen. Det 

fremlegges en sak som viser hvilke organisatoriske endringer dette medfører, 
kompetansehevingstiltak, økonomiske konsekvenser og forventet tidsforløp. 

· Det fremlegges en sak som drøfter mulige tiltak for å øke realfagsatsningene i 
barnehagene og skolene i Nye Sandefjord. 

· Ved kartlegging av lokaler i forbindelse med kommunesammenslåing, vurderes 
det om det er noen som er egnet til kulturskoledrift. Alternativt utredes det hvilke 
formelle, tekniske og kostnadsmessige konsekvenser utvidelse av dagens 
lokaler med ca 700 kvm ved SVGS vil ha. 

· Administrasjonen bes lage en oversikt over mulige sentrumsnære 
industribygg/lokaler som kan benyttes til noe samlokalisering av øvingslokaler 
for det frivillige foreningsliv og eventuelt kulturskolen. Blackbox vurderes 
prioritert i dette arbeidet. Oversikten bes lagt frem i løpet av høsten, med 
kostnadsoverslag for investering og drift av lokalene. 

· Det gjøres en vurdering av om midler innkommet i forbindelse med overføringen 
av Vear til Tønsberg, kan benyttes til renovering av bygningsmassen i den nye 
kommunen. 

· Gjenværende fløy på Stokke Ungdomsskole vurderes revet og erstattet av 
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nybygg. 
· IKT-satsningen skal prioriteres med tanke på å effektivisere og forberede 

dagens tjenestetilbud på alle fronter. 
 
 

 
 

Fellesforslag fra Ap, SV og V: 

I tillegg til prosjektleders innstilling fremmes følgende forslag: 

Effektivisering og investering:  
· Det forventes en gradvis reduksjon i administrasjonskostnader, slik at nye Sandefjord 

kommune kommer på samme nivå som sammenlignbare kommuner innen 2019. 
Nedbemanningsplanen er et ledd i det å redusere administrasjonskostnadene. Planen 
skal ivareta de ansatte, og være basert på frivillighet og naturlig avgang. 
Effektiviseringsgevinsten skal overføres til rammen for investering, for å sikre 
gjennomføring av prioriterte investeringsprosjekter i henhold til forhandlingsutvalgets 
utredning side 14. 

· Kodal skole vurderes revet for å erstattes med ny skole med tilhørende flerbrukshall.  
· Gjenværende fløy på Stokke Ungdomsskole vurderes revet og erstattet av nybygg. 

 
Helse, sosial og omsorg: 

· Det utarbeides en boligsosial handlingsplan for hele den nye kommunen, med 
utgangspunkt i de handlingsplanene i nåværende kommuner for å få oversikt over 
behov for bolig for utsatte grupper, som blant annet enslige mindreårige flyktninger og 
innbyggere som sliter med rus- og psykiatri.  

· Tiltak for mennesker med ulike levekårsutfordringer i Stokke, Andebu og Sandefjord 
kartlegges, videreføres og videreutvikles i den nye kommunen.  

· Levekårsfondet søkes reetablert til minimum kr. 5mill.  
· Aldersgrensen for å benytte ordningen med opplevelseskort utvides til å omfatte også 

ungdom fra 16-18 år. 
· Det vurderes å øke fysioterapikapasiteten, primært ved å øke de minste hjemlene til 

75-100%. 
  
Næringsutvikling og Eiendom: 

· Rådmannen utarbeider en vedlikeholds/rehabiliteringsplan for skolene, med 
henvisning til forhandlingsutvalgets utredning.  

· Det settes av planleggingsmidler til utvikling av Torp Øst jmf side 13 i 
forhandlingsutvalget utredning.  

 
Miljø og plansaker 

· Det settes av nok midler for å redusere vedlikeholdsetterslep av veg og veilys.  
· Rådmannen legger frem en sak for å utrede et pilotprosjekt for klima- og miljøvennlig 

boligfelt. 
· Bysykkelordningen innføres og søkes reklamefinansiert. 
· Grønn skolevei innføres i hele den nye kommunen. 
· Det gjøres en vurdering av El-ladestasjoner over hele den nye kommunen. 
· Huken boligområde i Kodal søkes ferdig regulert. 
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Oppvekst og kunnskap: 
· Barnehagestrukturen kartlegges for å sikre investeringer i et godt og økonomisk 

bærekraftig barnehagetilbud med høy kvalitet i nærheten av der folk bor. I forbindelse 
med strukturgjennomgangen av barnehagene, vurderes Høyjord barnehage spesielt. 

· En videreføring/utvikling av en helhetlig samarbeidsmodell mellom kulturskolen og 
grunnskolen bør være et sentralt tema i sammenslåingsprosessen. Samspillet mellom 
den høye kompetansen i kulturskolens og grunnskolens pedagogiske personale 
kommer alle elever til gode. 

· Eksisterende tilbud for uorganisert ungdom kartlegges, og eksisterende og nye 
tiltak/aktiviteter skal ivareta uorganisert ungdom i hele den nye kommunen. 

  
Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 

· Det settes av nok ressurser til å gjennomføre nærdemokratiordningen i hele den nye 
kommunen. 

 

 

Behandling: 
 
Votering: 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fremmet av Ap, SV og V falt 5 mot 11 stemmer.  

Tilleggsforslag fremmet av H, Frp, Krf og Sp vedtatt  11 mot 5 stemmer.  

 
FNs 73/2016 vedtak: 
      

1. Fellesnemnda legger til grunn at den nye kommunen skal yte og utvikle gode 
tjenester til kommunens innbyggere og tilrettelegge for lokal samfunnsutvikling. 
Tilbudene skal kjennetegnes av likeverdighet, stabilitet og forutsigbarhet.  

2. Budsjett- og økonomiplanarbeidet skal innrettes slik at: 
- Kommunalområdenes netto driftsutgifter ikke skal være større enn frie 

inntekter. 
- Kraftfondets realverdi opprettholdes, men avsetningen begrenses oppad 

til årets avkastning. Kraftfondets avkastning brukes til å finansiere 
investeringer 

- Gjeld til ordinære investeringer bør på sikt ikke økes  
- Netto driftsresultat er i samsvar med anbefalingene fra TBU (Det 

tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi). 
3. Grunnlaget for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 baseres på de 

prioriteringer og forutsetninger som fremkommer av vedlegg 1 . 
4. Kommunen legger til grunn en lånepolitikk som fremgår av vedlegg 1. 
5. Driftsbudsjettets skjema 1B settes opp med nettobevilgninger. 
6. Skatt på formue og inntekt til kommunen kreves inn etter maksimalsatser. 
7. Marginavsetningen til dekning av tilgodebeløp ved skatteavregningen settes til 

10 %. 
8. Premieavvik amortiseres over 7 år. 
9. Fremførbare underskudd knyttet til selvkostområdene dekkes inn via avgiftene i 

nye Sandefjord. 
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10. For å tilrettelegge for fremtidige, nødvendige investeringer samt å opprettholde 
høy kvalitet på driften, skal det gjennomføres innsparinger på henholdsvis kr. 20 
mill i 2017 og deretter kr. 40 mill årlig. 

11. De investeringsprosjekter som ligger inne i de tre kommunenes budsjettforslag 
videreføres. 

12. Nåværende Kodal skole vurderes revet for å erstattes med en ny skole med 
tilhørende flerbrukshall. 

13. Levekårsfondet søkes reetablert til kr. 5 mill. 
14. Det gjøres en vurdering av salg av kommunens bygningsmasse som ikke kan 

betegnes som formålsbygg. Herunder om gamle boliger bør forsøkt solgt og 
erstattes med nye.  

15. I vurderingen av vedlikehold av bygningsmassen, gjøres det en prioritert 
vurdering av kontorfasiliteter ved «gamle Sandar herredshus» hvor 
Sosialmedisinsk senter har tilhold. 

16. Bysykkelordningen innføres og søkes reklamefinansiert. 
17. Grønn skolevei innføres i hele den nye kommunen. 
18. Prosjekter beregnet til utover 3 mill./1 ukes varighet konkurranseutsettes.  
19. Det skal innføres målstyring i alle etater. 
20. Det vurderes å øke fysioterapikapasiteten, primært ved å øke de minste 

hjemlene til 75-100%. 
21. Aldersgrensen for å benytte ordningen med opplevelseskort utvides til å omfatte 

også ungdom fra 16 til 18 år. 
22. Det gjøres en vurdering av El-ladestasjoner over hele den nye kommunen. 
23. Huken boligområde i Kodal søkes ferdigregulert. 
24. For å styrke lokaldemokratiet vurderes bevilgningen til Nærmiljøutvalgene 

spesielt. 
25. I forbindelse med strukturgjennomgangen av barnehagene, vurderes Høyjord 

barnehage spesielt. 
26. Avdelingsledermodellen i skolen innføres i hele den nye kommunen. Det 

fremlegges en sak som viser hvilke organisatoriske endringer dette medfører, 
kompetansehevingstiltak, økonomiske konsekvenser og forventet tidsforløp. 

27. Det fremlegges en sak som drøfter mulige tiltak for å øke realfagsatsningene i 
barnehagene og skolene i Nye Sandefjord. 

28. Ved kartlegging av lokaler i forbindelse med kommunesammenslåing, vurderes 
det om det er noen som er egnet til kulturskoledrift. Alternativt utredes det hvilke 
formelle, tekniske og kostnadsmessige konsekvenser utvidelse av dagens 
lokaler med ca 700 kvm ved SVGS vil ha. 

29. Administrasjonen bes lage en oversikt over mulige sentrumsnære 
industribygg/lokaler som kan benyttes til noe samlokalisering av øvingslokaler 
for det frivillige foreningsliv og eventuelt kulturskolen. Blackbox vurderes 
prioritert i dette arbeidet. Oversikten bes lagt frem i løpet av høsten, med 
kostnadsoverslag for investering og drift av lokalene. 

30. Det gjøres en vurdering av om midler innkommet i forbindelse med overføringen 
av Vear til Tønsberg, kan benyttes til renovering av bygningsmassen i den nye 
kommunen. 

31. Gjenværende fløy på Stokke Ungdomsskole vurderes revet og erstattet av 
nybygg. 

32. IKT-satsningen skal prioriteres med tanke på å effektivisere og forberede 
dagens tjenestetilbud på alle fronter. 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 74/2016 
EVENTUELT - 23.06.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 23.06.2016 
 
Behandling: 
Vesar: 
Bjarne Sommerstad redegjorde for vedtak fattet i Andebus kommunestyre vedrørende 
ordførers mandat.  

Ordførerne representerer sin egen kommune under møtet. 

 

 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 75/2016 
OPPNEVNING AV VARAREPRESENTANTER TIL TEMAKOMITE REGLEMENT 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 23.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Følgende vararepresentanter ble foreslått i møtet: 

Medlem Varamedlem 
Bjarne Sommerstad Rolf Fevang 
Karin Virik  
Inga Krossøy Bror-Lennart Mentzoni 
Morten Istre Lozan Balisany 
Vidar Andersen Roy Standahl 
Lars Viggo Holmen Jan Tore Rui-Haugerød 
Jan Magnar Antonsen Frederikke Møller 

 
 
 

Behandling: 
Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt. 
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FNs 75/2016 vedtak: 
Følgende vararepresentanter er oppnevnt til temakomiteen reglement: 

  
Medlem Varamedlem 
Bjarne Sommerstad Rolf Fevang 
Karin Virik Må avklares 
Inga Krossøy Bror-Lennart Mentzoni 
Morten Istre Lozan Balisany 
Vidar Andersen Roy Standahl 
Lars Viggo Holmen Jan Tore Rui-Haugerød 
Jan Magnar Antonsen Frederikke Møller 

 

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

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/218 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Grensejustering og virksomhetsoverdragelse Vear 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
77/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

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.  

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 Samlet oversikt over avtaler som skal utarbeides 
Vedlegg 2 Telemark-rapporten 
Vedlegg 3 PwC rapporten 
Vedlegg 4 Kart 
Vedlegg 5 Virksomhetsoverdragelse Vear 
Vedlegg 6 - Saksfremlegg Grensejustering - Vear 
 
Sammendrag 

Saken gjelder konsekvenser knyttet til grensejustering og overføring av områdene Vear og 
Bruaåsen fra Stokke kommune til Tønsberg kommune.  

Stokke kommunestyre vedtok i sak 111/15 pkt. 3. at rådmannen, sammen med Tønsberg 
kommune, skulle finne en felles forståelse av hva oppgjøret mellom de to kommuner skulle omfatte 
og utarbeide en oversikt over dette. Det ble i samme sak oppnevnt et forhandlingsutvalg 
bestående av ordfører, varaordfører og leder av opposisjonen Anders S Larsen. Hovedtillitsvalgt 
Arne Antonsen skulle tiltre utvalget ved spørsmål vedrørende ansatte. Rådmannen skulle bistå 
utvalget administrativt.  
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Fellesnemda behandlet saken i FN sak 4/16 og fattet følgende vedtak:  

1. Fellesnemda tar til etterretning at det er nye Sandefjord kommune som har ansvaret for 
forhandlingsresultatet som følge av at Vear går til Tønsberg. 

2. Tor Steinar Mathiassen og prosjektleder tiltrer forhandlingsutvalget. 
3. Det politiske forhandlingsutvalget har mandat til å fremforhandle en avtale på vegne av den 

nye kommunen, gjeldende fra 1.januar 2017. Resultatet legges fram for Partssammensatt 
utvalg, Fellesnemda og Stokke kommune før den presenteres for Tønsberg kommune.  

4. Stokke kommune har det administrative ansvaret for forberedelser og gjennomføring av 
forhandlingene. Andebu og Sandefjord konsulteres ved behov. 

Stokke kommunestyre sluttet seg til Fellesnemdas vedtak i K sak 3/16. 

I møte 7 januar 2016 mellom partene og fylkesmannen i Vestfold ble det enighet om at 
rådmennene i fellesskap skulle kartlegge hvordan kommunenes inntekter og driftsutgifter ble 
påvirket av grensejusteringen og «finne en totalpakke som innebar at ingen av kommunene skulle 
tape eller vinne økonomisk på grensejusteringen».  

Vedlagt saken følger utredninger fra PwC (heretter kalt «PwC-rapporten») og Telemark 
kommunerevisjon (heretter kalt «Telemark-rapporten») og det vises til disse i sin helhet. Basert på 
disse utredningene, interne analyser og beregninger i Sandefjord, Stokke og Tønsberg kommuner 
har rådmennene lagt fram et forslag til en slik pakke som forhandlingsutvalget i Stokke/nye 
Sandefjord har gitt sin enstemmige tilslutning til. I denne pakka er rammene for avtalen samt 
prinsippene for verdsetting av eiendom og anlegg avtalt og omforent, heretter kalt avtalen. 

Avtalen legges i denne sak fram for kommunestyren(e) og Fellesnemda.  

Et areal på 472 122 m2 og 19 % av befolkningen i Stokke kommune skal fra 01.01.2017 overføres 
til Tønsberg kommune. I saken omtales inntekter, utgifter og balanseposter som kan knyttes til 
Vear området og forslag til prinsipper knyttet til økonomiske avtaler mellom de to kommunene 
legges fram. I vedlegg 1 er det samlet en oversikt over hvilke avtaler som skal sluttføres og enes 
om mellom de to kommunene. I saken er det tatt utgangspunkt i anbefalinger fra PwC og Telemark 
kommunerevisjon, men etter forhandlinger med Tønsberg er det blitt enighet om enkelte endringer. 
Det gjelder blant annet rentesats på 2,5 %, pensjonssats på 13 % og økt uttrekk til vedlikehold.  

For avtale nummer 1 Balanseførte eiendeler for forvaltningseiendom som tjener området, 
utleieboliger og tomter og friområder gjelder følgende prinsipper:  

1. Bokført verdi per 31.12.2016 legges til grunn for anlegg, vei og bygninger som tjener 
området. 

2. Markedsverdi legges til grunn for fire utleie boliger. 
3. Bokført verdi legges til grunn for tomter og friområde som ikke er taksert. 
4. Markedstakst legges til grunn for tomter og friområder som er taksert. 
5. Øvrig eiendommer i området som ikke fremkommer i balansen overføres vederlagsfritt. 

For eiendommer som ikke er overført til markedsverdi avtales det en klausul på 10 år, jamfør 
omtale senere i saken.  

Om lag 66 årsverk har sitt arbeidssted på Vear i dag (Vear skole og Ekely barnehage). Om lag 17 
årsverk jobber med tjenester knyttet til Vear, men har sitt arbeidssted andre steder i kommunen. 
Det er fortsatt en del usikkerhet i de forutsetninger som er tatt, men antatt overtallige årsverk som 
ikke direkte kan henføres til Vear ligger på mellom 4-10 årsverk. Dette medfører at det vil bli om 
lag 21-27 årsverk som endrer arbeidssted grunnet grensejusteringen.  

Til slutt i saken omtales andre ikke-økonomiske konsekvenser. Dette gjelder status på kartlagt 
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matrikkelenhetsgrense, eiendomsgrenser og kommunegrense.  

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8.august 2016, sak 72/2016 og gjorde enstemmig slikt 
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.  

Faktaopplysninger / bakgrunn for saken 

Med hjemmel i § 6 i lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingsloven) 
vedtok KMD at kommunegrensen mellom Stokke og Tønsberg kommune justeres slik at Vear og 
Bruaåsen i Stokke kommune overføres til Tønsberg kommune fra 1. januar 2017. Det ble videre 
pålagt at kommunene innen ett år krever jordskiftesak for å få kartlagt Matrikkelenhetsgrensene. 
Endelig grense i Akersvannet skulle fastsettes når jordskiftesaken var ferdig. Kommunegrense mot 
Vestfjorden, i nord-øst på eiendommen gnr. 7 bnr. 1, skulle fastsettes av Kartverket i tråd med brev 
av 9. november 2015. Kommunene ble videre pålagt som lokal matrikkelmyndighet å løse de 
forhold som er angitt i brev av 9. november 2015. Ny eiendomsgrense mellom eiendommene gnr. 
6 bnr. 2 og gnr. 7 bnr. 10 skulle avklares, og ny kommunegrense skulle følge denne. Status per nå 
vedrørende grenser er omtalt i siste avsnitt «Andre ikke-økonomiske konsekvenser». 

Beregninger gjennomført av Telemarksforsking og tilleggsberegninger fra Sandefjord kommune 
viser at nye Sandefjord kommune vil miste om lag 93 millioner kroner i driftsinntekter når 
innbyggerne fra Vear skal innlemmes i Tønsberg kommune. Økte inntekter i Tønsberg kommune 
anslås å ligge på samme nivå. Alle kommunale tjenester som kan knyttes til innbyggerne på Vear 
skal overføres. Økonomiske beregninger knyttet til driftskonsekvenser er gjennomført med bistand 
fra PwC og økonomiske beregninger knyttet til balanseregnskapet er gjennomført av Telemark 
kommunerevisjon. Økonomisk status per nå omtales i avsnittet «Økonomiske konsekvenser».  

Med bakgrunn i PwC-rapporten og Telemark-rapporten sine anbefalinger er det i vedlegg 1 listet 
opp hvilke avtaler som må sluttføres. Disse avtalene vil danne grunnlag for den endelige 
overføringsavtalen mellom de to kommunene og skal være på plass fra administrativ side ca. 1. 
oktober 2016.   

Juridisk grunnlag 

· Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 01.01.2002, heretter kalt 
Inndelingslova 

· Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom av 21.06.2013, 
heretter kalt Jordskiftelova 

· Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 og tilhørende forskrifter  
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· Forsikringsvirksomhetsloven av 10.06.2005 
· Arbeidsmiljøloven av 17.06.2005 
· «Overføringsavtalen» 

«Den norske overføringsavtalen» er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører 
av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap 
og lovfestede pensjonsordninger.  

Økonomiske konsekvenser 

I henhold til inndelingslova § 18 skal det ved grensejustering og deling av kommuner og fylker 
gjennomføres et økonomisk oppgjør, dersom man finner det nødvendig. Dersom partene ikke blir 
enige om det økonomiske oppgjøret, skal oppgjøret baseres på skjønn.  

Balanseførte verdier anlegg, bygninger og tomter 

Hovedbestemmelsen for økonomisk oppgjør ved grensejustering følger av inndelingslova § 19, 1. 
ledd. Hovedregelen er at eiendomsretten følger grunnen, slik at kommunalt eid 
forvaltningseiendom (veier, gater og annen forvaltningseiendom) som ligger på dens grunn og som 
blir lagt til en annen kommune og som tjener dette området, skal overføres til den nye kommunen. 
Annen eiendom som tjener hele kommunen eller en større del av denne, kan fordeles mellom 
kommunene, jamfør inndelingslova § 19 andre ledd. All eiendom og alle forpliktelser som det ikke 
gjøres særskilt vedtak om blir liggende hos den opprinnelige kommunen.  

Hvordan verdien skal fastsettes er ikke regulert i inndelingslova og forhandlingsutvalget har vurdert 
ulike måter å fastsette verdien på.  

1. Bokført verdi i kommunens balanse 
2. Markedsverdi 
3. Teknisk verdi 

Det er denne våren gjennomført 13 takseringer av eiendommer.  9 vurderinger til markedsverdi og 
4 vurderinger til teknisk verdi for eiendommer som tjener området. De fire vurderingene til teknisk 
verdi gjelder Vear skole, Ekely barnehage, Vearhallen og Låven. Den tekniske verdien er vesentlig 
høyere enn bokført verdi på tre av byggene, mens det er lavere teknisk verdi enn bokført verdi på 
Ekely barnehage.  

I forhandlingene ble det klart at Tønsberg kommune ikke ville akseptere at teknisk verdi på de fire 
bygningene ble lagt til grunn. Dette ville økt vederlaget med 107,8 millioner kroner sammenlignet 
med bokført verdi.  

I henhold til inndelingslova § 18 skal det økonomiske oppgjøret gjennomføres ved skjønn dersom 
det ikke oppnås enighet. I inndelingslova §19 avsnitt 3 står det at: Skjønnsnemda kan avgjere at 
gjeld som ein kommune eller fylkeskommune har stifta i samband med kjøp av eller påkostnad på 
eigedom som nemt i første og andre ledd, heilt eller delvis skal takast over av den kommunen eller 
fylkeskommunen eigedommen blir overført til. Eventuelt kan det fastsetjast at vedkomande 
kommune eller fylkeskommune skal betales vederlag for eigedommen i pengar. 

Gjeld knyttet til forvaltningseiendommene antas å ligge lavere enn bokført verdi. Dette har blant 
annet sammenheng med ekstraordinære nedbetalinger av gjeld. Dersom den økonomiske avtalen 
skal avgjøres av Skjønnsnemda kan et mulig utfall være at gjeldsandelen legges til grunn og ikke 
bokført verdi. Da vil vederlaget bli lavere enn omtalt i denne saken. 

Størrelsen på avtalt vederlag vil påvirke regnestykket på antall overtallige årsverk. Slik de siste 
beregningene foreligger nå er antall overtallige årsverk 6. Dette er årsverk som ikke er direkte 
henførbare til Vear, og deler av dette er administrative årsverk som bør kunne reduseres i nye 
Sandefjord når 19 % av befolkningen skal over til Tønsberg. Som en illustrasjon på at forslaget 

14



indikerer et riktig nivå kan vi se på andel administrasjon i forhold til totale årsverk. Årsverk i 
sentraladministrasjonen i forhold til totale årsverk i Stokke utgjør 4 %. Det tilsvarer om lag 3,5 
årsverk. Det vil også være rimelig med noen flere årsverk for å dekke øvrige administrative 
funksjoner som ikke er sentraladministrasjon. Dette viser at anslag på overføring av 6 årsverk ikke 
er urimelig og at avtalt vederlag kan vurderes å ligge på et riktig nivå. Det forutsetter imidlertid at 
det ikke skjer vesentlig endringer i de andre beregningene, som eksempelvis antall ikke flyttbare 
beboere.    

Med bakgrunn i Telemark kommunerevisjon sine anbefalinger om bokført verdi, dialog med 
Tønsberg kommune og dialog med Fylkesmannen vil forhandlingsutvalget foreslå at bokført verdi 
legges til grunn for forvaltningseiendom som tjener området. For de fire utleieboligene foreslås det 
å legge markedstakst til grunn.  

Kolonnen bokført verdi i tabellen nedenfor er i henhold til Telemark kommunerevisjon sine 
vurderinger av balanseført verdi i regnskapet per 31.12.2016 inkludert avskrivninger i 2016, men 
uten at det er hensyntatt nye påkostninger i 2016.   

 

Andel vei, gatelys, og gang- sykkelvei baserer seg på gjennomsnittlig bokført verdi og er fordelt ut 
ifra prosentandel Vear i forhold til totalt i Stokke.    

 Forvaltningseiendom som 
tjener Vear inkludert 4 boliger 

Bokført verdi Avtalt verdi 

A Vear skole 16 148 409 16 148 409* 
B Ekely barnehage 40 164 879 40 164 879 
C Vear flerbrukshall 14 556 882 14 556 882 
D 4 boliger/leiligheter 6 342 683 7 800 000 
E Låven   
F Skateanlegg Vear 18 488 18 488 
G IT i skolen 379 301 379 301 
H Andel gatelys 396 760 396 760 
I Andel G/S-vei 4 124 434 4 124 434 
J Andel kommunal vei 2 608 831 2 608 831 
 Sum 84 740 668 86.197.985 

 

Enkelte tomter og friområder som er beliggende på Vear er oppført i kommunens balanseregnskap 
med en bokført verdi på kr 2 887 597,- . Det er innhentet markedstakst for to av disse, samt for to 
eiendommer som ikke ligger i balansen med bokført verdi. Øvrig friområde er ikke taksert og 
fremkommer ikke som bokført verdi i balansen.  

 Tomter og friområder Bokført verdi Avtalt verdi Kartreferanse 
K Vearåsen tomtefelt 235 895 2 200 000 70+90 
L Vear sentrumsområde 2 054 247 375 000 39 
M Bruaåsen tomtefelt 359 850 359 850 del av 98 
N Friområde Rakkevik 237 605 237 605 del av 20 
O Melsomvikvn. gnr/bnr 3/10  900 000 44 
P Melsomvikvn. Gnr/bnr 3/16  750 000 64 
Q Øvrig område som ikke er 

balanseført 
- - Se øvrig 

grønne felt i 
kartreferanse 

 Sum 2 887 597 4 832 455  
 

Forhandlingsutvalget anbefaler at tomter og friområder som ligger i Vear området enten kan selges 
før overdragelse eller overdras til Tønsberg kommune. Det foreslås å legge markedstakst til grunn 
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for punkt K,L,O og P og bokført verdi til grunn for punkt M og N, til sammen utgjør dette kr 
4 832 455,-. Øvrig eiendommer i området som ikke er spesifisert i balansen overføres 
vederlagsfritt. 

Til sammen vil det medføre et beregnet vederlag på kr 91 030 440,-. I tillegg kommer eventuelle 
påkostninger i investeringsregnskapet i 2016. 

Eiendommer i området som ikke er overført til markedsverdi overføres med følgende klausul:  

· Dersom noen av eiendommene omreguleres til formål som ved realisering gir Tønsberg 
kommune gevinst i løpet av de neste 10 år, skal nettogevinsten deles mellom 
kommunene. Fordelingsnøkkel baseres på en årlig nediskontering, dvs.1 /10 del av 
nettogevinsten tilfaller nye Sandefjord kommune etter 10 år.  

Annen eiendom som ikke følger grunnen og som tjener hele kommunen eller en større del av 
denne, kan fordeles mellom kommunene, jamfør inndelingslova § 19 andre ledd. Dette gjelder 
eksempelvis aksjer, verdipapirer, kinoer, elverk eller sentrale institusjoner som tjener hele 
kommunen (administrasjonsbygg, sykehjem, bibliotek, kulturhus og lignende).  

Forhandlingsutvalget tar Telemark kommunerevisjon sine vurderinger til etterretning og anbefaler 
at verdier og gjeld som ikke kan knyttes geografisk til Vear, ikke tas med i det økonomiske 
oppgjøret mellom kommunene, se nærmere om dette i Telemark-rapporten vedlegg 2 under punkt 
3.2. 

Balanseførte verdier pensjon 

Den kommunale pensjonsordningen er et risikofellesskap for en stor, avgrenset gruppe aktive 
medlemmer, pensjonister og rettigheter til personer som har avsluttet sitt arbeidsforhold i 
kommunen (oppsatte rettigheter). Pensjonspremien fra de aktive finansierer utbetalingene til 
dagens pensjonister og nødvendig avsetning til de som skal ta ut pensjon i framtiden. 
Oppjusteringen av grunnlaget for de aktive ansatte, pensjonistene og de oppsatte, skjer årlig i form 
av en ekstra premie kalt reguleringspremien. 

Overføringsavtalen regulerer overføring av offentlige tjenestepensjonsrettigheter mellom 
pensjonskassene. Prinsippet her er at den siste pensjonsordningen som arbeidstakeren er 
tilknyttet beregner og utbetaler pensjonen for den totale opptjeningen og krever refusjon fra 
tidligere pensjonsordninger for det som er opptjent der.  

Når en vesentlig del av den aktive medlemsmassen (ca. 50 årsverk/ 9 %) i dette tilfellet meldes ut 
av pensjonskassen, forsvinner også tilsvarende bidrag fra premieelementet til de som mottar 
pensjon og de med oppsatt rett.  Den opprinnelige kommunen (nye Sandefjord) sitter igjen med 
mangeårige forpliktelser til regulering av disse rettighetene dersom forpliktelsen og midlene ikke 
overføres til den nye kommunen (Tønsberg).  

Ved innlemming av Vear til Tønsberg fra 01.01.2017 må det derfor tas stilling til hvordan man skal 
løse spørsmål knyttet til nåværende og framtidige pensjonsrettigheter. Det må utarbeides en avtale 
som regulerer hvilke prinsipp som skal følges (avtale nummer 2).   

For lærere og sykepleiere i Statens Pensjonskasse og KLP reguleres oppsatte rettigheter i disse 
ordningene som en andelsmessig fordeling på alle landets kommuner. Det bør i avtalen med 
Tønsberg/KLP tas forbehold om reforhandling hvis dette prinsippet blir endret i framtiden. 

Det må presiseres at uansett hvilket prinsipp som velges vil ikke dette få noen direkte 
konsekvenser for de ansatte, pensjonister eller ansatte som har avsluttet sitt arbeidsforhold. De 
individuelle pensjonsrettighetene som er opparbeidet vil ikke påvirkes av at midler og forpliktelser 
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flyttes fra Stokke kommunale pensjonskasse til KLP. 

Øvrige balanseførte verdier 

Øvrige balanseførte verdier overføres i tråd med anbefalingene i Telemark-rapporten og er omtalt i 
avtale nummer 11-18 i vedlegg 1. 

Oppsummert om balanseførte verdier 

Forvaltningseiendom som tjener området foreslås overført til en verdi av kr 86 197 985,-. Denne 
summen må justeres i forhold til eventuelle påkostninger i 2016. Tomter og friområder foreslås 
overført til en verdi av kr 4 832 455,-.  Til sammen utgjør dette omlag 92 millioner kroner. Det er 
enighet med Tønsberg om disse prinsippene. 

Tønsberg kommune betaler vederlag for overførte verdier. Det utarbeides en avtale som regulerer 
overtagelsen og finansieringen av oppgjøret (avtale nummer 1). Stokke kommune/Nye Sandefjord 
inntektsfører vederlaget som kapitalinntekt. Dette kan blant annet brukes til å redusere rente- og 
avdragsutgiftene i den nye kommunen.  

Pensjonsordningen og overføring av verdier og forpliktelser på pensjon vil kun påvirke balansen og 
ikke driftsregnskapet. Størrelsen på dette vil først være klar når det er klart hvilke ansatte som skal 
overføres til Tønsberg.  

Øvrige driftskonsekvenser 

Nye Sandefjord vil få reduserte frie inntekter på om lag 93 millioner kroner når Vear sin befolkning 
skal innlemmes i Tønsberg kommune. Hvilke utgifter som kan forventes redusert i nye Sandefjord 
er kartlagt og fremstilles detaljert per ansvarsnummer i PwC rapport av 16.06.2016, jamfør vedlegg 
3. Beregningene bygger på Stokke kommunes kostnader per 2016. Arbeidet er gjennomført i tett 
samarbeid med de ansatte i Stokke og når beregningene er gjennomført er det tatt utgangspunkt i 
kartlegginger av brukere og brukertimer fra Vear.  

Sammen med de ansatte ble det utarbeidet fordelingsnøkler som i størst mulig grad gir et riktig 
bilde av forventet utgiftsnivå. Foreløpige beregninger ble lagt fram for Tønsberg kommune 3. mai 
og innspill til arbeidet ble mottatt fra Tønsberg og er innarbeidet i endelig rapport.   

Det ble tidlig klart at dette regnestykket vil variere en del og at det er vanskelig å gi et statisk bilde 
av reduserte utgifter i nye Sandefjord og økte utgifter i Tønsberg. Det vil heller ikke være en direkte 
sammenheng her, slik at det kan være at beregnede reduserte utgifter i nye Sandefjord i realiteten 
blir på et annet nivå i Tønsberg.  

I PwC rapporten er det særlig omtalt fire områder der tjenestebehovet kan variere mye gjennom 
året; styrket tilbud skole, styrket tilbud barnehage, barnevern og sosialhjelp. Beregningene i 
rapporten er med utgangspunkt i situasjonen per april og det anbefales at dersom det ligger an til 
vesentlige endringer i tjenestebehovet, bør det hensyntas i den endelige økonomiske avtalen. 

Det er i forhandlingsutvalget vedtatt et prinsipp om at kostnadene knyttet til ikke flyttbare brukere 
som kommer opprinnelig fra Vear, og som mottar heldøgns pleie ved sykehjem eller 
institusjon/Bofellesskap, dekkes av Tønsberg. Det må utarbeides en avtale som hensyntar refusjon 
for faktiske kostnader. Avtalen bør i tillegg inneholde overgangsordninger (avtale nummer 8-10). 

I PwC rapporten av 16. juni er det funnet 83 direkte henførbare årsverk. Etter at det er funnet 
direkte henførbare årsverk og direkte endrede utgifter og inntekter tilknyttet Vear sin befolkning 
gjenstår det 4,7 millioner kroner i rest inntektsbortfall. Dette skal sees opp mot øvrige 
administrative funksjoner der behov for at bemanningen delvis blir redusert grunnet 

17



grensejusteringen. 

Utgiftsbortfallet antas å ligge noe lavere enn inntektsbortfallet. Årsaken til dette ligger i 
sammensetning av befolkningen på Vear. Inntektsnivået på Vear ligger høyere enn i Stokke for 
øvrig. Det er en yngre befolkning og det kan synes som om at tjenestebehovet ligger lavere. 
Dersom rest inntektsbortfall blir på 4,7 millioner kroner så tilsvarer dette om lag 6 årsverk.  

Årsverk som omtales er kategorisert i tre typer:  

1. Årsverk som ansees som direkte i tilknytning til Vear skole og Ekely barnehage. (66,4). Dette 
er ansatte ved skolen og barnehagen, og ansatte som jobber med styrket tilbud i Ekely 
barnehage.  

2. Andre årsverk som ansees som direkte henførbare er blant annet renholdere og andel 
vaktmestere som betjener lokalene som skal overdras. Videre ligger det her en andel årsverk 
til barnevern, helsestasjon, sosiale tjenester, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Dette er 
årsverk som jobber med brukere med bostedsadresse Vear (16,6). Årsverkene er spesifisert 
per ansvar i egen kolonne i rapporten. 

Til sammen utgjør dette 83 årsverk. 

3. Øvrige årsverk må vurderes opp mot overtallige årsverk. Dette er ansatte som jobber 
administrativt og som ikke er direkte i tilknytning til skolen, barnehagen og brukere fra Vear, 
men der deler av arbeidsmengden vil reduseres når 19 % av befolkningen overføres til 
Tønsberg. Dette er årsverk innenfor ledelse sentralt, økonomi/regnskap/lønn og ansatte som 
jobber blant annet mot byggesak, kultur og fritid og utredninger PP-tjenesten.   

Basert på beregningene per nå anslås rest overtallige årsverk til 6 årsverk. Innenfor skole og 
barnehage er det foreløpige anslag på nettokostnader for kjøp og salg av 
elever/barnehageplasser. Dersom det avtales at Stokke kommune skal betale for disse plassene, 
og det vedtas at det skal omsettes i årsverk, vil det medføre en økning av overtallige årsverk til om 
lag 8 årsverk.  

Om lag 66 årsverk har sitt arbeidssted på Vear i dag (1). Om lag 17 årsverk jobber med tjenester 
knyttet til Vear, men har sitt arbeidssted andre steder i kommunen (2). Det er fortsatt en del 
usikkerhet i de forutsetninger som er tatt, men vi kan antyde at overtallige årsverk som ikke direkte 
kan henføres til Vear ligger mellom 4-10 årsverk (3). Dette medfører at det vil bli om lag 21-27 
årsverk som endrer arbeidssted grunnet grensejusteringen. 

I august vil det fra administrativ side tas en gjennomgang i forhold til de forutsetninger som er tatt i 
PwC rapporten. Dersom det vurderes vesentlige endringer i forutsetningene vil disse bli 
innarbeidet i beregningene. Frist for dette settes til 15. august og det arbeides for at antall årsverk 
som skal overføres/rest inntektsbortfall fastsettes innen 1. september.  

Konsekvenser for nye Sandefjord kommune 

Dersom senere forhandlinger fører til at «Overføringsavtalen» skal legges til grunn for 
pensjonsordningen, medfører dette fremtidige økonomiske pensjonsforpliktelser for nye Sandefjord 
knyttet til de aktive ansatte som skal over til Tønsberg kommune og tidligere oppsatte og 
pensjonister. Størrelsen på de økonomiske konsekvensene kan ikke beregnes før det er avklart 
hvilke ansatte som skal over til Tønsberg.  

Som omtalt i PwC rapporten anslås overtallige årsverk å ligge på mellom 4-10. Dette er ansatte 
som ikke er direkte henførbare til Vear og hvilke ansatte dette blir, vurderes opp mot følgende 
forhold: 

· Frivillighet og ønsker om å gå over til Tønsberg kommune   
· Behov for årsverk/kompetanse i nye Sandefjord 
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· Behov for årsverk/kompetanse i Tønsberg 

Det vil bli behov for reduksjon i «ikke direkte henførbare stillinger» når en kommune reduserer sine 
innbyggere med 19 %. I PwC rapporten er det omtalt områder som kan vurderes i forhold til 
overtallige årsverk. Dette er blant annet administrative årsverk sentralt, administrative årsverk 
innenfor PP-tjenesten, byggesak og kultur. 

Dersom antall overtallige overstiger administrativ «Vear-del» kan det få konsekvenser for nye 
Sandefjord. Oppgavene disse ansatte gjør i dag vil ikke forsvinne i nye Sandefjord kommune og 
hvilke konsekvenser dette får for nye Sandefjord vil ikke være kjent før det er avklart hvilke årsverk 
som skal overføres. Mange overtallige årsverk som overføres vil uansett medføre et tap av 
opparbeidet kompetanse. Endelige konsekvenser for nye Sandefjord vil først fremkomme når den 
nye kommunens organisasjonsplaner er detaljert.  

Tønsberg kommunes behov for kompetanse og årsverk vurderes i samarbeid med rådmannen i 
Tønsberg. Begge kommuner vil i en overgangsperiode måtte tilpasse organisasjonen slik at denne 
på sikt får riktig dimensjonering.  

Konsekvenser for ansatte 

Det er i avtale datert 30.05.2016 blitt enighet mellom administrativ ledelse og hovedtillitsvalgte i de 
to kommunene om at ansatte, som overføres fra Stokke/nye Sandefjord til Tønsberg, overføres 
01.01.2017 etter reglene i Arbeidsmiljøloven kap. 16 om virksomhetsoverdragelse. Denne avtalen 
skal sikre en forutsigbar og ryddig prosess ved overføring av ansatte mellom de to kommunene. 
Tønsberg og Stokke kommuner skal sammen utarbeide en informasjonsplan som skal sikre at alle 
involverte får nødvendig informasjon. Alle som overføres til Tønsberg skal overføres med de 
rettigheter og plikter de har etter sin arbeidsavtale per 31.12.2016. 

Ansatte som har sitt arbeidssted på Vear vil i kraft av sitt arbeidssted bli overført til Tønsberg 
kommune. Dette gjelder ansatte på Vear skole, Ekely barnehage og Vearhallen.  

Utvelgelse av hvilke andre ansatte som skal over til Tønsberg kommune vil gjøres etter følgende 
prosedyrer: 

a. Det ble sendt ut en undersøkelse medio juni som kartla kompetanse og mulig frivillighet blant 
ansatte i Stokke kommune  

b. Det skal vurderes hvilket behov Tønsberg og nye Sandefjord har 
c. Basert på a) og b) skal det foretas en innplassering etter Tønsberg kommunes 

organisasjonsstruktur  
d. Eventuelt resterende ansatte som skal overføres etter at c er gjennomført identifiseres ut fra 

kriterier som drøftes mellom Stokke kommune og tillitsvalgte i Stokke. 

Det skal gjennomføres kartleggingssamtaler av Tønsberg kommune med alle som skal overføres 
til Tønsberg.  

Barn- og unges interesser 

Forhandlingsutvalget har vært opptatt av at grensejusteringen av Vear ikke skal gi negative 
konsekvenser til barn og unge i området. Foreldre som ønsker å beholde barnehageplass i Ekely 
barnehage, men som har adresse i nye Sandefjord, får mulighet til dette (avtale nummer 3). Elever 
bosatt i Hognes/Tønsberg og som ønsker oppstart på Vear skole får starte opp høst 2016. Elever 
fra Stokke kommune som ønsker å fullføre ungdomsskolen på Vear skal få mulighet til dette 
(avtale nummer 4). 

I Kulturskolen vil det legges opp til at elever som ønsker å fortsette i sin disiplin med lærer fra 
Stokke/nye Sandefjord skal få muligheten til dette (avtale nummer 5). Vear IF Unifiedlag 
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tilrettelegger fotballtilbud for funksjonshemmede fra hele Stokke kommune og forhandlingsutvalget 
anbefaler at det utarbeides en avtale som sikrer en overgangsordning for brukerne (avtale nummer 
6). Stokke idrettslag leier timer i Vearhallen i dag og det anbefales at det lages en avtale som 
sikrer en overgangsordning for dette (avtale nummer 7). 

 

Andre ikke økonomiske konsekvenser 

Etter KMD sitt vedtak ble alle berørte grunneiere av den nye grensen informert om vedtaket. Det 
ble samtidig opplyst om at det var mulig å anmode om mindre grense endringer. Grunneier av gbnr 
7/1 i Stokke anmodet om at en del (ca 20 daa) av hans LNF-eiendom ble liggende Tønsberg 
isteden for nye Sandefjord. Begrunnelsen var mulig framtidig potensial for utbygging sett i 
sammenheng med det nylig regulerte boligfeltet Sjuestokk som blir liggende i Tønsberg kommune. 
Verken Stokke eller Tønsberg kommuner hadde innvendinger til dette, og fylkesmannen i Vestfold 
vedtok den 16.3.2016 en mindre justering av kommunegrensen i tråd med grunneieres ønske. 

Grense i Akersvannet 

I jordskifteloven er det bare berørte grunneiere som kan kreve jordskifte. Fire berørte grunneiere 
ble anmodet om å fremme slikt krav. 3 av disse fremmet slikt krav via Stokke kommune som har i 
brev av 3.6.2016 oversendt kravene om jordskifte og bekreftet at gebyrene (ca kr 17 000,-) til 
jordskiftedomstolen betales av kommunene. Fra Vestfold Jordskifterett er det antydet at saken kan 
på startes høsten 2016. 

Diverse krav fra Kartverket 

Alle krav fra Kartverket er eller blir etterkommet og/eller iverksatt. Blant annet gjøres dette ifm med 
at flere private grunneiendommer med arealer/teiger på begge sider av den nye grensen må 
oppmåles, fradeles og gis nytt gbnr for de teigene som blir liggende i Tønsberg. Det er engasjert et 
eksternt firma til å gjennomføre oppmålingsarbeidet som skal være ferdig innen 1.7.2016. Kostnad 
for dette arbeidet er estimert til kr 250 000,-. Nye gbnr blir høsten 2016 tildelt teigene som blir 
liggende i Tønsberg. Fra 1.1.2017 vil disse igjen få nye gbnr tilpasset Tønsbergs matrikkel.  

Det er avtalt at diverse tekniske kostnader skal deles 50/50 mellom Nye Sandefjord og Tønsberg, 
se avtale nummer 19 i vedlegg 1. 

Nye gbnr til alle på Vear 

Fra 1.1.2017 skal alle eiendommer på Vear (i underkant av 1000) få nye gbnr tilpasset Tønsberg 
kommunes matrikkel. Dette arbeidet gjøres i et samarbeid mellom Kartverket og Tønsberg 
kommune. 

Vedtatt grensejustering med justeringer viser at det arealmessig skal overføres et område på 472 
122,41 m2. Fordelt på formål viser oppmålingen at dette kan fordeles slik, jamfør vedlegg 4. 

Formål Areal i m2 

Bolig 9 031,33 
Friområde 224 877,22 
Idrettslanlegg 35 739,89 
Forretninger 237,43 
LNFR 42 189,97 
Offentlig 65 290,55 
Sentrumsformål 3 383,08 
Vei 91 372,94 
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Prosjektleders vurdering 

Prosjektleder vil påpeke at prosessen og forhandlingene ved grensejusteringen og 
virksomhetsoverdragelse har vært svært krevende. Forhandlingene har pågått parallelt med 
planlegging og prosjektarbeid for opprettelse av nye Sandefjord kommune, og har medført 
betydelig arbeid for involverte ledere. Denne typen grensejustering og virksomhetsoverdragelse 
forekommer svært sjelden, og man har derfor ikke kunnet nyttiggjort seg praksis eller erfaringer fra 
andre og tilsvarende prosesser.  

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.  

Forhandlingsutvalgets utgangspunkt om å «finne en totalpakke hvor ingen kommuner tjener eller 
taper økonomisk på grensejusteringen», sammen med en forståelse av at arbeidet med å utforme 
innholdet i avtalen skulle preges av raushet og ikke millimeterrettferdighet, har ført til det resultat 
som nå foreligger. Samhandlingen med Tønsberg har vært åpen, ryddig og konstruktiv.     

Mange av de økonomiske beregninger er gjort med utgangspunkt i et situasjonsbilde våren 2016. 
Antall klienter/brukere vil naturlig bevege seg gjennom året, og dermed vil også tallgrunnlaget 
endre seg. Antallet årsverk som skal overføres vil f.eks være avhengig av lønnsnivå til de personer 
som faktisk får ny arbeidsgiver. En endelig avtale og fullstendig økonomisk oversikt vil neppe 
kunne foreligge før etter 1.1.2017. 

Ovenstående saksfremstilling, med vedlegg utarbeidet av eksterne og uavhengige konsulenter, gir 
etter rådmannens og prosjektleders oppfatning, et godt grunnlag for det videre arbeide med å 
gjennomføre grensejusteringen. For å kunne håndtere de mange utfordringer er det nødvendig at 
rådmannen i Stokke gis tilstrekkelig vide fullmakter innenfor de prinsipper og føringer som denne 
saken gir. 

 

 

Gudrun Grindaker 
Prosjektleder 

 

 

21



 Oppsummering avtaler Vear grensejustering 

 

Rådmann og staber 

Nr Avtale Kommentar 

1. Balanseførte 
verdier 
eiendeler 

Forvaltningseiendom som tjener området: 

 Bokførte verdier per 31.12.2016 legges til grunn for anlegg, IT i skolen, 
gatelys, G/S-vei og vei 

 Bokført verdi per 31.12.2016 legges til grunn for bygninger  
 

 Markedsverdi legges til grunn for fire utleieboliger 

Tomter og friområder som ligger på Vear: 

 Bokført verdi legges til grunn for tomter og friområde som ikke er 
taksert 

 Markedstakst eller salg før overdragelse legges til grunn på tomter og 
friområder som er taksert 

 Øvrig eiendom i området som ikke fremkommer i balansen overføres 
vederlagsfritt 

Eiendommer i området som ikke overføres til markedsverdi overføres med 10 
års klausul. 

Verdier og gjeld som ikke kan knyttes geografisk til Vear tas ikke med i det 
økonomiske oppgjøret. 

Det må utarbeides en avtale som regulerer overtagelse og finansiering av 
oppgjøret. Det er avtalt å benytte en rentesats på 2,5 %.  

2. Balanseført 
pensjon 

forpliktelser 
og 

eiendeler 

Det må utarbeides en avtale som regulerer hvilket prinsipp som skal velges. 
Økonomiske beregninger og nye aktuarberegninger kan først gjennomføres når 
det er avklart hvilke ansatte som skal over til Tønsberg. 

   

 

 

Oppvekst kunnskap og kultur 

Nr Avtale Kommentar 

3. Kjøp av 
plasser i 
kommunal 

Forskrift om likeverdig behandling regulerer kommunens plikt til å betale for 
plasser i private barnehager i andre kommuner. Etter barnehageopptaket er 
det fortsatt tre foreldre som ønsker å beholde sin plass i den kommunale 
barnehagen Ekely barnehage, selv om de har adresse i nye Sandefjord. Det 
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barnehage i 
Tønsberg 

anbefales at det inngås en avtale mellom Tønsberg og nye Sandefjord som 
regulerer dette.  

4.   Kjøp og 
salg av 
plasser skole 

Elever bosatt i Hogsnes/Tønsberg og som ønsker oppstart på Vear skole får 
starte opp høst 2016. Elever fra Stokke kommune som ønsker å fullføre 
ungdomsskolen på Vear skole skal få mulighet til dette. Det må utarbeides en 
avtale som regulerer det økonomiske rundt dette. 

5. Kulturskolen Elever fra Vear som ønsker å fortsette i sin disiplin med lærer fra Stokke/nye 
Sandefjord skal få muligheten til det. Inngåelse av en eventuell økonomisk 
avtale vedrørende dette vurderes til høsten når antallet er klart. I dag er det 10 
elever av totalt 141 elever som er bosatt på Vear. 

6. Vear IF 
Unifiedlag 

Dette er en undergruppe til Vear IF som tilrettelegger fotballtilbud for 
funksjonshemmede fra hele Stokke kommune, ikke kun Vears befolkning. Det 
er en avtale i dag om årlig tilskudd fra Stokke kommune. Det bør lages en 
avtale som sikrer en overgangsordning for brukerne. 

7. Leie av 
Vearhallen 

Stokke idrettslag leier timer i Vearhallen i dag. Det bør lages en avtale som 
sikrer en overgangsordning for dette. 

   

 

Helse, velferd og omsorg 

Nr. Avtale Kommentar 

8. Ikke flyttbare 
brukere 
Prestegårdstunet 

Ved Prestegårdstunet er det 3 brukere som var bosatt på Vear før oppstart 
av tjenesten. Det må utarbeides en avtale som hensyntar refusjon for 
faktiske kostnader. Avtalen bør i tillegg inneholde overgangsordninger. 

9. Ikke flyttbare 
brukere 
Bofellesskapene 

Ved Frydenbergsletta bofellesskap og Laholm Bofellesskap er det 4 
beboere som var bosatt på Vear før oppstart av tjenesten. I tillegg er det en 
beboer i heldøgnsbemannet privat hjem. Det må utarbeides en avtale som 
hensyntar refusjon for faktiske kostnader. Avtalen bør i tillegg inneholde 
overgangsordninger. 

10. Ikke flyttbare 
brukere Solstua 
sykehjem 

Ved Solstua sykehjem er det 3 brukere som var bosatt på Vear før oppstart 
av tjenesten. Det må utarbeides en avtale som hensyntar refusjon for 
faktiske kostnader. Avtalen bør i tillegg inneholde overgangsordninger. 

   

 

Plan og miljø 

Nr. Avtale Kommentar 

11. Selvkostfond 
vann, avløp, 

renovasjon, 

Selvkostfondene knyttet til beboerne på Vear fordeles mellom Stokke og 
Tønsberg.  

Fordelingsnøkkel VAR: andel abonnenter på Vear 
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byggesak Fordelingsnøkkel byggesak: innbyggere 

Det må lages en avtale som regulerer hvordan dette skal håndteres.  

12. Selvkost eiendel 

Balanseførte 

verdier 

avløp 

Eiendeler som inngår i selvkostberegningene er verdsatt ulikt i 
kommunens balanse og i selvkostmodellen. Telemark kommunerevisjon 
anbefaler å ta utgangspunkt i bokførte verdier slik de fremkommer i 
selvkostmodellen.      

Nye Sandefjord skal ta imot avløp fra Vear for Tønsberg kommune fram til 
ca. 1.1.2019. Tønsberg kommune skal overta eiendomsretten og 
driftsansvaret for avløp, og bokført verdi av nettet bør fordeles. Det må 
utarbeides en avtale som regulerer dette. 

13. Selvkost eiendel 

Balanseførte 

verdier 

vann 

Eiendeler som inngår i selvkostberegningene er verdsatt ulikt i 
kommunens balanse og i selvkostmodellen. Telemark kommunerevisjon 
anbefaler å ta utgangspunkt i bokførte verdier slik de fremkommer i 
selvkostmodellen. 

Tønsberg kommune skal overta eiendomsretten og driftsansvaret for 
distribusjonsnett for vann, og bokført verdi av nettet bør fordeles. Det 
anbefales å fordele dette basert på andel abonnenter. Det må utarbeides 
en avtale som regulerer dette. 

14. Selvkost eiendel 

Balanseførte  

verdier 

renovasjon 

Stokke kommune kjøper renovasjonstjenester av VESAR, men kommunen 
eier avfallsbeholderne som abonnentene bruker. Verdier av disse bør 
fordeles og det anbefales en fordelingsnøkkel som er basert på antall 
abonnenter. Det må utarbeides en avtale som regulerer dette. 

15. Vei og gatelys Telemark kommunerevisjon anbefaler at gjennomsnittlig bokført verdi for 
veinettet fordeles etter en fordelingsnøkkel som bygger på andelen km vei 
og andelen lyspunkter på Vear. Det må utarbeides en avtale som regulerer 
dette. 

16. Fordringer og 
forpliktelser 

Bundne fond 

Vear skole har ubrukte øremerka midler som er avsatt til bundne fond. 
Dersom det ikke brukes i 2016 må dette overføres til Tønsberg. 

Det må utarbeides en avtale som regulerer dette. 

17.  Fordringer og 

Forpliktelse 

Utlån 

Innbyggere på Vear har sosiale lån og startlån. Kommunene kan avtale om 
låneforholdene skal overføres til Tønsberg kommune eller om 
restforpliktelsene skal bli igjen i Stokke kommune.  

Det må lages en avtale som regulerer dette. 

18. Fordringer og 
forpliktelser 

Rettigheter 
kyststi 

Kommunen har tinglyste rettigheter til sine kyststier. Rettighetene for 
kyststien på Vear bør overføres til Tønsberg kommune og 
opparbeidelseskostnaden aktivert i balansen kan inngå i det økonomiske 
oppgjøret. 

Det må lages en avtale som regulerer dette.  
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19 Utgifter til 
oppmåling 

 

Krav fra kartverket i forbindelse med nye oppmålinger er estimert til 
kroner 250.000. 

Det er avtalt 50/50 % deling av tekniske kostnader knyttet til 
grensejusteringen. Prinsipp for fakturering må avklares. 
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Grenseendring Vear – Stokke kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

2 

Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 

andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Våre ansatte har utdanning innen revisjon, samfunnsfag, økonomi og jus, og har bred 

kompetanse innen kommunal revisjon og offentlig forvaltning. Vi gjennomfører 

revisjonsoppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001). Dette oppdraget er utført av forvaltningsrevisor Anne 

Hagen Stridsklev, leder for regnskapsrevisjon Lisbet Fines og leder for 

forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørnson. 

 

Du kan finne mer informasjon og alle våre rapporter på vårt nettsted 

www.tekomrev.no. 

  

27

http://www.nkrf.no/rsk_001_standard_for_forvaltningsrevisjon
http://www.tekomrev.no/


Grenseendring Vear – Stokke kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

3 

Innhold 
 
 

1 Innledning ..................................................................................................... 4 
1.1 Bestilling og bakgrunn ................................................................................................. 4 
1.2 Metode og kvalitetssikring .......................................................................................... 4 
1.3 Avgrensning ................................................................................................................. 4 

2 Eiendom som tjener det aktuelle området ..................................................... 5 
2.1 Hovedregel om overføring ........................................................................................... 5 
2.2 Verdsetting og gjeld ..................................................................................................... 5 
2.3 Veier og gater i området .............................................................................................. 6 
2.4 Annen forvaltningseiendom i Vear .............................................................................. 7 
2.5 Verdi av forvaltningseiendom som tjener området .................................................... 8 
2.6 Selvkosteiendom i området ......................................................................................... 8 

3 Annen eiendom ........................................................................................... 11 
3.1 Regelverk ................................................................................................................... 11 
3.2 Generell vurdering ..................................................................................................... 11 
3.3 Forhold som bør vurderes med i oppgjøret............................................................... 13 

4 Garantier knyttet til eiendom i det aktuelle området ................................... 18 

5 Pensjonsforpliktelser ................................................................................... 19 
5.1 Lærere og sykepleiere ................................................................................................ 19 
5.2 Andre ansatte ............................................................................................................ 19 

Vedlegg - tabeller ................................................................................................... 22 

 
Tabell 1 IT i skolen - fordeling .............................................................................................................. 22 
Tabell 2 Skateanlegg ............................................................................................................................ 22 
Tabell 3 Skole og barnehage ................................................................................................................ 22 
Tabell 4 Flerbrukshall og boliger .......................................................................................................... 23 
Tabell 5 Fordelingsnøkler vann og renovasjon ..................................................................................... 23 
Tabell 6 Fordeling vann og renovasjon ................................................................................................. 23 
Tabell 7 Fordelingsnøkler kommunal vei, g/s-vei og gatelys ................................................................ 23 
Tabell 8 Kommunal vei, g/s-vei og gatelys ........................................................................................... 24 

  

28



Grenseendring Vear – Stokke kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

4 

 

1 Innledning 
 

1.1 Bestilling og bakgrunn 
 

Vear og Bruaåsen i Stokke kommune skal overføres til Tønsberg kommune fra 1. januar 

2017. Ved grensejustering og deling av kommuner skal det det gjennomføres et 

økonomisk oppgjør mellom kommunene, med mindre de finner at dette er 

unødvendig. Kommunene har stor frihet til avtale innholdet i oppgjøret.  

 

Stokke kommune ønsket en gjennomgang av sitt regnskap for vurderinger opp mot 

inndelingslovens bestemmelser, samt andre relevante regnskapsmessige størrelser. 

Kommunen ønsket også en vurdering knyttet til sine pensjonsforpliktelser og hvilken 

påvirkning grensejusteringen vil ha for pensjonsordningene.  

 

Avtale om oppdraget ble inngått i mars 2016. 

 

Fra 1.1.2017 skal Stokke kommune slå seg sammen med kommunene Sandefjord og 

Andebu.  

 

1.2 Metode og kvalitetssikring 
I arbeidet med oppdraget har vi tatt utgangspunkt i kommunens regnskap for 2015 

(balansen) og øvrig regnskapsinformasjon fra kommunen. Avklaringer og innhenting av 

ytterligere informasjon er gjort underveis og i møter med kommunen.  

 

Vi har vært i kontakt med Husbanken, Statens pensjonskasse og KLP i forbindelse med 

utredningen. 

1.3 Avgrensning 
Virkninger for drift er ikke omfattet av vår vurdering. Vi berører heller ikke spørsmål 

som gjelder kommunesammenslåingen med Sandefjord og Andebu. 
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2 Eiendom som tjener det aktuelle 
området 

 
 

2.1 Hovedregel om overføring 
Hovedbestemmelsen for økonomisk oppgjør ved grensejustering følger av 

inndelingsloven § 19: 

 

Blir eit område skilt ut frå ein kommune eller eit fylke og lagt til ein annan 

kommune eller eit anna fylke, skal den retten som den første kommunen eller 

fylkeskommunen har til vegar, gater, bruer, offentlege plassar og annan 

forvaltningseigedom som fullt ut eller i svært stor grad tener vedkomande 

område, overførast til den andre kommunen eller fylkeskommunen. 

 

«Annan forvaltningseigedom» kan være skolebygninger som betjener den enkelte 

skolekrets, lokale idrettsanlegg og lekeplasser. Oppregningen av ulike typer 

forvaltningseiendom i lovteksten er ikke uttømmende.  

 
Hovedregelen er at eiendomsretten følger grunnen, slik at kommunalt eid 

forvaltningseiendom (veier, gater og annen forvaltningseiendom) som ligger på grunn 

som blir lagt til en annen kommune og som tjener dette området, skal overføres til den 

nye kommunen.  

 

2.2 Verdsetting og gjeld  

Prinsipp for verdsetting 
Det er ikke regulert i inndelingsloven hvordan eiendom som overføres skal verdsettes. 

De to hovedalternativene for verdsetting er markedsverdi og bokført verdi.  

 

KRS 10 som omhandler kommunale foretak, fastsetter at ved etablering av kommunalt 

foretak skal overdratte eiendeler og gjeld verdsettes i regnskapet i samsvar med 

kontinuitetsprinsippet, det vil si bokført verdi. Ved overføring fra en kommune til et 

aksjeselskap, eller mellom aksjeselskaper gjelder transaksjonsprinsippet, dvs. at 

eiendom og eiendeler skal verdsettes i regnskapet til faktisk verdi/markedsverdi ved 

overdragelser. Transaksjonsprinsippet er begrunnet i aksjeselskapers skatteplikt.  

 

KRS 10 gjelder ikke direkte for grensejusteringer eller kommunedelinger. Overføring av 

verdier fra en kommune til en annen ved grensejustering, innebærer at verdien flyttes 
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fra ett rettssubjekt til et annet. De to rettssubjektene er imidlertid like mht. 

regnskapsprinsipper og skatteplikt, og det er rimelig å anta at den aktuelle 

eiendommen ville hatt samme regnskapsmessige verdi i den nye kommunen dersom 

den hadde vært der hele tiden. Å legge til grunn bokført verdi er en effektiv og lite 

kostnadskrevende beregningsmåte, sammenliknet med taksering eller liknende. 

 

Etter vår vurdering kan bokført verdi som hovedregel benyttes ved overføring av 

vegar, gater, bruer, offentlege plassar og annan forvaltningseigedom som fullt ut 

eller i svært stor grad tener vedkomande område (Vear) til Tønsberg kommune.  

 

Prinsipp for håndtering av gjeld 
Inndelingsloven § 19 tredje ledd sier følgende om gjeld: 

 

Skjønnsnemnda kan avgjere at gjeld som ein kommune eller fylkeskommune har 

stifta i samband med kjøp eller påkostnad av eigedom som nemnt i fyrste og 

andre ledd, heilt eller delvis skal takast over av den kommunen eller 

fylkeskommunen eigedommen blir overført til. Eventuelt kan det fastsetjast at 

vedkommande kommune eller fylkeskommune skal betale vederlag for 

eigedommen i pengar.  

 

I forarbeidene legger departementet til grunn at hovedregelen er at den kommunen 

som har tatt opp et lån fortsetter å hefte for det, selv om den aktuelle eiendommen 

overføres til en annen kommune. Bare i unntakstilfeller bør det være slik at lånet 

følger med, f.eks. hvis det helt nylig er gjort kjøp eller større investeringer. Ut fra de 

opplysningene vi har er det ikke gjort nylige kjøp eller påkostninger på de aktuelle 

eiendommene.  

 

Stokke kommune har refinansiert og gjort ekstra nedbetalinger av gjeld de siste årene. 

Det er derfor ikke mulig å identifisere den gjelden som er knyttet spesifikt til de 

aktuelle eiendommene.  

 

Vi anbefaler derfor at Tønsberg kommune betaler vederlag for de eiendommene 

som blir overtatt som en følge av grensejusteringen, og at gjeld forblir i Stokke.  

 

2.3 Veier og gater i området 

Fordeling av andel bokført verdi 
Det er vanskelig å finne eksakt bokført verdi av kommunale veier, g/s-veier og gatelys 

på Vear. Vi foreslår derfor at man bruker en fordelingsnøkkel for å anslå bokført verdi 
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av veinettet på Vear. Vår fordelingsnøkkel for vei og g/s-vei er basert på antall km 

kommunal vei og g/s-vei på Vear i forhold til antall km vei og g/s-vei i kommunen 

totalt. Fordelingsnøkkelen for gatelys er antall lyspunkter på Vear i forhold til antall 

lyspunkter i kommunen totalt. Fordelingsgrunnlaget er samlet bokført verdi av 

kommunal vei, g/s-vei og gatelys i Stokke kommune (tjeneste 332).  Denne 

fordelingsmåten innebærer at veinettet på Vear blir verdsatt til gjennomsnittlig 

bokført verdi.  

 

Alternativ verdivurdering – gater  
Kommunen har foretatt en beregning av veinettets verdi, beregnet etter 

gjenanskaffelsesprinsippet. Gjenanskaffelsesverdien er beregnet til 63 mill. kr. 

Beregnet vedlikeholdsetterslep på veiene/gang- og sykkelveiene på Vear utgjør 13,6 

mill. kr.  Beregnet gjenanskaffelsesverdi fratrukket vedlikeholdsetterslep på kommunal 

vei, gatelys og gang- og sykkelvei er 49,4 mill. kr.  

 

Etter vår vurdering vil det ikke være rimelig å legge denne verdien til grunn for 

fordelingen, da det vil bryte med hovedprinsippet om fordeling av bokført verdi. 

 

Vi mener at gjennomsnittlig bokført verdi for veinettet kan fordeles etter en 

fordelingsnøkkel som bygger på andelen km vei og g/s-vei og andelen lyspunkter på 

Vear.  

 

2.4 Annen forvaltningseiendom i Vear 
Tabellen i pkt. 2.5 viser de eiendommene og eiendelene som er på Vear og tjener det 

aktuelle området, og som skal overføres til Tønsberg i forbindelse med grense-

justeringen.  

 

Eiendelene i tabellen er verdsatt til bokført verdi per 31.12.15 fratrukket beregnet 

avskrivning for 2016.  Ev. investeringer og påkostninger gjort i 2016 er ikke med i våre 

tabeller.  

IT-utstyr 
Ved overføringen av skolen vil det følge med IT-utstyr. IT i skolen er fordelt av Stokke 

kommune v/IT-leder. Fordelingen er basert på elevtall og faktisk antall PC-er til Vear 

skole. IT-leder opplyser om at det er kjøpt elev-PC-er i 2016, og at Vear skoles andel av 

disse er kr 112 950. 

Alternativ verdivurdering - Vear skole? 
DNB Næringsmegling AS foretok en verdiberegning av Vear skole i 2013. 

Markedsverdien ble satt til 22 mill. kr. 
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Det er grunn til å tro at eiendommen er mer verd enn 16 mill. kr dersom den skulle bli 

omdisponert og utviklet til boliger el.l. Ut fra de opplysningene vi har fått er det all 

grunn til å tro at skolen fortsatt skal brukes som skole. Det faktum at skolen er lite 

oppgradert og vedlikeholdt ved overlevering forsterker argumentet for å se bort fra 

verdivurderingen og legge bokført verdi til grunn.  

 

Skolen og boligene vil trolig ha en høyere verdi dersom de omdisponeres og selges på 

det åpne markedet. Stokke kommune kan eventuelt vurdere om det er rimelig å legge 

inn en klausul i avtalen slik at en sikrer seg et etteroppgjør dersom det blir aktuelt med 

bruksendring og eventuell verdirealisering av eiendom som er overført til bokført verdi 

innen x antall år.  

 
Vi mener etter dette at hovedregelen bør følges, og bokført verdi bør legges til 

grunn. 

 

2.5 Verdi av forvaltningseiendom som tjener området 
 

Forvaltningseiendom på Vear Bokført verdi Alt. verdi 

Vear skole 16 148 409 22 000 000 

Ekely barnehage 40 164 879  

Vear flerbrukshall 14 556 882  

4 boliger/leiligheter 6 342 683  

Skateanlegg Vear 18 488  

IT i skolen 379 301  

Andel gatelys 396 760 3 660 000 

Andel G/S -vei 4 124 434 2 862 000 

Andel kommunal vei 2 608 831 43 539 981 

Sum 84 740 668  

 

 

2.6 Selvkosteiendom i området 
Eiendeler som inngår i selvkostberegninger er verdsatt ulikt i kommunens balanse og i 

selvkostmodellen. Ifølge Stokke kommune v/økonomiavdelingen, er den bokførte 

verdien som fremkommer i selvkostmodellen mer korrekt med tanke på bruk av 

avskrivningssats mv., enn den bokførte verdien i balansen.  
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Vi anbefaler at kommunen tar utgangspunkt i de bokførte verdiene slik de 

fremkommer i selvkostmodellen. 

Avløp 
Stokke kommune skal drifte avløp (tjeneste 353) på Vear for Tønsberg kommune fram 

til 1.1.2019. Da skal Tønsberg kommune koble seg på avløpsnettet på Vear, og 

eiendomsretten til avløpsnettet på Vear skal overføres i samsvar med inndelingsloven 

§ 19 første ledd.  

 

Vi anslår derfor ingen verdi for avløpsnettet på Vear nå, men vi anbefaler at verdien 

av avløpsnettet fastsettes etter samme prinsipper som brukes til anslå verdien av 

distribusjonsnettet for vann.  

 

Stokke/Nye Sandefjord skal fakturere Tønsberg kommune for Vears andel av drifts- og 

kapitalkostnader på avløpsnettet fram til avløpsnettet overføres. Fakturert beløp vil 

være en del av grunnlaget for selvkostberegningen i Tønsberg, og inntekten dette 

utgjør for Nye Sandefjord går til fradrag i selvkostberegningen på avløp der. 

 

Vann 
Stokke kommune kjøper vann fra Vestfold Vann IKS, og har ikke anleggsmiddel knyttet 

til produksjon av vann (tjeneste 340). Stokke kommune eier og drifter 

distribusjonsnettet for vann (tjeneste 345). Tønsberg kommune skal overta 

eiendomsretten og driftsansvaret for distribusjonsnett for vann, og bokført verdi av 

nettet bør fordeles.  

 

Som for kommunal vei er det vanskelig å fastslå eksakt bokført verdi for 

vanndistribusjonsnettet på Vear, og vi anbefaler derfor at det benyttes en 

fordelingsnøkkel basert på andel abonnenter på Vear.  

 

Renovasjon 
Stokke kommune kjøper renovasjonstjenester (tjeneste 355) av VESAR, men 

kommunen eier avfallsbeholderne som abonnentene bruker. Verdien av 

avfallsbeholderne bør fordeles slik at kapitalkostnadene knyttet til disse inngår i 

Tønsbergs gebyrgrunnlag og ikke i Stokkes kommunes.  

 

Vi anbefaler en fordelingsnøkkel som er basert på antall abonnenter.  
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Dette gir følgende fordeling av eiendeler som inngår i gebyrgrunnlaget for vann og 

renovasjon: 

 

Avskr. 20/40 år Bokført verdi i 

selvkostmodellen 

Distribusjon vann                               52 673 755  

Andel Vear 24,08 %                               12 683 840  

Avskr. 10/20 år   

Avfallsbeholdere                                     220 320  

Andel Vear 20,21 %                                       44 527  

 

 

  

35



Grenseendring Vear – Stokke kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

11 

3 Annen eiendom  
3.1 Regelverk 
Inndelingsloven § 19 andre og tredje ledd: 

 

Annan eigedom kan fordelast mellom kommunane eller fylkeskommunane, eller 

påbydast nytta i fellesskap, dersom dette er rimeleg og formålstenleg ut frå 

kommunale eller fylkeskommunale omsyn. 

 

Skjønnsnemnda kan avgjere at gjeld som ein kommune eller fylkeskommune har 

stifta i samband med kjøp av eller påkostnad på eigedom som nemnt i første og 

andre ledd, heilt eller delvis skal takast over av den kommunen eller 

fylkeskommunen eigedommen blir overført til. Eventuelt kan det fastsetjast at 

vedkomande kommune eller fylkeskommune skal betale vederlag for 

eigedommen i pengar. 

 
«Annan eigedom» kan være f.eks. aksjer, verdipapirer, skattekrav, kinoer, elverk eller 

sentralinstitusjoner og anlegg som tjener hele kommunen eller en større del av denne. 

Eksempler på det siste kan være administrasjonsbygg, sykehjem, bibliotek, kulturhus 

og lignende. Inn under begrepet går også såkalt finansformue, dvs. verdier av 

privatøkonomisk art som er omsettelige og inntektsgivende. Det går fram av 

lovforarbeida at skog- og landeiendom som ikke er kjøpt for å tjene forvaltningsformål 

også omfattes av andre ledd, uavhengig av geografisk beliggenhet.  

 

All eiendom og forpliktelser som det ikke er gjort særskilt vedtak om blir igjen hos den 

opprinnelige kommunen.  

 

Det forutsettes at skjønnsnemnda bare unntaksvis kan påby deling av eiendom som 

ikke følger grunnen, slik § 19 annet ledd i prinsippet åpner opp for.  

 

Muligheten for etablering av sameie mellom Stokke/Sandefjord og Tønsberg framstår 

ikke som en aktuell problemstilling, og drøftes ikke nærmere. 

 

3.2 Generell vurdering 
Ved deling av en kommune skal forvaltningseiendom deles etter geografisk tilhørighet, 

mens andre verdier og gjeld eventuelt skal fordeles etter et forholdstall som regnes ut 

på grunnlag av skatteinntektene i de siste fem årene i hvert av områdene. 

Begrunnelsen for disse reglene er at den opprinnelige kommunen skal opphøre å 

eksistere, og da må alle verdier fordeles.  
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Departementets vedtak om Stokke/Vear er et vedtak om grensejustering. Ved en 

grensejustering er utgangspunktet at verdier og gjeld som er knyttet til 

forvaltningseiendommer som tjener det aktuelle området, skal følge med til ny 

kommune, jf. pkt. 2. Det er opp til partene å avtale i hvilken grad andre verdier og gjeld 

skal fordeles, jf. inndelingsloven § 19. Deling av slike verdier forutsetter enighet 

mellom partene. 

 

Lov, forarbeider og veiledninger beskriver ikke hva som er relevante momenter i 

vurderingen av om og eventuelt hvordan slike verdier skal fordeles og beregnes.  

 

Vi legger til grunn at følgende prinsipper og momenter er av relevante i vurderingen: 

 

 Deling forutsetter enighet – hvis en av partene ikke ønsker deling av andre 

verdier kan ikke deling skje. 

 

 Kostnad - behov: Beregning av et fullstendig oppgjør kan være ressurskrevende 

og kanskje ikke ha så stor betydning for den nye kommunen. Den opprinnelige 

kommunen skal fortsette å eksistere, om enn i en annen form. Det som ikke 

skal overføres blir igjen i den opprinnelige kommunen. Det er derfor ikke behov 

for å beregne et fullstendig oppgjør til fordeling.  

 

 Generasjonsprinsippet: Økonomistyringen i kommunene skal skje i tråd med 

det finansielle ansvarsprinsippet eller generasjonsprinsippet. Prinsippet 

innebærer at de som drar nytte av et tilbud også bærer kostnaden ved tilbudet. 

De innbyggerne som tilhører Vear har bekostet og nytt godt av tilbudet og 

verdiene i Stokke i den perioden de har bodd der. Når de blir ført over til en ny 

kommune vil de nyte godt av og bidra til det tilbudet og de verdiene som er 

der, og ikke lenger bidra til de forpliktelsene og eventuell risiko som ligger igjen 

i den opprinnelige kommunen.   

 

 Tilpasning til endringer – hvor omfattende er endringen: Den aktuelle 

grensejusteringen er stor, særlig sett i Stokke kommunes perspektiv. Endringen 

utgjør hele 19 % av befolkningen i Stokke kommune før sammenslåingen med 

Sandefjord, men bare ca. 4% av innbyggerne i nye Sandefjord, og ca. 6% av 

innbyggerne i Tønsberg. I departementets vedtak om grensejustering er det 

lagt til grunn at kommuner må være forberedt på å tilpasse sin organisasjon når 

grenser endres. Det er også en grunnleggende forutsetning at kommunene må 

tilpasse tjenestetilbudet til den befolkningen kommunen til enhver tid har. 
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Tønsberg vil få 6% flere innbyggere til sin kommune og må gjøre tilpasninger til 

det, mens Stokke/nye Sandefjord vil få færre innbyggere enn opprinnelig antatt 

i sin kommune, og må gjøre tilpasninger til det. Den lave prosentvise andelen 

som endringen utgjør av folketallet i de to nye kommunene taler imot å 

beregne og fordele verdier som ikke tjener Vear spesielt.   

 

 Historie: Det kan være relevant hvordan verdiene har kommet i kommunens 

eie. Dersom en verdi i kommunen skriver seg fra gave, dugnadsinnsats eller 

liknende fra eller for det aktuelle området, så kan det tale for at verdien helt 

eller delvis følger med over til ny kommune. Vi er ikke kjent med enkeltstående 

eiendommer eller verdier som det er særskilt grunn til å vurdere delt av denne 

grunn. 

 

 Erstatningsperspektivet - grensejusteringens betydning for totaløkonomien: 

Etter inndelingsloven kan en kommune søke erstatning fra den andre 

kommunen dersom kommunen blir vesentlig svekket etter en deling eller 

grensejustering, jf. inndelingsloven § 21. Kommunenes totale finansielle status 

før og etter justeringen kan derfor være relevant i forhandlingene. Hvordan 

grensejusteringen vil påvirke overføringene fra staten gjennom 

inntektssystemet og hvilke muligheter kommunen har for å tilpasse seg tapet, 

er eksempler på faktorer som blir tillagt vekt i en erstatningsvurdering. Dette 

kan derfor være relevante momenter i vurderingen av om en bør dele 

fellesverdier utenfor det geografiske området. Hvis kommunene er likeverdige 

med hensyn til skattetrykk og standard, vil det som regel ikke virke rimelig å 

pålegge erstatning. 

 

På denne bakgrunn er vår tilråding at verdier og gjeld som ikke kan knyttes 

geografisk til Vear, i utgangspunktet ikke tas med i det økonomiske oppgjøret. 

 

 

3.3 Forhold som bør vurderes med i oppgjøret 

Fordringer, forpliktelser ol. 
Eiendom, fordringer, forpliktelser o.l. som er knyttet til personer eller 

bygninger/institusjoner i det aktuelle området kan det være aktuelt å ta hensyn til når 

oppgjøret etter grensejusteringen skal beregnes.   
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Dette gjelder følgende poster: 

 

Fordringer, forpliktelser, mm Bokført verdi  31.12.15 

Bundne fond   

25199010 DB Vearåsen tomtefelt 467 661 

25199218 Vear, arbeidslivsfag 110 151 

25199219 Vear, integreringstilskudd 112 440 

    

Utlån   

22275301 Sosiale utlån* 144 342 

22275903 Startlån** 5 153 368 

    

Kyststi   

Kyststi Brunstad - Rakkevik  96 833 

Kyststi Brunstad – Rakkevik  73 792 

Sum   6 158 587 

*) saldo per 14.4.16 

**) saldo per 26.5.16 

 

Vear skole har ubrukte øremerka midler som er avsatt som bundne fond. Dersom 

fondene ikke blir brukt opp i 2016, bør de følge Vear skole over til Tønsberg kommune. 

Det er også avsatt midler til Vearåsen tomtefelt som disponeres av Vel laget. Dette 

fondet bør overføres til Tønsberg kommune. 

 

Stokke kommune har gitt lån til innbyggere på Vear. Dette er sosiale utlån og startlån.  

Kommunene kan avtale om låneforholdene skal overføres til Tønsberg kommune eller 

om restforpliktelsene skal bli igjen i Stokke kommune. Dette gjelder både startlån og 

sosiale utlån.  

 

Vi har vært i kontakt med Husbanken for å få avklart spørsmål rundt eventuelle 

startlån som Stokke har utbetalt til bosatte i Vear-området. Husbanken v/ Tor-Arne 

Ekstrøm opplyser at det er opp til kommunene hvordan de ønsker å organisere 

forholdet til låntakere som blir tilhørende en annen kommune etter grensejusteringen. 

Det er ikke noe i veien for at låneforholdet består uten endring, men det er også mulig 

å føre over restforpliktelsen. Ved en endring vil Husbanken endre de bakenforliggende 

forpliktelsene tilsvarende. Kommunene bør sende inn et forslag på fordeling av dette 

til Husbanken i god tid slik at Husbanken kan endre de bakenforliggende forpliktelsene 

før 1.1.2017. 
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Kommunen har aktivert opparbeidelseskostnader av kyststi på Vear. Kyststien ligger på 

privat grunn og er således ikke kommunens eiendom. Kommunen opplyser at de har 

tinglyste rettigheter til sine kyststier. Rettighetene for kyststien på Vear bør etter vårt 

syn overføres til Tønsberg kommune, og opparbeidelseskostnaden kan inngå i det 

økonomiske oppgjøret for grensejusteringen.  

 

Selvkostfond 
Generasjonsprinsippet tilsier at et positivt selvkostresultat skal tilbakeføres til 

brukerne innen fem år. Denne femårsperioden som selvkostretningslinjene skisserer, 

er basert på en avveining av ulike hensyn. På en side er det hensiktsmessig at 

selvkostprinsippet kan praktiseres med rom for en viss fleksibilitet og stabile gebyrer 

når det foreligger et begrunnet behov for det. På den annen side gjelder hensynet til at 

dagens brukere ikke skal subsidiere eller bli subsidiert av fremtidige brukere, og at 

kommunens samlede gebyrinntekter for det enkelte år i rimelig utstrekning skal 

reflektere kommunens årskostnad ved å levere tjenestene. 

 

Det er ikke regulert hvordan kommunene skal behandle selvkostfond i forbindelse med 

endringer i kommunestrukturen. Departementet har avgitt en uttalelse1 om 

håndtering av selvkostfond ved kommunesammenslåing. Departementet sier at i 

prinsippet skal ikke innbyggerne i én kommune subsidiere innbyggerne i en annen. 

Departementet sier videre at kommuner som skal slå seg sammen bør ta sikte på at 

selvkostfondene ved sammenslåingen er like, relativt sett. Alternativt kan fondene 

bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen.  

 

Selvkostfond  31.12.2015 

Vann       2 562 765  

Avløp       1 041 723  

Renovasjon       2 166 910  

Slamtømming*         -675 097  

Feiing           234 690  

Reguleringsplaner                      -    

Byggesak       2 422 588  

Kart og oppmåling                      -    

Sum fond       7 753 579  
*) ført på memoriakonto 

 

                                                      
1 Brev til Norges kommunerevisorforbund 11.1.16, ref. 15/3024-5 
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Etter dette mener vi at kommunen kan vurdere flere løsninger når det gjelder 

selvkostfondene.  

 

a. Kommunen kan velge å ikke fordele fondene. Fondene er ikke spesielt store, og 

man kan tenke at de utgjør en naturlig variasjon i avgiftene som er innenfor 5-

års perioden.  

 

b. Kommunen bygge ned selvkostfondene ved å tilbakebetale til innbyggerne eller 

redusere avgiftene. 

 

c. Kommunen kan fordele selvkostfondene mellom Stokke og Tønsberg. 

Fordelingen kan være basert på andel abonnenter på Vear. Når det gjelder 

byggesaksfondet vil det være mer naturlig å fordele etter innbyggertall.  

 

Innbyggerne i Stokke kommune må behandles likt når det gjelder selvkostfond. Det 

innebærer at de samme prinsippene for vurdering av selvkost bør legges til grunn 

uavhengig av om innbyggerne skal overføres til Tønsberg kommune eller inngå i Nye 

Sandefjord kommune. 

 

Kommunestyret i Stokke skal nå i juni vedta hvordan kommunens selvkostfond skal 

håndteres i forbindelse med kommunesammenslåingen. Anbefalingen fra 

fellesnemnda er at kommunene håndterer selvkostfondene slik at disse beholdes og 

kan disponeres på de respektive avgiftsområdene i «nye Sandefjord».  

 

Dersom fellesnemndas innstilling blir vedtatt, anbefaler vi at kommunen velger alt. c 

og fordeler selvkostfondene ut i fra andel abonnenter/innbyggere på Vear. 

 

 

Tomter og friområder 
Stokke kommune har tomter, friområder og annet areal på Vear som per i dag ikke 

benyttes i kommunal tjenesteproduksjon. Tomtegrunnen som ikke tjener 

forvaltningsformål skal vurderes på samme måte som aksjer, verdipapirer osv. Det 

innebærer at tomtegrunnen på Vear ikke SKAL overføres (vi legger til grunn at den ikke 

er kjøpt inn for å tjene forvaltningsformål) og verdien skal dermed ikke fordeles.  

 

Kommunen har gjennomført en verdivurdering av sine tomteområder på Vear som er 

basert på markedsmessige vurderinger. To av tomtene som er vurdert er ikke oppført i 

balansen. 
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Stokke kommune kan fortsette å eie eiendommene, selge dem på det åpne marked 

eller tilby dem til Tønsberg til markedspris eller til bokført verdi.  

 

I balansen finner vi følgende oppføringer av tomter og friområder: 

 

Tomter, friområder Bokført verdi  31.12.15 Alt. verdi 

Vearåsen tomtefelt                    235 895  2 200 000 

Vear sentrumsområde                2 054 247  375 000  

Bruaåsen tomtefelt                    359 850   

Friområde Rakkevik                    108 085   

Friområde Rakkevik                    129 520   

Melsomvikvn. gnr/bnr 3/10   900 000 

Melsomvikvn. gnr/bnr 3/16  750 000 

Sum 2 887 597 4 225 000 

 
Stokke kommune opplyser at Vear sentrumsområde var regulert til boligformål, men 

dette ble endret i kommuneplanen fra 2009. Deler av området ble da gjort om til grav- 

og urnelund. Kommunen mener at dette kan forklare den høye verdien i balansen. 
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4 Garantier knyttet til eiendom i det 
aktuelle området 

 
Inndelingsloven § 22: 

Kommunal eller fylkeskommunal garanti for gjeld eller plikter som er knytte til fast 
eigedom eller bedrift, skal ved grensejustering og deling takast over av den 
kommunen eller fylkeskommunen der eigedommen eller bedrifta ligg etter 
grenseendringa. 

 
Stokke kommune opplyser at kommunen ikke har garantert for eiendom eller bedrift 
på Vear.  
 
 
  

43



Grenseendring Vear – Stokke kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

19 

 

5 Pensjonsforpliktelser 
 
Vi skal gi en vurdering av hvilke konsekvenser grensejusteringen vil ha for kommunens 

pensjonsforpliktelser og påvirkningen på pensjonsordningene.  

 
Stokke kommune har tre forskjellige pensjonsordninger for sine ansatte per i dag:  
 

 Sykepleierne har sin pensjonsordning i KLP.  

 Lærerne har sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse.  

 Alle andre kommunalt ansatte har sin pensjonsordning i Stokke kommunale 

pensjonskasse (SP).  

 

5.1 Lærere og sykepleiere 
For lærerne og sykepleierne er det egne ordninger, som innebærer at 

reguleringspremien beregnes av pensjonsgrunnlaget. Statens pensjonskasse og KLP 

opplyser at for disse ansattgruppene opphører reguleringsansvaret for allerede 

opptjente rettigheter. Det skjer med andre ord ingen endring av pensjonsmidlene i 

Stokke kommune som følge av denne personellovergangen. 

 

Andre ansatte i Stokke kommune som har pensjon i KLP følger samme opplegg som 

pkt. 5.2 Andre ansatte.  

 

5.2 Andre ansatte 

Overføringsavtalen 
Overføringsavtalen er en avtale som skal sikre at arbeidstakere som har vært medlem 

av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får pensjon som om de hele tiden hadde 

vært medlem av en og samme pensjonsordning. Avtalen regulerer overføring av 

offentlige tjenestepensjonsrettigheter mellom pensjonskasser. Både Statens 

pensjonskasse, KLP og Stokke pensjonskasse er alle med i avtalen.  

 
Etter overføringsavtalen fortsetter tidligere arbeidsgiver å hefte for allerede opptjente 

rettigheter, og er også i framtida ansvarlig for å betale reguleringspremie for oppsatte 

rettigheter som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver. Den siste pensjonsordningen 

som arbeidstakeren var tilknyttet, beregner og utbetaler pensjon for den totale 

opptjeningen, og krever refusjon fra tidligere pensjonsordninger for det som er 

opptjent der, jf. avtalen §§ 14 og 15. Tidligere arbeidsgiver må sikre at 

pensjonsordningen har dekning for slike forpliktelser. 
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Dersom kommunene ønsker å håndtere endringen etter hovedregelen skjer det ikke 

noe oppgjør mellom kommunene. Da vil de ansatte bli overført til Tønsberg kommune 

og KLP, med virkning fra overføringstidspunktet, og Tønsberg kommune blir ansvarlig 

for de rettighetene som tjenes opp fra den dato, i samsvar med sin avtale med KLP. 

Ved pensjonering vil pensjonen bli beregnet ut fra den ordningen de ansatte tilhører 

da, og det vil bli beregnet et refusjonskrav fra KLP/aktuell pensjonskasse mot den 

pensjonskassen som overtar Stokkes forpliktelser etter kommunesammenslåingen. 

 

Ved en slik ordning vil kommunens forpliktelser og pensjonsmidler slik de framgår av 

balansen i kommunens regnskap være uendret. Stokke kommune (Nye Sandefjord) vil 

betale reguleringspremie til egen pensjonskasse for de ansatte som ble overført til 

Tønsberg på samme måte som for andre tidligere ansatte i Stokke kommune, ut fra det 

som var opptjent på tidspunktet for avslutning av arbeidsforholdet ved jobbskifte eller 

pensjonering. Reguleringspremien påløper årlig fram til pensjonering og deretter så 

lenge det utbetales pensjon. 

 

Dersom man ikke oppnår enighet om noen annen ordning, vil altså endringen bli 

håndtert på same måte som når ansatte bytter jobb, dvs. at Stokke kommune og 

Stokke pensjonskasse fortsetter å hefte for allerede opptjente og oppsatte rettigheter, 

og tar dette med inn i Sandefjord kommune og den felles pensjonsordningen som 

etableres der. 

 

Avtalefrihet 
I følge overføringsavtalen § 4 fjerde ledd kan pensjonsforpliktelsene overføres til ny 

arbeidsgiver ved deling, utskilling eller annen virksomhetsoverdragelse. Det følger at § 

4 femte ledd at tidligere arbeidsgiver likevel fortsetter å innestå for oppfyllelse av 

rettighetene som foreligger på overføringstidspuktet. Uansett hva kommunene avtaler 

om fordeling av pensjonsforpliktelsene, så vil de ansattes rettigheter ikke bli berørt. 

 

Kommunene kan f.eks. avtale at  

- Pensjonsforpliktelsene knyttet til dagens ansatte med tilknytning til Vear-

justeringen overføres til Tønsberg kommune. 

- Pensjonsforpliktelsene knyttet til dagens ansatte og eventuelt tidligere ansatte 

(oppsatte og pensjonister) som har hatt tilknytning til Vear, overføres til 

Tønsberg kommune.  
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Vurdering av prinsipper for og gjennomføring av økonomiske beregninger knyttet til et 

avtalt oppgjør må ta utgangspunkt i aktuarberegninger, og det kan først gjøres når det 

er klart hvilke ansatte dette gjelder. 
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Vedlegg - tabeller 
 
 
Tabell 1 IT i skolen - fordeling 

 
 

 
Tabell 2 Skateanlegg 

 
 

 
Tabell 3 Skole og barnehage 

 

Avskr. 5 år Ferdigstilt Per 31.12.15 Etter avskr. 2016 Herav Vear skole

IT i skolen 2011 1 201 516               0

2013 299 289                   199 526                  71 136                      

2014 298 000                   223 500                  37 250                      

2015 1 076 125               860 900                  270 915                   

Sum 2 874 930               1 283 926               379 301                   

Avskr. 20 år Ferdigstilt Per 31.12.15 Etter avskr. 2016

Skateanlegg Vear 1997 36 976                     18 488                    

Avskr. 40 år Ferdigstilt Per 31.12.15 Etter avskr. 2016

Barnehage Vear 1990 288 115                      268 907                    

Barnehage Vear 2009 16 564 964                16 077 759              

Barnehage Vear 2009 137 605                      133 557                    

Ekely barnehage 2007 9 431 701                  9 136 961                

Utvide Ekely barnehage 2012 223 172                      217 140                    

Utvide Ekely barnehage 2013 570 830                      555 809                    

Utvide Ekely barnehage 2014 13 079 354                12 743 987              

Ombygging Ekely barnehage 2012 905 351                      860 083                    

Utvide Ekely barnehage 2015 175 053                      170 676                    

Sum barnehage 40 164 879              

Vear skole 1. byggetrinn 1997 1 818 330                  1 735 679                

Vear skole 2. byggetrinn 1997 11 899 047                11 358 181              

Enova Vear 2010 671 744                      652 552                    

Vear skole oppgradering 2012 608 982                      581 301                    

Vear skole oppgradering 2013 194 635                      186 173                    

Vear skole HC-toalett 2015 63 985                        62 385                      

Vear oppgradering 2015 1 159 171                  1 130 192                

Vear gymsal 2009 54 362                        52 763                      

Ballbinge Vear skole 2011 400 302                      389 183                    

Sum skole 16 148 409              
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Tabell 4 Flerbrukshall og boliger 

 
 

 
Tabell 5 Fordelingsnøkler vann og renovasjon 

 
 

 
Tabell 6 Fordeling vann og renovasjon 

 
 

 

Tabell 7 Fordelingsnøkler kommunal vei, g/s-vei og gatelys 

 
 

 

Avskr. 40 år Ferdigstilt Per 31.12.15 Etter avskr. 2016

Vear flerbrukshall 2002 15 116 762                14 556 882              

Gamle Ekely (Vearvn 6A el. B) 2009 1 324 211                  1 285 263                

Gamle Ekely (Vearvn 6A el. B) 2010 1 509 550                  1 466 420                

Myrløkka 4 2014 1 876 875                  1 828 750                

Myrløkka 16 c 2014 1 808 625                  1 762 250                

Sum bolig/leilighet 6 342 683                

Stokke kommune Vear Fordelingsnøkkel

Abon. vann 3604 868 24,08 %

Abon. Renovasjon* 4063 821 20,21 %

*)inkl. abon. med sommerrenovasjon

Avskr 20/40 år

Etter avskr. 2016 -    

kommunens balanse

Per 31.12.16 - 

selvkostmodell

Distribusjon vann 58 638 340                                 52 673 755                                 

Andel Vear 24,08 % 12 683 840                                 

Avskr. 10/20 år

Avfallsdunker (renovasjon) 1 502 562                                    220 320                                       

Andel Vear 20,21 % 44 527                                         

Stokke kommune Vear Fordelingsnøkkel

Kommunal vei 78,64 km 13,67 km 17,38 % Vear

Gatelys 1590 lyspunkter 244 lyspunkter 15,35 % Vear

G/S-vei 21 km*) 2,66 km 12,67 % Vear
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Tabell 8 Kommunal vei, g/s-vei og gatelys 

 
 

Ferdigstilt Per 31.12.15 Etter avskr. 2016

Avskr. 20 år

Gatelys fornyelse 2008 2 800 155       2 584 759                    

Fordeling Vear 15,35 % 396 760                       

Avskr. 40 år

G/S-vei Storevahr-Sandsje 2010 2 826 101       2 745 355                    

G/S-VEI DALEN - GRAVDAL - 4784 2011 2 606 788       2 534 378                    

G/S-VEI FV 554 - 4717 2010 643 380           624 998                       

G/S-VEI VENNERØD-FOSSNES 2013 858 780           836 181                       

GS VEI FV 554 2009 11 033 984     10 709 455                  

SOLNES G/S-VEG 2008 10 601 517     10 280 259                  

GANG-/SYKKELVEG SØRBY 2002 5 007 596       4 822 130                    

Sum 32 552 755                  

Fordeling Vear 12,67 % 4 124 434                    

Avskr. 40 år

TRAFIKKSIKRING BOKEMOA SKOLE 2002 178 660           172 043                       

PLAN VEIER OG TRAFIKKSIKRING 2013 312 526           304 301                       

SØRBY BRU 2002 632 051           608 642                       

VEIFORNYELSE - 4639 2011 1 542 531       1 499 683                    

VEIFORNYELSE - 4639 2013 2 794 429       2 720 891                    

OMKJØRINGSVEI STOKKE SENTRUM - 4772 2010 283 595           275 492                       

OPPGRADERING INDUSTRIGATA - 4786 2011 141 553           137 621                       

FARTSREDUKSJON ANHOLTVEIEN 2013 8 684               8 455                            

OMLEGGING VEI VED MENY 2009 187 720           182 199                       

GATER I SENTRUM 1996 683 631           651 077                       

OMKJØRINGSVEI STOKKE SENTRUM 2009 180 075           174 779                       

KOMMUNALE VEIER 1999 2 753 297       2 638 576                    

OMKJØRINGSVEI STOKKE 2009 3 473 862       3 371 690                    

STORGATEN 12 2009 849                   824                               

Plan veier og trafikksikring 2015 173 494                       

Veifornyelse 2015 500 071                       

Parkering Tassebekkveien 2015 1 448 347                    

Skiltplan Stokke sentrum 2015 122 866                       

FYLLINGA, MELSOMVIK 2006 20 134             19 485                          

Sum 15 010 537                  

Fordeling Vear 17,38 % 2 608 831                    
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1 Bakgrunn og metode  

1.1 Bakgrunn og mandat 
Stokke kommune skal avgi området Vear til Tønsberg kommune pr 1.1.2017. Stokke kommune hadde per 
1.7.2015 et innbyggertall på til sammen 11.566 innbyggere. Innbyggertallet på Vear var på samme tidspunkt 
2.190 personer, dvs. en andel på 19 %. 

Beregninger gjennomført av Telemarskforsking og økonomisjef i Sandefjord Thor Fjellanger viser at den nye 
kommunen vil miste om lag 93 millioner kroner i driftsinntekter når innbyggerne fra Vear fra 1.1.2017 skal over 
til Tønsberg kommune. I dette oppdraget har PwC i tett samarbeid med ansatte i Stokke kommune beregnet og 
anslått hvilke driftsutgifter som er direkte henførbare til Vear området.   

Resultatet av de økonomiske beregningene skal danne grunnlag for overføringsavtalen mellom kommunene. En 
skisse til avtale skal forelegges politiske organer i kommunene medio august og endelig avtale må være på plass 
fra administrativ side ca. 1. oktober 2016. 

1.2 Metode og forutsetninger 
Følgende kartlegging var gjennomført og ble gjort tilgjengelig for PwC når arbeidet ble startet opp: 

 Antall årsverk per ansvar per 31.12.2015 

 Antall brukere fra Vear og antall brukere totalt, per ansvar per 31.12.2015 

 Antall brukertimer fra Vear og antall brukertimer totalt, per ansvar per 31.12.2015 
 

På bakgrunn av dette var det beregnet andel årsverk tilknyttet brukere Vear, andel årsverk tilknyttet 
brukertimer Vear og andel årsverk tilknyttet befolkningen i Vear (19 %). Det var nedsatt 14 arbeidsgrupper som 
fikk i mandat å levere innspill til arbeidet innen 22. april, se vedlagt oversikt over arbeidsgrupper med navn på 
ansvarlig og kontaktinfo. Det er gjennomført møter sammen med de fleste ansvarlige. PwC fikk tilgang til 
kommunens økonomisystem Agresso og har gjennomført oppdraget gjennom å foreta uttrekk fra kommunens 
budsjett/regnskap fra 2014,2015 og 2016 og samtaler og møter med økonomisjef, tre økonomirådgivere og 
fagansvarlige for de ulike områdene. Det er i perioden 30. mars til 29 april gjennomført 34 møter i Stokke og 3 
telefonmøter. De tre økonomirådgiverne har bistått med beregninger og svært nyttige innspill. 

Rapporten er  strukturert slik at metode bak hvert område omtales først. Deretter vises en tabell med de 
økonomiske beregningene og hvilken fordelingsnøkkel som er brukt. Tabellen viser sum uttrekk per ansvar 
(negativt fortegn er reduserte utgifter/økte inntekter og positivt fortegn er økte utgifter/reduserte inntekter). I 
samtalene med økonomirådgiverne og de fagansvarlige er det avdekket flere utfordringer som må avklares, 
blant annet i forhold til fremtidig forutsatte innsparinger i økonomiplanperioden. Slike utfordringer og 
avklaringer omtales etter tabellen for hvert område. Vi håper derfor at denne rapporten vil kunne være et 
arbeidsdokument for både Tønsberg og nye Sandefjord kommune, når budsjettrammer skal fastsettes. 

Alle tall i tabeller er i 2016 kroner. Når årsverk er kartlagt er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig årslønn og 
påslag for sosiale utgifter.. På enkelte områder er ikke hele nettobudsjettet trukket ut etter en fastsatt prosent. I 
de tilfellene er det lagt på 20.000 per årsverk i indirekte utgifter etter påslag for sosiale utgifter. 

Telemark kommunerevisjon har vurdert og gitt anbefalinger om hvilke eiendeler og forpliktelser i balansen som 
kan overdras til Tønsberg og leverte sin rapport medio juni 2016. Deres konklusjoner påvirker driftsregnskapet 
gjennom avskrivinger og endrede rente- og avdragsutgifter.    
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2 Hoved konklusjon og spesielle 
forhold 

 
 

Område Navn Sum Direkte henførbare årsverk 

 Reduksjon inntekter: 92 967  
    
 Reduksjon utgifter:   
1 Rådmann og staber -5.824  
2,4,5 Oppvekst, kunnskap og kultur -47.853 68 
3 Helse, velferd og omsorg -29 260 10* 
6 Plan og miljø -5.279 5 
 Sum netto reduksjon i utgifter -88.216  
    
 Rest inntektsbortfall -4.751  
    

 Sum årsverk henførbare  83 

 

*Er ikke inkludert årsverk som dekker bemanning av de ikke flyttbare brukerne innenfor tjenester 
funksjonshemmede, Solstua sykehjem og Prestegårdstunet. 

Tabellen viser oppsummerte beregninger per hovedområde i Stokke kommune. Etter at det er beregnet fram 
direkte henførbare årsverk og direkte endrede utgifter og inntekter tilknyttet Vear sin befolkning gjenstår det 
4,7 millioner kroner i rest inntektsbortfall. Dette tilsvarer om lag 6 årsverk1. Beregnet sum og henførbare 
årsverk per ansvar fremstilles detaljert som vedlegg i rapporten. Totalt er det per i dag funnet 83 henførbare 
årsverk. 

Årsverk som omtales i rapporten kan kategoriseres i tre  

1. Årsverk som ansees som direkte i tilknytning til Vear skole og Ekely barnehage. (66,4). Dette er ansatte 
ved skolen og barnehagen, og ansatte som jobber med styrket tilbud i Ekely barnehage.  

2. Andre årsverk som ansees som direkte henførbare er blant annet renholdere og andel vaktmestere som 
betjener lokalene som skal overdras. Videre ligger det her en andel årsverk til barnevern, helsestasjon, 
sosialkontor, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Dette er årsverk som jobber med brukere med 
bostedsadresse Vear (16,6). Årsverkene er spesifisert per ansvar i egen kolonne i rapporten. 

Til sammen utgjør dette 83 årsverk. 

3. Øvrige årsverk må vurderes opp mot overtallige årsverk. Dette er ansatte som jobber administrativt og 
som ikke er i direkte i tilknytning til skolen, barnehagen og brukere fra Vear, men der deler av 
arbeidsmengden vil reduseres når 19 % av befolkningen overføres til Tønsberg. Dette er årsverk 
innenfor ledelse sentralt, økonomi/regnskap/lønn og ansatte som jobber blant annet mot byggesak, 
kultur og fritid og utredninger PP-tjenesten.   

Basert på beregninger for uttrekk i virksomhetene sine budsjetter og en forutsetning om at Tønsberg overtar 
87,6 millioner i verdier anslås rest overtallige årsverk til 6 årsverk. Innenfor skole og barnehage er det 
foreløpig anslag på nettokostnader for kjøp og salg av elever/barnehageplasser. Dersom dagens forutsetninger 
legges til grunn vil det medføre en økning av overtallige årsverk til 8 årsverk.  

                                                             
1 Forutsatt 800.000 inkludert sosiale utgifter  
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Det er i Bystyrevedtak i Tønsberg kommune vedtatt at Tønsberg kommune skal overta eventuelle overtallige 
årsverk. Når antallet nå er anslått startes arbeidet med å vurdere hvilke årsverk som kan flyttes. I denne 
prosessen vil det måtte sees opp mot nye Sandefjord og Tønsberg kommune sitt behov for nye årsverk. I følge 
rådmannen i Stokke kommune vil denne prosessen foregå i perioden fra medio juni til oktober. Når antall 
årsverk som skal flyttes fastsettes vil andel av generelle adm. og driftskostnader legges på med en fastsatt sum.  

I tabellen utarbeidet i denne rapporten er det antydet overtallige årsverk på 6-8. Det er mange forutsetninger 
som er lagt til grunn og PwC anbefaler at det i det videre arbeid jobbes ut ifra et intervall på 4-10 årsverk, men 
at antallet bør fastsettes innen 1. september.  

Balanseførte verdier Vear 

I beregningene er det forutsatt at bokførte verdier på 87,6 millioner kroner legges til grunn. Det er forutsatt 40 
års avdragstid og 3,5 % rente. Vi er kjent med at det foreligger markedstakst og teknisk takst for flere av 
eiendommene, men det ligger ikke til mandatet å vurdere hvilken verdi som bør legges til grunn eller tilstanden 
på byggene. 

Når det gjelder valg av rentesats må det tas stilling til om det skal avtales en kortsiktig eller langsiktig rente i 
oppgjøret. Dagens gjennomsnittlige rentesats i Stokke er 2 %, mens flytende rente ligger lavere. Per i dag er 10 
års fastrente i finansmarkedet på 3,2 % og 20 års fastrente på 3,5 %2.   

Før det hensyntas reduserte rente- og avdragsutgifter i Stokke kommune er overtallige årsverk 12.  Det er viktig 
at kommunene tidlig enes om verdioverføringene og rentesatsen, slik at begge kommunene kan forholde seg til 
riktig anslag på overtallige årsverk. 

Pensjonsnivå i driftsregnskapet 

I budsjettet i Stokke kommune ligger de ansatte innenfor fellesordningen med pensjonssats på kun 11,6 
prosent. AFP budsjetteres sentralt og er hensyntatt i beregningene. 

Det som gjenstår er å beregne den totale pensjonskostnaden for de henførbare årsverkene. Til dette må det 
gjennomføres nye aktuarberegninger når det er avklart hvilke årsverk som skal over til Tønsberg. PwC anbefaler 
å bruke et pensjonspåslag på 15 % i uttrekket. Dette tilsvarer Tønsberg kommune sitt påslag innenfor 
fellesordningen 2016 ifølge siste aktuarberegning for Tønsberg kommune datert 15.04.2016. 

Ikke flyttbare brukere 

Det er i beregningene lagt inn nettoinntekt på tilsammen 10,7 millioner kroner for ikke flyttbare brukere 
innenfor pleie- og omsorgssektoren. Dette fordeler seg slik innenfor brukergruppene: 

 3 beboere på Solstua sykehjem (- 2.418) 

 4 beboere i bofellesskapene og 1 bruker i heldøgnsbemannet privat hjem netto (-5.713) 

 3 beboere Prestegårdstunet (-2.581) 

Det forutsettes at Tønsberg kommune kjøper plassene av nye Sandefjord. Dette er usikre inntekter for nye 
Sandefjord, spesielt inntektene knyttet til de de tre brukerne på Solstua sykehjem. Dersom disse faller fra vil 
overtallige årsverk øke fra 6 til 10. Det bør avtales kortsiktige overgangsordninger for dette.  

Kjøp og salg av skoleplasser og barnehageplasser 

Det er i rapporten omtalt netto kostnader for Stokke kommune grunnet kjøp og salg av skoleplasser og kjøp av 
barnehageplasser i Tønsberg. Dette er ikke hensyntatt i beregningene som viser 6 overtallige årsverk, men vil 

                                                             
2 www.finanstilsynet.no oppdatert per februar 
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kunne medføre en økning av overtallige årsverk med to dersom det omsettes i årsverk. Det presiseres at dette er 
utgifter som kun vil være i en overgangsperiode og at det bør hensyntas når økonomisk avtale skal utarbeides. 

3 Rådmann og staber 
 

3.1 Ansvar 100-112 Rådmann og fellesutgifter 
 

Metode: 

Innenfor området Rådmann og fellesutgifter er det avholdt møter med leder av servicekontor, leder av IT, 
økonomisjef og økonomirådgiver. I vurderingene av ansvar 103 Landbruk er det gjennomført telefonsamtaler 
og hentet ut statistikk fra kommunens oppmålingsavdeling.   

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

100 Rådmannskontoret 
felles 

-118 Overføring av Vear arbeidskirke vil ikke påvirke 
fellesrådets ressurser til kantor og kirketjener, men 10 
% organist kan trekkes ut (-70), årlig tilskudd til kirken 
(-25) og leie av lokaler til konfirmantundervisning (-6). 
Når overføring til menighetsrådet reduseres vil det 
også påvirke tilskudd til andre trossamfunn (-17). 
 
Det ligger her fire årsverk som ikke ansees som direkte 
henførbare, men bør vurderes i forhold til overtallige 
årsverk. 

 

101 Kommunesamarbeid -13 Årlig utgift til KIV (gamle 12k) er redusert med 19 % av 
50 % (halvpart av innbyggertall og halvpart likt per 
kommune).  

 

103 Landbruk 0 Avtalen med Andebu er dekning av utgifter til 1,5 
årsverk. Statistikk fra oppmålingsavdelingen viser at 
andel fulldyrka jord i Vear er 0,79 % av totalen. Andel 
skog i Vear er 1,87 % av totalen. Det vurderes at 
andelen er så lav og at arbeidsmengden til landbruk 
derfor ikke blir redusert grunnet grensejusteringen. 

 

105 Servicekontor -141 Fellesutgiftene som ligger her er etter en vurdering 
sammen med leder av servicekontor fordelt ut etter 
følgende nøkler: Kontormateriell 10 % (-11), Porto 15 % 
(-33), Annonser 5 % (-10), faste lisenser IT 11 % (-28). 
Arkivavtale med Kongsberg IKA er trukket ut med 27 
per innbygger (-59).  

 

110 Personal -1 013 Det ligger utgifter her som vil bli redusert grunnet 
nedgang i antall årsverk. Slik dette antallet foreligger 
per nå utgjør dette en nedgang på 11 %. Med 11 % 
reduksjon blir det følgende uttrekk: 
Velferdsmidler (-9), bedriftshelsetjeneste (-118), 
personforsikringer (-247) og tillitsvalgte (-175).  
KS kontingent 2016 er beregnet basert på et 
grunnbeløp og ordinær kontingent per innbygger på 
30,28 og FoU kontingent på 5,85. For 2.190 
innbyggere vil det medføre lavere utgifter på -79. 
 
Avtalefestet pensjon for ansatte i fellesordningen i 
Stokke kommunale pensjonskasse er budsjettert med 
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4,9 millioner inkludert arbeidsgiveravgift. Uttrekk for 
henførbare årsverk er beregnet til -385.  
 
 
 
 
 

 

111 Lærlinger -256 Uttrekket er 19 % av nettobudsjett lærlinger på 1.348  
112 IT -191 Det er utfordrende å finne riktig fordelingsnøkkel 

innenfor IT felles. Budsjettet inneholder i hovedsak 
fellesutgifter som ikke vil bli redusert grunnet Vear. 
Det er gjort en nøye gjennomgang av fjorårets 
regnskap i forhold til kostnader som kan direkte 
knyttes til Vear skole og Ekely barnehage. Dette gjelder 
fiberleie, lokasjonsleie og microsoft lisenser for ansatte 
og elever/barn. Drift av tjenestenett er tatt ut i forhold 
til antall innbyggere.  Til sammen utgjør dette et 
uttrekk på -191. 

 

  -1.732   

 

Utfordringer og avklaringer: 

Ansvar 110 Personal: Prosenten som er brukt ved uttrekk på 11 % av felles «personalutgifter» vil endres når 
endelig antall årsverk som flyttes over til Tønsberg er klart. Dette bør hensyntas i beregningene når endelig 
økonomisk avtale skal foreligge. 
 
 

3.2 Ansvar 120,80o,899,900 Finans og reserver 
 

Metode: 

Det er gjennomført møter og samtaler med økonomisjef og økonomirådgivere. Telemark kommunerevisjon sine 
foreløpige beregninger på balanseført verdi er lagt til grunn. Dette gjelder forventet endring i rente- og 
avdragsutgifter som følge av overføring av balanseførte verdier knyttet til Vear området. 

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

120 Økonomi og finans  Her ligger 9,6 årsverk som ikke er direkte henførbare 
til Vear. Men bør vurderes i forhold til overtallige 
årsverk.  

 

800 Frie inntekter, 
finans, fond og 
avskrivninger 

-3.706 Budsjett til kjøp av skatteoppkreverfunksjonen i Re er 
etter budsjettjustering 2016 på 1.687. Avtalen er basert 
på innbyggertall og derfor redusert med 19 % (-320). 
 
Tap av inntekter ressurskrevende tilskudd på tre ikke 
flyttbare brukere er beregnet til 2.405.3 
 

 

                                                             
3 Tap av inntekter PU tilskudd for fem brukere ligger inne i  reduserte frie inntekter på 93 millioner kroner. 
Dette utgjør 3.020.000 kroner. Det mottas ikke vertskommunetilskudd for brukere fra Vear. 

56



Utredning økonomiske konsekvenser drift grensejustering  

7 
 

 

Forutsatt 87,6 millioner kroner i overført verdi, 40 år 
nedbetaling og 3,5 % rentesats vil det kunne medføre   
reduserte rente- og avdragsutgifter på (-5.258). 
 
Rest pensjonspåslag tilsvarende 15 % i uttrekk er 
beregnet til -533. 
 
Rentekompensasjon er vurdert, men er ikke knyttet til 
Vear skole eller Vear kirke. 

899 Momskompensasjon 920 Inntekter momskompensasjon er budsjettert samlet 
under ansvar 899 med 9,2 millioner kroner og det 
antas at det blir 10 % inntektstap. Momsutgiften er 
budsjettert ute i virksomhetene på konto 14290, og en 
beregning av uttrekkene som gjøres spesielt rundt Vear 
skole og Ekely barnehage viser om lag samme anslag. 

 

900 Reserverte midler -1.306 Her ligger lønnsvekstpott på 7,9 millioner kroner og 
forventet innsparing refusjon sykelønn på -3,5 
millioner kroner. 11 % reduksjon av ansatte utgjør et 
netto uttrekk på -519. Endelig beregnet uttrekk settes 
til -1.306. Det er 2,4 % av totalt beregnet 
lønnsgrunnlag og inkludert sosiale utgifter. 

 

  -4.092   

 

4 Oppvekst kunnskap og kultur 

4.1 Grunnskole, SFO og Voksenopplæring 
 

Metode: 

Det er gjennomført flere møter med kommunalsjef og økonomirådgiver. I tillegg har PwC vært i møte og 
epostkontakt med kommunens kontaktperson for kjøp av tjenester til Voksenopplæring i Tønsberg kommune. 
Gjennom samtaler ble det avdekket at det budsjettmessig ligger mye midler på grunnskole felles sentralt som 
gjennom året blir flyttet ut i virksomhetenes budsjetter. Hvilke utgifter/inntekter som er knyttet til Vear skole 
og SFO er beregnet fram av økonomirådgiver og kommunalsjef. 

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

216 Vear skole og SFO -27.470 Er budsjettramme Vear skole 2016 inkludert fratrekk 
for tillitsvalgtfunksjon og gebyrer fra kommunal 
eiendom. Herav utgjør SFO rammen  
– 481 

46,0 

 Herav fratrukket 
Tillitsvalgts 
funksjon 

160 Det ligger 20 % lærerstilling som lønnsmidler i 
rammen til Vear skole som finansieres av refusjoner 
som ligger sentralt. Dette trekkes ut av rammen.  

 

210 Grunnskole felles 278   
 Herav nettoinntekt 

refusjon sykelønn 
300 Skolene må bidra med andel innsparing av netto 

vikarbudsjett. Totalt er i det i 2016 forutsatt 1.850 i 
nettoinntekt og det er anslått at Vear skole skal bidra 
med 300. Det er sett på historiske data når sum ble 
fastsatt. 

 

 Herav skyssutgifter -258 Skyssutgifter er budsjettert under felles og det er 
beregnet at Vear sine elever utgjør en kostnad på 258. 
Det er 50 elever som mottar skyss per i dag og det er 
hensyntatt kjøp og salg av plasser.  
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 Herav innsparing 249 Det ble i 2016 vedtatt en sentral innsparing på totalt 
1.146 som starter høst 2016. Beregnet andel til Vear 
skole er satt til 249 for 2016. Nøkkel som er brukt er 
antall elever i forhold til totale elever. 

 

 Herav nye timer 
naturfag 

-13 En time naturfag er budsjettert under felles og det er 
beregnet at Vear sine elever vil få overført -13.  

 

     
228 Voksenopplæring -504 Tjenesten kjøpes i hovedsak av Tønsberg. Det er tre 

elever fra Vear innenfor grunnskoleopplæringen som 
koster 106 per år (-318).  Kostnad til 
norskundervisning beregnes ved å ta utgangspunkt i 
første kvartals regning 2016. Av denne utgjorde Vears 
innbyggere kroner 46. 482. Årlig sum anslås til -186. 
Det mottas ikke per capita tilskudd for de tre elevene 
da de har bodd i Norge i mer enn tre år.  

 

     
     

  -27 696  46,0 

 

Utfordringer og avklaringer: 

Ytterligere innsparinger utover i perioden: Innsparinger innenfor grunnskole og SFO ligger inne i 2016 
rammene med totalt 1.146, herav Vear skole 249. Helårseffekt for 2017 er beregnet til totalt 1.988 millioner 
kroner, og av det er det anslått at Vear skole skal bidra med 598.  

Rammeøkning til nye lærere 1-4 trinn fra høsten 2016: Det er fra staten bevilget en engangsbevilgning 
på 906.000 som skal brukes innen 31.12.2016. Basert på elevtall skal Vear skole ha tildelt 131.132 av dette. 
Dette er foreløpig ikke lagt inn i budsjettet for 2016. 

Økning til lærertetthet og store klasser fra 1-4 trinn fra høsten 2016: Av dette vil Vear skole få fem 
timer for både høst og vår, dette utgjør om lag 150.000 kroner. I fordelingen er det tatt utgangspunkt i GSI tall 
oktober 2015. Hvis elevgrunnlaget skal omfatte nye elever fra Hogsnes/Tønsberg må beløpet økes.     

Styrket tilbud ved SFO: I budsjettrammen for 2016 er Vear skole sin ramme økt vesentlig grunnet barn med 
spesielle behov. I rammen tilsvarer dette 1,6 årsverk. Fra høst 2016 reduseres dette til 1,02 årsverk. Dette er 
ikke innarbeidet i beregningene.  

Kostnader til spesialundervisning elever ved private skoler: Elever som går på private skoler er 
kartlagt og fem av elevene har adresse på Vear, men disse elevene har ikke vedtak om spesialundervisning fra 
2017. 

Kjøp og salg av plasser: Stokke kommune ønsker alle elever bosatt i Tønsberg kommune velkomne til Vear 
skole allerede fra høst 2016/2017. Elever fra Stokke kommune som ønsker å fullføre ungdomsskolen på Vear 
skole skal få mulighet til dette. Per i dag gjelder dette følgende antall elever: 

7. trinn: 1 elev 
8. trinn: 3 elever  
9 trinn: 14 elever har fått tilbud om å fortsette 
10 trinn: 17 elever har fått tilbud om å fortsette 
 
I tillegg er det per nå 42 elever fra Hogsnes/Tønsberg som starter opp på Vear skole fra høsten 2016.  
 
Dersom Vestfoldavtalen legges til grunn medfører dette en årlig kostnad på 40.000 kroner per elev som Stokke 
skal betale til Tønsberg og årlig inntekt på 40.000 per elev som Tønsberg skal betale til Stokke. En beregning 
mottatt fra økonomirådgiver viser at det i en overgangsperiode bli en nettokostnad i perioden på: 
 

 2016 2017 2018 2019 
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Kjøp av plasser  1.077 447 70 
Salg av plasser -700    

 

For 2016 anbefales det at anslått inntekt fra Tønsberg for 42 elever avsettes til bundet fond som finansierer 
deler av nettokostnaden i 2017. Rest nettoutgift for nye Sandefjord blir 377 i 2017, 447 i 2018 og 70 i 2019.  

Det forutsettes at eventuell spesialundervisning knyttet til elever dekkes av den kommunen hvor eleven er 
bosatt. I rammen som er trukket ut ligger det inn midler til 106 timer med spesialundervisning. Av dette er det 
40 elever med bostedsadressen Stokke. 

Beregningene over er ikke hensyntatt i denne rapporten. Dersom en slik avtale skal inngås vil det øke 
overtallige årsverk i 2017 med omlag 0,5 årsverk. 

4.2 Barnehage 
 

Metode: 

Det er gjennomført flere møter med barnehagesjef, økonomirådgiver og rådgiver styrket tilbud. Gjennom 
samtaler er det avdekket at det budsjettmessig ligger midler på barnehage felles sentralt 400 som gjennom året 
blir flyttet ut i virksomhetenes budsjetter. Hvilke utgifter/inntekter som er knyttet til Ekely og Sigridløkka 
barnehage er beregnet sammen med økonomirådgiver og barnehagesjef. Ved eventuelt kjøp av 
barnehageplasser fra Ekely barnehage er det forutsatt bruk av nasjonale satser, se nærmere om dette under 
tabellen. 

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

411 Ekely barnehage -8.762 Er budsjettramme 2016 Ekely barnehage inkludert 
gebyrer fra kommunal eiendom. 

18,8 

400 Barnehage felles -1.212 Er uttrekk fra barnehage felles som hører til Ekely 
barnehage 

 

 Herav vakansepott 103 Er andel krav vakansepott beregnet utifra lønnsutgifter 
Ekely i prosent av totalt kommunale barnehager (20,67 
% av 500) 

 

 Herav styrket tilbud -821 Er andel av budsjett til styrket tilbud. Antall timer er 
omregnet til årsverk og anslått til 14,87 % av totale 
ressurser. Nettobudsjett på 5.752-227*14,87 % = 821.  

1,7 

 Herav tap 
moderasjoner Ekely 

-310 Budsjettert inntektstap moderasjoner ligger på 
barnehage felles. Det er sett på beregnet tap hittil i år og 
forutsatt samme nivå ut året. 

 

 Herav tap 
moderasjon 
Sigridløkka 

-184 Budsjettert inntektstap moderasjoner ligger på 
barnehage felles. Det er sett på beregnet tap hittil i år og 
forutsatt samme nivå ut året. 

 

432 Sigridløkka 
barnehage 

-6.071 Er opprinnelig budsjettert kommunalt tilskudd uten 
dekning av tapte inntekter grunnet moderasjoner 

 

460 Handlingsplan 
barnehager 

0 I budsjettrammen på 1.038 utgjør 1.377 ramme til nye 
barnehageplasser. Mye av dette skal til Gjennestad 
barnehage som har økt med plasser og påvirkes ikke av 
Vear. 

 

  -16.045  20,4 

 

Utfordringer og avklaringer: 

Styrket tilbud i barnehage: Beregninger over er gjort med bakgrunn i dagens situasjon. Dette vil kunne 
variere mye fra år til år, og vi kjenner heller ikke til høstens behov i de aktuelle barnehagene. Det er allerede 
overført 0,6 årsverk til Tønsberg. 
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Fakturering for Sigridløkka barnehage: Per i dag fakturerer Stokke kommune for den private 
barnehagen. Dette er inntekter på 56.000 kroner som er budsjettert under ansvar 420, og som vil bortfalle fra 
2017.  

Barnehageplasser i andre kommuner: Foreldre til 8 barn med bostedsadresse utenfor Vear som har 
barnehageplass i Ekely barnehage og Sigridløkks i inneværende år ønsket å beholde plassene. Dette gjelder fem 
barn i den private barnehagen Sigridløkka barnehage og tre barn i den kommunale barnehagen Ekely 
barnehage. I henhold til regelverket er kommunene pliktig til å betale for refusjonskrav dersom innbyggeren i 
egen kommune velger å ha plass i private barnehager i andre kommuner. Det er ikke plikt å dekke 
refusjonskrav dersom innbyggere velger å ha sine barn i kommunale barnehager i andre kommuner. I dette 
tilfellet er det spesielle årsaker som gjør at de får beholde plassen, og vi anbefaler at det lages en avtale mellom 
Stokke og Tønsberg kommune som medfører at Stokke betaler for plasser både i kommunale og private 
barnehager. Dersom nasjonale satser legges til grunn for plassene både i Sigridløkka og Ekely barnehage vil det 
i en overgangsperiode bli en nettokostnad for nye Sandefjord på: 

 
 2017 2018 2019 2020 

Privat barnehage 593 414 328 121 
Kommunal barnehage 351 179 113 66 

Sum  944 593 441 187 

 

Dersom det inngås en slik avtale med Tønsberg kommune vil det øke overtallige årsverk med om lag 1,5 årsverk 
i 2017. 

I budsjett 2016 er det en ramme til dette på netto 0,6 mill kroner (forutsatt 0,9 millioner i kjøp av plasser og 0,3 
millioner inntekt fra andre kommuner). Det meste av budsjettet til kjøp plasser 2016 går i dag til Sandefjord 
kommune. Nye Sandefjord vil miste denne inntekten.  

Tilskudd til private barnehager: I henhold til reglene for tilskuddsberegning til private barnehager skal 
regnskap to år før tilskuddsåret legges til grunn. Endret tilskuddsnivå i kommunene vil derfor først bli 
gjeldende fra 2019 (regnskapsåret 2017). Hvordan dette vil påvirke Tønsberg og Nye Sandefjord sitt 
tilskuddsnivå vil være avhengig av blant annet kostnadsnivå på gjenværende kommunale barnehager og andel 
private barnehager.  

4.3 Barnevern 
 

Metode: 

Det er gjennomført et møte sammen med leder av barnevernet. I forkant av møtet var det utarbeidet en 
detaljert oversikt over hvilke av brukerne som har bostedsadresse på Vear og sum per bruker på kjøp av private 
tiltak i familien. Alle mapper med fosterhjemsplasserte barn og institusjonsplasserte barn var gjennomgått for å 
avdekke om de hadde bostedsadresse på Vear når det ble gjennomført omsorgsovertagelse/flytting. Ingen av 
disse brukerne hadde bostedsadresse på Vear. Det er per i dag 6 undersøkelses saker som er tilknyttet Vear 
området. Av disse er det i beregningen nedenfor forutsatt at fem vil resultere med tiltak i familien.   

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

225 Barnevern -3.989   
 Herav lønn -856 Det er avtalt at en ansatt som jobber i 80 % stilling skal 

over til Tønsberg fra 1. mai. I tillegg skal Tønsberg bidra 
med 70 % stilling, dvs. lønnsmidler tilsvarende 1,5 
årsverk trekkes ut av rammen. Dette er beregnet ved å ta 
gjennomsnittslønn saksbehandlere og påslag for sosiale 
utgifter og indirekte kostnader. 

1,5 

 Herav kjøp av tiltak i 
familien 

-2.658 Gjelder 28 tiltakssaker i familien  

60



Utredning økonomiske konsekvenser drift grensejustering  

11 
 

 

 Herav anslått basert 
på 6 
undersøkelsessaker 

-475 Gjelder 6 undersøkelsessaker. Vi vet ikke utfallet av disse 
og hvorvidt foreldrene takker ja til hjelpetiltak. Det 
forutsettes at 5 av seks resulterer i tiltak i familien med 
kostnadsnivå som snitt av de 28 tiltakssakene.  

 

  -3.989  1,5 

 

Utfordringer og avklaringer: 

Pågående undersøkelses saker og større endringer gjennom året: Det ble i møtet presisert av Barnevernsleder at 
kostnadene til barnevern kan variere veldig. Dersom noen av undersøkelsessakene skulle resultere i en 
omsorgsovertagelse burde uttrekket blitt justert i forhold til dette. 

Budsjettavvik 2016: Det ligger an til budsjettavvik innenfor virksomheten på om lag 2 millioner kroner.  

4.4 PP tjenesten 
 

Metode: 

Under ansvar 220 Pedagogisk-psykologisk tjeneste ligger de ansatte som jobber med utredninger av barn 
innenfor skolene og barnehagene i Stokke. Midler til spesialpedagogiske tiltak ligger ute i budsjettene til 
skolene og barnehagene. 

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

220 Pedagogisk-
psykologisk tjeneste 

0 Ikke direkte henførbart 0 

     

 

Utfordringer og avklaringer: 

Det er 5,3 årsverk i PP tjenesten i dag. Årsverkene er ikke direkte henførbare men det må antas at også behov 
for utredning vil bli redusert. Det kan vurderes ulike fordelingsnøkler.  I en kartlegging gjennomført ved 
årsskiftet var det 34 brukere fra Vear av totalt 299 brukere. Dette gir en fordelingsnøkkel på 11,4 %. Dersom 11,4 
% legges til grunn som fordelingsnøkkel skal PP tjenesten redusere sin bemanning med 0,6 årsverk. Dersom 
man tar utgangspunkt i andel elever ved Vear skole i forhold til alle skolene i Stokke utgjør dette 23 %. Det 
skulle tilsi en reduksjon i bemanning på 1,2 årsverk. Andel Ekely barnehage av totale barnehager utgjør 20,7 %. 
Det foreslås at dette vurderes opp mot overtallige årsverk. 

4.5 Kultur og fritid 
 

Metode: 

PwC har deltatt på et arbeidsmøte med arbeidsgruppen og har hatt oppfølgingsmøter med ansatt i Kultur og 
fritid. 

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

510 Stokke bibliotek 0 Innbyggere kan fritt velge hvilket bibliotek de ønsker å 
bruke. Mange på Vear bruker allerede i dag Tønsberg og 
Nøtterøy bibliotek og noen av innbyggerne i Tønsberg 
bruker Stokke sitt bibliotek. Tjenestetilbudet til Vear skole 
og Ekely barnehage overføres til Tønsberg, men dette 
medfører kun minimalt i endring ressursbruk. Det er i dag 
4 årsverk på biblioteket. 
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540 Idrett 
naturforvaltning og 
friluftsliv 

-97 Beløpet er beregnet slik: Tilskudd til VIF for vedlikehold 
av idrettsplasser (25), tilskudd til løypevedlikehold Vear 
IF (11), tilskudd til lag idrett og friluftsliv (61). 

 

541 Stokkehallen -30 En stilling driftsleder ligger her og det anslås at 
ressursomfang til Vearhallen utgjør om lag 5 %. 

 

542 Vearhallen 37 I budsjett 2016 ligger det en nettoinntekt på Vearhallen 
som må nullstilles. Dette er utleieinntekter som vil 
bortfalle. 

 

560 Barn og ungdom 
felles 

-10 Dette gjelder tilskudd til lag og foreninger i Vear.  

567 Låven flerbrukshus -23 I budsjett 2016 ligger en nettoutgift på 23 som må 
nullstilles. 

 

590 Stokke kommunale 
kulturskole 

0 Det anbefales i arbeidsgruppen at kulturskole elever som 
ønsker å fortsette i Stokke kulturskole får muligheten til 
dette. Fra høsten er det 10 elever der en av elevene har to 
tilbud av totalt 141 (7%).  
Det er i dag 3,9 årsverk ved kulturskolen. 7 % av dette 
utgjør 0,27 årsverk. 

 

  -123   

 

Utfordringer og avklaringer: 

Kulturskolen: Kulturskolerektorene i Stokke og Tønsberg ønsker at hensynet til elevenes beste veier tyngst. 
Konklusjon fra møtet 4. mars er at dersom nåværende Vear elever ønsker det, kan de etter grensejusteringen ha 
kulturskoletilbud både i Tønsberg og i Nye Sandefjord dersom de fortsetter i en disiplin med lærer fra Stokke. 
Hvorvidt det skal inngås økonomiske avtaler mellom kommunene vedrørende dette, foreslås vurdert til høsten 
når endelig antall er avklart.  

Vear IF Unifiedlag: Dette er en undergruppe i Vear IF som tilrettelegger fotballtilbud for funksjonshemmede. 
Medlemmer kommer fra hele Stokke kommune. Dette er en sårbar gruppe og det anbefales at kommunene 
jobber fram en overgangsordning her slik at ikke medlemmer som bruker og ønsker dette tilbudet mister 
muligheten grunnet grensejusteringen. Stokke kommune har avtale om årlig driftstilskudd på kr 40.000 til 
denne aktiviteten.  

Leie av Vearhallen: Stokke idrettslag leier timer i Vearhallen i dag, for 2015 utgjorde dette 15.000 kroner. Det 
anbefales at det legges til rette for en overgangsordning for våren 2017, alternativt fram til 2020. 

 

5 Helse, velferd og omsorg 

5.1 Helse og sosialmedisin 
 

Metode: 

Det er gjennomført møter med avdelingslederne. 

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

320 Helse- og 
sosialmedisinsk 
seksjon 

-3.665 Her brukes 19 % som fordelingsnøkkel. 
Basistilskudd legene på Vear: - 2.263 
Tilskudd Norsk pasient skade erstatning: -72 
Miljørettet helsevern: -72 
Tønsberg legevakt: -591 
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Krisesenter: -114 
Incestsenteret: -10 
 
En turnuslege foreslås overført etter anbefaling fra 
Fylkesmannen (netto -543).4 

 
 
 

1,0 

322 Psykisk helse -og 
rus tjenester 

-3 469 Her brukes tre ulike nøkler; 16,5 %, 27 % og 48,5 %  

 Herav tjeneste 
2430 og 2540 

-888 Antall brukere Vear/antall brukere totalt er brukt som 
nøkkel, da det ansees at brukertimer fordeles likt og 
det er ressurskrevende å finne sum brukertimer. 
Telling per desember 28/189 = 14,8 % og per april 
34/186 = 18,3 %.  
Snitt 16,5 % brukes som nøkkel på uttrekk budsjett 
tjeneste 2430 og 2540. 

1,8 

 Herav tjeneste 2541 
Prestegårdstunet 

-2.581 Antall brukere Vear/antall brukere totalt er brukt som 
nøkkel på 1 årsverk leder (-175). Antall 
brukertimer/antall brukertimer totalt er brukt som 
nøkkel på øvrig ansatte (-2.406). Dette gjelder 3 
brukere av totalt 11 brukere (27 %) og 41 tjenestetimer 
Vear/84,5 totalt = 48,5 %  
Det forutsettes at brukerne regnes som ikke flyttbare 
og at Tønsberg kjøper disse plassene. 

 

323 Skole- og 
helsestasjon 

-682 
 

Gjelder 1 årsverk helsesøster stilling der 0,4 er knyttet 
til skolehelsetjenesten og 19 % av faste lisenser (-23) og 
Ungdomshelsestasjon (-17) 

1,0 

  -7.816  3,8 

 

Utfordringer og avklaringer: 

Ansvar 320: Når basistilskudd til de fire legene tilknyttet Vear trekkes ut vil det påvirke inntekt fra Helfo som 
Stokke i dag mottar som følge av at Stokkes leger har flere på listene enn antall innbyggere. Det er vanskelig å 
anslå hvor mye dette inntektstapet vil bli i nye Sandefjord. I 2015 utgjorde dette 250.000.   

Ansvar 322: Et årsverk på aktivitetssenteret Kuben vurderes å være tilbud til hele befolkningen og det er ikke 
kartlagt andel bruk Vears befolkning. Det må avklares om de tre brukerne på Prestegårdstunet er å anse som 
ikke flyttbar. 

Ansvar 323: De er vanskelig å finne korrekt fordelingsnøkkel innenfor Helsestasjonen. Brukes antall fødsler i 
forhold til totalen blir nøkkelen 21,7 % (30 av 138 fødsler i 2015), og det skulle tilsi 1,8 årsverk. Det er ikke 
kartlagt hvor mye de ansatte arbeider med andre aldersgrupper, men det er per nå ikke noen barn som får 
ekstra oppfølging av helsesøster eller fysioterapeut.  

5.2 NAV 
 

Metode: 

                                                             
4 I epost av 11. mai 2016 gis det følgende tilråding av Fylkesmannen: Under forutsetning av at fastlegehjemlene 
og de individuelle fastlegeavtalene som er tilknyttet Vear legegruppe overføres til Tønsberg kommune, kan 
det være hensiktsmessig at turnuslegestillingen også overføres. Turnuslegen har et ansettelsesforhold i 
kommunen, og en overføring av stillingen fra Stokke kommune, må avklares mellom de involverte 
kommunene. I dette tilfellet vil det antas at dette må være en del av forhandlingene som gjelder overføring av 
Vear til Tønsberg. 
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Det er avholdt møte og samtaler med NAV leder. NAV-leder har bistått med beregninger på sosialhjelp og 
økonomirådgiver har beregnet tap av integreringstilskudd.  

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

331 Sosiale tjenester -2.795   
 Herav beregnet 

ramme sosialhjelp 
-1.874 Det er kartlagt at det i 2015 var 50 

sosialhjelpsmottakere i Vear av totalt 318 (15,7 %). 15,7 
% av totale utbetalinger utgjør 1.851. Det er også sjekket 
ut sum per klient 2015 i Socio og denne tellingen viser 
1.821. Vi bruker snitt av dette og legger på 2 % for økte 
satser, dvs. (-1.874) 

 

 Herav beregnet 
uttrekk ansatte 

-921 15,7 % av saksbehandlerstillinger utgjør 1,49 årsverk. I 
tillegg anslås at 0,1 årsverk er knyttet til økonomisk 
forvaltning (herav 5 % på ansvar 331 og 5 % på ansvar 
332) 

1,5 

332 Flyktningetjenesten -375   
 Herav økonomisk 

forvaltning 5 % 
-30  0,05 

 Herav redusert 
økonomisk stønad 
og introstønad 

-679 En familie 20 per mnd (-240) og en familie 37 per mnd 
(-439) 

 

 Herav tap 
integreringstilskudd 
2017 kroner 

334 En familie kom i 2012 og det mottas ikke tilskudd i 
2017 for disse. Den andre familien kom i 2014 og det vil 
bli 334 i redusert inntekt i nye Sandefjord fra 2017 
(4*83.400). 

 

  -3 170  1,6 

 

Utfordringer og avklaringer: 

Budsjettrammen for 2016: Det ligger an til årsavvik innenfor tjenesten på 1 million kroner.  

Utbetalinger til sosialhjelp er ikke et statisk bilde og varierer veldig. Beregningene over er kun et bilde på 
hvordan dette så ut i 2015. Det er i beregning av tap integreringstilskudd lagt inn 2017 tall, da inntektstapet 
reduseres mye i forhold til 2016. 

 

5.3 Pleie omsorg og rehabilitering 
 

Metode: 

Det er gjennomført flere møter med avdelingsledere og det har vært epost kontakt i etterkant. Kartlegging på 
brukere innenfor trening og rehabilitering var ikke forankret hos kontaktperson. Det ble gjort nye kartlegginger 
for å vurdere fastsettelse av fordelingsnøkkel.  

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

340 Pleie og omsorg og 
rehabilitering felles 

-2.418 Dette er inntekter for tre beboere på langtidsopphold 
Solstua sykehjem som er ikke flyttbare. Det forutsettes 
at det i 2016 gis tilbud til Tønsberg om kjøp av plass på 
2.600 per døgn (2600*365*3= 2.847). De tre beboerne 
betaler til sammen 429 i årlig brukerbetaling. Fra 2016 
vil denne betalingen tilfalle Tønsberg. Netto blir det -
2.418 for nye Sandefjord. 

 

341 Trening og 
rehabilitering 

-769 Dette er driftstilskudd for 1,4 årsverk private 
fysioterapeuter 2016 som hører til Vear området (-556). 

0,4 
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Øvrig årsverk innenfor fysioterapi og ergoterapi foreslås 
ikke redusert grunnet lav andel timer til Vear. 
Det er videre redusert med 7,8 % av netto budsjett 
dagsenter tjeneste 2340 (-213). Det er kartlagt at av 102 
plasser i dagsenter denne uka var 7,8 % fra Vear. 
 

342 Hjemmesykepleie -2.163   
 Herav leasing og 

medisiner 
-110 Av 13 leasing biler er det en bil som går i dag i Vear og 

det trekkes ut 1/13 del av utgifter til leasing, forsikring, 
serviceavtaler og reparasjoner. Det trekkes ut 1/12 del 
av drift transportmidler da det er en el-bil. Det trekkes 
ut 7 % av medisinbudsjett og 6 % av multidoser apotek 
basert på kartlagt antall (6 av 95).  
I tillegg er det lagt inn 10 i forventet tap inntekter 
grunnet refusjoner Helfo og trygghetsalarm. 

 

 Herav andel av 
restbudsjett basert 
på brukertimer 

-2062 Kartlegging 31.12.2105 viser antall brukertimer på 
55/766 og kartlegging per april viser antall brukertimer 
55/653. Vi bruker et snitt som tilsvarer 7,8 %. 
Budsjett på ansvar 342 fratrukket utgifter omtalt i 
forrige rad utgjør 26,4 millioner kroner. 7,8 % av dette 
utgjør -2062. 

2,7 

343 Solstua sykehjem  Dette er tre beboere på langtidsopphold som er ikke 
flyttbare. Det forutsettes at det i 2016 gis tilbud til 
Tønsberg om kjøp av plass på 2.600 per døgn 
(2600*365*3= 2.847). Nettoinntekt ved salg av plasser 
og tapte bruker inntekter er lagt inn under ansvar 340.   

 

347 Heldøgns bemannet 
privathjem 

-3.587 Gjelder kostnader til en ressurskrevende bruker, herav 
4,84 årsverk. Tapt inntekt PU og ressurskrevende 
tilskudd ligger under ansvar 800. 

 

348 Hjemmehjelp -489 Kartlegging 31.12.2015 viser antall brukertimer på 
21/156 og kartlegging per april viser antall brukertimer 
21/159. Vi bruker et snitt som tilsvarer 13,3 %. Netto 
budsjett etter fratrekk for brukerbetaling er på 3.679 og 
13,3 % av dette utgjør -489. 

1,0 

  -9.426  4,1 

 

Utfordringer og avklaringer: 

Ansvar 341: Det er vanskelig å finne korrekte fordelingsnøkler innenfor område trening og rehabilitering. 
Tjenesten yter foruten fysio- og ergoterapi blant annet skyss til dagsenter, dagsenteropphold, bistand tekniske 
hjelpemidler og montering og ivaretakelse av trygghetsalarmer. Innenfor tjeneste 2340 er det 2,6 årsverk 
aktivitører, 1,5 årsverk hjelpemiddeltekniker og 0,5 årsverk frivillighetskoordinator, totalt 4,6 årsverk. 7,8 % av 
dette utgjør 0,35 årsverk. 

5.4 Tiltak for funksjonshemmede 
 

Metode: 

Det er gjennomført møter med seksjonsleder for området og økonomirådgiver. PwC fikk tilgang til et detaljert 
excelark over brukere med adresse Vear. I excelarket lå antall brukertimer per uke. For omsorgslønn, 
støttekontakt og privat avlastning ble det tilsendt egne oversikter med sum per år. For å beregne kostnader til 
avlastning og tjenester ytt av Stokkes egen bemanning ble det beregnet snitt timesatser basert på 
gjennomsnittslønn per ansvar. For to av brukerne ble det behov for detaljberegninger da antall tjenestetimer 
varierte i forhold til dag, kveld og helg. Beregnet ressursbruk for fem ikke flyttbare brukere er gjort av 
økonomirådgiver og er i forhold til faktiske årsverk som brukes basert på vedtakstimer. For alle beregninger 
innenfor dette området er det lagt på 5 % administrasjonspåslag. 
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Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

360 Tiltak 
funksjonshemmede 
felles 

-205 Det kjøpes arbeidstilbud hos Smiløkka for en bruker 
tilhørende Vear (-78) og Fønix for en bruker 
tilhørende Vear (-49). Tiltak Smiløkka for en ikke 
flyttbar bruker (-78). 

 

361 Frydenberg 
bofellesskap, 
avlastning og 
aktivisering 
Eikelunden barne- 
og avlastning 

-322 Det ytes avlastning til fire brukere tilknyttet Vear, til 
sammen utgjør dette -322. Herav tre brukere ved 
Eikelunden. En av disse mottar praktisk bistand. 

0,64 

362 Frydenbergsletta 
Bofellesskap 

-4.721 Det er her 3 brukere som regnes som ikke flyttbare og 
Tønsberg skal kjøpe tjenesten. Reduserte inntekter 
budsjettert under ansvar 800. 

 

363 Laholm Bofellesskap -1.172 Det er 1 bruker som regnes som ikke flyttbar og 
Tønsberg skal kjøpe tjenesten. Reduserte inntekter er 
budsjettert under ansvar 800. 

 

364 Per Gyntsvei 
Bofellesskap 

-677 Det ytes praktisk bistand til to brukere tilknyttet 
Vear, til sammen utgjør dette -100. Antall timer og 
detaljert beregning fremkommer i eget excelark. Til 
sammen utgjør dette 0,17 årsverk.  
Er en ikke flyttbar bruker (-577).  

0,17 

367 Yme produkter -1.003 Det er 2 brukere som regnes som ikke flyttbare og 
Tønsberg skal kjøpe tjenesten, inntekter er 
budsjettert under ansvar 800 (-602 og -401).  

 

368 Sosiale tjenester -748 Det er tre brukere fra Vear som har vedtak om 
omsorgslønn (-192). 
Det er 8 brukere fra Vear som har vedtak om 
støttekontakt (-254). 
Det er tre mottakere av privat avlastning fra Vear 
 (-301). 

 

  -8.848  0,81 

 

 

6 Plan og miljø 

6.1 Kommunalteknikk 
 

Metode: 

Det er gjennomført et møte med virksomhetsleder og samtaler med Brannsjefen. Virksomheten er 
selvkostområdene Vann avløp og renovasjon, brann og ulykkesberedskap og vei/lys. 

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

612 Kommunalteknikk 
 

-804 Selvkost er 0,- i uttrekk se kommentar under. 
 
Vei er fordelt i forhold til andel veier i Vear området av 
totale veier i Stokke, dette utgjør 18 %. 
Transportutgifter, vedlikehold inkludert materialer og 
snøbrøytingsavtaler er trukket ut med 17 % (-344). 
Lys/strøm er fordelt i forhold til antall lyspunkter Vear i 
forhold til totalt i Stokke, dette utgjør 15 %. 
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Strømutgifter, serviceavtaler, reparasjoner og 12k 
avtalen lys er trukket ut med 15 % (-277).  
 
Tjeneste 3390 brann og ulykkesberedskap er i budsjett 
2016 på 4.762. Dette dekker brann beredskap og tilsyn. I 
henhold til brannforskriften vil ikke krav til fast 
beredskap bli redusert når en kommune reduserer sine 
innbyggere fra 11.566 til 9.370.5 Utrykninger til Vear 
området vil bli redusert. I 2014 og 2015 var dette 9 og 12 
uttrykninger. Vi bruker et snitt på 10 per år og kostnad 
kan settes til 4.000 kroner per uttrykning (-40). Behov 
for tilsyn av særskilte brannobjekter i Vear vil bli 
redusert. Kravet er en person per 10.000 innbyggere og 
derfor legges befolkningsnøkkelen til grunn. 19 % anslås 
til -143 og foreslås trukket ut av rammen.    
 

 
0,19 

  -804  0,19 

 

Utfordringer og avklaringer: 

Det er 2 stillinger innenfor vei, og det anslås at det er noe vedlikehold på Vear. Til sammen anslås dette arbeidet 
til et månedsverk. Det foreslås ikke uttrekk av årsverk i denne gjennomgangen.  

 

Selvkostområdet: 

I budsjett 2016 ligger Vann avløp, renovasjon og feiervesen med følgende nettobudsjett: 

Tjeneste 3380 Feiervesen -12 

Tjeneste 3450 Distribusjon av vann -3.348 
Tjeneste 3500 Avløpsrensing 5.858 
Tjeneste 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -11.367 
Tjeneste 3540 Tømming av slamavskillere -83 
Tjeneste 3550 Innsamling, gjenvinning og 
sluttbehandling av husholdningsavfall 

-345 

Sum netto i drift selvkost -9.297 

 

Nettoinntekten innenfor selvkostområdet dekker kapitalkostnader og  direkte og indirekte kostnader som 
budsjetteres på andre ansvar. Fra 1.1.17 innkreves VA-avgiftene av Tønsberg kommune. Tønsberg må fra 1.1.17 
og i en nærmere avtalt periode kjøpe avløpstjenester av nye Sandefjord kommune inntil avløpet er snudd og 
lagt mot Tønsberg. Avløpsmengden fastsettes ved  bruk av målere og/eller antall av PE. Vannforsyningen vil bli 
uavhengig av Sandefjord.6  

6.2 Areal 
 

Metode: 

                                                             
5 I tettsted med 8000 til 20 000 innbyggere skal beredskapen etableres minst som en kombinasjon 

av kasernert vaktlag innenfor ordinær arbeidstid og lag med deltidspersonell med dreiende vakt 

utenfor ordinær arbeidstid. Utrykningsleder skal ha brannvern som hovedyrke. I tillegg kommer krav til utrykningstid som vil påvirke 

dette. Det er vanskelig å gjøre denne vurderingen uten tilgang på ROS opp mot dimensjoneringsforskriften. 
6 Fra arbeidsgruppen for VA området 
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Det er gjennomført et møte med virksomhetsleder. 

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

630 Arealplan og 
byggesak felles 

-6 Det vurderes at 19 % fordelingsnøkkel på budsjett blir 
høyt i forhold til den ene stillingen som ligger her. Vear er 
et område med mindre planlagte bygge prosjekter enn 
Stokke for øvrig. Det trekkes ut 19 % av budsjett 
konsulentutgifter og eventuelt uttrekk i årsverk må 
vurderes i forhold til overtallige årsverk.  

 

631 Byggesak  Det er kartlagt at av 250 byggesaker totalt i 2015 ble det 
behandlet 20 byggesaker på Vear, dvs. 8 %. Det er 2,2 
årsverk innenfor byggesak. Skal 8 % trekkes ut utgjør 
dette 0,18 årsverk. Dette foreslås sett opp mot overtallige 
årsverk. 

 

632 Geodata -71 Det var 73 saker i 2015, av disse var 3 saker knyttet til 
Vear området, dvs. 4 %. Det er vanskelig å vurdere 
fordelingsnøkkel innenfor dette området, men IT lisenser 
og konsulentutgifter er i dette forslaget trukket ut med 19 
%. 

 

633 Plan og landbruk -13 Dette gjelder næringsutvikling og budsjett 
konsulentutgifter er trukket ut med 19 %. 

 

  -90   

 

 

6.3 Eiendom 
 

Metode: 

Det er gjennomført tre møter med seksjonsleder og i to av møtene har økonomirådgiver deltatt. I 
gjennomgangen ble det kartlagt at budsjettet ikke fordeles på prosjektnummer (prosjekt 1634 Vear skole, 1640 
Ekely barnehage, 1647 Vearhallen). Det ble også kartlagt at lønn til vaktmester, enkelte fellesutgifter og utgifter 
til park og grønt ikke fordeles på prosjektnummer i regnskapet. For å få et riktig bilde av utgifter til bygg som 
hører til Vear har det vært behov for å utarbeide ulike fordelingsnøkler.   

 Budsjett 2016 på prosjektnummer anslås ved å ta snitt av regnskap 2014 og 2015 justert med 
kommunal deflator 2,7 %.  

 Fordeling av lønn vaktmester (tjeneste 1900), snøbrøytingsavtaler og bemanning av eget 
brøytepersonell fordeles etter en faktor nøkkel basert på areal. Faktornøkkel er utarbeidet av 
seksjonsleder og er basert på et totalareal på 72.241 kvm.  

 Totalt skoleareal 20.613 av dette 5.300 Vear skole 

 Totalt førskoleareal 4.375 av dette Ekely barnehage 902 

 Totalt areal idrettsbygg 4.608 av dette Vearhallen 1.598 

Sett i forhold til totalt areal på 72.241 kvm blir det en prosentfordeling på Vear skole på (7,3 %), Ekely 
barnehage (6,1 %) og Vearhallen (6,4 %). 

 Fellesutgifter som er fordelt på tjeneste i regnskapet men ikke prosjekt er fordelt ut basert på 
tjenestenøkkelen. Vear skole av totale skoler utgjør 25,7 %. Ekely barnehage av totale kommunale 
barnehager utgjør 20,6 %. Vearhallen av totale idrettsbygg utgjør 34,7 %. 

68



Utredning økonomiske konsekvenser drift grensejustering  

19 
 

 

 Utgifter innenfor park og grønt ansvar 623 er fordelt ut etter to nøkler. Snøbrøytingsavtaler og 
bemanning brøytepersonell er fordelt ut etter faktor basert på areal som nevnt over, mens øvrige 
utgifter er trukket ut med 20 %. Dette nøkkelen ble beregnet ved å se på andel friluftsområder  Vear i 
forhold til totalt areal friluftsområder i Stokke. 

Ansvar Navn Sum Kommentar med fordelingsnøkkel Årsv. 

620 Eiendom adm -209  Snitt av regnskap på prosjekt Vear skole (-10), 
Ekely bhg (-131), Vearhallen (-68). Gjelder i 
hovedsak forsikringer av bygg. 

 

621 Boliger 456 Det er fire kommunale boliger som ligger i Vear 
området. Årlig husleieinntekter for disse utgjør -489, 
og dette blir tapte inntekter for nye Sandefjord. Det er 
totalt 180 utleieboliger i Stokke, dvs. de fire boligene 
utgjør 2,2 %. Utgifter til kommunale boliger (tjeneste 
2650 og 2651) etter fratrekk for leie av rådhuset utgjør 
1.483 og det er gjort et fratrekk av utgifter på 2,2 % 
(33). 

 

622 Eiendomsdrift -1.631  Snitt av regnskap på prosjekt Vear skole (-
733), Ekely bhg. (-126), Vearhallen (-341) 

 Lønn vaktmester Vear skole (-189), Ekely bhg 
(-32), Vearhallen (-57) 

 Fellesutgifter Vear skole (-116), Ekely bhg (-
21), Vearhallen (-15) 

0,5 

623 Park og grønt -509 Herav snøbrøytingsavtaler og bemanning (-65). 
20 % av øvrig budsjett, til sammen (-443) 

0,4 

624 Renhold -2.492  Snitt av regnskap på prosjekt Vear skole (-
1.754), Ekely barnehage (-273) og Vearhallen (-
273) 

 Fellesutgifter Vear skole(-154), Ekely bhg. (-
38) 

3,9 

  -4.385  4,8 

 

Utfordringer og avklaringer: 

Det er også utarbeidet tilsvarende fordelingsnøkler for eiendoms utgifter til bygget Låven. Dette dreier seg om 
kun minimale summer. Det foreslås derfor at uttrekket til Låven kun gjøres basert på budsjett for Låven under 
kultur og fritid ansvar 567. 

Årsverk satt opp skal ifølge seksjonsleder være i samsvar med de beregningene som er gjort. 
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7 Vedlegg 

7.1 Oversikt arbeidsgrupper – Vear – grensejustering 
 

Seksjon Tema Ansv Kontaktinfo 
IKT IKT-løsninger til Tønsberg Hilde Hessevik 33295018 
Servicekontor Arkiv og dokumenter Jahn Pettersen 33295002 
    
OKK:    
Skoler Vear-elever til Tønsberg  Reidun 

Johannessen 
33295752 

Barnehager Saker knyttet til Ekely barnehage og andre 
barnehagespørsmål 

Elisabeth Jøranlid 33295602 

Barnevern Barnevernsaker Lina Aatif 33295310 
Kultur Idrett, idrettsanlegg og tilskuddsordninger 

 
Bibliotektjenesten (spes rettet mot skoler og 
barnehager) 
Kulturskolen  

Inger Line 
Birkeland 
Hanne Ottoson 
 
Pia Vang 

33295202 
 
33295220 
 
33295000 

PPT Spørsmål knyttet til PPT-tjenesten og elever Kirsti Grøtting 33295000 
    
HVO:    
Helse og sosialm. Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Psykisk helse og rustjenester 
Bente Prydz 
Laila Stadsnes 

33295340/41 
33295330 

NAV Spørsmål knyttet til sosialklienter, flyktninger, 
startlån, gjeldsrådgivning mm 

Jessica Sørensen 91006860 

Pleie, omsorg og 
rehabilitering 

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal 
driftsavtale 
Hjelpemidler fra korttidsslageret (tilhører 
kommunen) 
Hjemmetjenester, praktisk bistand 
 
Øvrige spørsmål knyttet til beboere, pasienter og 
sykehjemsdrift 

Helle Wulfsberg 
 
Helle Wulfsberg 
 
Evy Fosaas 
 
Anne-Brit Greff 

33295510 
92480034 
33295510 
92480034 
33295550 
92480024 
33295502 
48244703 

Tiltak for 
funksjonshemmede 

Aktuelle problemstilling knyttet til brukere Tove Rui  
Anne Omli 

33295402 
33295401 

    
PM:    
Areal Byggesak, plan og kart Morten Lysheim 90027667 
Kommunalteknikk Vei, vann, avløp og renovasjon Knut Terje 

Ellefsen 
45499483 

Eiendom Grunneiendom, bygninger, friarealer og leieavtaler Peter Ugland 41620852 
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7.2  Sum beregnet og henførbare årsverk per ansvar 
 

 

  Tapte inntekter på ansvar 800 92 967 
Herav 
henførbare 

Ansvar     årsverk 

100 Rådmannskontoret felles -118   
101 Kommunesamarbeid -13   
103 Landbruk 0   
105 Servicekontoret -141   
110 Personal -1 013   
111 Lærlinger -256   
112 IT -191   
120 Økonomi og finans 0   
800 Frie inntekter, finans, fond og avskrivninger -3 706   
899 Mva kompensasjon 920   
900 Reserverte midler -1 306   
  RÅDMANN OG STABER -5 824   

210 Grunnskole felles 278   
216 Vear skole og SFO -27 470 46,01 
220 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 0   
225 Barnevern -3 989 1,50 
228 Voksenopplæring -504   
400 Barnehage felles -1 212 1,67 
411 Ekely barnehage og lekesenter -8 762 18,78 
432 Sigridløkka barnehage -6 071   
460 Handlingsplan barnehager 0   
510 Stokke bibliotek 0   
540 Idrett, naturforvaltning og friluftsliv -97   
541 Stokkehallen -30   
542 Vearhallen 37   
560 Barn og ungdom felles -10   
567 Låven flerbrukshus -23   
590 Stokke kommunale kulturskole 0   
  OPPVEKST KUNNSKAP OG KULTUR -47 853 67,96 

320 Helse- og sosialmedisinsk seksjon -3 665 1,00 
322 Psykisk helse- og rustjenester -3 469 1,80 
323 Skole-/ helsestasjon -682 1,00 
330 NAV     
331 Sosiale tjenester -2 795 1,54 
332 Flyktningetjenesten -375 0,05 
340 Pleie, omsorg og rehabilitering felles -2 418   
341 Trening og rehabilitering -769 0,35 
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342 Hjemmesykepleie -2 163 2,67 
343 Solstua sykehjem 0   
347 Heldøgnsbemannet privathjem -3 587   
348 Hjemmehjelp -489 1,07 
360 Tiltak funksjonshemmede felles -205   
361 Frydenberg bofellesskap og aktivisering -322 0,64 

362 
Frydenbergsletta bofellesskap, avlastning og 
aktivisering -4 721   

363 Laholm bofellesskap og aktivisering -1 172   

364 
Peer Gyntsvei bofellesskap og samlokaliserte 
leiligheter -677 0,17 

367 Yme produkter -1 003   
368 Sosiale tjenester -748   
  HELSE;VELFERD OG OMSORG -29 260 10,29 

612 Kommunalteknikk -804 0,19 
620 Eiendom adm. -209   
621 Boliger 456   
622 Eiendomsdrift -1 631 0,50 
623 Park og grønt -509 0,40 
624 Renhold -2 492 3,9 
630 Arealplan og byggesak felles -6   
631 Byggesak 0   
632 Geodata -71   
633 Plan og landbruk -13   
  PLAN OG MILJØ -5 279 4,98 

  SUM REST INNTEKSTBORTFALL 4 751 83 
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Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers 
Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige 
medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. 

 

8 Disclaimer 

Denne rapport er utarbeidet for Stokke kommunes interne bruk i forbindelse med økonomiske drifts 
konsekvenser grunnet grensejustering Vear, i samsvar med engasjementsbrev datert 16. mars 2016. 

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i møter med Stokke kommunes ansatte og i 
dokumentasjon som Stokke komune har gjort tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke 
foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er 
fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av Stokke 
kommunes virksomhet. Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell for Stokke og PwC.  

Stokke kommune har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med 
forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal 
ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke 
noe ansvar for tap som er lidt av Stokke kommune eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport 
er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet.  

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.  
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LNRF, tiltak for stedb. næring, nåv.
Friområde, nåv.
Veg, nåv.
Idrettsanlegg, nåv.
Tjenesteyting, nåv.
Forretninger, nåv.
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Boligbebyggelse, nåv.

Formål Area m2
Bolig 9031,33
Friområde 224877,22
Idrettsanlegg 35739,89
Forretninger 237,43
LNFR 42189,97
Offentlig 65290,55
Sentrumsformål 3383,08
Vei 91372,94

Tegnforklaring
Grense Stokke

Eiendomsgrenser Stokke
Eiendomsgrenser Tønsberg

Vedtatt nye kommunegrense fra 1.1.2017

16.03.2016
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Side 1 

STOKKE KOMMUNE Saksframstilling 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  
   
Arkivsak nr: 16/115  

 
Saksbehandler: Torunn Årset  
 
Grensejustering Vear 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Rådmannen i Stokke gis i oppdrag å iverksette grensejustering mellom Stokke og Tønsberg 
kommuner for områdene Vear og Bruaåsen.   

2. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til innen 31.12.2016 å avtale hvordan fremtidige 
pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser skal håndteres.  
 

3. Rådmannen i Stokke gis fullmakt til innen 31.12.2016 å: 
a) Overdra eiendommene fra Stokke til Tønsberg etter prinsippene omtalt i avtale nummer 

1 i vedlegg 1 
b) Utarbeide øvrige avtaler etter prinsippene omtalt i avtale nummer 3-19 i vedlegg 1 
c) Overføre tilstrekkelig antall årsverk som må til for å dekke inntektsbortfallet på skatt og 

rammetilskudd 
 
 
Vedlegg : 
Vedlegg 1 Samlet oversikt over avtaler som skal utarbeides 
Vedlegg 2 Telemark-rapporten 
Vedlegg 3 PwC rapporten (L)(207185) 
Vedlegg 4 Kart 
 
Dokumenter i saksmappen  
 

• KMD vedtak av 18.12.2015 
• Avtale om virksomhetsovertagelse mellom Stokke og Tønsberg datert 30.05.2016 
• Vedlegg 1-4 i saken  

 
Saken gjelder  
Saken gjelder konsekvenser knyttet til grensejustering og overføring av områdene Vear og 
Bruaåsen fra Stokke kommune til Tønsberg kommune.  
Stokke kommunestyre vedtok i sak 111/15 pkt. 3. at rådmannen, sammen med Tønsberg 
kommune, skulle finne en felles forståelse av hva oppgjøret mellom de to kommuner skulle omfatte 
og utarbeide en oversikt over dette. Det ble i samme sak oppnevnt et forhandlingsutvalg bestående 
av ordfører, varaordfører og leder av opposisjonen Anders S Larsen. Hovedtillitsvalgt Arne 
Antonsen skulle tiltre utvalget ved spørsmål vedrørende ansatte. Rådmannen skulle bistå utvalget 
administrativt.  

Fellesnemda behandlet saken i FN sak 4/16 og fattet følgende vedtak:  

1. Fellesnemda tar til etterretning at det er nye Sandefjord kommune som har ansvaret for 
forhandlingsresultatet som følge av at Vear går til Tønsberg. 

2. Tor Steinar Mathiassen og prosjektleder tiltrer forhandlingsutvalget. 
3. Det politiske forhandlingsutvalget har mandat til å fremforhandle en avtale på vegne av den 

nye kommunen, gjeldende fra 1.januar 2017. Resultatet legges fram for Partssammensatt 
utvalg, Fellesnemda og Stokke kommune før den presenteres for Tønsberg kommune.  
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4. Stokke kommune har det administrative ansvaret for forberedelser og gjennomføring av 
forhandlingene. Andebu og Sandefjord konsulteres ved behov. 

 

Stokke kommunestyre sluttet seg til Fellesnemdas vedtak i K sak 3/16. 

I møte 7 januar 2016 mellom partene og fylkesmannen i Vestfold ble det enighet om at rådmennene 
i fellesskap skulle kartlegge hvordan kommunenes inntekter og driftsutgifter ble påvirket av 
grensejusteringen og «finne en totalpakke som innebar at ingen av kommunene skulle tape eller 
vinne økonomisk på grensejusteringen».  

Vedlagt saken følger utredninger fra PwC (heretter kalt «PwC-rapporten») og Telemark 
kommunerevisjon (heretter kalt «Telemark-rapporten») og det vises til disse i sin helhet. Basert på 
disse utredningene, interne analyser og beregninger i Sandefjord, Stokke og Tønsberg kommuner 
har rådmennene lagt fram et forslag til en slik pakke som forhandlingsutvalget i Stokke/nye 
Sandefjord har gitt sin enstemmige tilslutning til. I denne pakka er rammene for avtalen samt 
prinsippene for verdsetting av eiendom og anlegg avtalt og omforent, heretter kalt avtalen. 

Avtalen legges i denne sak fram for kommunestyren(e) og Fellesnemda.  

Et areal på 472 122 m2 og 19 % av befolkningen i Stokke kommune skal fra 01.01.2017 overføres 
til Tønsberg kommune. I saken omtales inntekter, utgifter og balanseposter som kan knyttes til Vear 
området og forslag til prinsipper knyttet til økonomiske avtaler mellom de to kommunene legges 
fram. I vedlegg 1 er det samlet en oversikt over hvilke avtaler som skal sluttføres og enes om 
mellom de to kommunene. I saken er det tatt utgangspunkt i anbefalinger fra PwC og Telemark 
kommunerevisjon, men etter forhandlinger med Tønsberg er det blitt enighet om enkelte endringer. 
Det gjelder blant annet rentesats på 2,5 %, pensjonssats på 13 % og økt uttrekk til vedlikehold.  

For avtale nummer 1 Balanseførte eiendeler for forvaltningseiendom som tjener området, 
utleieboliger og tomter og friområder gjelder følgende prinsipper:  

1. Bokført verdi per 31.12.2016 legges til grunn for anlegg, vei og bygninger som tjener 
området. 

2. Markedsverdi legges til grunn for fire utleie boliger. 
3. Bokført verdi legges til grunn for tomter og friområde som ikke er taksert. 
4. Markedstakst legges til grunn for tomter og friområder som er taksert. 
5. Øvrig eiendommer i området som ikke fremkommer i balansen overføres vederlagsfritt. 

 

For eiendommer som ikke er overført til markedsverdi avtales det en klausul på 10 år, jamfør 
omtale senere i saken.  

Om lag 66 årsverk har sitt arbeidssted på Vear i dag (Vear skole og Ekely barnehage). Om lag 17 
årsverk jobber med tjenester knyttet til Vear, men har sitt arbeidssted andre steder i kommunen. 
Det er fortsatt en del usikkerhet i de forutsetninger som er tatt, men antatt overtallige årsverk som 
ikke direkte kan henføres til Vear ligger på mellom 4-10 årsverk. Dette medfører at det vil bli om lag 
21-27 årsverk som endrer arbeidssted grunnet grensejusteringen.  

Til slutt i saken omtales andre ikke-økonomiske konsekvenser. Dette gjelder status på kartlagt 
matrikkelenhetsgrense, eiendomsgrenser og kommunegrense.  

Saksutredning  
 
Faktaopplysninger / bakgrunn for saken  
Med hjemmel i § 6 i lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingsloven) 
vedtok KMD at kommunegrensen mellom Stokke og Tønsberg kommune justeres slik at Vear og 
Bruaåsen i Stokke kommune overføres til Tønsberg kommune fra 1. januar 2017. Det ble videre 
pålagt at kommunene innen ett år krever jordskiftesak for å få kartlagt Matrikkelenhetsgrensene. 
Endelig grense i Akersvannet skulle fastsettes når jordskiftesaken var ferdig. Kommunegrense mot 
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Vestfjorden, i nord-øst på eiendommen gnr. 7 bnr. 1, skulle fastsettes av Kartverket i tråd med brev 
av 9. november 2015. Kommunene ble videre pålagt som lokal matrikkelmyndighet å løse de 
forhold som er angitt i brev av 9. november 2015. Ny eiendomsgrense mellom eiendommene gnr. 6 
bnr. 2 og gnr. 7 bnr. 10 skulle avklares, og ny kommunegrense skulle følge denne. Status per nå 
vedrørende grenser er omtalt i siste avsnitt «Andre ikke-økonomiske konsekvenser». 
 
Beregninger gjennomført av Telemarksforsking og tilleggsberegninger fra Sandefjord kommune 
viser at nye Sandefjord kommune vil miste om lag 93 millioner kroner i driftsinntekter når 
innbyggerne fra Vear skal innlemmes i Tønsberg kommune. Økte inntekter i Tønsberg kommune 
anslås å ligge på samme nivå. Alle kommunale tjenester som kan knyttes til innbyggerne på Vear 
skal overføres. Økonomiske beregninger knyttet til driftskonsekvenser er gjennomført med bistand 
fra PwC og økonomiske beregninger knyttet til balanseregnskapet er gjennomført av Telemark 
kommunerevisjon. Økonomisk status per nå omtales i avsnittet «Økonomiske konsekvenser».  

Med bakgrunn i PwC-rapporten og Telemark-rapporten sine anbefalinger er det i vedlegg 1 listet 
opp hvilke avtaler som må sluttføres. Disse avtalene vil danne grunnlag for den endelige 
overføringsavtalen mellom de to kommunene og skal være på plass fra administrativ side ca. 1. 
oktober 2016.   

Juridiske grunnlag  
• Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 01.01.2002, heretter kalt 

Inndelingslova 
• Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom av 21.06.2013, 

heretter kalt Jordskiftelova 
• Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 og tilhørende forskrifter  
• Forsikringsvirksomhetsloven av 10.06.2005 
• Arbeidsmiljøloven av 17.06.2005 
• «Overføringsavtalen» 

«Den norske overføringsavtalen» er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører 
av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap 
og lovfestede pensjonsordninger.  

Økonomiske konsekvenser  
I henhold til inndelingslova § 18 skal det ved grensejustering og deling av kommuner og fylker 
gjennomføres et økonomisk oppgjør, dersom man finner det nødvendig. Dersom partene ikke blir 
enige om det økonomiske oppgjøret, skal oppgjøret baseres på skjønn.  
 

Balanseførte verdier anlegg, bygninger og tomter 

Hovedbestemmelsen for økonomisk oppgjør ved grensejustering følger av inndelingslova § 19, 1. 
ledd. Hovedregelen er at eiendomsretten følger grunnen, slik at kommunalt eid forvaltningseiendom 
(veier, gater og annen forvaltningseiendom) som ligger på dens grunn og som blir lagt til en annen 
kommune og som tjener dette området, skal overføres til den nye kommunen. Annen eiendom som 
tjener hele kommunen eller en større del av denne, kan fordeles mellom kommunene, jamfør 
inndelingslova § 19 andre ledd. All eiendom og alle forpliktelser som det ikke gjøres særskilt vedtak 
om blir liggende hos den opprinnelige kommunen.  

Hvordan verdien skal fastsettes er ikke regulert i inndelingslova og forhandlingsutvalget har vurdert 
ulike måter å fastsette verdien på.  

1) Bokført verdi i kommunens balanse 
2) Markedsverdi 
3) Teknisk verdi (*1) 
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Det er denne våren gjennomført 13 takseringer av eiendommer.  9 vurderinger til markedsverdi og 
4 vurderinger til teknisk verdi for eiendommer som tjener området. De fire vurderingene til teknisk 
verdi gjelder Vear skole, Ekely barnehage, Vearhallen og Låven. Den tekniske verdien er vesentlig 
høyere enn bokført verdi på tre av byggene, mens det er lavere teknisk verdi enn bokført verdi på 
Ekely barnehage.  

I forhandlingene ble det klart at Tønsberg kommune ikke ville akseptere at teknisk verdi på de fire 
bygningene ble lagt til grunn. Dette ville økt vederlaget med 107,8 millioner kroner sammenlignet 
med bokført verdi.  

I henhold til inndelingslova § 18 skal det økonomiske oppgjøret gjennomføres ved skjønn dersom 
det ikke oppnås enighet. I inndelingslova §19 avsnitt 3 står det at: Skjønnsnemda kan avgjere at 
gjeld som ein kommune eller fylkeskommune har stifta i samband med kjøp av eller påkostnad på 
eigedom som nemt i første og andre ledd, heilt eller delvis skal takast over av den kommunen eller 
fylkeskommunen eigedommen blir overført til. Eventuelt kan det fastsetjast at vedkomande 
kommune eller fylkeskommune skal betales vederlag for eigedommen i pengar. 

Gjeld knyttet til forvaltningseiendommene antas å ligge lavere enn bokført verdi. Dette har blant 
annet sammenheng med ekstraordinære nedbetalinger av gjeld. Dersom den økonomiske avtalen 
skal avgjøres av Skjønnsnemda kan et mulig utfall være at gjeldsandelen legges til grunn og ikke 
bokført verdi. Da vil vederlaget bli lavere enn omtalt i denne saken. 

Størrelsen på avtalt vederlag vil påvirke regnestykket på antall overtallige årsverk. Slik de siste 
beregningene foreligger nå er antall overtallige årsverk 6 (*2). Dette er årsverk som ikke er direkte 
henførbare til Vear, og deler av dette er administrative årsverk som bør kunne reduseres i nye 
Sandefjord når 19 % av befolkningen skal over til Tønsberg. Som en illustrasjon på at forslaget 
indikerer et riktig nivå kan vi se på andel administrasjon i forhold til totale årsverk. Årsverk i 
sentraladministrasjonen (*3) i forhold til totale årsverk i Stokke utgjør 4 %. Det tilsvarer om lag 3,5 
årsverk. Det vil også være rimelig med noen flere årsverk for å dekke øvrige administrative 
funksjoner som ikke er sentraladministrasjon. Dette viser at anslag på overføring av 6 årsverk ikke 
er urimelig og at avtalt vederlag kan vurderes å ligge på et riktig nivå. Det forutsetter imidlertid at 
det ikke skjer vesentlig endringer i de andre beregningene, som eksempelvis antall ikke flyttbare 
beboere. 

Med bakgrunn i Telemark kommunerevisjon sine anbefalinger om bokført verdi, dialog med 
Tønsberg kommune og dialog med Fylkesmannen vil forhandlingsutvalget foreslå at bokført verdi 
legges til grunn for forvaltningseiendom som tjener området. For de fire utleieboligene foreslås det 
å legge markedstakst til grunn.  

Kolonnen bokført verdi i tabellen nedenfor er i henhold til Telemark kommunerevisjon sine 
vurderinger av balanseført verdi i regnskapet per 31.12.2016 inkludert avskrivninger i 2016, men 
uten at det er hensyntatt nye påkostninger i 2016.   

Andel vei, gatelys, og gang- sykkelvei baserer seg på gjennomsnittlig bokført verdi og er fordelt ut 
ifra prosentandel Vear i forhold til totalt i Stokke. 

 Forvaltningseiendom som 
tjener Vear inkludert 4 boliger 

Bokført verdi  Avtalt verdi  

A Vear skole 16 148 409 16 148 409(*4) 
B Ekely barnehage 40 164 879 40 164 879 
C Vear flerbrukshall 14 556 882 14 556 882 
D 4 boliger/leiligheter 6 342 683 7 800 000 
E Låven   
F Skateanlegg Vear 18 488 18 488 
G IT i skolen 379 301 379 301 
H Andel gatelys 396 760 396 760 
I Andel G/S-vei 4 124 434 4 124 434 
J Andel kommunal vei 2 608 831 2 608 831 
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 Sum 84 740 668 86.197.985 
 

Enkelte tomter og friområder som er beliggende på Vear er oppført i kommunens balanseregnskap 
med en bokført verdi på kr 2 887 597,- . Det er innhentet markedstakst for to av disse, samt for to 
eiendommer som ikke ligger i balansen med bokført verdi. Øvrig friområde er ikke taksert og 
fremkommer ikke som bokført verdi i balansen.  

 Tomter og friområder  Bokført verdi  Avtalt verdi  Kartreferanse  
K Vearåsen tomtefelt 235 895 2 200 000 70+90 
L Vear sentrumsområde 2 054 247 375 000 39 
M Bruaåsen tomtefelt 359 850 359 850 del av 98 
N Friområde Rakkevik 237 605 237 605 del av 20 
O Melsomvikvn. gnr/bnr 3/10  900 000 44 
P Melsomvikvn. Gnr/bnr 3/16  750 000 64 
Q Øvrig område som ikke er 

balanseført 
- - Se øvrig grønne 

felt i 
kartreferanse 

 Sum 2 887 597 4 832 455  
 

Forhandlingsutvalget anbefaler at tomter og friområder som ligger i Vear området enten kan selges 
før overdragelse eller overdras til Tønsberg kommune. Det foreslås å legge markedstakst til grunn 
for punkt K,L,O og P og bokført verdi til grunn for punkt M og N, til sammen utgjør dette kr 
4 832 455,-. Øvrig eiendommer i området som ikke er spesifisert i balansen overføres vederlagsfritt. 

Til sammen vil det medføre et beregnet vederlag på kr 91 030 440,-. I tillegg kommer eventuelle 
påkostninger i investeringsregnskapet i 2016. 

Eiendommer i området som ikke er overført til markedsverdi overføres med følgende klausul: 

� Dersom noen av eiendommene omreguleres til formål som ved realisering gir 
Tønsberg kommune gevinst i løpet av de neste 10 år, skal nettogevinsten deles 
mellom kommunene. Fordelingsnøkkel baseres på en årlig nediskontering, dvs.1 /10 
del av nettogevinsten tilfaller nye Sandefjord kommune etter 10 år.  

 

Annen eiendom som ikke følger grunnen og som tjener hele kommunen eller en større del av 
denne, kan fordeles mellom kommunene, jamfør inndelingslova § 19 andre ledd. Dette gjelder 
eksempelvis aksjer, verdipapirer, kinoer, elverk eller sentrale institusjoner som tjener hele 
kommunen (administrasjonsbygg, sykehjem, bibliotek, kulturhus og lignende).  

Forhandlingsutvalget tar Telemark kommunerevisjon sine vurderinger til etterretning og anbefaler at 
verdier og gjeld som ikke kan knyttes geografisk til Vear, ikke tas med i det økonomiske oppgjøret 
mellom kommunene, se nærmere om dette i Telemark-rapporten vedlegg 2 under punkt 3.2. 

Balanseførte verdier pensjon 

Den kommunale pensjonsordningen er et risikofellesskap for en stor, avgrenset gruppe aktive 
medlemmer, pensjonister og rettigheter til personer som har avsluttet sitt arbeidsforhold i 
kommunen (oppsatte rettigheter). Pensjonspremien fra de aktive finansierer utbetalingene til 
dagens pensjonister og nødvendig avsetning til de som skal ta ut pensjon i framtiden. 
Oppjusteringen av grunnlaget for de aktive ansatte, pensjonistene og de oppsatte, skjer årlig i form 
av en ekstra premie kalt reguleringspremien. 
 
Overføringsavtalen regulerer overføring av offentlige tjenestepensjonsrettigheter mellom 
pensjonskassene. Prinsippet her er at den siste pensjonsordningen som arbeidstakeren er tilknyttet 
beregner og utbetaler pensjonen for den totale opptjeningen og krever refusjon fra tidligere 
pensjonsordninger for det som er opptjent der.  
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Når en vesentlig del av den aktive medlemsmassen (ca. 50 årsverk/ 9 %) i dette tilfellet meldes ut 
av pensjonskassen, forsvinner også tilsvarende bidrag fra premieelementet til de som mottar 
pensjon og de med oppsatt rett.  Den opprinnelige kommunen (nye Sandefjord) sitter igjen med 
mangeårige forpliktelser til regulering av disse rettighetene dersom forpliktelsen og midlene ikke 
overføres til den nye kommunen (Tønsberg).  
 
Ved innlemming av Vear til Tønsberg fra 01.01.2017 må det derfor tas stilling til hvordan man skal 
løse spørsmål knyttet til nåværende og framtidige pensjonsrettigheter. Det må utarbeides en avtale 
som regulerer hvilke prinsipp som skal følges (avtale nummer 2).   
 
For lærere og sykepleiere i Statens Pensjonskasse og KLP reguleres oppsatte rettigheter i disse 
ordningene som en andelsmessig fordeling på alle landets kommuner. Det bør i avtalen med 
Tønsberg/KLP tas forbehold om reforhandling hvis dette prinsippet blir endret i framtiden. 
 
Det må presiseres at uansett hvilket prinsipp som velges vil ikke dette få noen direkte konsekvenser 
for de ansatte, pensjonister eller ansatte som har avsluttet sitt arbeidsforhold. De individuelle 
pensjonsrettighetene som er opparbeidet vil ikke påvirkes av at midler og forpliktelser flyttes fra 
Stokke kommunale pensjonskasse til KLP. 
 
Øvrige balanseførte verdier 

Øvrige balanseførte verdier overføres i tråd med anbefalingene i Telemark-rapporten og er omtalt i 
avtale nummer 11-18 i vedlegg 1. 

Oppsummert om balanseførte verdier 
 
Forvaltningseiendom som tjener området foreslås overført til en verdi av kr 86 197 985,-. Denne 
summen må justeres i forhold til eventuelle påkostninger i 2016. Tomter og friområder foreslås 
overført til en verdi av kr 4 832 455,-.  Til sammen utgjør dette omlag 92 millioner kroner. Det er 
enighet med Tønsberg om disse prinsippene. 
 
Tønsberg kommune betaler vederlag for overførte verdier. Det utarbeides en avtale som regulerer 
overtagelsen og finansieringen av oppgjøret (avtale nummer 1). Stokke kommune/Nye Sandefjord 
inntektsfører vederlaget som kapitalinntekt. Dette kan brukes til å redusere rente- og 
avdragsutgiftene i den nye kommunen.  
 
Pensjonsordningen og overføring av verdier og forpliktelser på pensjon vil kun påvirke balansen og 
ikke driftsregnskapet. Størrelsen på dette vil først være klar når det er klart hvilke ansatte som skal 
overføres til Tønsberg.  
 
Øvrige driftskonsekvenser 
 
Nye Sandefjord vil få reduserte frie inntekter på om lag 93 millioner kroner når Vear sin befolkning 
skal innlemmes i Tønsberg kommune. Hvilke utgifter som kan forventes redusert i nye Sandefjord 
er kartlagt og fremstilles detaljert per ansvarsnummer i PwC rapport av 16.06.2016, jamfør vedlegg 
3. Beregningene bygger på Stokke kommunes kostnader per 2016. Arbeidet er gjennomført i tett 
samarbeid med de ansatte i Stokke og når beregningene er gjennomført er det tatt utgangspunkt i 
kartlegginger av brukere og brukertimer fra Vear.  

Sammen med de ansatte ble det utarbeidet fordelingsnøkler som i størst mulig grad gir et riktig 
bilde av forventet utgiftsnivå. Foreløpige beregninger ble lagt fram for Tønsberg kommune 3. mai 
og innspill til arbeidet ble mottatt fra Tønsberg og er innarbeidet i endelig rapport.   

Det ble tidlig klart at dette regnestykket vil variere en del og at det er vanskelig å gi et statisk bilde 
av reduserte utgifter i nye Sandefjord og økte utgifter i Tønsberg. Det vil heller ikke være en direkte 
sammenheng her, slik at det kan være at beregnede reduserte utgifter i nye Sandefjord i realiteten 
blir på et annet nivå i Tønsberg.  
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I PwC rapporten er det særlig omtalt fire områder der tjenestebehovet kan variere mye gjennom 
året; styrket tilbud skole, styrket tilbud barnehage, barnevern og sosialhjelp. Beregningene i 
rapporten er med utgangspunkt i situasjonen per april og det anbefales at dersom det ligger an til 
vesentlige endringer i tjenestebehovet, bør det hensyntas i den endelige økonomiske avtalen. 

Det er i forhandlingsutvalget vedtatt et prinsipp om at kostnadene knyttet til ikke flyttbare brukere 
som kommer opprinnelig fra Vear, og som mottar heldøgns pleie ved sykehjem eller 
institusjon/Bofellesskap, dekkes av Tønsberg. Det må utarbeides en avtale som hensyntar refusjon 
for faktiske kostnader. Avtalen bør i tillegg inneholde overgangsordninger (avtale nummer 8-10). 

I PwC rapporten av 16. juni er det funnet 83 direkte henførbare årsverk. Etter at det er funnet 
direkte henførbare årsverk og direkte endrede utgifter og inntekter tilknyttet Vear sin befolkning 
gjenstår det 4,7 millioner kroner i rest inntektsbortfall. Dette skal sees opp mot øvrige administrative 
funksjoner der behov for at bemanningen delvis blir redusert grunnet grensejusteringen. 

Utgifts bortfallet antas å ligge noe lavere enn inntektsbortfallet. Årsaken til dette ligger i 
sammensetning av befolkningen på Vear. Inntektsnivået på Vear ligger høyere enn i Stokke for 
øvrig. Det er en yngre befolkning og det kan synes som om at tjenestebehovet ligger lavere. 
Dersom rest inntektsbortfall blir på 4,7 millioner kroner så tilsvarer dette om lag 6 årsverk (*5).  

Årsverk som omtales er kategorisert i tre typer:  

1. Årsverk som ansees som direkte i tilknytning til Vear skole og Ekely barnehage. (66,4). 
Dette er ansatte ved skolen og barnehagen, og ansatte som jobber med styrket tilbud i 
Ekely barnehage.  

2. Andre årsverk som ansees som direkte henførbare er blant annet renholdere og andel 
vaktmestere som betjener lokalene som skal overdras. Videre ligger det her en andel 
årsverk til barnevern, helsestasjon, sosiale tjenester, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. 
Dette er årsverk som jobber med brukere med bostedsadresse Vear (16,6). Årsverkene er 
spesifisert per ansvar i egen kolonne i rapporten. 

 

Til sammen utgjør dette 83 årsverk . 

3. Øvrige årsverk må vurderes opp mot overtallige årsverk. Dette er ansatte som jobber 
administrativt og som ikke er direkte i tilknytning til skolen, barnehagen og brukere fra Vear, 
men der deler av arbeidsmengden vil reduseres når 19 % av befolkningen overføres til 
Tønsberg. Dette er årsverk innenfor ledelse sentralt, økonomi/regnskap/lønn og ansatte 
som jobber blant annet mot byggesak, kultur og fritid og utredninger PP-tjenesten.   

 

Basert på beregningene per nå anslås rest overtallige årsverk til 6 årsverk. Innenfor skole og 
barnehage er det foreløpige anslag på nettokostnader for kjøp og salg av elever/barnehageplasser. 
Dersom det avtales at Stokke kommune skal betale for disse plassene, og det vedtas at det skal 
omsettes i årsverk, vil det medføre en økning av overtallige årsverk til om lag 8 årsverk.  

Om lag 66 årsverk har sitt arbeidssted på Vear i dag (1). Om lag 17 årsverk jobber med tjenester 
knyttet til Vear, men har sitt arbeidssted andre steder i kommunen (2). Det er fortsatt en del 
usikkerhet i de forutsetninger som er tatt, men vi kan antyde at overtallige årsverk som ikke direkte 
kan henføres til Vear ligger mellom 4-10 årsverk (3). Dette medfører at det vil bli om lag 21-27 
årsverk som endrer arbeidssted grunnet grensejusteringen. 

I august vil det fra administrativ side tas en gjennomgang i forhold til de forutsetninger som er tatt i 
PwC rapporten. Dersom det vurderes vesentlige endringer i forutsetningene vil disse bli innarbeidet 
i beregningene. Frist for dette settes til 15. august og det arbeides for at antall årsverk som skal 
overføres/rest inntektsbortfall fastsettes innen 1. september.  

 
Konsekvenser for nye Sandefjord kommune  
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Dersom senere forhandlinger fører til at «Overføringsavtalen» skal legges til grunn for 
pensjonsordningen, medfører dette fremtidige økonomiske pensjonsforpliktelser for nye Sandefjord 
knyttet til de aktive ansatte som skal over til Tønsberg kommune og tidligere oppsatte og 
pensjonister. Størrelsen på de økonomiske konsekvensene kan ikke beregnes før det er avklart 
hvilke ansatte som skal over til Tønsberg.  
 

Som omtalt i PwC rapporten anslås overtallige årsverk å ligge på mellom 4-10. Dette er ansatte 
som ikke er direkte henførbare til Vear og hvilke ansatte dette blir, vurderes opp mot følgende 
forhold: 

� Frivillighet og ønsker om å gå over til Tønsberg kommune   
� Behov for årsverk/kompetanse i nye Sandefjord 
� Behov for årsverk/kompetanse i Tønsberg 

 

Det vil bli behov for reduksjon i «ikke direkte henførbare stillinger» når en kommune reduserer sine 
innbyggere med 19 %. I PwC rapporten er det omtalt områder som kan vurderes i forhold til 
overtallige årsverk. Dette er blant annet administrative årsverk sentralt, administrative årsverk 
innenfor PP-tjenesten, byggesak og kultur. 

Dersom antall overtallige overstiger administrativ «Vear-del» kan det få konsekvenser for nye 
Sandefjord. Oppgavene disse ansatte gjør i dag vil ikke forsvinne i nye Sandefjord kommune og 
hvilke konsekvenser dette får for nye Sandefjord vil ikke være kjent før det er avklart hvilke årsverk 
som skal overføres. Mange overtallige årsverk som overføres vil uansett medføre et tap av 
opparbeidet kompetanse. Endelige konsekvenser for nye Sandefjord vil først fremkomme når den 
nye kommunens organisasjonsplaner er detaljert.  

Tønsberg kommunes behov for kompetanse og årsverk vurderes i samarbeid med rådmannen i 
Tønsberg. Begge kommuner vil i en overgangsperiode måtte tilpasse organisasjonen slik at denne 
på sikt får riktig dimensjonering.  

 
Konsekvenser for ansatte 
Det er i avtale datert 30.05.2016 blitt enighet mellom administrativ ledelse og hovedtillitsvalgte i de 
to kommunene om at ansatte, som overføres fra Stokke/nye Sandefjord til Tønsberg, overføres 
01.01.2017 etter reglene i Arbeidsmiljøloven kap. 16 om virksomhetsoverdragelse. Denne avtalen 
skal sikre en forutsigbar og ryddig prosess ved overføring av ansatte mellom de to kommunene. 
Tønsberg og Stokke kommuner skal sammen utarbeide en informasjonsplan som skal sikre at alle 
involverte får nødvendig informasjon. Alle som overføres til Tønsberg skal overføres med de 
rettigheter og plikter de har etter sin arbeidsavtale per 31.12.2016. 

Ansatte som har sitt arbeidssted på Vear vil i kraft av sitt arbeidssted bli overført til Tønsberg 
kommune. Dette gjelder ansatte på Vear skole, Ekely barnehage og Vearhallen.  

Utvelgelse av hvilke andre ansatte som skal over til Tønsberg kommune vil gjøres etter følgende 
prosedyrer: 

a) Det ble sendt ut en undersøkelse medio juni som kartla kompetanse og mulig frivillighet 
blant ansatte i Stokke kommune  

b) Det skal vurderes hvilket behov Tønsberg og nye Sandefjord har 
c) Basert på a) og b) skal det foretas en innplassering etter Tønsberg kommunes 

organisasjonsstruktur  
d) Eventuelt resterende ansatte som skal overføres etter at c er gjennomført identifiseres ut fra 

kriterier som drøftes mellom Stokke kommune og tillitsvalgte i Stokke. 
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Det skal gjennomføres kartleggingssamtaler av Tønsberg kommune med alle som skal overføres til 
Tønsberg.  

 
Barn- og unges interesser  
Forhandlingsutvalget har vært opptatt av at grensejusteringen av Vear ikke skal gi negative 
konsekvenser til barn og unge i området. Foreldre som ønsker å beholde barnehageplass i Ekely 
barnehage, men som har adresse i nye Sandefjord, får mulighet til dette (avtale nummer 3). Elever 
bosatt i Hognes/Tønsberg og som ønsker oppstart på Vear skole får starte opp høst 2016. Elever 
fra Stokke kommune som ønsker å fullføre ungdomsskolen på Vear skal få mulighet til dette (avtale 
nummer 4). 
I Kulturskolen vil det legges opp til at elever som ønsker å fortsette i sin disiplin med lærer fra 
Stokke/nye Sandefjord skal få muligheten til dette (avtale nummer 5). Vear IF Unifiedlag 
tilrettelegger fotballtilbud for funksjonshemmede fra hele Stokke kommune og forhandlingsutvalget 
anbefaler at det utarbeides en avtale som sikrer en overgangsordning for brukerne (avtale nummer 
6). Stokke idrettslag leier timer i Vearhallen i dag og det anbefales at det lages en avtale som sikrer 
en overgangsordning for dette (avtale nummer 7). 

 
Andre ikke økonomiske konsekvenser 
Etter KMD sitt vedtak ble alle berørte grunneiere av den nye grensen informert om vedtaket. Det ble 
samtidig opplyst om at det var mulig å anmode om mindre grense endringer. Grunneier av gbnr 7/1 
i Stokke anmodet om at en del (ca 20 daa) av hans LNF-eiendom ble liggende Tønsberg isteden for 
nye Sandefjord. Begrunnelsen var mulig framtidig potensial for utbygging sett i sammenheng med 
det nylig regulerte boligfeltet Sjuestokk som blir liggende i Tønsberg kommune. Verken Stokke eller 
Tønsberg kommuner hadde innvendinger til dette, og fylkesmannen i Vestfold vedtok den 
16.3.2016 en mindre justering av kommunegrensen i tråd med grunneieres ønske. 

Grense i Akersvannet 
I jordskifteloven er det bare berørte grunneiere som kan kreve jordskifte. Fire berørte grunneiere ble 
anmodet om å fremme slikt krav. 3 av disse fremmet slikt krav via Stokke kommune som har i brev 
av 3.6.2016 oversendt kravene om jordskifte og bekreftet at gebyrene (ca kr 17 000,-) til 
jordskiftedomstolen betales av kommunene. Fra Vestfold Jordskifterett er det antydet at saken kan 
på startes høsten 2016. 

Diverse krav fra Kartverket 
Alle krav fra Kartverket er eller blir etterkommet og/eller iverksatt. Blant annet gjøres dette ifm med 
at flere private grunneiendommer med arealer/teiger på begge sider av den nye grensen må 
oppmåles, fradeles og gis nytt gbnr for de teigene som blir liggende i Tønsberg. Det er engasjert et 
eksternt firma til å gjennomføre oppmålingsarbeidet som skal være ferdig innen 1.7.2016. Kostnad 
for dette arbeidet er estimert til kr 250 000,-. Nye gbnr blir høsten 2016 tildelt teigene som blir 
liggende i Tønsberg. Fra 1.1.2017 vil disse igjen få nye gbnr tilpasset Tønsbergs matrikkel.  

Det er avtalt at diverse tekniske kostnader skal deles 50/50 mellom Nye Sandefjord og Tønsberg, 
se avtale nummer 19 i vedlegg 1. 

Nye gbnr til alle på Vear 
Fra 1.1.2017 skal alle eiendommer på Vear (i underkant av 1000) få nye gbnr tilpasset Tønsberg 
kommunes matrikkel. Dette arbeidet gjøres i et samarbeid mellom Kartverket og Tønsberg 
kommune. 

Vedtatt grensejustering med justeringer viser at det arealmessig skal overføres et område på 472 
122,41 m2. Fordelt på formål viser oppmålingen at dette kan fordeles slik, jamfør vedlegg 4. 
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Side 10 

Formål  Areal i m2  

Bolig 9 031,33 

Friområde 224 877,22 

Idrettslanlegg 35 739,89 

Forretninger 237,43 

LNFR 42 189,97 

Offentlig 65 290,55 

Sentrumsformål 3 383,08 

Vei 91 372,94 

 
Oppsummering:  
 

Forhandlingsutvalgets utgangspunkt om å «finne en totalpakke hvor ingen kommuner tjener eller 
taper økonomisk på grensejusteringen», sammen med en forståelse av at arbeidet med å utforme 
innholdet i avtalen skulle preges av raushet og ikke millimeterrettferdighet, har ført til det resultat 
som nå foreligger. Samhandlingen med Tønsberg har vært åpen, ryddig og konstruktiv.     
 
Mange av de økonomiske beregninger er gjort med utgangspunkt i et situasjonsbilde våren 2016. 
Antall klienter/brukere vil naturlig bevege seg gjennom året, og dermed vil også tallgrunnlaget endre 
seg. Antallet årsverk som skal overføres vil f.eks være avhengig av lønnsnivå til de personer som 
faktisk får ny arbeidsgiver. En endelig avtale og fullstendig økonomisk oversikt vil neppe kunne 
foreligge før etter 1.1.2017. 
 
Ovenstående saksfremstilling, med vedlegg utarbeidet av eksterne og uavhengige konsulenter, gir 
etter rådmannens og prosjektleders oppfatning, et godt grunnlag for det videre arbeide med å 
gjennomføre grensejusteringen. For å kunne håndtere de mange utfordringer er det nødvendig at 
rådmannen i Stokke gis tilstrekkelig vide fullmakter innenfor de prinsipper og føringer som denne 
saken gir. 
 
Fotnoter *: 

1. Teknisk verdi er en beregning basert på dagens normale byggekostnader for tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med 
aktuelle materialer og metoder og der det gjøres fradrag for gjenstående arbeid, slit og elde. 

2. Det er i samtaler mellom rådmennene inngått avtaler som er noe avvikende fra PwC rapporten og Telemark-rapporten, men 
det endrer ikke totalbildet på 6-8 årsverk. 

3. Med sentraladministrasjonen menes her i hovedsak ledelse, regnskap, lønn og IT 
4. Dette er bokført verdi 31.12.2016 inkludert avskrivninger i 2016 men ikke eventuelle nye aktiveringer. 

Brannanlegget på Vear skole skal oppgraderes og vil medføre en økt verdi på om lag 900.000 kroner. 
5. Forutsatt 800.000 inkludert sosiale utgifter 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3370 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Eventuelt tilbakekjøp av Stokke rådhus 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
78/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

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. 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1: Stokke rådhus (K-sak 77_2004) 
Vedlegg 2: Notat av 14.04.2016 
Vedlegg 3 - Sak Stokke 20 juni 2016 
Vedlegg 4 - Rådhuset Tiltaksplan - Vedlikehold og oppgradering 2016 - 2020 
 
Bakgrunn 

Stokke kommunestyre vedtok den 20.6.2016 å gi rådmannen fullmakt til å videreføre en prosess 
med sikte på tilbakeføring av Stokke rådhus fra Stokke Kommunale Pensjonskasse (SKP) til 
kommunen på de premisser som fremgikk av saksutredningen.(Vedlagt)  

I 2004 ble Stokke rådhus overført fra Stokke kommune til SKP og deretter leid tilbake av 
kommunen med en forkjøpsrett i 25 år. 

SKP har i brev av 14.4.2016 rettet en henvendelse til Stokke kommunen hvor det drøftes en del 
problemstillinger rundt pensjonskassen rolle som eiendomsbesitter og de krav som stilles til denne 
rollen, samt at det også representerer en regnskapsmessig utfordring. 
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Ved den forestående sammenslåingen av de tre pensjonskassen kan det også oppfattes som 
ugunstig at den ene kassen har et stort tinginnskudd. 

Stokke kommunestyret ønsker på denne bakgrunnen at rådmannen utreder økonomiske 
konsekvenser og andre forhold med tanke på tilbakeføring av rådhuset til kommunalt eierskap. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8.august 2016, sak 73/2016. 
Av protokoll fra arbeidsutvalgets fremkommer: Til behandlingen i Fellesnemnda vil 
administrasjonen søke å legge frem en vurdering av bygningens egnethet i fht behov, samt evt 
vedlikeholdsetterslep/behov for oppgraderinger.  

Arbeidsutvalget gjorde slikt enstemmig vedtak: 
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.  

Saksfremstilling 

Det vises til sak 44/2016 i Stokke kommunestyret som følger vedlagt. 

Nærmere om bygningens egnethet og behov for vedlikehold 

I tråd med Arbeidsutvalgets behandling er det innhentet vedlikeholds- og oppgraderingsplan for 
Stokke rådhus fra Stokke kommune. Planen følger som vedlegg til saken. 

Planen viser utgifter på 34 mill kr over en 5-års periode. Av disse gjelder 2,7 mill kr EPC-tiltak hvor 
Stokke kommune har gjort vedtak om bevilgning.  

Prosjektleder har ikke gjort noen selvstendig analyse eller vurdering av planen eller 
vedlikeholdsbehovet. Planen viser et behov uttrykt i kroner, og den nye kommunean vil på et 
senere tidspunkt ta stilling til hva som skal foreslås gjort av vedlikehold/oppgradering. 

På nåværende tidspunkt er det vanskelig for prosjektleder å ha en klar formening eller vurdering av 
bygningens egnethet sett i lys av ny kommunes behov. Administrasjonen forholder seg til de klare 
forventningene om at kommunale kontorer og aktivitet skal opprettholdes distribuert, samtidig som 
krav til innsparing og arealeffektiv drift også skal ivaretas. 

Arbeidet med kommunale lokasjoner, oversikt over tilgjengelige lokaler og fremtidige behov er i 
gang under ledelse av kommunalsjef for næringsutvikling og eiendomsforvaltning. 
Administrasjonen vil ha en nærmere oversikt over bruk av tilgjengelige lokaler i den nye kommune 
senere på høsten 2016.  
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Prosjektleders vurdering 

Etter prosjektleders mening vil den nye Sandefjord ha behov for å disponere arealene i Stokke 
rådhus i den nærmeste framtid. Det er foreløpig ikke konkludert med hvilke funksjoner denne 
bygningen skal få, men kontorarealene vil være nødvendig for å få den store romkabalen til å gå 
opp. Det kan være hensiktsmessig at kommunen eier disse lokalene selv, og prosjektleder støtter 
derfor initiativet om å utrede en slik tilbakeføring.  

Stokke kommune har lagt opp til at fremforhandlet avtaleutkast for tilbakekjøp rådhus forelegges 
Fellesnemnda for uttalelse før endelig avtale inngås mellom Stokke kommune og Stokke 
Pensjonskasse. Prosjektleder mener dette er viktig, all den tid avtalen mest sannsynlig vil ha 
økonomiske konsekvenser for den nye kommunen. Det er i denne sammenheng nødvendig at alle 
økonomiske konsekvenser av en eventuell transaksjon blir utredet, og at disse innarbeides i 
budsjett og økonomiplan for 2017 og påfølgende år. 

Prosjektleder støtter som nevnt vurderingene knyttet til eierskap av bygningsmassen. Den nye 
kommunen vil også få større fleksibilitet i sin planlegging av arealdisponering dersom 
bygningsmassen eies av kommunen selv - uten begrensende vilkår. Disse hensynene må veies 
mot de ulemper som kan oppstå ved en slik transaksjon. Prosjektleder foreslår derfor for 
Fellesnemnda å henstille Stokke kommune i sin videre prosess å synliggjøre at transaksjonen vil gi 
klare fordeler samlet sett både for pensjonskassen og kommunen (eksisterende og nye).  

Prosjektleder foreslår videre at prosjektledelsen i den nye kommunen gis anledning til å delta i 
prosessen på en hensiktsmessig måte.  

 

Utredningen med anbefaling vil bli lagt fram for Fellesnemnda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                  Steinar Lien/Geir Bjelkemyr-Østvang 
Prosjektleder                                                                        Saksbehandler 
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STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2534 
Saksbehandler: Vidar Andersen 

 

Eierskap - Stokke rådhus 
 
 

Saksnr Utvalg Møtedato 

41/2016 Formannskapet 08.06.2016 

44/2016 Kommunestyret 20.06.2016 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen gis fullmakt til å videreføre prosess med sikte på tilbakeføring av rådhuset fra SKP til 
kommunen på de premisser som fremgår av saksutredningen. 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
 
Dokumenter i saksmappen 

Vedlegg: 

1. Notat fra SKB, datert 14. april 2016.  
2. Kommunestyresak «Ansvarlig kapital i SKB», 19.12.1994 
3. Kommunstyresak 127/04 «Særsak budsjett 2005 – overføring av rådhuset til SKP, 

godkjenning av leiekontrakt og innskuddsbevis, 16.12.2004 
4. Verditakst, Arne Kronstad MNTF, 28.01.2014. 

 
Sammendrag 

I notat av 14. april fra Stokke kommunale Pensjonskasse (SKP) v/styreleder (vedlegg 1), 
inviteres kommunen til å drøfte om rådhuset skal tilbakeføres til Stokke kommune. Saken 
legges frem for at formannskapet kan ta stilling til videre prosess. 

 

Saksutredning 

 

Henvendelsen fra SKP: 

I notat av 14.04.16 redegjøres bl.a. for styrets syn på fordeler og ulemper ved en eventuell 
tilbakeføring:  

«… 

· For Stokke kommunale Pensjonskasse har overføringen av rådhuset som et 
tings innskudd i seg selv medført en styrking av egenkapitalen og medført at 
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pensjonskassen derfor har hatt mulighet til investeringer som har gitt en god 
avkastning. 

· Samtidig har pensjonskassen også av selve tinginnskuddet (Rådhuset) fått en 
jevn og stabil avkastning gjennom den normerte husleien. 

· På den annen side må det erkjennes at en kommunal pensjonskasse ikke er 
rigget slik at den kan være en profesjonell eiendomsbesitter. Det er tydelig at 
det i den perioden pensjonskassen har eid Rådhuset ikke har vært stillet 
strenge nok krav til oppfyllelse av leiekontraktens pålegg til leietaker om å 
vedlikeholde bygget og oppgradere bygget til dagens standard/krav m.v. 
Vedlikeholdet har ikke vært optimalt og det er et stort etterslep. 
Det er derfor klart at manglende eierskap har medført liten bevisstgjøring i 
kommunen hva gjelder nødvendigheten av vedlikehold. 

· Kompliserer regnskapsførselen i pensjonskassen pga. regnskapsmessige krav 
om skjevdeling som følge av at verdien på rådhuset overstiger 7 % av de 
forsikringstekniske avsetningene. 

· Husleien er relativt høy for kommunen. 
· Manglende formell og juridisk disposisjonsrett for kommunen over et slikt 

aktivum som et rådhus, begrenser kommunens handlingsrom, særlig i en fase 
hvor kommuner slås sammen.» 
· For ytterligere opplysninger vises til vedlegg 1. 

 
Faktaopplysninger / bakgrunn for saken 

Ved kommunestyrets behandling den 19. desember 1994 ble det vedtatt at Stokke 
kommune overfører bygg til en takstverdi av minst 5 mill. kr til SKP (vedlegg 2). 

Ca. ti år deretter, den 14. juni 2004 (sak 77/04) ble rådmannen gitt fullmakt til å 
fremforhandle avtale med SKP vedr. overføring av rådhuset fra kommunen til SKP. Denne 
behandlingen ble fulgt opp med sak til kommunestyret 16. desember 2004 (sak 127/04) 
hvor overføringen ble vedtatt gjennomført (vedlegg 3).  

Verditakst av rådhuset: 

På oppdrag fra SKP ble det den 28. januar 2014 ble det avgitt takst over eiendommen 
(vedlegg 4). Verdien ble da vurdert til 70. mill. kroner, basert bl.a. på befaring gjennomført i 
desember 2013.  

Grunnlaget for verdivurderingen fremgår av taksdokumentet. Tomten er på 5400 kvm, 
bestående av Gnr. 22, Bnr. 16, 26 og 112. Bygningsmassen er i underkant av 5000 kvm 
(4.956 BTA/4.696 BRA). Takstmannen vurderer at bygningsmassen har etterslep både 
mht. generelt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg. 

Som det fremgår av vedlegg 1 er det avholdt ny takst den 2. mars 2016, hvor verdien er 
vurdert til 76 mill. kroner. 

For ytterligere opplysninger vises til vedlegg. 

Rådmannens vurderinger : 

 

Rådmannen kan i hovedsak slutte seg til vurderingene fra SKP (vedlegg 1) vedrørende 

99



 
fordeler og ulemper ved å tilbakeføre rådhuset fra SKP til kommunen. Rådmannen vil 
spesielt peke på at det er viktig å legge til rette for en god prosess for sammenslåingen av 
så vel pensjonskassene som kommunene. Ved å tilbakeføre rådhuset vil 
egenkapitalsituasjonen mht. aktivaklasser for SKP bli mer som i de to øvrige 
pensjonskassene. For «nye Sandefjord» kommune vil en tilbakeføring muliggjøre at alle 
administrasjonsbygg kan håndteres ensartet mht. gjennomføring av tilpasninger, 
oppgraderinger og fremtidig vedlikehold. Saken har vært drøftet med prosjektleder for 
sammenslåingsprosessen som har sluttet seg til at prosess med sikte på tilbakeføring av 
Stokke rådhus videreføres. 

Det er foreløpig ikke gjort en detaljert vurdering av de budsjettmessige konsekvenser av et 
eventuelt tilbakekjøp. I utgangspunktet vil det for Stokke kommune påløpe en utbetaling på 
den salgssummen som legges til grunn ved transaksjonen. Samtidig faller årlige 
husleieutbetalinger bort. Avhengig av hvordan denne finansieres, vil da kommunens 
budsjetter få en mer-/mindrebelastning lik differansen mellom husleie og finansieringsutgift.  

Imidlertid har kommunen også et finansieringsansvar for SKP. Dersom transaksjonen 
medfører endret behov for premieinnbetaling fra kommunen, vil denne og evt. 
arbeidsgiveravgift måtte tas hensyn til i den endelige budsjettmessige vurderingen. For 
SKP vil bortfall av eiendomsmassen og tilhørende husleie bli erstattet med salgssummen 
som ved forvalting gir en årlig forventet avkastning. Eventuelle konsekvenser mht. behov 
for premieinnbetaling fra kommunen er foreløpig ikke avklart. 

Behovet for å øke budsjett for bygningsmessig vedlikehold av rådhuset, vil være gjeldende 
uansett videre prosess mht. eierskap. Eventuelle frigjorte driftsmidler, etter en samlet 
vurdering av alle budsjettmessige konsekvenser av en eventuell tilbakeføring, bør vurderes 
benyttet til dette formålet. Budsjettbehov for vedlikehold fremover, bla. med bakgrunn i 
mangefult vedlikehold av Stokke rådhus, vil bli drøftet av Fellesnemnda ved behandling av 
sak om rammer for budsjett 2017 og økonomiplan for 2017-2020 i juni. 

 
Konklusjon 

Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale at kommunen stiller seg positiv til 
invitasjon fra SKP til en prosess med sikte på å tilbakeføre rådhuset til kommunen. 
Vilkårene for en eventuell overføring bør fastsettes, etter dialog med pensjonskassen, i et 
forslag til avtale som legges frem for pensjonskassens styre og for kommunestyret til 
godkjenning. Rådmannen vil anbefale at følgende premisser legges til grunn: 

· Et eventuelt kjøp gjøres til markedsverdi etter takst innen utgangen av 2016. 
· Det kan vurderes å finansiere kjøpet ved selgerkreditt (lån i SKP), forutsatt 

konkurransedyktige vilkår. 
· Det skal legges til rette for at et eventuelt forslag til avtale mellom SKP og kommunen 

kan fremmes for Fellesnemnda til uttalelse før det legges frem sak til kommunestyret 
for godkjenning. Budsjettmessige konsekvenser for Stokke kommune i 2016 og med 
videreføringskonsekvenser for «nye Sandefjord kommune » innarbeides i 
saksutredningen.  
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Behandlinger og vedtak: 

Formannskapet             08.06.2016 
 
Behandling: 
Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0) 

 

 

Formannskapets vedtak: 
Rådmannen gis fullmakt til å videreføre prosess med sikte på tilbakeføring av rådhuset fra 
SKP til kommunen på de premisser som fremgår av saksutredningen. 

 
 

 

Kommunestyret             20.06.2016 

 
Behandling: 
Representant Jahn Magnus Jahnsen (H) og representant Jill Eirin Undem (SP) erklærte 
seg innhabil og vek setet. 

Votering: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (27-0). 

 

Kommunestyrets vedtak: 
Rådmannen gis fullmakt til å videreføre prosess med sikte på tilbakeføring av rådhuset fra 
SKP til kommunen på de premisser som fremgår av saksutredningen. 
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Tiltaksplan

Kommune Stokke kommune

Bygning Rådhuset

Av Petter Ugland

Periode 2016 til 2020

Dato/tid tor 21. apr 10:30

Budsjett-type Alle

Generell kommentar Vedlikeholdsplan 2016 - 2020 sett i sammenheng med mulig erverv, behov for oppgradering og
nødvendig lukking av avvik. 
Kjøp i 2016 reduserer leiekostnadene med 22 mill. kroner i perioden 2017-2020.

Alle kostnader i '000 kr 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Total 1 340 25 504 4 285 997 918 33 044

1 - BYGNING 1 180 16 768 4 285 997 918 24 148

Tiltaksplan for 'Rådhuset' - 2016 til 2020 - Side 1 av 5102



Kommentar: Tiltakene bygger på tiltaksplan og
Prosjektutviklingsrapport fra Caveriong AS - EPC, påviste avvik og
driftsoppfølging.

1-1 Bygning utvendig 430 2 899 536 554 574 4 993

INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er utvendige forhold ved bygningen
tilfredsstillende? <br/>Ved 0 eller 1: Hopp over de neste spørsmålene om
bygning utvendig.

0 518 536 554 574 2 182

Kommentar: Driftsbudsjett har ikke dekning for ordinært vedlikehold
satt til kr 100,- per m2 per år

Er det tegn på vannlekkasjer - klimaskall (tak og fasader) 30 0 0 0 0 30

Kommentar: Utbedring av taklekkasje over formannskapssalen og
vindeltrapp til galleri i kommunestyresalen

Er det synlige skader på takbelegg eller takstein, inkl. lekter? 100 2 070 0 0 0 2 170

Kommentar: Vask og avdekking av tilstand
Utbedring av takbelegg

Er det synlige skader på beslag, israfter, takrenner eller nedløp? 50 0 0 0 0 50

Kommentar: Småskadeutbedringer

Er det synlige skader på fasader (panel, vinduer, dører)? 0 311 0 0 0 311

Kommentar: Bytte aluminiumsdører

Er det problemer med smelting av snø og isdannelser? 200 0 0 0 0 200

Kommentar: Etablere snøsmelteanlegg i utsatte renner og nedløp

Er det tilfredstillende rassikring/snøsikring? 50 0 0 0 0 50

Kommentar: Små skader må repareres på snøfangere

1-2 Bygning innvendig 50 3 416 3 749 443 344 8 002

Er det synlige skader - inventar/utstyr? 50 0 0 0 0 50

Kommentar: Vannskade på utsmykningen i kantine.

Tiltaksplan for 'Rådhuset' - 2016 til 2020 - Side 2 av 5103



Er det synlige skader på vinduer eller dører? 0 3 105 3 321 0 0 6 426

Kommentar: Alle vinduer må skiftes p.g.a. kritiske feil på åpne
lukkefunksjoner, samt manglende isoleringsevne.

Er det synlige skader på gulvbelegg? 0 311 428 443 344 1 526

Kommentar: Mange gulvbelegg er nedslitt og må skiftes over en
periode

1-3 EL-anlegget (ledninger, kabling, faste installasjoner) 200 0 0 0 0 200

Er det oppstått branner eller ulykker som er i forbindelse med elektrisk
utstyr/materiell. SKAL RAPPORTERES TIL DET STEDLIGE TILSYN / E-VERKET.

200 0 0 0 0 200

Kommentar: Elanlegget utbedres i 2016 for å ivareta forskriftskrav

1-4 Varme og ventilasjonsanlegg 500 10 453 0 0 0 10 953

Fungerer varmeanlegget som forutsatt? (varmepumper, fjernvarme, etc.) 0 776 0 0 0 776

Kommentar: Utfasing av fossilt brendsel

Fungerer ventilasjonsanlegget som forutsatt? 500 9 677 0 0 0 10 177

Kommentar: Ventilasjon i rådhuset må oppgraderes for å ivareta
inneklima

2 - INNEMILJØ 0 8 529 0 0 0 8 529

Kommentar: Besparelser, som resultat av investeringer, for
energiforbruk fremkommer av Prosjektutviklingsrapport fra Caverion AS

2-2 Luftkvalitet 0 2 795 0 0 0 2 795

INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er forholdene ved inneklima, luftkvalitet,
temperatur, lys og lyd tilfredstillende? Ved 0 eller 1: Hopp over de neste
spørsmålene om luftkvalitet.

0 2 795 0 0 0 2 795

Kommentar: SD anlegg for styring av all energiforbruk

2-3 Temperatur 0 518 0 0 0 518

Er det tilfredsstillende og vedlikeholdt solavskjerming som er enkel å
bruke/regulere?

0 518 0 0 0 518
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Kommentar: Solskjerming faller ned og må oppgraderes

2-4 Lys 0 5 216 0 0 0 5 216

Er det tilfredsstillende belysning i lokalene? 0 5 216 0 0 0 5 216

Kommentar: Gammel armatur må skiftes og konsekvensen medfører
skifte av himlinger

3 - UNIVERSELL UTFORMING 0 52 0 0 0 52

3-4 Bygningens tilgjengelighet 0 52 0 0 0 52

Skilt og annen informasjon lett å forstå og følge? 0 52 0 0 0 52

Kommentar: Behov for oppdatering av veiledende kundeinformasjon

4 - BRANN OG BEREDSKAP 160 0 0 0 0 160

Kommentar: Åpent myndighetspålagt avvik lukkes ved revidering av
brannteknisk konsept og tegninger.
Arbeid pågår

4-1 Branndokumentasjon organisatorisk 75 0 0 0 0 75

INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er forholdene ved branndokumentasjon
organisatorisk tilfredsstillende? <br/>Ved 0 eller 1: Hopp over de neste
spørsmålene om branndokumentasjon organisatorisk.

75 0 0 0 0 75

Kommentar: Revidering av brannteknisk dokumentasjon

4-2 Dokumentasjon teknisk utførelse 85 0 0 0 0 85

Bruks/driftsendring siste 12 mnd: Er eventuelle bygningsmessige
endringer som har betydning for brannsikkerheten dokumentert?

50 0 0 0 0 50

Kommentar: Eventuelle tiltak som avdekkes ved revisjon av
brannteknisk tilstand

Er bygningen teknisk tilrettelagt for evakuering av personer som normalt
vil ha behov for assistert rømning?

15 0 0 0 0 15

Kommentar: Helsestasjon - Muliggjøre rømning over tak.
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Branntetting: Er ettersyn utført jevnlig av driftspersonellet? (brannceller/-
seksjoner, rør-, kabelgjennomføringer m.m.)

20 0 0 0 0 20

Kommentar: Tiltak som avdekkes av revisjon

5 - YTRE MILJØ OG UTEOMRÅDER 0 155 0 0 0 155

5-3 Nedgravde tanker 0 155 0 0 0 155

Er det nedgravde oljetanker på eiendommen? Hvis ja, er tilstand
dokumentert og registrert i hht. forskrift?

0 155 0 0 0 155

Kommentar: Nedgravd oljetank må utbedres/fjernes
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3371 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Kommunale fakturaer - Forfallsdato og antall terminer 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
79/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

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 

 

 

 
Bakgrunn 

Stokke, Andebu og Sandefjord har ulike forfallstidspunkter og ulikt antall terminer for betaling for 
opphold i kommunale barnehager og SFO, deltakelse på kulturskole, husleie for kommunale 
boliger, VAR-avgifter og pleie- og omsorgstjenester m.v. Det må legges opp til at kundene i nye 
Sandefjord behandles likt uavhengig av hvor i kommunen man bor. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8.august 2016, sak 76/2016, og gjorde slikt 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 
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Saksfremstilling 

Barnehage og SFO 

For opphold i barnehage og SFO har Andebu og Stokke månedlig belastning med forfall 20. i 
inneværende måned, dvs. delvis forskuttering. Sandefjord har full forskuddsbetaling med forfall 1. i 
hver måned. 

Prosjektleder anbefaler at nye Sandefjord innfører forskuddsbetaling med forfall 1. i hver måned for 
opphold i inneværende måned. Det anbefales videre at forfallstidspunktet i Andebu og Stokke blir 
lagt om allerede fra barnehageårets begynnelse, dvs. f.o.m. august 2016. Bakgrunnen for å legge 
om allerede f.o.m. august er at dette vil skape mindre likviditetsmessige utfordringer for foreldre og 
foresatte enn om endringen legges til årsskiftet. 20. juni betaler foresatte for opphold i juni og 1. 
august betales for opphold i august. Juli er «feriemåned». Dersom man venter med å innføre forfall 
1. i hver måned til årsskiftet, vil betaling for desember skje 20. desember, og allerede 1. januar vil 
man måtte betale for opphold for januar. Det anbefales at foresatte i Andebu og Stokke blir varslet 
om endring av forfallsdato med brev i juni. 

Kulturskolen 

Stokke, Andebu og Sandefjord belaster 2 ganger i året om lag midt i semesteret, men med ulike 
forfallsdatoer.  

Prosjektleder anbefaler at nye Sandefjord innfører forskuddsbetaling med forfall i forbindelse med 
akseptering av plassen knyttet til oppstart i h.h.v. høsthalvåret og vårhalvåret. 

Husleie 

Forfall for husleie følger i dag praktiseringen for opphold i barnehage og SFO, dvs. 20. i hver 
måned i Andebu og Stokke og 1. i Sandefjord. Mange leietakere i kommunale boliger er trygdede. 
Erfaringen viser at en del leietakere i Sandefjord betaler husleia etter purring om lag samtidig med 
utbetaling av trygd rundt 20 i måneden. 

Fordi mange av leietakerne er trygdede anbefaler prosjektleder at nye Sandefjord innfører forfall 
20. i hver måned med virkning fra årsskiftet. Leietakere varsles om dette i god tid. 

Kommunale avgifter (VAR) 

Andebu og Stokke har 4 terminer, mens Sandefjord har 2 terminer.  

Andebu har forfall 28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november. 

Stokke har forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 

Sandefjord har forfall 21. mars og 21. september. 

Prosjektleder anbefaler at nye Sandefjord benytter 4 terminer av hensyn til beløpsstørrelsen på 
fakturaen. Prosjektleder anbefaler at nye Sandefjord viderefører forfallsdagene i Stokke, dvs. 20. 
februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 

Sandefjord har vist fleksibilitet overfor kunder som ønsker delbetaling, f.eks. betaling hver måned. 
Fleksibiliteten er arbeidskrevende fordi innbetalingen mangler fakturareferanse. Innføring av flere 
terminer, og mindre beløp pr. termin bør redusere behovet for tilbudet om delbetaling hver måned.   
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Som en viktig del av innfordringen i Sandefjord mottar kunder varsel om stengning av vannet 
dersom betaling ikke har funnet sted etter annen gangs varsel (betalingsoppfordring). Dette er et 
effektivt innfordringsmiddel. Varsel om stengning av vann fører til at 150 av 200 kunder betaler 
etter å ha mottatt varselet. 

Innføring av 4 terminer vil gi merarbeid samlet. Da Haugesund endret fra 2 til 4 terminer, erfarte 
man at kunder som ikke betalte til forfall etter 2 terminer heller ikke betalte til forfall etter 4 terminer. 
Innføring av 4 terminer vil føre til at opplegget med stengnings¬varsel for vann faller bort. Tiden 
mellom utsending av varsel om stengning av vann og ny termin blir for kort.  

Prosjektleder har ikke oversikt over omfanget av merarbeidet når regningene sendes ut 4 
istedenfor 2 ganger pr. år etter nåværende praksis til hovedtyngden av kundene. Bortfall av 
muligheten til å dele opp betalingen gjennom månedlig betaling vil frigjøre tid og dermed redusere 
det samlede merarbeidet etter overgang til 4 terminer.  

Festeavgifter 

Andebu og Stokke har forfall på festeavgifter en gang i året, h.h.v. 20. juni og 20. juli. 
Festeavgiftene i Sandefjord sendes sammen med VAR-avgiftene. 

Det er ikke legalpant for festeavgifter, og prosjektleder anbefaler at festeavgiften håndteres utenom 
VAR-avgiftene og med 2 terminer med forfall h.h.v. 20. april og 20. september.  

Pleie- og omsorgstjenester 

Pleie- og omsorgstjenester omfatter betaling for praktisk bistand, trygghetsalarm, langtidsopphold i 
institusjon, korttidsopphold i institusjon, dagopphold i institusjon, korttidsleilighet og tilsyn. 

Andebu og Sandefjord har samme opplegg med fakturering for hel måned og forfall 20. i 
påfølgende måned. Stokke har delvis forskuddsbetaling for enkelte tjenester mens andre tjenester 
betales etterskuddsvis. 

Fakturering for hele måneder gir god oversikt og er lett å forstå for kundene. Prosjektleder 
anbefaler at fakturaen omfatter kalendermåneden med forfall 20. i etterfølgende måned. 

Tilfeldig fakturering 

Andebu fakturerer en gang pr. måned. Sandefjord fakturerer to ganger pr. uke. Fakturering 2 
ganger pr. uke har fått utfordringer etter at posten sluttet med postombringing på lørdager. 

Prosjektleder anbefaler fakturering en gang pr. uke med forfall 21 dager etter fakturadatoen. 

Informasjon 

Kundene skal informeres om endringer i forfallstidspunkt i god tid før endringen finner sted. 

Administrative konsekvenser 

Ved overgang til ny kommune vil det være nødvendig med forholdsvis omfattende arbeid for å 
legge alle kunder inn i samme fagsystem, sikre riktige fakturaer og forfall fremover. Prosjektleder 
anbefaler Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å finne lempelige ordninger eller 
overgangsløsninger dersom dette blir nødvendig. Fakturering og innfordring er områder hvor 
kravet til nøyaktighet og kvalitet er viktig, og dersom det blir behov for forskyvninger eller justering 
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av fremdrift er det hensiktsmessig at dette er innenfor prosjektleders fullmakter. 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Thor Fjellanger 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3372 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Møteplan 2016 for nye Sandefjord kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
80/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Møteplan 2016 legges frem for vedtak i Fellesnemnda slik den fremkommer av saken 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1: Moteplan 2016 
 
Saksfremstilling: 

I henhold til kommunelovens § 32 Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse, 
heter det 
i nr.1 at møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet 
selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller 
minst 1/3 av medlemmene krever det.  
 
Fellesnemnda besluttet i sak 56/15 den 22.9.2015 at konstituerende kommunestyremøte 
skal avholdes 19. oktober 2016 kl. 18.00 i bystyresalen, Sandefjord rådhus. 
 
Øvrige møtedatoer er ikke fastlagt og prosjektleder legger med dette fram forslag til 
møteplan for 2016 for kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, de 5 
hovedutvalgene, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.  
 
De politiske gruppemøtene er planlagt til mandager i samme uke som hovedutvalgsmøtene. 
Saken legges fram for fellesnemnda for deretter å skulle behandles i kommunestyret i første 
møte. 
 
Saken ble behandlet i Arbeidsutvalget 8.august 2016, sak 77/2016. I samsvar med vedtak 
gjort i Arbeidsutvalget fremmer prosjektleder forslag til møteplan for 2016.  
 
Arbeidsutvalget diskuterte også forslag til møteplan 2017 og gav signaler for videre arbeid. 
Prosjektleder legger opp til at sak om møteplan 2017 fremmes for Fellesnemnda sitt møte 
20.september 2016.  
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Utkast til møteplan 2016 

Møteplanen gjelder for perioden fra og med konstituerende møte i kommunestyret 19.10.16.  

Det foreslås to møter i kommunestyret som legges til onsdag 9.11 kl. 18.00 og torsdag 15.12. 
kl.09.00 som dagmøte for behandling av budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020.   

Det foreslås to møter i formannskapet som legges til tirsdager henholdsvis 25.10 kl.18.00 og 29.11 
kl. 09.00. Møtet den 29.11 foreslås som dagmøte for behandling og innstilling budsjett 2017 og 
økonomiplan 2017 – 2020 til kommunestyret.  

Det foreslås ett møte i hovedutvalgene for behandling av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-
2020. Møtene er fordelt på 2 dager i november.  

Det er også innarbeidet ett møte i november for Administrasjonsutvalg, samt Eldreråd, Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet. Dette er satt opp i forkant av møtene i 
hovedutvalg og formannskapet.  

Det er satt av tid til gruppemøter mandag før hovedutvalgsmøtene, men partiene velger selvsagt 
selv når gruppemøter avholdes. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Stein Rismyhr 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Vedlegg 1 Fellesnemnda 23.august 2016 
Møteplan 2016 Nye Sandefjord kommune 

Dato Oktober  Uke Dato November Uke  Dato Desember  Uke 

1 lø 
 

1 
  

1 
  

2 sø 
 

2   
 

2 
  

3 
 

40 3 
  

3 lø 
 

4 
  

4 
  

4 sø 
 

5 
  

5 lø 
 

5 
 

49 

6 
  

6 sø 
 

6 
  

7 Utsendelse KST 
 

7 
 

45 7 
  

8 lø 
 

8 

Budsjettpublisering 

 
8 

  

Utsendelse råd, 
utvalg og FSK 

9 sø 
 

9 KST kl.18.00 
 

9 
  

10 
 

41 10 
  

10 lø 
 

11 
  

11 
  

11 sø 
 

12 
  

12 lø 
 

12 
 

50 

13 Utsendelse FSK 
 

13 sø 
 

13 
  

14 
  

14 
 

46 14 
  

15 lø 
 

15 
  

15 KST kl 9.00 b 

16 sø 
 

16 
  

16 
  

17   42 17 
ER/RMNF/UR 
kl.9.00 

 
17 lø 

 
18 

  
18 

  
18 sø 

 
19 KST kl 18.00 

 
19 lø 

 
19 

 
51 

20 
  

20 sø 
 

20 
  21 

  
21 

ADU kl.13.00 

47 21 
  

 
Gruppemøter kl. 
18.00 

22 lø 
 

22 
KFBS/HSO/NE kl. 
18.00 

 
22 

  
23 sø 

 
23 MP/OK kl.18.00 

 
23 

  
24 

 
43 24 

  
24 lø 

 
25 FSK kl.18.00 

 
25 Utsendelse FSK 

 
25 sø 

 
26 

  
26 lø 

 
26 2. juledag 52 

27 
  

27 sø 
 

27 
  

28 Utsendelse KST 
 

28 
 

48 28 
  

29 lø 
 

29 FSK kl.9.00 b 29 
  

30 sø 
 

30 
  

30 
  

31 
 

44 
   

31 lø 
  

KST Kommunestyret 
 FSK Formannskap 
 ADU Administrasjonsutvalget  

KFBS Kultur, friluftsliv, by - og stedsutvikling 
HSO Helse, sosial og omsorg 

 NE Næringsutvikling og eiendom 
MP Miljø- og plansaker 

 OK Oppvekst og kunnskap 
 ER Eldreråd  

RMNF Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
UR Ungdomsråd  
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2049 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Digitaliseringsarbeidet i nye Sandefjord 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
81/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

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.  

 

 

Vedlegg: 
Dok. strategi digitalisering 
 
Bakgrunn 

I forhandlingsutvalgets utredning er det stadfestet at den nye kommunen skal  

• gjøre hverdagen enklere for innbyggerne 

• sikre effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre 
tjenester for innbyggerne» 

Digitalisering og nye løsninger er et satsingsområde i den nye kommunen, og nøkkelområder for å 
realisere disse målene som er formulert i forhandlingsutvalgets utredning.  

Denne saken legges frem for fellesnemnda for å få en folkevalgt forankring av retningsvalg og hva 
som skal legges til grunn ved utarbeidelse av en digitaliseringsstrategi. I neste omgang vil dette få 
anvendelse for hvilke ambisjoner og målsettinger som skal prege den nye kommunens satsinger 
på digitaliseringsområdet.  

En digitaliseringsstrategi vil legges frem for folkevalgt behandling senere, og denne saken og 
vedlegget har mer verdi som et retningsvalg og forankring for videre arbeid.  
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Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8.august 2016, sak 78/2016, og gjorde slikt 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. 

Digitalisering i alle bransjer 

I Aftenposten 27.1, 2016 ble det vist en grafisk fremstilling (utarbeidet av konsulentselskapet 
Deloitte) over hvor raskt og omfattende digitaliseringen vil påvirke arbeidslivet de neste årene.  

 

 

Digitalisering vil påvirke alle bransjer, også kommunesektoren, og heller ikke Sandefjord kommune 
er uforberedt på dette. For at igangsatte digitaliseringstiltak skal få effekt må vi sikre at de er godt 
samkjørt og koordinert – først da får vi ut ønsket nytten i form av forenkling, innsparing eller andre 
gevinster av tiltak som iverksettes. 

Det er ønskelig at nye Sandefjord kommune kan møte den digitale transformasjonen ved å ha en 
samordnet satsing på digitalisering, og dette bør gi oss stor sannsynlighet for å realisere et 
forenklings- og effektiviseringspotensial. Det er altså ikke tilstrekkelig å iverksette forenklinger eller 
nye løsninger dersom en ikke samtidig klarer å «veksle» denne effekten i form av økt 
handlingsrom eller reelle valg om andre prioriteringer eller anvendelser av ut oppnådde 
gevinstene. 
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Utformingen av digitaliseringsstrategien – hovedtrekk 

Formålet med å utarbeide en digitaliseringsstrategi er å synliggjøre hvilke ambisjoner som er på 
området, hvilke overordnede prinsipper som legges til grunn og tydeliggjøre hvordan man ønsker å 
arbeide overfor publikum (innbyggere, næringsliv) og medarbeiderne (herunder tillitsvalgte, og 
ledere).  

Det kan formuleres fire prinsipper for arbeidet med digitalisering, og realisering av disse anses som 
vesentlige (avgjørende) for å lykkes:  

· Effektivitet og gevinstrealisering 
· Forenkling 
· Samspill 
· Åpenhet 

Vedtatt digitaliseringsstrategi vil danne grunnlag for en mer detaljert handlingsplan. 
Handlingsplanen vil utarbeides høst 2016, og legges frem for folkevalgt vedtak i forbindelse med 
budsjettvedtak 2017.  

Prosjektet digitalisering 

Det er nedsatt en bredt sammensatt administrativt prosjektgruppe, med særlig ansvar for å:   

· Utarbeide utkast til prinsipper for digitaliseringsarbeidet  
· Utarbeide handlingsplan som synliggjør ambisjoner og prioriteringer  
· Utarbeide måle- og evalueringskriterier  
· Utarbeide systematikk for gevinstrealisering  
· Revidere Utarbeide digitaliseringsstrategien med handlingsplan  
· Sikre at personvern og informasjonssikkerhet ivaretas i de aktuelle prosjektene 

Alle kommunalområdene stiller med deltager i prosjektgruppen, i tillegg til økonomi, HR, IT og 
arkiv. De tillitsvalgte har med en hovedtillitsvalgt i gruppen. Prosjektgruppens rapporterer til en 
styringsgruppe. Denne utgjøres av prosjektledergruppen frem til 1.1 2017, og rådmannens 
ledergruppe fra 1.1. 2017.   

Prosjektleders kommentarer 

Som det fremgår av vedlegget er det høye ambisjoner på digitaliseringsområdet, med mye aktivitet 
på mange områder. Prosjekter og vil berøre mange innbyggere og ansatte.  

Digitaliseringsprosjekter har et store potensial på flere måter. Eksempelvis viser studier som er 
gjennomført av pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune at det er mye å hente på å innføre 
velferdsteknologi, og at resultatene sees både som reduserte kostnader og økt brukertilfredshet. 
Mens det tidligere har vært anført at teknologien fortrenger de «varme hendene» så viser studier at 
opplevelsen er motsatt når teknologien brukes riktig; Bruk av teknologi avlaster personale og 
pårørende slik at det reelt kan være mer menneskelig kontakt og nærhet for de pleietrengende.  

Digitalisering og nye løsninger kan både på kort mellomlang sikt ha betydning for det kommunale 
tjenestetilbudet og samhandlingen med innbyggere og næringsliv. Velferdsteknologi kan benyttes 
både i institusjons- og hjemmetjenester, og være til nytte for brukere i mange aldre og med ulike 
utfordringer – f.eks fysiske funksjonsnedsettelser.  

Digitalisering forbindes dessuten ofte med en styrket innbyggerdialog – både generelt og mer 
spesifikt innenfor eks skole, byggesak, servicetorg osv. Nye Sandefjord blir en vidstrakt og 
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ulikeartet kommune, og digitale verktøy og muligheter kan kompensere for eventuelle ulemper som 
ellers kan inntreffe når avstander øker – kort sagt sikre og styrke publikums mulighet til å 
kommunisere med kommunen.  

Realisering av digitale prosjekter forutsetter at deg gjøres grunninvesteringer. Hvilke prosjekter 
som bør prioriteres blir ikke konkretisert i denne saken. I forbindelse med budsjettsaken vil det bli 
lagt frem en egen handlingsplan som synligjør konkrete prioriteringer. I den saken vil det også bli 
konkretisert hvilke gevinster som en ønsker å realisere, hvilke effekter en ønsker å realisere og 
hvordan de konkrete prioriteringene skal bli evaluert.  

Enkelte digitaliseringsprosjekt vil ha kommunens innbyggere og brukere som primær målgruppe – 
eks velferdsteknologi, innbyggerdialog og ulike varslingstjenester.  

Andre funksjoner vil i stor grad berøre kommnens ansatte – deres arbeidsformer og verktøy – men 
hvor effekten vil være bedre kvalitet, raskere saksgang og en mer rasjonell ressursutnyttelse. Dette 
kan f.eks være  

· Utveksling av informasjon om brukere av omsorgstjenester mellom hjemmetjenesten og 
fastlegen 

· Smidig saksgang ved innmelding av vedlikeholds- eller reparasjonsoppdrag mellom et 
tjenestestd og kommunens eiendomsforvaltning 

· Sporbar og rask dokumenthåndtering ved behandling av ulike typer søknader, blant annet 
felles tilgang på relevante vedlegg, mulighet for å legge på notater/kommentarer  

Rent generelt vil en digital arbeidsform også ivareta et stadig økende behov for dokumentasjon og 
etterrettelighet i forvaltningen.  

Digitalisering skal være for alle - uansett erfaringsbakgrunn, alder eller behov. I dag ser vi at de 
mest kyndige og erfarne brukerne er unge; de som er født inn i den digitale tilværelsen. Deres 
arbeidshverdag vil i fremtiden ha en digital tilstedeværelse som langt overstiger den nåværende, 
og mange har en selvfølgelig omgang med teknologi.  

De fleste voksne og eldre benytter også digitale verktøy og løsninger men mange – særlig eldre - 
opplever teknologi som komplisert og vanskelig tilgjengelig. Mange synes også det er urimelig at 
man «tvinges» over på digitale løsninger som man kanskje ikke har utstyr for å benytte, eller at det 
er økonomiske ulemper ved å ikke bytte til digitale alternativ.  

Det er viktig at nye løsninger ikke virker ekskluderende, og slik sett bør de supplere og komme i 
tillegg til mer tradisjonelle kommunikasjonsformer. I tråd med avtalen mellom KMD og KS ønsker 
dessuten Sandefjord kommunen å tilrettelegge for veiledning slik at flere befolkningsgrupper kan 
nyttiggjøre seg digitale verktøy. Å beherske «hverdagens digitalitet» kan også virke inkluderende 
og motvirke utenforskap – f.eks å nyttiggjøre seg ulike nettsider og «gjør-det-selv»-løsninger som 
tilrettelegges av både offentlige og private tjenesteytere, å kunne bestille billetter for reiser og 
kulturelle aktiviter, og å uttrykke sin mening og ha kontakt med andre via sosiale medier og epost. 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Lars Petter Kjær 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Digitalisering 
i Sandefjord kommune

Bakgrunn
Digitalisering har gått fra å være et begrep for IKT-miljøene, til å bli et begrep 
som de fleste legger en mening i. Robotisering, effektivisering og automatiser-
ing er ofte benyttede begreper for å betegne en utvikling bygget på digitalisering, 
men også forenkling, deling og velferdsteknologi. 

Noen mener vi er ved inngangen til en ny industriell revolusjon. De hevder  
digitalisering vil endre arbeidslivet på en dyp og grunnleggende måte.
Velferdsnivået i Norge er høyt. I en rangering offentliggjort i den engelske 
avisen The Independent er Norge det landet i verden som fremstår som mest 
velstående, best på helse og tryggest (Independent.co.uk, 27.mai). 

Fremover vil ikke inntektene stige like mye som kostnadene vil øke. Levealderen  
øker samtidig som gullalderen i norsk økonomi er på hell. Innbyggernes  
forventninger om tilgjengelighet, brukerorientering og et individualisert service- 
nivå er høye og vil om noe fortsatt øke. Dette forutsetter nytenkning for at 
man skal evne å levere på ønsket nivå. 

Den demografiske utviklingen er i seg selv en en viktig driver for omstilling i 
offentlig sektor. Levealderen er forventet å stige, de eldre lever lengre, det blir 
flere med komplekse behandlings- og pleiebehov, samtidig som mange eldre 
vil bevare god helse.  Det vil bli store utfordringer med å få tilstrekkelig med 
kompetente medarbeidere/ «varme hender» ihelse- og omsorgstjenestene. 
Nøkkelen er å utvikle nye måter å yte viktige tjenester på.  

Nye Sandefjord kommune er i ferd med å bygges. Den nye kommunen er i 
drift fra 1.1.2017 men ikke alt vil være på plass. Det vil ta tid å bygge  
kommunen ferdig. Vi kjenner ikke hvilke løsninger som vil prege kommunens  
tjenesteproduksjon om fem år, enda mindre om ti år. Endringene kommer fort, 
og de skjer på mange områder på likt. 
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Derfor kan vi med rette si at vi er ved et veiskille. Nye løsninger og ny teknologi 
blir utviklet og tatt i bruk i alle bransjer og alle næringer, og har endret vaner 
og forbruksmønstre verden rundt. Men mye videreføres også fra de tre  
kommunene. Kommunens innbyggere vil fortsatt etterspørre god kvalitet i 
tjenestene. Vi vet de vil ha gode og tydelige svar på spørsmål, og vi vet de vil 
kunne løse sine oppgaver og behov når det passer dem, ikke begrenset av 
rådhusets og administrasjonens åpningstider.

Kommunen skal utvikle nye løsninger som skal gjennomføres, men hvor  
effektene kanskje ikke fullt og helt kan avleses før om flere år. Det gjør det ikke 
mindre viktig og riktig å satse på digitalisering. Dette dokumentet synliggjør 
ambisjonene kommunen har på digitaliseringsområdet, og dokumentet prøver 
å vise hvordan digitaliseringen kan være med på å forme en kommune som 
kjennetegnes av forenklinger, effektiviseringer, samspill og åpenhet.  

Informasjonssikkerhet og ivaretagelse av personvern er en viktig del av  
digitaliseringsarbeidet. Hvordan dette gjennomføres og ivaretas vil frem- 
komme i kommunens internkontrollsystem. Dette konkretiseres og har 
spesiell oppmerksomhet i de ulike delprosjektene. 
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Enklere for innbyggeren – 
enklere for medarbeideren
Hilde (50) bor og jobber i Sandefjord kommune. Hun har barn 
på ungdomsskolen og videregående, og har foreldre som klar-
er å bo hjemme i egen leilighet med hjelp fra hjemmetjenesten. 

Hilde har overtatt barndomshjemmet og ønsker å pusse opp, 
og sette opp et tilbygg på tomten. Hun har aldri levert en  
byggesøknad før, men finner hjelp til utfylling, og finner en huske-
liste og snarveier til dokumenter hun trenger. I byggesaksarkivet 
finner hun en oversikt over alle søknader som er registrert på 
adressen. Når saken er opprettet kan hun til enhver tid se hvor 
i saksbehandlingsprosessen hun befinner seg, og hvem som 
har saken hennes. Hilde opplever prosessen som overraskende 
enkel, og hun klarer å finne ut av det selv. 

Hildes sønn – Tom - går siste år på ungdomsskolen. Han 
er alltid på nett og mobilen er aldri langt unna. Han mottar 
stadig små meldinger fra kontaktlæreren sin, og leverer alle 
oppgaver på nettet. Når han jobber i grupper jobber de sam-
tidig i dokumenter, presentasjoner og regneark. Vurderinger 
får han på nett og de foresatte har full tilgang til dialogen 
mellom han som elev og skolen. Tom syns det er litt kjedelig 
at moren vet alt, men samtidig er han glad for tett oppfølging 
og at hun bryr seg. 

Foreldrene til Hilde har fått installert den nyeste kamera- 
telefonen. Den er koblet med nettet og med PC, og gjør at 
datteren kan følge med på en helt annen måte. Det opplever 
de er trygt. Nå kan Hilde selv se hvordan foreldrene har det, 
og det er blitt lettere å spørre om stort og smått. Men den 
store forskjellen er at Hilde kan hjelpe til på en mye bedre 
måte med tilretteleggingen i hjemmet deres. Hilde er i jevn 
dialog med hjemmetjenesten og har en god innsikt i hva som 
skjer når de er på hjemmebesøk. Hilde kan følge med på hva 
som er gjort og når. Skal de til legen eller tannlegen, og skal 
medisindosene endres får Hilde umiddelbart en oppdatering. 
Uten at hun trenger å være tilstede selv hele tiden. 

Målene og 
ambisjonene  

i dette 
dokumentet 

kan uttrykkes 
som et 

scenario  
for de neste 

årene. 
Hvordan vil 
det kunne  

se ut?
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Hilde jobber som avdelingsleder. Hun jobber fortsatt på PC, men etter hvert 
like mye på mobile enheter. Hun saksbehandler noe, men ikke hver uke. Det er 
utviklet gode dokumenthåndteringsrutiner og det er blitt enkelt å finne saker 
og dokumenter som er blitt arkivert.  

Hilde deltar i mange prosjekter på jobben. Prosjektstyringsverktøyet gjør det 
enkelt å dele dokumenter, og det hun trenger er tilgjengelig til enhver tid, ikke 
bare når hun er på jobben. Det samme gjelder opplæringsprogrammene som 
stort sett er digitale. Hilde kan nå dekke opplæringsbehovene når hun selv 
trenger det. Hilde opplever stor fleksibilitet i jobben sin. 
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Prinsipper for digitaliseringen  
i Sandefjord kommune
Digitalisering byr på mange muligheter for en kommune, og har et stort gevinst- 
potensial både med tanke på økt kvalitet og reduserte kostnader. Blant forutset-
ningene for å realisere potensialet, er det nødvendig med god prosjektstyring og 
noen felles prinsipper for digitalisering i kommunen. 

Uten dette, risikerer man et digitalt lappeteppe. Det gir problemer med å ut-
veksle informasjon mellom systemene som ikke henger sammen, og som kan 
være dyrt å drifte. Man sparer for eksempel ikke mye tid om man må skrive 
ut dokumenter fra et system og deretter legge det manuelt inn i et annet.

Et sett med felles prinsipper vil være pilarene i en felles kultur for digitalisering 
i kommunen, og være styrende for utvikling av nye løsninger og videreutvikling 
av eksisterende. 
 

Effektivitet og gevinstrealisering: 
 - I oppstarten av alle digitaliseringsprosjekter skal gevinstanalyse inngå,  
  og en skal ha en plan for hvordan gevinsten kan realiseres 
 - En skal prioritere digitaliseringsprosjekter med størst gevinstpotensial
 - Alle prosjekter evalueres

Forenkling: 
 - Digitaliseringsprosjektene skal som sluttresultat gi tilgjengelige,  
  gode og enkle løsninger til publikum 
 - Digitaliseringen skal frigjøre ressurser i alle ledd for å styrke 
  de publikumsrettede tjenestene
 - Ved utformingen av tjenestene skal det legges til rette for 
  digitalt førstevalg

  

Samspill: 
 - Brukerne står i sentrum for de løsningene som velges, og det 
  utarbeides metoder for å innhente innsikt og kunnskap om brukernes  
  perspektiver
 - Digitale løsninger etableres på tvers av kommunalområder, og på tvers  
  av geografi. Samarbeid med andre kommuner og/eller gjenbruk av   
  eksisterende løsninger bør alltid vurderes
 - Det legges til rette for deling av dokumenter, løsninger og planer
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Åpenhet: 
 - Deling av kunnskap, og fri flyt av idéer og løsninger, forutsetter  
  åpenhet
 - Det skal være transparens i valg av løsninger, i prosjekter og  
  i oppnådde effekter
 - Valg av løsninger, og arbeid i prosjekter bygger på respekt for  
  hverandre, på nysgjerrighet, men også risiko på mulige resultater. 
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Mål for den nye kommunen
Forhandlingsutvalgets utredning definerer flere mål for den nye kommunen. 
Den nye kommunen skal blant annet: 
 
 - Gjøre hverdagen enklere for innbyggerne  

 - Effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler 
  skal benyttes til å gi bedre tjenester for innbyggerne

Digitalisering vil være en sentral innsatsfaktor for å oppnå disse målene. 

På regjeringens nettsted regjeringen.no benyttes følgende definisjon 
av digitalisering

Digital innbyggerdialog 
Dagens innbyggere har stadig større forventinger om digitale tjenester og  
omfanget av forventingene øker. Dette innebærer bl.a at innbyggerne må 
gis mulighetene til å betjene seg selv, slik at de kan få raskere svar og  
bedre tjenester. Gevinstene hentes ut gjennom økt service og god digital  
innbyggerdialog. 

Sandefjord kommune vil jobbe for å unngå digitale skiller i befolkningen, og vil 
søke å opprette et veiledningstilbud som kan bidra til å øke innbyggernes  
digitale deltagelse og kompetanse. 
 
Sandefjord kommune vil gjennom en moderne sak- og arkivløsning initiere bruk 
av løsninger som: 
 • Info-link (Norges mest brukte kommunale publiseringsløsning) 
 • Skjemadesigner 

Digitalisering: En prosess der IKT-systemer blir  
etablert for å løse oppgaver som tradisjonelt har  

blitt gjort manuelt og som regel på papir.  
Digitalisering brukes som en samlebetegnelse på 

overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte 
løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske  

og digitale løsninger.
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Digital ekspedering 
En overordnet målsetting for den nye kommunen vil være å ta i bruk felles-
komponenter for digitale løsninger for ekspedering til ulike brukere som  
innbyggere, næringsliv eller offentlige virksomheter. Dette vil spare tid i  
saksbehandlingen, mottakerne vil motta utsendt korrespondanse raskere  
og man oppnår besparelser i porto- og printkostnader. Slike løsninger sikrer 
dokumentforvaltningens behov for sporbarhet. Sandefjords målsetting om  
Miljøfyrtårnsertifisering imøtekommes gjennom redusert papirproduksjon  
og mindre transport av dokumenter.  

Sandefjord kommune vil gjennom en moderne sak- og arkivløsning ta i bruk 
felleskomponenter som: 
 • SvarUt-integrasjon 
 • SDP-integrasjon (sikker digital postkasse)  
 • Best/EDU-integrasjon 
 • Automatisert innsynsløsning i offentlige dokumenter 

Infrastruktur og IKT-arkitektur
En forutsetning for å kunne digitalisere tjenester er at teknologien fungerer 
som den skal. Med et økende antall systemer og løsninger, kan det fort bli 
uoversiktlig med dertil økende sjanse for at noe går galt. Det er behov for en 
overordnet plan for utvikling og innføring av IKT-systemer.

Forenkling for innbyggere og næringsliv innebærer f.eks. at man skal slippe å 
oppgi informasjon til kommunen flere ganger. Det vil kreve at de ulike  
systemene i kommunen er i stand til å utveksle informasjon med hverandre. 

I tillegg til å gjøre samhandlingen mellom systemer innad i kommunen enklere, 
vil en overordnet plan for IKT også gjøre det enklere å utnytte potensialet som 
ligger i å gjenbruke allerede utviklede løsninger. Offentlig sektor har etablert en 
rekke åpne, gjenbrukbare løsninger som dekker typiske behov på digitaliser-
ingsfeltet, slik som innlogging, autentisering, registre, osv. 

Gjenbruk av slike nasjonale løsninger gjør det lettere for kommuner å sam- 
arbeide om digitalisering. Eksempelvis ved å benytte de nasjonale felles- 
komponentene MinID (autentisering) og Altinn (skjemainlevering). 
 
En god plan er ikke bare avgjørende for å legge teknisk til rette for digitale 
tjenester, men også for å gjøre det så effektivt og billig som mulig.
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Ambisjoner:
 • Sandefjord kommune skal ha en felles overordnet plan for utvikling 
  og innføring av IKT-systemer.
 • Sandefjord kommune skal gjenbruke og utnytte allerede anskaffede 
  løsninger og teknologi.
 • Sandefjord kommune skal søke å utnytte nasjonalt tilgjengelige 
  komponenter.
 • Sandefjord kommune skal ha stabil drift av IKT-tjenestene, 
  som ivaretar krav til kapasitet, fleksibilitet, personvern og sikkerhet.

Arkivfunksjonen
Arkivfunksjonen er vesentlig for å lykkes med digitalisering. For at noe skal 
kunne hentes ut må det være organisert og ordnet på en hensiktsmessig 
måte. De tre sammenslåtte kommuners historiske arkiver søkes på sikt å 
gjøres tilgjengelige for innbyggere, forskere, historikere, slektsforskere og 
andre som kan ha interesse av de historiske opplysninger som finnes. 

Tjenesteinnovasjon og digitalisering
En vellykket digitalisering dreier seg i de fleste tilfeller om å lykkes med 
tjenesteinnovasjon og organisering i større grad enn teknologien i seg selv. 
Ulike fagmiljøer må jobbe sammen, og dett må ha ledelsesmessig 
forankring. Digitaliseringsprosesser er organisasjonsutviklingsprosesser.

I Sandefjord kommune skal en videreutvikle en delingskultur som er kjenne-
tegnet av samspill og åpenhet. Dette skal bidra til et samarbeid på tvers 
av kommunalområdene og bygge bro på tvers av geografi og identiteter. 
Nytenkning, smarte grep og leting etter måter en kan forbedre tjenestene 
litt hver dag, følger av dette. 

Gevinstrealisering
Skal en utløse potensialet som ligger i digitaliseringen må en lykkes med 
forenkling og effektivisering. Det betyr å jobbe målrettet med gevinstrealisering. 
Gjennom gevinstrealisering skal Sandefjord kommune oppnå større grad av 
kvalitet i tjenestene, forbedre arbeidsprosesser og skape et økonomisk  
handlingsrom i tiden fremover.

Hvilke gevinster en ønsker å oppnå må defineres i starten av prosjektene, og 
være styrende for gjennomføringen og implementeringen av prosjektene. 

Etikk
Digitalisering av tjenester utløser ofte en etisk vurdering. Helse- og sosial-
området er kanskje det området hvor etisk vurdering er mest utviklet. Ofte 
er problemstillingen knyttet til om teknologi i noen tilfeller kan oppleves som 
«overvåking». Det være seg bruk av GPS, digitalt tilsyn i hjemmet m.m.. Etisk 
vurdering må foretas ved all digitalisering i kommunen. Det gjelder også ved 
brede digitaliseringsløsninger mot innbyggerne, hvor ikke alle innbyggerne har 
digitale hjelpemidler/kompetanse.
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Digitalisering i helse, sosial og  
omsorg (HSO)
God samhandling mellom de ulike tjenesteyterne og forvaltningsnivåene er 
avgjørende for å kunne tilby et helhetlig pasientforløp i tråd med samhandlings-
reformens intensjoner. Informasjonen må flyte raskt, trygt, sikkert og digitalt. 

De tre kommunene har lenge vært langt fremme i å benytte nye digitale  
løsninger i pleie og omsorgssektoren. Da det ble utviklet en nasjonal standard 
for elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon i pleie- og omsorgs- 
sektoren var Sandefjord kommune en av pilotene og kommunen har avtale 
med Norsk Helsenett SF om å hjelpe kommunene i Vestfold og Telemark med 
å etablere løsninger. Dette blir nå utvidet til også å gjelde velferdsteknologi 
(KomUt-prosjektet).

Et annet utviklingsområde innen helse, sosial og omsorg, er velferdsteknologi. 
Det tilbys stadige flere produkter på markedet som har som mål å sette  
innbyggerne i stand til å ta økt ansvar for egen helse og livssituasjon. Flere av 
disse løsningene krever et system for å håndtere alarmer og andre varsler. 
Dette blir det nå arbeidet med og arbeidet må ses i sammenheng med  
digitaliseringen ellers innenfor tjenesteområdet.

Viktige mål for å bli blant de fremste kommunene i landet til å ta i bruk velferds- 
teknologi som en del av ordinære helse- og omsorgstjenester er å:

1. Forebygge funksjonsnedsettelse og skade
2. Tilrettelegge for økt mestring for tjenestemottakere og tjenesteytere
3. Effektivisere og kvalitetsforbedre pleie- og omsorgstjenester

Ambisjoner
 • Sandefjord kommune skal være langt framme på innovasjon, digitale  
  løsninger og velferdsteknologi 
 
 • Kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunens helse- og sosial-
  tjenester skal i størst mulig grad kunne skje digitalt
 
 • Velferdsteknologiske løsninger skal benyttes for at innbyggerne kan bo  
  hjemme lenger og ha en høyere livskvalitet enn ellers mulig
 
 • Teknologi skal inngå som en del av ordinære helse- og omsorgstjenester 
 
 • Teknologi skal vurderes som et virkemiddel i all tjenesteinnovasjon
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 • Elektronisk kommunikasjon skal benyttes i pasientbehandlingen for at  
  pasienten skal få et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i   
  samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten, fastlegene og 
  spesialisthelsetjenesten

 • Innbyggerne skal ha enkel og sikker tilgang til sin pasient- og bruker-
  informasjon

 • Helsepersonell og andre tjenesteutøvere skal ha tilgang til relevant
  pasient- og tjenestemottakerinformasjon for å sikre et best mulig 
  behandling/tjenestetilbud 

 • Informasjonsmengden i egne IT-systemer og eksterne kilder skal 
  benyttes som styringsinformasjon på operativt, taktisk og strategisk 
  nivå.

 • Kommunen skal ta i bruk digitale løsninger i tråd og i takt med 
  nasjonale satsinger og føringer

 • Kommunen skal bidra i nasjonalt arbeide for utvikling av digitale 
  løsninger som kjernejournal og «èn innbygger–èn journal»
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Digitalisering i oppvekst og 
kunnskap (OK)
Dagens elever blir populært kalt for «digital natives» fordi de har hatt tilgang 
på smarttelefoner og nettbrett fra de var små. Deres digitale ferdigheter er 
høye og det ligger derfor et stort potensial i å utnytte digitale læremiddel og 
verktøy i barnehager og skoler. På enkelte skoler lærer nå elevene å skrive på 
nettbrett før de lærer å skrive for hånd, erfaringene er at de knekker lese- 
koden mye raskere og produserer mye mer tekst enn tidligere kull. Før lærte 
de én bokstav i uka, nå lærer de én om dagen.

Digitaliseringen åpner også for nye muligheter i samhandlingen mellom 
lærere, elever og foresatte. Teknologien gjør det enklere å levere inn arbeid 
som skal vurderes, dele informasjon raskt uten at elevene behøver være til 
stede og oppnå god flyt i kommunikasjonen mellom lærer, elev og foresatte.

Ambisjoner
 • Oppvekst og kunnskap skal ha en god digital delingskultur for å heve  
  intern kompetanse. Valg av fagsystemer skal effektivisere og 
  kvalitetssikre opplæringen. 
 • Ledere i kommunalområdet skal sørge for at medarbeiderne har 
  digital kompetanse, og utnytter mulighetene digitale ressurser gir 
  i undervisningen. 
 • Sandefjord kommune skal bruke digitale verktøy som motiveringsmiddel,
  arbeidsredskap, læremiddel og kommunikasjonsmedium i barnehage,  
  kulturskole og den 10-årige grunnskolen, etter de forskrifter og 
  retningslinjer som nasjonale, regionale og kommunale planverk peker på.
 • Sandefjordskolens elever skal gjennom en digital hverdag oppleve et   
  høyt læringsutbytte og et helhetlig opplæringsløp rustet for et framtidig  
  yrkesliv.
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Digitalisering i miljø og plan (MP)
God planlegging og infrastruktur er forutsetninger for at kommunen skal bli 
grønnere, smartere og tryggere. Digitaliseringen har gjort det mulig å 
presentere planer i 3-D modeller på en ny og effektiv måte, og gjør det f.eks. 
mulig for innbyggerne å studere et planforslag hjemme fra stua.

Et viktig verktøy i planleggingen er digitale kart. Digitale kart er ikke noe nytt, 
men det har heller ikke stått stille. Droner og GPS har f.eks. gjort terskelen 
mye lavere for å innhente informasjon raskt som kan kombineres med 
eksisterende kartdata i kommunen. 

Kombinasjonen av digitale planer og kart gjør det mulig å gjøre byggesøknads- 
prosessen mye mer interaktiv. Søker vil kunne få muligheten til å se tiltaket i 
kartet og om det er i tråd med reguleringsplaner og andre restriksjoner før 
søknad sendes (jf Bygglett og eByggesøknad). Det vil igjen gi en mer komplett 
søknad og raskere saksbehandlingstid.

Ambisjoner
En effektiv digital plan- og byggesaksprosess, både internt i organisasjonen, 
i samhandling med resten av forvaltningen og i dialog med innbyggere og 
næringsliv, som sørger for god kvalitet i tjenesteleveransene.  

Rutiner for etablering, forvaltning, videre bruk og deling av geografisk 
informasjon og kommunaltekniske fagdata på tilfredsstillende måte. 

Oppdaterte løsninger for digitale arealplaner, digitalt planregister, matrikkelen, 
det offentlige kartgrunnlaget og kommunaltekniske fagdata som støtter 
gjeldende standarder og nasjonale krav og som bidrar til kvalitetssikker 
saksbehandling. 

Digitale løsninger som sikrer at driftsoppgaver blir effektivt utført. 
Benytte sosiale medier i kommunikasjon med innbyggere og næringsliv.  
Jobbe for å ta i bruk digitale løsninger for saksbehandling også innenfor 
skog- og landbruk.
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Digitalisering i kommunalområdene 
kultur, fritid, by- og stedsutvikling 
(KFBS) og næring og eiendom (NE)
Publikum vil møte digitale løsninger som gjør det lettere og mer tilgjengelig å 
benytte tilbud i hele den nye kommunen. 
 
Bibliotekene vil spille en viktig rolle på flere områder, også som arenaer hvor 
man kan veilede alle inn i et digitalt landskap, uansett forutsetninger eller 
«digital trening». 

Nettløsningene for bibliotek og kulturhus vil bli oppgradert og modernisert. 

Den nye kommunen har høye ambisjoner for å legge til rette for næringslivet. 
De digitale løsningene vil bygge opp under, og bidra til, at ambisjonene kan nås.
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Organisering av arbeidet
Digitaliseringen påvirker, eller vil påvirke, alle deler av den kommunale driften. 
Digitaliseringen skjer i kommunalområdene som en del av tjenesteutviklingen, og 
i driften. Derfor er det ikke hensiktsmessig å organisere dette i en egen virk-
somhet eller i et eget kommunalområde, eller legge det inn under IT-avdelingen.  

Administrativt vil man nedsette en bredt sammensatt prosjektgruppe som 
særlig har ansvar for å: 

 - Utarbeide digitaliseringsstrategi
 - Utarbeide en handlingsplan som synliggjør ambisjoner og prioriteringer
 - Utarbeide måle- og evalueringskriterier
 - Utarbeide systematikk for gevinstrealisering
 - Revidere digitaliseringsstrategien

Alle kommunalområdene stiller med deltager i prosjektgruppen, i tillegg til 
økonomi, HR, IT og arkiv. De tillitsvalgte har med en hovedtillitsvalgt i gruppen.
Prosjektgruppen rapporterer til en styringsgruppe. Den utgjøres av prosjektled-
ergruppen frem til 1.1 2017, og blir til rådmannens ledergruppe fra 1.1.’17. 

Folkevalgt behandling
Prinsipper for digitaliseringsarbeidet blir behandlet av Fellesnemnda, mens  
handlingsplanen blir behandlet av det nye kommunestyret i forbindelse med bud- 
sjettet. Det er det nye kommunestyret som behandler digitaliseringsstrategien. 

Handlingsplanen blir rullert årlig. 

Handlingsplanen skal rulleres årlig og bidra til at Sandefjord kommunes satsing 
på digitalisering innfrir målene om enklere hverdag, gode tjenester for inn- 
byggerne og en effektiv kommune. 
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Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3495 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Effektivisering 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
82/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Prinsippene for effektivisering og gevinstrealisering vedtas slik de er beskrevet i saken 

1. Status for arbeidet med effektivisering i kommunalområdene tas til orientering 
2. Det legges i 2017 frem en sak til formannskapet som gir en ny status på arbeidet med 

effektivisering og gevinstrealisering 

 

 

 
Bakgrunn 

I forhandlingsutvalgets utredning er blant annet følgende mål formulert:  

«Den nye kommunen skal  

· gjøre hverdagen enklere for innbyggerne 
· sikre effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre 

tjenester for innbyggerne» 

Effektivitet og kontinuerlig arbeid med effektivisering er en viktig grunnstein ved organisering av 
den nye kommunens kommunalområder og ved valg av organisasjonens arbeidsformer. Denne 
saken søker å vise hvordan effektivisering og gevinstrealisering vil inngå i etableringen av den nye 
kommunen. Saken er delt i to hoveddeler:  

1. Prinsipper for effektivisering og gevinstrealisering 
2. Effektivisering i kommunalområdene, en status så langt 

Hensikt med saken er således ikke å gå konkret inn på valg av virkemidler og metoder, men å 
forankre og synliggjøre at effektivitet og realisering av gevinster er med som premisser allerede fra 
oppstarten av nye Sandefjord kommune.  
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Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8.august 2016, sak 79/2016, og gjorde slikt enstemmig 
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  
 
 

Skille mellom effektivisering og innsparing 

Innledningsvis kan det være hensiktsmessig å påpeke at innsparing eller kutt ikke er det samme 
som effektivisering, selv om begrepene i daglig bruk kan gå om hverandre. Innsparing og kutt kan 
innebære en kvalitetsreduksjon, mens effektivisering kan innebære en kvalitetsheving, økt tilbud 
med samme ressursinnsats eller en reduksjon av ressursinnsatsen for å oppnå et ønsket resultat.  

I fellesnemndas møte 23.6, 2016 ble det vedtatt:  

«For å tilrettelegge for fremtidige, nødvendige investeringer samt å opprettholde høy kvalitet på 
driften, skal det gjennomføres innsparinger på henholdsvis kr. 20 mill i 2017 og deretter kr. 40 mill 
årlig. De investeringsprosjekter som ligger inne i de tre kommunenes budsjettforslag videreføres.» 

Frem til budsjettsaken skal opp til behandling senhøsten 2016 vil det bli gjennomført en prosess 
som har som siktemål å konkretisere og fremlegge alternative forslag på hvordan dette kan 
gjennomføres. Det vil senere fremmes egen sak som omtaler dette mer detaljert.  

Viktige forhold  

Prosjektledelsen har stor oppmerksomhet på effektiv drift, mest mulig effektive arbeidsformer og 
forutsigbarhet i tjenestetilbudet til innbyggerne. Det forventes effektivitet i alle ledd, både i de 
administrative støtteprosessene og i de brukerrettede tjenestene.  

I etableringsprosessen kommune er det naturlig nok mye oppmerksomhet på hensiktsmessige 
organisasjonsstrukturer, organisering og dimensjonering av stab- og støttefunksjoner, samt 
innplassering og ivaretakelse av de ansatte i tråd med vedtatt omstillingsavtale. 

Nye Sandefjord sin satsing på digitalisering er i seg selv et betydelig effektiviseringsprosjekt, hvor 
formålet er enkle, gode og forutsigbare tjenester for innbyggerne. Gevinstene er tenkt å kunne tas 
ut i form av økt investeringsevne, samt mulighet for prioritering av nye/andre områder.  

1. Prinsipper for effektivisering:  

Ved etableringen av de fem kommunalområdene og den pågående sammenslåingsprosessen er 
det stor oppmerksomhet på ulike større og mindre effektiviseringsprosjekt og tiltak. Disse 
prosjektene/tiltakene er mange og ulike, og de ulike virkemidlene kan i hovedsak grupperes slik:  

· Kontinuerlige forbedringer og kvalitetsforbedring uten tilsvarende økning av ressurser 
· Definerte og mer vidtrekkende effektiviseringsprosjekter 
· Volumøkning uten tilsvarende økning av ressurser 
· Gevinster som gjøres tilgjengelige for «fellesskapet», dvs at gevinstene realiseres og kan 
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anvendes innenfor andre områder eller til andre oppgaver  

Kontinuerlige forbedringer:  

Effektivitetsvurderinger skal være en kontinuerlig aktivitet og en del av den daglige virksomheten 
for ledelsen og medarbeidere på alle nivåer. Den viktigste forutsetningen for å få dette til er å 
utvikle en brukerorientert organisasjonskultur som er rettet mot kontinuerlig å bli litt bedre i det man 
gjør og yter.  

Med bakgrunn i at det påligger alle kontinuerlig å søke forbedringer, oppnås stadig små justeringer 
som bidrar til den samlede effektivisering.  

Definerte effektiviseringsprosjekter:  

I tillegg til kontinuerlige effektivitetsvurderinger vil det bli gjennomført mer vidtrekkende vurderinger 
av definerte områder. Noen av disse vil kunne ha det systematiske effektiviseringsarbeidet som 
startpunkt, mens andre vil kunne bli igangsatt med bakgrunn i andre forhold, for eksempel eksterne 
invitasjoner til å delta i større utviklingsprosjekt, interkommunale samarbeidsløsninger eller vedtak i 
hovedutvalgene/formannskap i enkeltsaker. nye Sandefjords satsing på digitalisering er ett av de 
store tverrgående effektiviseringsprosjektene.  

Volumøkning:  

En viktig drivkraft i endringsprosesser er også den volumveksten som finner sted uten at det 
automatisk tilføres mere ressurser til virksomheten. Dette kan tvinge frem både en åpen og en 
skjult effektivisering, hvor arbeidsprosesser og teknologibruk endres over tid. I et kort 
tidsperspektiv kan endringene være vanskelig å tallfeste. Sett over tid vil imidlertid 
arbeidsprosessen kunne ha endret seg vesentlig. Viktigheten av å måle…Slike volumøkninger kan 
måtte medføre beslutninger om større endringer  

Gevinstrealisering 

Gevinster er nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved et prosjekt 
eller tiltak. Gevinster er ønskede og planlagte, og helst forhåndsdefinerte. Gevinster kan også 
oppstå som ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant av prosjekter.  

I effektiviseringsarbeidet som vil bli gjennomført i kommunalområdene vil det være en ambisjon om 
at man gjennomfører gevinstrealisering som en integrert del av arbeidet i de mange og ulike 
prosjektene som gjennomføres. Gevinster skal synliggjøres og disponeres av fellesskapet. 

Dette kan ta form som:   

· Direkte budsjettmessige gevinster ved at utgifter og kostnader reduseres, eller at det benyttes 
færre ressurser (f.eks reduskjon i lønn, redusert vikarbruk).  

· Indirekte budsjettmessige gevinster ved å innføre nye og forbedrede arbeidsprosesser eller 
ny teknologi som igjen utløser mer effektiv saksbehandling,  reduksjon i antall henvendelser 
eller økte produktivitet. 

· Kvalitative gevinster som brukertilfredshet, økt tilgjengelighet, omdømme, økt evne til 
omstilling o.l 

Helhetlig styring og dokumentasjon 

Dokumentasjon av måloppnåelse og resultater er et lederansvar. Prosjektledelsen er opptatt av å 
kunne måle og dokumentere resultater. Valg av indikatorer og hva som skal måles må vurderes ut 
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fra behov for styringsinformasjon på de ulike ledernivåene, hensiktsmessighet og en samlet 
rapporteringsbyrde.  

Kvalitet i tjenestene, god ressursbruk og opplevd brukervennlighet er ofte sammenfallende 
kjennetegn på «effektive» tjenester eller virksomheter. Vurdering av effektivitet må til en viss grad 
være en samlet og konkret vurdering, men hvor objektive data, brukeropplevelser, ressursinnsats 
og sammenlikning med andre kan hjelpe oss i vurderingene. 

Presentasjon av resultater og indikatorer skal i nye Sandefjord fremstilles slik at det er mulig å 
vurdere en samlet utvikling og å sammenligne med andre kommuner.  

Det er også sentralt også å dokumentere de resultatene og endringene som skjer som følge av de 
ulike tiltakene og prosjektene. Slik dokumentasjon vil bli presentert for folkevalgte organer i 
forbindelse med rapportering. 

Ambisjonen er at det skal være en «rød tråd» og tydelig sammenheng mellom retning og mål som 
fastsettes av de folkevalgte gjennom overordnede plan – og styringsdokumenter og ut til den 
planlegging og aktivitet som finner sted på tjenestesteder og i kommunens virksomheter.  

Gode resultater er sjelden et resultat av tilfeldigheter, og klare mål, tydelige forventninger og gode 
tilbakemeldingssløyfer vil styrke den helhetlige styringen og kvalitetsarbeidet. Dette vil også være 
en vesentlig del av rådmannens ivaretakelse av kommunelovens krav til betryggende kontroll (§ 23 
nr 2) 

2. Effektivisering i kommunalområdene, en status så langt:  

Helse, sosial og omsorg 

Kommunalområdet er i ferd med å definere organisasjonsmodeller på seksjonsnivå. 
Organisasjonsmodellene skal avklares innen 31.08. Kartleggingssamtaler skal gjennomføres og 
ledere på enhetsledernivå skal være avklart innen ca 15.09. Det som foreløpig er avklart er at 3 
etatssjefer/kommunalsjefer blir til en.  

Det nye kommunalområdet vil bestå av 7 seksjoner, i tillegg til stab. Den kommunale delen av NAV 
inngår her som én av seksjonene. 

I mandatet til seksjonslederne er vurdering av effektiviseringsgevinst en av oppgavene det skal 
rapporteres på. Det er laget et skjema som alle gruppene skal fylle ut. Etter at organiseringen på 
seksjonsnivå ble avklart, startet arbeidet med å organisere seksjonene. Arbeidsgruppene ledes av 
de nye seksjonslederne og styringsgruppa i HSO har utarbeidet leveransebeskrivelser for 
gruppene. Et av punktene i leveransebeskrivelsene er å vurdere mulighet for å ta ut 
effektiviseringsgevinst når de nye seksjonene organiseres. Det er utarbeidet en egen mal for dette, 
som skal leveres styringsgruppa sammen med rapporten med forslag til organisasjonsmodell. På 
denne måten sikres at det arbeides med effektiviseringsperpektivet når de nye seksjonene 
organiseres. Anbefalingene fra arbeidsgruppene skal drøftes med HTV 31.08, før styringsgruppa 
vurderer forslagene. 

Oppvekst og kunnskap 

Sentral ledelse i de tre kommunene bestod av tre kommunalsjefer og fem seksjonssjefer. Dette er i 
ny kommune redusert til én kommunalsjef og tre seksjonssjefer 
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Satsingsområder i kommunalområdet er:  

· Å innrette stab- og støttefunksjonen slik at det er en felles administrasjon som jobber med 
kommunalområdets samlede oppgaveportefølje fremfor å ha faste seksjoner med 
fagspesifikke oppdrag, vil anvendelsen av kompetansen kunne nyttiggjøres bedre. Det vil 
kreve en større grad av fleksibilitet, koordinering og styring, men det vil også bygge opp 
under ønsket om en mer helhetlig tilnærming til læringsløpet. 

· Harmonisere barnegrupper opp mot voksentettheten i barnehager slik at kvaliteten ikke 
reduseres og medarbeiderne ivaretas. Mål om å ha et tilskuddsnivå som er lavere enn 
dagens. 

· Delegering av rene «saksbehandlingsoppgaver» slik at dette kan løses raskere og nærmere 
brukeren.  

· Digitalisere oppmeldinger, påmeldinger og innmeldinger slik at disse i større grad vil utføres 
av brukeren selv. 

· Få en samlet oversikt over alle (sær)avtaler, programvare, læremidler, lisenser, med mer for 
å harmonisere, forenkle og effektivisere. 

· Digital kommunikasjon med interne og eksterne brukere sikrer kjappere responstid, 
besparinger i portokostnader og reisekostnader. 

Miljø og plan 

Kommunalområdet er i ferd med å definere organisasjonsmodeller på seksjonsnivå og innholdet i 
de ulike enheter og avdelinger. Det er foreløpig ikke innplassert ansatte utover seksjonsledere og 
kartleggingssamtaler pågår med ulikt tidsløp for de ulike seksjonene. Kommunalområdet vil ha 5 
seksjoner i tillegg til stab.  

Iflg fremdriftsplan skal hoveddelen av alle ansatte være innplassert innen 1.9.16.  

Seksjonsledere har fått følgende oppdrag:  

· Resultatmål (hva skal oppnås når) 
· Et forslag til organisasjonsmodell med utgangspunkt i resultatmålene og oppgaveportefølje. 
· Et bemanningsforslag (i årsverk, ikke personer) basert på kompetansekrav, utdanning og 

erfaring egnet til å nå målene og håndtere arbeidsporteføljen. 
· Forventet tidsplan for de ulike temaene. 
· Forventet effektiviseringsgevinst. 

Bemanningsforslagene viser at det på noen av seksjonene mangler sentrale funksjoner (både 
personellmessig og budsjettmessig) når ressursene fra de tre kommunene legges sammen. I 
tillegg etableres det en ny seksjon hvor ressurser trekkes ut fra andre seksjonsområder.  

Næring og eiendom 

Kommunalsjefen for området startet 1. juni, og hvordan næring og eiendom blir organisert er ikke 
bestemt.  

Utgangspunktet i de tre kommunene er at dagens tre eiendomssjefer rapporterer til ulike 
ledernivåer. I Sandefjord  til teknisk sjef, i Stokke til kommunalsjef for plan og miljø, mens det i 
Andebu ikke er en kommunalsjef som eiendomssjefen rapporterer til.  

Det ligger som en ambisjon, og en forventning, om at ledelsen i kommunalområdet  sammen med 
de øvrige ansatte aktivt jobber for å identifisere områder hvor det er potensiale for å øke 
effektivitet, dette kan være måten å organisere og utføre driftsoppgaver på, utvikle gode «best 
practice» -rutiner, tiltak på energiområdet, osv. 
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Øvrige effektiviseringsmuligheter vil fremkomme gjennom helhetlige vurderinger av 
bygningsmassen, og ved mulige gevinster ved å samlokalisere personell. Frigjøring av areal til salg 
vil også kunne bli vurdert.  

Kultur og fritid, by- og stedsutvikling 

Kommunalområdet vil bestå av 4 seksjoner, i tillegg til stab. Alle seksjoner i kommunalområdet 
KFBS har fått i oppgave å se på mulige effektiviseringsgevinster i sammenslåingsprosessen etter 
følgende prinsipper:  

· Behovet for antallet enheter/avdelinger og derav antallet ledere 
· Håndtere volumøkning uten tilførsel av flere ressurser 
· Identifisere enkelte områder som kan gjennomgås på lengre sikt 

Antallet lederstillinger på kommunalsjef og seksjonsledernivå i KFBS var 8 personer før 
sammenslåingen. Etter ny organisering er det blitt  6 personer. 3 biblioteksjefer har blitt til én, men 
2 av dem blir enhetsledere, altså ledere på nivået under. 

Assisterende rådmann 

Innen ansvarsområdet til assisterende rådmann er ikke neste ledernivå innplassert. Det er derfor 
ikke definert ferdige mandater for effektivisering og gevinstrealisering, men forventningene er 
tydeliggjort ved utarbeidelse av stillingsprofiler. 

Innen delprosjekt Dokumentsenter er gevinstmuligheter belyst. For deler av de andre områdene vil 
styrket kompetanse og redusert sårbarhet ved sentralisering og større enheter, være 
gevinstområder.  

Innenfor innkjøpsområdet vil det arbeides med løsninger knyttet til anskaffelse- og kontraktverktøy. 
For å oppnå gevinster og effektive valg på anskaffelsesområdet er det nødvendig med gode 
samhandlings- og arbeidsformer i grenseflatene mellom kommunalområdene og det 
innkjøpsfaglige miljøet. Prosjektleder forventer at den nye kommunen kan realisere innsparinger i 
tilknytning til inngåelser av nye rammeavtaler ut fra at kommunen blir større og ved sammenslåing 
av tre. Innsparinger kan komme både som følge av mer profesjonell anskaffelsespraksis, bedre 
avtaler som en større kunde, og ved at antallet avtaler samlet sett reduseres.  

Digitalisering/nye løsninger 

Dette området er organisert som et prosjekt, bestående av deltakere fra de ulike 
kommunalområdene. Høsten 2016 vil det bli fremlagt en digitaliseringsstrategi for folkevalgt 
behandling, og påfølgende handlingsplan legges sannsynligvis frem i forbindelse med budsjettet. I 
handlingsplanen vil det også fremkomme hvilke effektiviseringsgevinster som forventes som følge 
av digitalisering.  

Prosjektleders kommentar 

Kommunereformen har som ett av sine hovedmål å bidra til en mer effektiv kommunesektor. 
Større, mer robuste enheter har større potensiale for å drive mer effektivt. Skal man oppnå dette er 
det prosjektleders oppfatning at man må søke å finne gevinster på (minst) tre områder:  

Administrativt bør man organisere seg i strukturer som tjener tjenesteproduksjonen på best mulig 
måte. Dette arbeidet er i full gang i alle kommunalområdene. Sikker drift som samtidig sikrer 
kvalitet og nytenkning er nøkkelbegreper i etableringen.  
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Teknologisk skjer det en stor utvikling på mange områder. Digitaliseringen gir nye muligheter til å 
tilby innbyggerne enklere og bedre tjenester. I mange tilfeller kan dette gjøres med lavere 
ressursinnsats til drift, men til gjengjeld kreves ofte investeringer i forkant og justering av 
arbeidsformene. Flere spennende prosjekter er under utarbeidelse i Sandefjord – eksempelvis: 
Bruk av velferdsteknologi og muligheter for mer digital innbyggerdialog. En konkretisering av 
prosjektene kommer til folkevalgt behandling i digitaliseringsstrategien og handlingsplanen. 

Organisasjonutvikling er nødvendig for å utvikle en ny organisasjon som har effektivitet som et 
definerende kjennetegn. Dette krever god ledelse i alle ledd, og gode prosesser mellom ledelse og 
medarbeiderskapet.  

Endring og utvikling er betinget av både organisasjonsstruktur, kultur og struktur. Struktur ivaretas 
ofte gjennom styrings- og kommunikasjonslinjer og ved bruk av hjelpemidler, og organiseringen er 
den synlige delen av ledelse og roller/ansvar – det som er vedtatt og som kan illustreres på et 
organisasjonskart.  

Organisasjonskulturen er derimot noe som utvikles over tid og som ikke er synlig – det er 
«personligheten» og «stemningen» som kjennetegner en enhet eller en hel 
kommuneadministrasjon.  

I oppbyggingen av nye Sandefjord skal vi ikke bare ha oppmerksomhet på struktur og 
organisering, vi skal også etablere og enes om hvilke verdier og kultur og som skal prege oss. En 
organisasjonskultur kan i mindre grad vedtas, men den kan like fullt påvirkes og endres – både 
gjennom ledelse og medarbeiderskap.  

Prosjektleder understreker at det er viktig med et godt og ryddig forhold til fagforeningene i alt 
arbeidet kommunen gjennomfører. Dette er viktig ikke bare for å imøtekomme rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, men også for å sikre at effektivisering blir en positiv og naturlig 
del av organisasjonskulturen i Sandefjord. Effektivisering skal ikke være at ansatte løper fortere, - 
men at oppgavene løses på en stadig bedre måte, gode og forutsigbare tjenester til innbyggerne. 
Også i et internkontrollperspektiv er det i medarbeidernes interesse at man har fastsatte 
standarder og klare forventninger til hvordan tjenestene skal utføres og åpenhet om forbedrings- 
og endringsarbeid.  

Nye Sandefjord kommune er i ferd med å bygges, og er ikke i drift før 1.1.2017. Det er derfor for 
tidlig å vise til realiserte gevinster av sammenslåingen. Men det betyr ikke at man utsetter arbeidet 
med effektivisering. Samtidig som man bygger det nye arbeides det med å realisere prosjekter 
som har et effektiviseringspotensial.  

Til saken i FN vil det vises to ulike eksempler. Pga ferieavvikling er disse ikke klare til AU. 

Avslutningsvis vil prosjektleder presisere at det ikke må forventes at effektivitetsvurderinger alltid 
vil føre til endringer eller frigjorte budsjettmidler som kan omdisponeres til andre prioriterte 
oppgaver. Med bakgrunn i de tre kommunenes lave inntekter over lang tid viser det seg ofte ved 
sammenligning med andre at kommunene allerede har lave kostnader og effektive rutiner.  

Likeledes er det ofte nødvendig å gjøre investeringer for å hente ut gevinster, og disse gevinstene 
kan først hentes ut etter en viss tidsperiode. Men det forhindrer en på ingen måte fra å ha en sterk 
oppmerksomhet på driftens kostnadseffektivitet, enkle løsninger og smidige samhandlingsformer. 
Det innebærer både å jobbe med de små daglige forbedringene, og de større prosjektene.  

Prosjektleder legger stor vekt på effektive løsninger, enkle og brukervennlige muligheter som 
møter innbyggernes og næringslivet sitt behov i møtet med kommunen. Hensikten med denne 
saken er således å vise et fundament og en retning, og synliggjøre at effektivitet og realisering av 
gevinster er med allerede fra oppstarten av nye Sandefjord kommune. Ved valg av konkrete 
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løsninger, virkemidler og brukergrensesnitt vil det være naturlig med involvering og innspill fra 
publikum, leverandører og kommunens egne fagmiljøer.  

 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Lars Petter Kjær 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3367 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Energisparekontrakt (EPC) for formålsbygg. Stokke kommune 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
83/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
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. 

 

 

Vedlegg: 
Energisparekontrakt (EPC) med garanti - Klima og enøktiltak i formålsbyg... 
 
Bakgrunn 

Stokke kommune har siden 2013 arbeidet med dette energispareprosjektet. Stokke kommunestyre 
vedtok 20.6.16 å gjennomføre energisparetiltak for 22.6 mill kr finansiert ved låneopptak.  

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8.august 2016, sak 80/2016. 

Arbeidsutvalget ba prosjektleder om at det til møtet i Fellesnemnda klargjøres evt konsekvenser 
dersom inngåelse av avtale forsinkes. Informasjon om dette er tatt inn i saksfremstillingen til 
Fellesnemnda. 

Arbeidsutvalget gjorde slikt 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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Saksfremstilling 

Stokke kommunes formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner osv.) har et relativt høyt 
energiforbruk, og potensialet for besparelser er betydelig i flg. KOSTRA-tall de seneste årene. 
Videre er fossilt brensel fortsatt hovedvarmekilde i enkelte bygg. Kommunens formålsbygg har 
også et kjent vedlikeholdsetterslep.  

Stokke kommune har etter en offentlig anbudskonkurranse inngått avtale med Caverion AS om 
utredninger og opsjon på gjennomføring av energisparetiltak. 

På grunnlag av utredningene garanterer Caverion AS ved inngåelse av en energisparekontrakt, en 
reduksjon på 46 % i energiforbruket i 18 formålsbygg. Dette tilsvarer en årlig besparelse i 
energiforbruket på 3,1 mill. kWh. eller ca 2 mill kr etter dagens strømpris.  

Energisparekontrakt - EPC (Energy performance contracting) er en avtaleform om gjennomføring 
av tiltak i bygningene med garantert energibesparelse, hvor redusert energiforbruk finansierer 
kapitalkostnadene ved låneopptaket. Det viktigste som skiller EPC-prosjekter fra andre oppdrag er 
at energientreprenøren gir en økonomisk garanti for at de oppsatte målene for sparing blir realisert.  

Avtalen garanterer at blir resultatet mellom 90 og 110 %, så er kontrakten oppfylt. Blir besparelsen 
under 90 % så må entreprenøren betale manglende sparte kWh eller kW (effekt) basert på 
gjeldene priser, opptil 90 % av beregnet volum. Blir resultatet over 110 % av beregnet volum så 
deler kommune og entreprenør overskytende besparelse med aktuelle energi- og effektpriser. Når 
garantitiden utløper, tilkommer all besparelse kommunen. 

Enova støtter energisparetiltak og det forventes  at kommunen kan oppnå investeringsstøtte på 
inntil kr 1,-  per sparte kWt, avhengig av Enova sine retningslinjer for enkelttiltak. 

Status EPC i Stokke Kommune, er at utredningsfasen er gjennomført og at Stokke kommunestyre 
den 20.6.2016 har vedtatt gjennomføring. 

 

Utredete tiltak som gir energisparing: 

 Tiltaksliste 
A 

 Tiltaksliste 
B 

 

 Investering Besparelse Investering Besparelse 
Bygg navn Kr kWt/år Kr kWt/år 
Stokke gml u. skole og Idrettshall 3 286 519 678 548 6 998 545 744 837 
Nye Stokke ungdomsskole* 3 240 288 0 3 240 288 0 
Vennerød skole 1 030 228 177 077 1 609 534 192 819 
Ramsum skole 454 001 125 679 580 391 134 996 
Melsom skole 1 436 479 312 108 1 615 279 314 419 
Bokmoa skole 2 178 316 500 525 2 507 107 530 738 
Elverhøy barnehage 271 115 36 284 338 065 37 106 
Frydenberg barnehage 247 440 45 416 247 440 45 416 
Trekanten barnehage 180 686 6 677 628 502 32 773 
Barnas hus barnehage 428 036 47 501 590 894 66 667 
Tuften barnehage 303 124 105 339 303 124 105 339 
Feen barnehage 254 118 27 689 254 118 27 689 
Soletunet sykehjem 4 288 749 1 025 586 7 994 847 1 214 149 
Peer Gynts vei PU boliger 58 142 7 764 157 142 19 115 
Frydenberg boliger 90 048 17 891 203 928 27 875 
Frydenbergsletta bofellesskap 210 849 16 238 210 849 16 238 
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Eikelunden 3 115 968 8 223 368 844 18 811 
SUM TILTAK  18 074 106 3 138 545 27 848 897 3 528 987 
SUM TILTAK INKL. MVA 22 592 633  34 811 121  

 

*Tas nye Stokke ungdomsskole inn EPC prosjektet, vil låneopptaket frigjøre 6 mill. kroner i byggebudsjettet for skolen 
som følge av bygging av felles energiløsning for ny skole, gml skole og idrettshallen.  

Liste A omfatter 217 tiltak i 18 bygg, som gir de største energibesparelsene. Dette omfatter tiltak 
som oppgradering av varmekilde, ventilasjon, energioppfølging, overvåking av inneklima med mer. 
Investering 22,6 mill kr.  

Med følgende vilkår lagt til grunn vil besparelsen være høyere en kapitalkostnadene fra og med år 
5 og deretter øke: 

· gjennomsnittlig energiforbruk som i perioden 2012 - 2014 
· rentesats 5 % 
· strømpris 60 øre/kWt (dagens strømpris er 65 øre) 
· låneopptak på 22.6 mill kr 
· nedbetalingstid 20 år  
· 2 % prisstigning 

 

 

Figur 1 illustrerer kapitalkostnader og sparte energikostnader for en investering på 22,6 mill kr. 

Dersom en legger 3 % rente til grunn, blir innsparingen 75 000 høyere enn kapitalkostnadene det 
første året, økende til 211 000 kroner det femte året. 

Med Enovastøtte på ca. 3,5 mill. kr og en strømpris på 80 øre blir (brutto) innsparing det første året 
kr 982 000 og 1 097 000 kroner det femte året.  
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Liste B omhandler 38 tiltak i de samme byggene i tillegg til liste A. Liste B-tiltakene er ikke like 
energieffektive, men vil innhente noe vedlikeholdsetterslep og ivaretar noen enkelte mangler ved 
byggene, slik som isolering, takutbedringer, nye vinduer, ventilasjon, LED-lys, nye dører, 
varmepumper, ventilasjon med mer. Investeringskostnad 34,8 mill kr. 

Konsekvenser dersom inngåelse av avtale forsinkes 

På bakgrunn av spørsmål i Arbeidsutvalget har prosjektleder innhentet informasjon fra Stokke 
kommune om mulige konsekvenser dersom avtaleinngåelse forsinkes.  

1. Er det mulig å inngå kontrakt for kun noen av byggene? 

Ja, det er mulig å inngå kontrakt for bare noen av byggene.  

Konsekvensene vil bli: 

· Høyere energiforbruk  
· Besparelsen reduseres og økonomiplan/rammebudsjett hvor besparelsen er innarbeidet 

må korrigeres. 
· Behovet for framtidig vedlikehold/utbedring vil bestå og øke for de byggene som utgår. 
· Miljørettet helseverns krav om dokumentasjon av inneklima kan ikke imøtekommes i 

 byggene som utgår. Sentral driftsstyring, som er en del av EPC-tiltakene, ville ivaretatt 
dette. (Dette er innført i Sandefjord kommune) 

 

2. Hva er konsekvensene dersom behandling av saken utsettes? 

Konsekvensene vil/kan bli: 

· En utsettelse av saken til etter august 2016, vil medføre at byggeprosjektet Stokke U ikke 
får en besparelse på 6 mill kr.  

· Gjenåpning av terapibassenget ved Soletunet kan ikke skje som planlagt den 1.1.2017. 
· Besparelser i energiforbruk og kostnader uteblir.  
· Det er uavklart hvor lenge leverandøren vil vedstå seg tilbudet ved en evt. utsettelse. 

Kontraktsmøte er berammet til 29.8.2016. 

Prosjektleders vurdering  

I utgangspunktet er prosjektleder tilbakeholden når det gjelder å støtte større utgifter i de 
nåværende kommunene som vil få konsekvenser for budsjettet i den nye kommunen.  

Energispareprosjektet i Stokke har pågått siden 2013 og ser ut til å få en gunstig effekt på utgiftene 
i den nye kommunen. Det er sannsynlig at en investering på 22,6 mill kan gi besparelser allerede 
de første årene. Denne saken var ikke kjent for prosjektleder i forbindelse med utarbeidelse av 
rammesaken, og er derfor ikke omtalt i saken som ble behandlet av Fellesnemnda i juni 2016.   

Prosjektleder er kjent med at rundt 50 kommuner har inngått tilsvarende energisparekontrakter. 
Blant annet har 4 ROBEK-kommuner (Røros, Nedre Eiker, Bjugn og Hobøl) valgt denne 
muligheten for å redusere sine kostnader.  

For nye Sandefjord kommune vil det være nyttig å høste erfaringer fra energisparetiltakene som 
gjøres på bygningene i Stokke, slik at man senere kan vurdere om dette bør gjøres også for andre 
deler av bygningsmassen. 
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Prosjektleder anbefaler at Fellesnemnda støtter Stokke kommunes energisparetiltak. 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Steinar Lien 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 13/6272 
Saksbehandler: Petter Ugland 
 
Energisparekontrakt (EPC) med garanti - Klima og enøktiltak i formålsbygg - 
Stokke kommune 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
28/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø 01.06.2016 
26/2016 Formannskapet 08.06.2016 
43/2016 Kommunestyret 20.06.2016 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Det inngås energisparekontrakt med Caverion AS for følgende bygninger/anlegg:  
a. 18 kommunale bygninger iht. alternativ A med en investering på 22,6 mill. kroner. 
b. Ventilasjon og varmegjenvinning for terapibassenget på Soletunet med investering på 1 

mill. kroner. 
c. Stokke rådhus, innenfor rammen av tidligere bevilgning. 

1. Støtte fra Enova går til reduksjon/nedbetaling av låneopptak 
2. Stokke kommune tar opp nytt lån på 23,6 mill. kr. 
3. Rådmannen utarbeider årlige rapporter for oppnådd energibesparelse. 

 

 

Vedlegg: 
Kopi av signert EPC-kontrakt - Analysefasen 
Veileder - Energisparekontrakt, fra ord til handling (L)(195525) 
Brukergrupper og antall brukere av Soletunet varmtvannsbasseng 
Underskriftskampanje basseng Soletunet.pdf 
 
Dokumenter i saksmappen 
 
Sammendrag 
Administrasjonen har jobbet med energisparekontrakt siden 2013 og resultatet legges frem i to 
alternativer for politisk behandling. 

 

Tiltakene vil bidra til å: 

· Innfri målsettinger i vedtatt klima og energiplan av 2010. 
· Ivareta myndighetskrav til utfasing av fossilt bendsel.  
· Ivareta myndighetskrav til sporbar overvåking av inneklima.  
· Overvåke energioppfølging med garantert besparelse.  
· Redusere energiforbruk og strømkostnader. 

 

 
Saksutredning 
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Faktaopplysninger / bakgrunn for saken 
 

Saken har forankring i følgende vedtak i Stokke kommune: 

 

· Klima og miljøplan, vedtatt 20. september 2010, har målsetting om reduksjon av 
energiforbruk, og kommunen skal fase ut fossilt brensel og gå foran som godt eksempel med 
klimatiltak.  

· I Handlingsprogrammet for 2016-2019 side 85, er det omtalt at energisparekontrakt (EPC) vil 
komme som egen sak i 2016. 
 
 

Kommunens formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner osv.) har et relativt høyt energiforbruk, 
og potensialet for besparelser er betydelig i flg. KOSTRA tall de seneste år. Videre er fossilt brensel 
fortsatt hoved-varmekilde i enkelte bygg. Kommunens formålsbygg har også et kjent 
vedlikeholdsetterslep.  

 

Arbeidet med energisparekontrakt i Stokke, har vært i prosess fra 2013, og det er lagt ned betydelig 
arbeid siden saken ble påbegynt. 

  

Med potensialet for gode enøktiltak har administrasjonen i 2015 gjennomført en offentlig 
anskaffelse av energisparekontrakt (EPC) analysefase med opsjon. Caverion AS er valgt som 
beste leverandør i konkurransen.  

Energisparekontrakten med Caverion AS garanterer en reduksjon på 46 % i energiforbruket i 18 
formålsbygg. Dette tilsvarer en årlig besparelse i energiforbruket  på 3,1 mill. kWh.  

 

Energisparekontrakt er en avtaleform om gjennomføring av tiltak i bygningene med garantert 
energibesparelse, hvor redusert energiforbruk finansierer kapitalkostnadene ved låneopptaket.  

 

EPC er den engelske forkortelsen for Energy performance contracting og betegner en kontrakt som 
spesifiserer hvordan energibruk i bygg skal effektiviseres og reduseres etter tiltak.  

For oppdragsgiver som ønsker å redusere energiforbruket i sine bygg, kan man inngå en kontrakt 
med en energientreprenør som vil kunne utføre tiltak på byggene og samtidig sørge for at målene 
for energisparing blir oppnådd. Det viktigste som skiller EPC-prosjekter fra andre oppdrag er at 
energientreprenøren gir en økonomisk garanti for at de oppsatte målene for sparing blir realisert.  

 

Garanti i avtalen. 
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Norsk standard avtale legges til grunn sammen med angitt besparelse i anbud –  
46 % av nåverdier i 2015. Garantien utløses når besparelsene er under 90 %. 

  

- Redusert besparelse under 90 % skal leverandør betale kommunen differansen. 

- Besparelser mellom 100 og 110 % deler kommunen med leverandøren. 

- Besparelser over 110 % tilkommer kommunen. 

 

Når garantitiden utløper, fase III – driftstiden, tilkommer all besparelse kommunen. 

 

EPC-prosjekter omfatter en rekke tiltak og aktiviteter som gis i ett samlet tilbud, for eksempel 
enøkanalyser, energimerking, utarbeidelse av søknad om støtte og gjennomføring og oppfølging av 
ulike tiltak for energisparing og inneklimaforbedring. Tiltakene omfatter også sporbar overvåking av 
inneklima og energiforbruk i et sentralt driftsstyringssystem (SD anlegg) på samme måte som 
Sandefjord kommune overvåker sine bygg. 

 

EPC-oppdraget er inndelt i 4 faser, der en og samme entreprenør tar ansvaret for fasene 2 til 4. 

Fase 1:  
Kommunens egne forberedelser med oversikt over bygningsmassen, energibruk m.m. 
Utarbeidelse av grunnlagsdata, konkurranseunderlag og utlysning av tilbudskonkurranse. 
Energientreprenørene gir forpliktende tilbud med fastsatte mål for energisparing. 
Forhandlinger og inngåelse av kontrakt for fase 1. (gjennomført 2014) 

 

Fase 2: Analysefasen.  
Detaljert analyse av energisparepotensialet i boligselskapet, forslag til tiltak inkludert fast pris 
på disse og tilhørende sparegaranti. (gjennomført 2015/2016) 

 

Fase 3: Gjennomføringsfasen (krever politisk vedtak om å inngå kontrakt).  

 

Fase 4: Sparegarantifasen.  
Opplæring av driftspersonell og brukere, oppfølging av tiltak, overvåkning og rapportering av 
energi- og effektbruk i hele sparegarantiperioden.  

 

Det er et prinsipp for EPC-prosjekter at oppdragsgiver har en ensidig opsjon, men ikke en plikt til å 
inngå avtale om gjennomføring av tiltak før i fase 3, og der står denne saken nå. 
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Enova støtter energisparetiltak og erfaringer fra andre energisparekontrakter, tilsier at kommunen 
kan oppnå støtte på inntil kr 1,-  per sparte kWt, avhengig av Enova sine retningslinjer for 
enkelttiltak. 

Status EPC i Stokke Kommune, er at Fase 1 og 2 er gjennomført og saken legges med dette frem 
for politisk behandling og vedtak.  

 

Følgende forutsetninger for kalkylene og nedbetalingstid er lagt til grunn: 

· Gjennomsnittlig energiforbruket i periodene 2012, 2013 og 2014 
· Rentesats 5 % 
· Strømpris 60 øre/kWt 

 

Bygningsoversikt – Energisparekontrakt 

 

 Alternativ 
A 

 Alternativ 
B 

 

 Investering Besparelse Investering Besparelse 
Bygg navn NOK kWt/år NOK kWt/år 
Stokke – gamle u. Skole og 
Idrettshall 

3 286 519 678 548 6 998 545 744 837 

Nye Stokke ungdomsskole* 3 240 288 0 3 240 288 0 
Vennerød skole 1 030 228 177 077 1 609 534 192 819 
Ramsum skole 454 001 125 679 580 391 134 996 
Melsom skole 1 436 479 312 108 1 615 279 314 419 
Bokmoa skole 2 178 316 500 525 2 507 107 530 738 
Elverhøy barnehage 271 115 36 284 338 065 37 106 
Frydenberg barnehage 247 440 45 416 247 440 45 416 
Trekanten barnehage 180 686 6 677 628 502 32 773 
Barnas hus barnehage 428 036 47 501 590 894 66 667 
Tuften barnehage 303 124 105 339 303 124 105 339 
Feen barnehage 254 118 27 689 254 118 27 689 
Soletunet sykehjem 4 288 749 1 025 586 7 994 847 1 214 149 
Peer Gynts vei PU boliger 58 142 7 764 157 142 19 115 
Frydenberg boliger 90 048 17 891 203 928 27 875 
Frydenbergsletta bofellesskap 210 849 16 238 210 849 16 238 
Eikelunden 3 115 968 8 223 368 844 18 811 

SUM TILTAK EKS MVA  18 074 106 3 138 545 27 848 897 3 528 987 
SUM TILTAK INKL. MVA 22 592 633  34 811 121  

*Nye Stokke ungdomsskole i EPC prosjektet vil låneopptaket frigjøre 6 mill. kroner i byggeprosjektet. Se eget avsnitt. 

 

Alternativ A omhandler 217 tiltak i 18 bygg, med best mulige lønnsomme besparelser.  

Tiltakene er i hovedsak oppgradering av varmekilde, ventilasjon, energioppfølging, overvåking av 
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inneklima og energimerking. 

Tiltakene bidrar til sikring og god overvåking av inneklima for brukerne og medfører mulig 
overvåkning av status for inneklima til enhver tid, for eksempel alltid dokumenterbart ved tilsyn av 
Miljørettet helsevern. 

 

Alternativ A har en nedbetalingstid på 13,2 år, og garantitiden avtales til 5 år med opsjon på 5 nye 
år. Ved garantitidens utløp tilkommer all besparelse kommunen til gode.  

 

 

Figur 1 

 

Figur 1 illustrerer kapitalkostnader og energibesparelse for Alternativ A med nevnte forutsetninger 
for kalkylen. Strømpris på 60 øre og et låneopptak på 22,6 mill. kroner med 5 % lånerenter og 20 
års nedbetaling. Med 2 % prisstigning på strøm vil innsparingen innhente kapitalkostnadene etter 5 
år. 

 

Dagens rente er under 2 %. Legges 3 % rente til grunn, blir innsparingen høyere enn 
kapitalkostnadene med 75 000 kroner det første året til 211 000 kroner det femte året, 

 

Reduksjon i energiforbruket gir forhåpninger om Enovastøtte på ca. 3,5 mill. kroner. Tas dette inn i 
kalkylen samt en strømpris på 80 øre, gir det et plussregnskap 982 000 det første året og 1 097 000 
kroner det femte året.  
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Terapibassenget Soletunet sykehjem 

Ventilasjon og teknisk anlegg i terapibassenget på Soletunet sykehjem havarerte våren 2016, og 
bassenget er nå stengt. 

Tiltak for EPC ble vurdert når anlegget fungerte, og er inkludert i tiltakspakke B, p.g.a. liten grad av 
energieffektivisering. Bytte av ventilasjon og teknisk anlegg koster 1 mill. kroner  inkl. mva., og 
besparelsen er kun 8 250 kWt per år. Dette tiltaket vil ha en nedbetalingstid på 21 år, men 
anbefales gjennomført. 

 

 

Alternativ B omhandler 38 tiltak i tillegg til alternativ A, som ikke er like energieffektive, men vil 
innhente noe vedlikeholdsetterslep, enøk og ivaretar noen alvorlige avdekte mangler. 

 

Gamle Stokke U. Skole  

· Omlegging av takbelegg på hovedbygget, inkludert 20 cm etter isolering.  
Takbelegget sprekker opp og oppgradering er påkrevet for å hindre vanninntrenging og 
påfølgende skader, i nær fremtid. 

· Nye vinduer. Vinduer faller ut, og noen er midlertidig skrudd fast i karmen som 
risikoreduserende strakstiltak. 

 

Stokke Idrettshall 

· Nytt ventilasjonsanlegg som i dag har kun resirkulasjon av inneluften, uten tilførsel av friskluft.  
· Skifte av lys til ledlys i hele hallen, som sikrer krav til belysning i miljørettet helsevern.  

Vennerød skole 

· Tiltak utover allerede bevilget ramme for lukking av avvik fra miljørettet helsevern.  

Skifte av ventilasjon som fortsatt vil være krevende for stabil drift. Skifte ytterdører og ledlys i 
gymsal. 

Ramsum skole 

· Skifte av dårlige vinduer og noe etter isolering. 

Melsom skole 

· Bytte av gamle ytterdører i tre til aleminiumskvalitet som ellers i bygget. 
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Bokmoa skole 

· Etter isolering av svømmehall.  
· Lukket vannbehandling i bassenget for vannkvalitet og redusert vannforbruk. 

Elverhøy barnehage 

· Ny hoveddør og ny eltavle som er anbefalt byttet ved tilsyn. 

Frydenberg barnehage 

· Ingen ytterligere tiltak foreslått. 

Trekanten barnehage 

· Ytterligere tiltak ved ny ventilasjon som ivaretar antallet barnehagebarn som har økt fra det 
opprinnelige.  Avvik er påvist ved tilsyn av miljørettet helsevern. 

· Skifte av vinduer og ytterdører 

Barnas hus barnehage 

· Etter isolering og varmestyring 

Tuften barnehage 

· Ingen ytterligere tiltak foreslått. 

Feen barnehage 

· Ingen ytterligere tiltak foreslått. 

Soletunet sykehjem 

· Skifte av ventilasjon til svømmehall med ny varmegjenvinner. Tiltak for å gjenåpne bassenget, 
som er stengt for bruk. Ventilasjon med varme har havarert.  

· Isolering av overlys/tak som medfører høye innetemperaturer om sommeren og høyt 
varmetap på vinter, uten at dagslyset inne påvirkes nevneverdig. 

· Oppgradering av tak og isolering over svømmebassenget.  
Det er påvist begynnende sopp og råteskader. 

· Automatikk som forebygger legionella i bassengets dusj og rørsystem. 
· Lukket vannbehandling i bassenget for vannkvalitet og redusert vannforbruk. 

Peer Gynts vei PU boliger 

· Ny varmepumpe som hoved varmekilde. 

Frydenberg boliger 

· Etter isolering 

Frydenbergsletta bofellesskap 

· Ingen ytterligere tiltak foreslått. 
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Eikelunden 3 

· Bytte av ytterdører, etter isolering og ny eltavle som er påpekt ved el kontroll 

 

Alternativ B har en nedbetalingstid på 21,7 år. Garantitiden avtales til 5 år med opsjon på 5 nye år. 
Ved garantitidens utløp tilkommer all besparelse kommunen.  

 

Energisparetiltak for Stokke rådhus. 

Stokke kommune leier rådhuset av Stokke kommunale pensjonskasse (SKP), og avtalen forplikter 
kommunen som leietaker å forestå alt vedlikehold og alle oppgraderinger. 

SKP og kommunen har innvilget midler til oppgradering med henholdsvis 2 og 2,5 mill. kroner på til 
sammen 4,5 mill. kroner i 2014. Noen av disse midlene er brukt til strakstiltak for inneklima. 

 

Energisparekontrakt for rådhuset er lagt frem for eieren SKP, med to tiltakspakker. 

Tiltakspakke 1, er nødvendige tiltak for å ivareta luftkvalitet på et rimelig nivå samt overvåking, med 
en kostnad på 2,5 mill. kroner. 

Alternativt, tiltakspakke 2 med omfattende tiltak som også ville ivareta utskifting av 
ventilasjonssystemer, oppvarming, vinduer, lyskilder o.a. til 24 mill. kroner. 

Eier har besvart henvendelsen med å referere til leieavtalen og at kommunen har ansvaret, men at 
bevilgningen på 2 mill. kroner går til enøktiltak. 

Administrasjon innstiller på å iverksette fase 3 og 4 for Stokke rådhus, innenfor tidligere 
bevilgningen. 

 

I forbindelse med kartlegging av kontorkapasitet i SAS, er Stokke rådhus presentert med tiltaksplan 
for å innfri krav til arbeidsplasser og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt hjemlet i arbeidsmiljøloven. 

 

Energisparekontrakt for nye Stokke ungdomsskole. 
Energisparekontrakt med garanti er mulig å inngå for byggeprosjektet nye Stokke ungdomsskole, 
sammen med eksisterende skolebygning og Stokke Idrettshall. 

 

Tiltaket er vurdert i samarbeid med den engasjerte prosjektleder fra Asplan Viak AS. 

Nødvendig investering på 3,2 mill. kroner til energisparekontrakt, vil kunne gi byggeprosjektet nye 
Stokke ungdomsskole en innsparing på 6 mill. kroner. 

Prosjektleder bekrefter at besparelsen vil kunne øke posten for uforutsette kostnader i 
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byggeprosjektet fra 2 % til 6 %. Post for uforutsette kostnader i byggeprosjekt er normalt budsjettert 
med 10 % av entreprisekostnaden 

 

Garantiordningen i EPC kontrakten sikrer også riktig kvalitet på energileveransen til det nye 
ungdomsskolebygget, sammen med driftsoppfølging, og kompetansebygging for egne 
driftsoperatører, i minst 5 år. 

 

Hovedårsaken for så stor besparelse, er at energisentralen ikke bygges som et separat bygg men 
ved at teknisk rom i eksisterende skole bygges om. 

Endringen medfører også at energibrønner etableres bak eksisterende skole, og ikke som forutsatt 
med separat bygg for energisentral og brønner på Stokke ILs baneanlegg i nord. 

 

Juridiske grunnlag 

Arbeidsmiljøloven. 

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. 

Krav til energimerking av bygninger. 

Internkontrollforskriften. 

Lov og forskrift for offentlig anskaffelser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Alternativ A – Låneopptak kr. 22,6 mill. kroner med nedbetalingstid på 20 år vil kunne være 
selvfinansierende senest fra år 5, dvs besparelsen i energikostnader er lik kaptialkostnaden. I år 6 
vil besparelsen være større enn kostnaden og vil deretter øke årlig. 

Støtte fra Enova vil redusere låneopptaket noe og selvfinansieringstidspunkt vil komme tidligere. 
Dersom også strømprisen blir høyere enn 60 øre vil det kunne bli et plussregnskap fra år 1. 

 

Alternativ B – Vil kreve et låneopptak  på kr. 34,8 mill. kroner. 

Støtte fra Enova kan redusere låneopptaket ytterligere noe, men ikke i same grad som i Alt. A etter 
som energibesparelsen er mindre og vil utgjøre 390 442 kWt per år i tillegg til de 3,1 mill kWh i Alt. 
A. 
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Konsekvenser for nye Sandefjord kommune 
Låneopptak, besparelser og system for overvåking av inneklima overtas i sin helhet. 

 

Barn- og unges interesser 
Sikrer bedre inneklima og arbeids- og lærevilkår. 

 

Miljøkonsekvenser 
Lavere energiforbruk og reduserte utslipp av klimagasser. 

 

HMS/Folkehelse 
Sikrer inneklima, krav til arbeidsplasser og åpning av folkehelsetilbudet med terapibasseng på 
Soletunet. 

 

Vurdering og konklusjon 
Ved å benytte energisparekontraktens opsjon på fase 3 og 4 kan Stokke kommune oppnå en god 
oppgradering av tekniske installasjoner og innhente noe av vedlikeholdsetterslepet, samtidig som 
energiforbruket reduseres. 

 

Samtidig vil investeringene sikre overvåking av så vel energi som kvalitet på inneklima igjennom 
etablering av sentralt driftsstyringssystem (SD).  

Energiovervåkingen er en forutsetning for å kunne søke støtteordning fra Enova.  

 

Energisparekontrakter er vel kjent i Europa og har en europeisk standard. Norsk standard er laget 
og det er gjennomført 55 sparekontrakter i Norge. Kongsberg kommunale eiendom (KF) har overfor 
administrasjonen presentert sin kontrakt og effektene i Kongsberg. Erfaringene er gode. 

 

Stokke vil kunne bli første kommune i Vestfold til å benytte seg av mulighetene ved  
Energisparekontrakt med garanti. Re kommune er i samme situasjon og skal også behandle en sak 
om EPC.  

Tiltakene i Alt A anbefales gjennomført og fra listen over alternativ B er det mulig å gjøre tilvalg. 
Rådmannen anbefaler at nytt ventilasjonsanlegg i bassenget ved Soletunet tilføyes samt at 
inneklimatiltak i rådhuset kommer med kontrakten.  

 

Med dagens lave rentesats vil energisparekontrakten være spesielt gunstig. 
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Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg Plan og Miljø             01.06.2016 
 
Behandling: 
Administrasjonen opplyste om rettelse til saksutredningen: 

Riktig reservepost for byggeprosjektet Stokke u skal være 5,4 %  som kan øke til  ca 10 
%.Garantien rettes til:Blir resultatet mellom 90 og 110 % så er kontrakten oppfylt.Blir 
resultatet under 90 % så må entreprenøren betale inn manglende sparte kWh eller kW 
(effekt) basert på gjeldene priser, opptil 90 % av beregnet volum. Blir resultatet over 110 % 
av beregnet volum så deler kommune og entreprenør overskytende besparelse med 
aktuelle energi- og effektpriser. 

Votering:Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0) 

 

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 
1. Det inngås energisparekontrakt med Caverion AS for følgende bygninger/anlegg:  
a. 18 kommunale bygninger iht. alternativ A med en investering på 22,6 mill. kroner. 
b. Ventilasjon og varmegjenvinning for terapibassenget på Soletunet med 

investering på 1 mill. kroner. 
c. Stokke rådhus, innenfor rammen av tidligere bevilgning. 

2. Støtte fra Enova går til reduksjon/nedbetaling av låneopptak 
3. Stokke kommune tar opp nytt lån på 23,6 mill. kr. 
4. Rådmannen utarbeider årlige rapporter for oppnådd energibesparelse. 

 

 
 

 

Formannskapet             08.06.2016 
 
Behandling: 
Votering: 

HPM sin innstilling enstemmig tilrådt. (7-0) 

 

Formannskapets vedtak: 
1. Det inngås energisparekontrakt med Caverion AS for følgende bygninger/anlegg:  
a. 18 kommunale bygninger iht. alternativ A med en investering på 22,6 mill. kroner. 
b. Ventilasjon og varmegjenvinning for terapibassenget på Soletunet med 

investering på 1 mill. kroner. 
c. Stokke rådhus, innenfor rammen av tidligere bevilgning. 

2. Støtte fra Enova går til reduksjon/nedbetaling av låneopptak 
3.Stokke kommune tar opp nytt lån på 23,6 mill. kr. 
4. Rådmannen utarbeider årlige rapporter for oppnådd energibesparelse. 

 

 
 

 

Kommunestyret             20.06.2016 
 
Behandling: 
Legges frem for FN 23. august.  
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Votering: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt (29-0). 

 

Kommunestyrets vedtak: 
1. Det inngås energisparekontrakt med Caverion AS for følgende bygninger/anlegg:  

a. 18 kommunale bygninger iht. alternativ A med en investering på 22,6 mill. kroner. 
b. Ventilasjon og varmegjenvinning for terapibassenget på Soletunet med 
investering på 1 mill. kroner. 
c. Stokke rådhus, innenfor rammen av tidligere bevilgning. 
 

2. Støtte fra Enova går til reduksjon/nedbetaling av låneopptak. 
 

3. Stokke kommune tar opp nytt lån på 23,6 mill. kr. 
 

4. Rådmannen utarbeider årlige rapporter for oppnådd energibesparelse. 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3375 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Sandefjord kommune (VA-forskrift) 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
84/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

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 

 

 

Vedlegg: 
Endelig forskrift 
Forkrift for levering av vann til hytter 
Standart abonnementsvilkår_Tekniske bestemmelser for vann og avløp 742 t... 
 
Dokumenter i saksmappen 

Leveringsbetingelser for vann. 

Sammendrag 

Det er utarbeidet et forslag til ny VA-forskrift for nye Sandefjord kommune. Den nye forskriften 
gjøres gjeldende fra 1.1.2017, og erstatter dagens VA-forskrifter i Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommuner, som utgår fra samme dato. 

Bakgrunn 

Dagens tre kommuner har lokale VA-forskrifter. Det er nødvendig å utarbeide og vedta en ny 
forskrift for nye Sandefjord kommune, som kan være felles for hele den nye kommunen, og slik at 
alle abonnenter betaler gebyrer ut fra samme regelverk. Det er nødvendig at forskriften vedtas i 
tide slik at den kan gjøres gjeldende fra 1.1.2017. 
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Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvaget behandlet saken 8. august i sak 81/2016 og gjorde følgende 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 

Saksfremstilling 

Forslaget er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av fagmiljøet innenfor kommunalteknikk 
fra alle de tre kommunene.  

Stokke kommunes gjeldende forskrift er benyttet som mal for ny forskrift, med justeringer slik at 
den er tilpasset ny kommune. 

Forskriften skal hete: »Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Sandefjord kommune» og vil bli lagt ut 
på høring med frist 1.10.2016. Endelig forslag til ny forskrift vil bli lagt frem for vedtak i det nye 
kommunestyret høsten 2016 og være gjeldende for nye Sandefjord kommune fra 1.1.2017.  

De viktigste endringene sammenlignet med dagens tre forskrifter: 

1. Tekniske bestemmelser for vannmålere er tatt inn i forskrift og bestemmelser for vannmåler i 
de 3 kommuner utgår fra 1.1.2017. I § 1-1 Definisjoner tas det inn utleieenhet som eget punkt 
for å kunne kreve inn avgifter for utleieenheter som ikke er definert som egne boenheter. 

2. Engangsgebyr for tilknytning fastsettes etter bruksareal på bolig- eller næringsbygg med pris 
pr m2, beregnet etter grunnlag i NS 3940 eller eksisterende arealdata.  

3. Frister for betaling av kommunale gebyrer: Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling 
når igangsettingstillatelse gis eller senest ved tilknytning. Årsgebyr gjøres gjeldende 3 
måneder etter at igangsettingstillatelse er gitt.  

4. Ny forskrift krever at følgende eiendommer skal betale årsgebyr etter målt forbruk: Alle nye 
boliger etter 1.1.2018, eiendommer med utleieenhet, andre bygg som har installert vann og 
ikke er definert som bolig i matrikkelen. 

5. Det innføres plombering av alle vannmålere.  

Abonnementsvilkår for vann og avløp administrative og tekniske bestemmelser er gjeldende i alle 3 
kommuner og vedtas brukt i ny kommune.   

Det vil bli fremmet sak til politisk behandling i løpet av 2017 som omhandler betaling etter målt 
forbruk for alle abonnenter i Sandefjord kommune. I forslaget til forskrift som nå foreligger er det 
forutsatt at alle nye boliger etter 1.1.2018 skal ha installert vannmåler. Dette er et viktig tiltak for å 
redusere overforbruk, gjøre gebyrregulativet mer rettferdig samt være et viktig bidrag for å 
effektivisere det lekkasjereduserende arbeidet i fremtiden. Ulike stimuleringstiltak bør vurderes slik 
at flest mulig av eksisterende boliger også etter hvert kommer over på målt forbruk.   

Konklusjon 

Ny VA forskrift vedtas gjeldende for nye Sandefjord fra 1.1.2017. Abonnementsvilkår for vann og 
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avløp vedtas gjeldende fra samme dato.  

Forskrift for levering av vann til hytteområder og enkelt hytter vedtatt 6.4.1984 i gamle Sandefjord 
kommune foreslås benyttet som regler for ny kommune inntil videre. Leveringsbetingelser for vann 
og betingelser for utslipp av kloakk utgår pr. 31.12.2016.  

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                  Torunn Årset / Oddbjørn Finstad 
Prosjektleder                                                                        Saksbehandler 
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Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord kommune, 
Vestfold 
 
 
 
 
Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord kommunestyre xx.xxxxxxxxx 2016 med hjemmel lov 16. 
mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd. 
 
§ 1.Generelle bestemmelser 
Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt 
av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Aktuelle bestemmelser når det gjelder vann- 
og avløpsgebyrer, er følgende: 
- Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg  
- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)  
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)  
- Forskrift xx. xxxxxxx 2016 nr. xxxxx om vann- og avløpsgebyr, Sandefjord kommune, 
Vestfold (dette dokumentet).  
 
Øvrige dokumenter: 
- Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp i Sandefjord kommune (tekniske og 
administrative bestemmelser)  
- Betalingsregulativ  
- Forskrift om levering av vann til hytteområder og enkelt hytter, m/kommentar 
Betalingsregulativet vedtas hvert år av kommunestyret, og er en del av denne forskriften. 
   
 
 
 
§ 1-1. Definisjoner 
I denne forskriften menes med: 
a) Sanitæranlegg: Abonnentseid teknisk innretning for tapping, transport, oppbevaring eller 
rensing av vann eller avløp.  
b) Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnentseide rør, 
installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller 
avløpsanlegg.  
c) Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnentseide private ledninger (stikkledninger) og utstyr 
utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.  
d) Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller 
avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg 

164



 til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale 
om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.  
e) Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller 
avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som 
abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har 
rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 
30 år eller mer.  
f) Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i 
henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.  
g) Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.  
h) Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat adkomst og eget kjøkken.  
i) Utleieenhet: areal som leies ut i egen bolig 
j) Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstype 161-
163).  
k) Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i 
Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.  
l) Avløpsvann: Spillvann og overvann.  
m) Spillvann: Forurenset vann fra husholdning, industri eller landbruk 
n) Overvann: overflatevann/regnvann 
 
 
§ 1-2. Gebyrtyper 
 
Gebyrtypene er: 
a) Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp.  
b) Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp.  
c) Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere.  
d) Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning.  
e) Gebyr for midlertidig tilknytning. 
 
   
§ 1-3. Gebyrsatser 
 
Gebyrsatser fastsettes i betalingsregulativet, godkjennes av kommunestyret og i trer i kraft fra 
det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 
  
 
§ 1-4. Klage og omgjøring 
 
Avgjørelse etter forskriften, som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI, og 
kan påklages i tråd med kommunens til en hver tid vedtatte klage institusjon. 
Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. 
 § 1-5. Fritidsboliger 
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For fritidsboliger gjelder tilsvarende regler som for bolig, i tillegg gjelder Forskrift om 
levering av vann til hytteområder og enkelt hytter. 
 
 
§ 2. Engangsgebyr for tilknytning 
 
§ 2-1. Gebyrplikt 
 
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for 
tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. 
 
Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller: 
a) Nybygg 
b) Tilleggsgebyr kreves for tilbygg eller påbygg som øker bygningens areal når utvidelsen er 
større enn 100 m2. 
c) Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet  
d) Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent  
e) Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. 
vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.  
 
Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller: 
a) Bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for 
tilknytningen  
b) Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg. 
   
 
§ 2-2. Utforming av gebyret 
 
Engangsgebyret for tilknytning fastsettes etter bruksareal på bolig- eller næringsbygget med  
pris pr m2, beregnet med grunnlag i NS 3940 eller eksisterende arealdata. 
  
 
§ 2-3. Gebyrsats 
 
Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett 
byggesøknad eller søknad om tilknytning. 
  
 
 
 
 
 
 
§ 2-4. Ansvar og betalingsfrist 
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Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. Gebyret forfaller ved 
igangsettelsestillatelse i byggesak. 
Engangsgebyret for tilknytning forfaller til betaling når igangsettelsestillatelse er gitt eller 
senest ved tilknytning. Ved utvidelse av eksisterende bygg forfaller engangsgebyret til 
betaling senest 2 måneder etter godkjent byggesøknad. 
 
§ 3.Årsgebyr 
  
§ 3-1. Gebyrplikt og ikrafttreden 
 
Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som: 
a) er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsledning 
b) er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.  
 
Gebyrplikten inntrer: 
a) for enhet med stipulert forbruk: 3 mnd. etter at igangsettelsestillatelse er gitt. 
b) for øvrige enheter: når vannmåler er, eller skal være installert. Vannmåler skal installeres 
samtidig som eiendom tilknyttes kommunalt ledningsnett. 
  
§ 3-2. Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling 
 
Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det 
tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles 
gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. 
Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen 
er godkjent. For øvrig henvises det til § 4-3. 
  
 
§ 3-3. Ansvar for gebyrene 
 
Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten 
eller annen regningsmottaker. 
Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. 
Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for 
mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er 
fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 
Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter «Lov om pant» § 6-1. 
Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.  
Dersom årsgebyr ikke er betalt innen en måned etter at abonnenten har mottatt annen gangs 
varsel om innbetaling, kan teknisk etat stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. 
For oppmøte i forbindelse med avstenging og åpning av vannforsyning skal abonnenten betale 
tilleggsgebyr (stengegebyr) som fremkommer av gebyrregulativet. 
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§ 3-4. Utforming av gebyrene 
 
Årsgebyret består av todelt gebyrmodell: 
- En fast del (fastledd)  
- En variabel del (forbruksledd).  
 
En fast del skal dekke en andel av kommunens faste kostnader, mens mengdevariabel del 
betales etter vannforbruk i m³, målt eller stipulert. Hvor stor andel av årsgebyr som skal være 
hhv. fast og mengdevariabel del, fastsettes hvert år i betalingsregulativet. Det samme gjelder 
gebyrsatser. For alle boligkategorier beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet/ 
utleieenhet. 
Mengdevariabeldelen beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³. 
Det gis ikke nedsatt gebyr for storbrukere av vann. 
  
 
§ 3-5. Ansvar for opplysninger om abonnent 
 
Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. 
Inntil kommunen har mottatt melding og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra 
matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere. Ved feil opplysninger om 
boenhete/utleieenheter hos kommunen kan årsavgift etterfaktureres i inntil 3 år. 
  
 
§ 3-6. Beregning av gebyr 
 
Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr. 
Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen 
fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er 
frakoblet (plugget) ved hovedledningen. 
For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av 
avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på 
egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett. I slike tilfeller må abonnenten installere 
avløpsmåler. Eller egen måler for vannet som ikke tilføres kommunalt avløpsnett. 
 
For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt 
ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, betales ikke avløpsgebyr. Slikt 
vann skal måles separat. 
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§ 3-7. Betaling etter stipulert forbruk 
 
For boliger godkjent før 1.1.2018, og som ikke har installert vannmåler, skal abonnenten 
betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk basert på boligens bruksareal. 
 
§ 3-8. Betaling etter målt forbruk 
 
Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk, 
det vil si basert på installert vannmåler. 
 
Gebyr etter målt forbruk skal betales ved: 
- Næringsbygg  
- Offentlige formål o.l.  
- Nye boliger etter 01.01.2018 
- Gårdsbruk, alle bygninger som har innlagt vann fra kommunalt nett med egen måler eller 
fellesmåler.  
- Eiendommer med svømmebassenger  
- Boliger med utleieenhet 
-Andre bygg som har installert vann men ikke er definer som bolig i matrikkelen.  
 
Boligabonnenter har på sin side rett til monterte vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk 
fremfor å betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk. 
Kommunen kan også pålegge abonnent med stipulert forbruk å installere vannmåler og betale 
gebyr etter målt forbruk. 
 
Årsgebyr beregnes som: 
 
Årsgebyr (kr)= fastledd + målt forbruk (m³) x pris (kr/m³ ) 
 
 
§ 3-9. Retting av feil gebyrberegning 
 
Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen 
rettes og differansen gjøres opp. Hvis det er feil i matrikkelen som krever bruksendring for å 
få rettet opp har dette ikke tilbakevirkende kraft avgiftsmessig. Krav som er foreldet etter 
reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke. 
  
 
§ 3-10. Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag 
 
Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel 
forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg.  Kommunen plikter å bidra til å 
avklare ansvarsforholdet. Abonnenten kan kreve redusert gebyr i følgende tilfeller: 
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-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer 
-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyning mer enn 2 ganger i løpet av et kalenderår, og hvert 
avbrudd varer mer enn 8 timer. 
Krav om redusert gebyr må fremmes innen 4 uker etter at forholdet oppsto, dersom ikke 
kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon. 
 
 
 § 3-11. Fritak for gebyrer 
 
Det gis ikke fritak for årsgebyret, men abonnenten kan søke om fritak fra den delen av gebyret 
som omhandler mengdevariabel del (faktisk vannforbruk eller avløpsutslipp) når eiendommen 
er fysisk frakoblet kommunens ledningsnett. Fritaket vil tidligst gjelde fra neste termin, etter 
at kommunen har mottatt melding om at vanninntak er plombert. 
 
Frakobling/plombering må utføres av en representant fra kommunen eller godkjent rørlegger 
som dokumenter til kommunen. Kostnadene ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut 
av abonnenten. 
 
§ 3-12. Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning 
 
Beregnes som en fast sum hver stengning. Gebyrsatsen framgår hvert år av 
betalingsregulativet. 
  
 
§ 3-13. Pålegg om utbedring 
 
Kommunen kan gi et pålegg om utbedre private avløpsanlegg innen frist. jf. 
forurensingsloven § 7. I henhold til forurensingsloven § 73 kan det gis et forurensingsgebyr 
dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke 
etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensingsloven 
§ 74. 
 
Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som 
grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er 
utgått, stipuleres årsforbruket. 
 
 
§ 4.Vannmåler 
  
§4-1. Kostnader 
 
Kostnader i forbindelse med anskaffelse og vedlikehold av vannmålere bæres av abonnenten. 
Måleren forblir abonnentens eiendom. Kommunen godkjenner type, plassering og størrelse på 
måleren. 
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§4-2. Ansvar 
 
Måleren skal holdes lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir måleren skadet, skal 
abonnenten straks meddele dette til kommunen og sørge for reparasjon eller nyanskaffelse. 
 
 
§ 4-3 Installasjon 
 
Installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måler, skal 
foretas av godkjent rørlegger i samsvar med det til en hver tid gjeldende regler for Sandefjord 
kommune. Endringen skal umiddelbart meldes kommunen. 
 
 
§ 4-4 Feilmåling 
 
Ved feilmålinger hvor feilmålte mengde ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, bestemmer 
kommunen avgiften skjønnsmessig basert på antatt forbruk i perioden. 
 
 
§4-5 Kontroll 
 
Kommunen kan etter eget initiativ eller etter anmodning fra abonnenten, foreta kontroll av 
vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5%, skal vannmåleren skiftes 
eventuelt kalibreres innen angitt tidsfrist. 
 
 
§ 4-6. Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere. 
 
Beregnes som fast sum ved hvert frammøte 
 
 
§4-7 Tidsfrister 
 
Hvis tidsfrister for skifte/kalibrering ikke overholdes, sees det bort fra fremtidig måleresultat. 
Det kan faktureres med stipulert forbruk basert på det dobbelte av et gjennomsnitt av de siste 
3-års forbruk. 
 
 
§4-8 Pålegg  
 
Dersom abonnenten unnlater å etterkomme pålegg om installasjon av vannmåler innen den 
fastsatte tidsfristen, kan vannforbruket for vedkommende termin fastsettes til antatt forbruk 
ganger 2. Tilleggsgebyret løper fra fristen for gjennomføring er ute og inntil tiltaket er 
gjennomført. Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens 
krav til plassering 
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§4-9 Plombering 
 
Det er krav om at måler skal plomberes.  Plomberte målere kan kun åpnes eller demonteres 
under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, kan vannforbruket for 
vedkommende termin fastsettes til antatt forbruk ganger 2. 

 
 
 
 
§4-10 Vannmålerskjema 
 
Ved utskifting skal godkjent rørlegger skifte måler og fylle ut vannmålerskjema med alle 
opplysninger. Vannmålerskjema må fylles ut med gammelt og nytt målernummer samt 
gammel og ny målerstand. Rørlegger skal forespørre om abonnenten ønsker test av gammel 
måler før utskifting. 
 
§4-11 Korrigering av vannavgift 
 
Dersom det oppdages feil i avgiftsfastsettelsen, skal oppgjør for feilen korrigeres for de siste 3 
års innbetalte avgifter. Det benyttes en avgiftssats som gjaldt de respektive år med justering 
for rentetap. 
 
 
§ 5. Næringsvannmålere 
 
§5-1 Avlesning 
 
Avlesing av vannmåler skal gjøres en eller flere ganger pr. år, avhengig av forbruk. Dersom 
målerstand ikke innmeldes eller det innmeldes feil målerstand, kan kommunen fastsette 
forbruk basert på tidligere års forbruk eller etter skjønn. 
 
 
§5-2 Vannmålertype 
 
Vannmålertype og utsettingstid (tid mellom hver kalibrering eller utskifting) skal til en hver 
tid godkjennes av Sandefjord kommune. Vannmålere installert hos næringsabonnenter har en 
utsettingstid på max 8 år avhengig av type og modell. Kostnader i forbindelse med kalibrering 
eller utskifting skal i sin helhet bæres av abonnenten. 
 
 
§5-3 Vannmålergebyr 
 
Det påløper et vannmålergebyr for administrasjon. 
 
Ved eierskifte skal tidligere eier sørge for avlesning slik at avregning kan foretas 
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§6. Boligvannmålere 

 
§6-1 Avlesning 
 
Avlesing av vannmåler skal gjøres en gang pr. år. Hvis målerstand ikke innmeldes eller det 
innmeldes feil målerstand, kan kommunen benytte stipulert standardforbruk som 
avregningsgrunnlag. Det kan også fastsettes forbruk basert på tidligere års forbruk eller etter 
skjønn. 

 
 
 

§6-2 Vannmålertype 
 
Vannmålertype og utsettingstid (tid mellom hver kalibrering eller utskifting) skal til en hver 
tid godkjennes av Sandefjord kommune. Boligvannmålere skal ha en utsettingstid på 8-10 år. 
Kostnader i forbindelse med kalibrering eller utskifting skal bæres av abonnenten 

 
 

§6-3 Vannmålergebyr 
 
For de som velger avregning etter måler påløper et vannmålergebyr for administrasjon. 
Gebyret påløper i sin helhet selv om avregning etter måling bare skal gjelde deler av året. 
 
 
§6-4 Opphør av måler 
 
Når vannmåler er installert kan abonnenten velge å si opp avregning etter måler og gå over til 
avregning etter stipulert normalforbruk. Abonnenten vil da ikke bli belastet med det årlige 
målergebyret.(Gjelder kun frem til 1.1.2018.) 
 
 
§ 7.Tilbakeslagsutstyr for vannledninger 
  
§ 7-1. Begrunnelse 
For å sikre drikkevannet mot forurensing ved innsug/tilbakestrømning av fremmedvann fra 
eiendommen til kommunalt vannforsyningsnett skal eiendommens stikkledningsnett utstyres 
med tilbakeslagsutstyr. Installasjon av tilbakeslagsutstyr skal sanitæranmeldes og utføres av 
godkjent rørleggerforetak. 
 
 
§ 7-2. Tiltaket gjelder 
 
Tilbakeslagsutstyr må installeres på følgende kritiske punkter/abonnenter: 
- Næringsbygg  
- Gårdsbruk  
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- Bygg/eiendom med basseng  
- Bygg/eiendom som benytter høytrykksanlegg i produksjon  
- Abonnenter som tilfører kommunalt vann til egen brønn  
- Abonnenter med vannledning tilkoblet tanker. 
 
 
 § 7-3. Kostnader 
 
Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskifting av tilbakeslagsutstyr. 
 
 
 
 
§ 8.Unntak – dispensasjoner – sanksjoner 
 
§ 8-1. Økning i gebyret 
For eiendom der avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og 
virker fordyrende for drift og vedlikehold av kommunens avløpsledning og/eller renseanlegg, 
kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes i samsvar med de 
ekstrakostnader kommunen vil ha med å håndtere avløpsvannet. 
  
 
§ 8-2. Unnlatelser av å etterkomme pålegg 
Abonnenten som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens 
vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning 
på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyret. 
Tilleggsgebyr begynner å løpe 1 måned etter frist å få gitt pålegg. Tillegget utgjør 100 % av 
eiendommens årsgebyr for vann og avløp og legges til på nytt for hver termin. Tilleggsgebyret 
løper inntil pålegget er etterkommet. 
 
 
§ 8-3. Ulovlig tilknytning 
Abonnent som har vært ulovlig tilknyttet det kommunale vann- avløpsnett, skal betale 
tilleggsgebyr tilsvarende årsgebyr for 3 kalenderår. I tillegg skal abonnenten søke om 
tilknytning. Innvilges søknaden skal det betales engangsgebyr for tilknytning, samt årsgebyr 
fra og med tidspunktet tilknytningen ble foretatt. Det skal likevel ikke betales årsgebyr for 
mer enn 3 år bakover i tid. Innvilges ikke søknaden kan kommunen kreve at abonnenten skal 
koble seg fra kommunens vann og avløpsnett. Særlig grove overtredelser vurderes 
politianmeldt. 
  
 
§ 8-4. Arbeider utført for abonnentens regning 
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Når pålegg ikke etterfølges innenfor fastsatt frist, kan kommunen etter forutgående varsel få 
arbeidet utført for abonnentens regning. Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få 
utført uten forutgående varsel. 
 
 
§ 9.Ikrafttreden mv. 
  
§ 9-1. Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift 
 
Forskriften ble vedtatt av Sandefjord kommunestyre den xxxxxxxx og trer i kraft fra 1.12017. 
Fra samme dato opphører tidligere forskrifter for kommunene Stokke, Andebu og tidligere 
Sandefjord. 
 
 
 
 
§ 9-2. Endring av forskrift 
 
Kommunestyret kan fastsette endringer i, eller tillegg til, denne forskriften. 
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Forord
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Nor-
malreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget på vegne av
KS og sist oppdatert i 1998. For den foreliggende utgaven har Kommune-
forlaget ledet revisjonsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har vært utført av
en egen redaksjonskomité i 2007–2008 som har bestått av:

Tom Arne Gjertsen, Oslo kommune
Bjørn Grimsrud, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL)
Toril Hofshagen, Norsk Vann
Guttorm Jakobsen, adv.firmaet Haavind Vislie AS
Øistein Torgersen, seniorkonsulent
Terje Wikstrøm, Hias
Torhild Øien, Kommuneforlaget

Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut til en rekke offentlige instanser
og private organisasjoner, og deres innspill har vært verdifulle bidrag til
resultatet som nå foreligger.
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STANDARD ABONNEMENTSV ILKÅR FOR VANN OG AVLØP 9

Innledning
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og
tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestem-
melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek-
niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. 

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom
kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til
offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sani-
tærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte
kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet
slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også
mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. 

Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleg-
gene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestem-
melser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som
plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende
teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende
lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav
som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon
som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i
disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er
naturlig.

Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og
bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant
annet når det gjelder klimaendringer.

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt
ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.
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TEKN ISKE BESTEMMELSER10

1 Generelt
Henvisninger til lover og forskrifter
Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk som det er viktig å ha
kjennskap til og følge. Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrift (TEK) og veiled-
ning til teknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelsene for planlegging og utforming av
sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte lover med
tilhørende forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte kommunes
vann- og avløpsabonnenter. Det gjøres oppmerksom på at lover og forskrifter kan
endre seg over tid:
• Plan- og bygningsloven med bl.a. følgende forskrifter: 

– Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (Teknisk forskrift – TEK)
Det vises til kapittel 9-5 Sanitæranlegg og kapittel 11 Vannforsynings- og
avløpsanlegg 

– Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)
– Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF)

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med bl.a. føl-
gende forskrift: 
– Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) og Lov om helsetjenesten i
kommunene (kommunehelsetjenesteloven) med bl.a. følgende forskrift:
– Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 
– Forskrift om miljørettet helsevern
– Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med bl.a. følgende forskrifter:

– Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og
avløpsgebyrer 

– Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

Nettbaserte kilder
Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder, detaljblad, rapporter
etc. som er av betydning for den som arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitær-
området. 

For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig informasjon viser
vi blant annet til følgende nettbaserte kilder:

www.lovdata.no
Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter m.m. i Norge.

www.norskvann.no
På Norsk Vanns hjemmesider finner du informasjon om rapporter og veiledninger
som Norsk Vann har utgitt innen VA-området.
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STANDARD ABONNEMENTSV ILKÅR FOR VANN OG AVLØP 11

www.norskvann.no > regelverk innen VA
På Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut informasjon om nytt regel-
verk på vann- og avløpsområdet. Norsk Vanns regelverkshjelp til medlemmene inne-
holder bl.a. følgende databaser:
• Regelverksdatabasen: database over alle lover, forskrifter og veiledninger på VA-

området med lenker til nedlastbare versjoner på Lovdata og andre nettsteder
• VA-jusdatabasen: tematisk database over ulike juridiske problemstillinger på VA-

områder, som drøftes i lys av regelverk og rettspraksis
• VA-norm

www.rorsenter.no
Norsk Rørsenter A/S er et kurs- og kompetansesenter innen vann- og avløpsteknikk
og har prosjektledelsen for NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns
VA-norm.

www.regelhjelp.no
Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over regelverket. Bak nettstedet
står Statens forurensningstilsyn, Mattilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næ-
ringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap.

www.be.no > byggeregler
Databasen til Statens bygningstekniske etat over lover, forskrifter, veiledninger, blan-
ketter m.v.

www.standard.no
Standard Norges hjemmesider, der man bl.a. kan finne oversikt over standarder på
VVS- og VA-området.

Det gjøres oppmerksom på at nettadressene kan endre seg over tid.

2 Vannforsyning
2.1 Dimensjonering

Anlegg skal være dimensjonert slik at det er tilstrekkelig mengde og til-
fredsstillende trykk til å dekke vannbehovet for husholdninger, nærings-
virksomheter, institusjoner o.l., samt til alminnelig brannslukking.

Kommunen angir minste trykk i tilknytningspunktet. Se for øvrig pkt.
3.9 i Administrative bestemmelser.
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TEKN ISKE BESTEMMELSER12

2.1.1 Vannmengder
Krav til vannmengdene tilfredsstilles om ledningene dimensjoneres etter
NS 3055.

Ved ledningsdimensjonering benyttes de normalvannmengder som er
vist i tabell 1. Disse normalvannmengdene gjelder for det ferdige anlegget
ved maks. samtidig belastning. For andre tappesteder må vannmengden
anslås i forhold til verdiene i tabell 1.

2.1.2 Samtidighet
Maks. samtidig vannmengde i fordelingsledninger i boligbygg, hoteller,
forretningsbygg, sykehus o.l. finnes av formelen:

q = q1+0,015 (Q-q1)+0,17 

q = maks. vannmengde, 1/s
Q = summen av normalvannmengder etter tabell 1, 1/s
q1 = normalvannmengde til største tappested, 1/s

Formelen er gjengitt grafisk i figur 1 og i tabellform i tabell 2.
For andre bygg, så som vaskerier, industribygg, badeanlegg i serier o.l.,

må samtidigheten fastsettes i hvert enkelt tilfelle. 
Maks. samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli min-

dre enn normalvannmengden til den utstyrsgjenstand som har størst
vannforbruk etter tabell 1.

2.1.3 Vanntrykk
Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 600 kPa (6 bar),
skal det monteres reduksjonsventil. Ved for lavt vanntrykk installeres
eventuelt eget trykkøkningssystem.

Trykkøkningsanlegg skal forsynes med utrustning for regulering av
utløpstrykket og sikkerhetsanordning for å hindre overskridelse av maks.
godkjent trykk. 

Trykkregulering skal foretas etter innvendig hovedstoppekran.
Minste nødvendige trykk foran tappested for å oppnå normalvann-

mengden må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Såfremt dette trykket ikke
er kjent, kan det uttas etter tabell 3.

Q q1–
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STANDARD ABONNEMENTSV ILKÅR FOR VANN OG AVLØP 13

2.1.4 Ekstraordinære vannuttak
For tilknytning eller endring av sanitærinstallasjoner og private vann- og
avløpsanlegg som vil medføre unormalt store eller støtvise vannuttak
(sprinkleranlegg mot brann, snøkanoner, næringsvirksomhet og lig-
nende), vises det til pkt. 3.11 og 3.14 i administrative bestemmelser. 

2.1.5 Korrosjon/erosjon
For kobberrør må vannhastigheten generelt ikke overskride ca. 2,5 m/s for
fordelingsledninger. For koplingsledninger kan det tillates høyere hastig-
het pga. kortere brukstid.

For sirkulasjonsledninger må hastigheten holdes på maks. ca. 1 m/s.

2.1.6 Tiltak mot støy
Tilførsel og bortledning av vann skal skje slik at det ikke oppstår sjene-
rende støy. Tilsvarende gjelder også for støy i bolig, jf. tabell 5.

For å oppnå lavt støynivå ved tapping er det som regel nødvendig å
dimensjonere slik at det blir stort trykkfall i koplingsledning og dermed
lite trykkfall i tappearmatur.

For koplingsledninger med kortvarige vannuttak tillates større hastig-
heter, jf. tabell 4.

Hvor det er fare for at det i anlegget kan oppstå sjenerende støy, skade-
lige vibrasjoner eller trykkstøt, må det monteres støy- og/eller vibrasjons-
dempende utstyr.

2.1.7 Forenklet dimensjonering
For vanlige boligbygg, forretningsbygg, hoteller o.l. kan dimensjonering
av fordelingsledninger for kaldt og varmt vann skje etter tabell 6. Dimen-
sjonering av koplingsledninger kan skje etter diagrammer i figur 2 eller
tabell 7 som gjelder for kobberrør. Tabellene forutsetter et vanntrykk i
anboringspunktet på hovedledning på minst 350 kPa, og statisk høyde
mellom anboringspunkt og øverste tappested må ikke overskride 15 meter
(tilsv. 150 kPa) ved bruk av disse tabellene.

Dimensjonering av stikkledning kan skje på de samme betingelser, for-
utsatt at stikkledningens lengde er maksimalt 10 meter. For stikkledninger
med lengde mellom 10 og 20 m kan tabell 6 brukes ved vanntrykk i anbo-
ringspunktet på minst 400 kPa. Ved lengre avstander på inntil 60 m må
ledningen økes med ytterligere én dimensjon.
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TEKN ISKE BESTEMMELSER14

NB: For andre rørmaterialer enn kobber må tabell 6, figur 2 og tabell 7
avpasses etter innvendig diameter.

2.1.8 Trykktapsdimensjonering
For bygninger med stort samtidig vannforbruk, f.eks. vaskerier, spesielle
industrier og badeanlegg samt for bygninger med andre trykkforhold og
ledningslengder enn forutsatt i 2.1.7, skal dimensjoneringen alltid utføres
etter trykktapsberegning basert på nomogrammer i figurene 3, 4 og 5.

Tabell 8 angir innvendig diameter for en del plastrør.
Enkeltmotstand i vannmåler beregnes etter respektive målerfabrikants

spesifikasjon. Eventuelt kan den avleses i figur 6.
Enkeltmotstand i armatur, rørdeler etc. kan beregnes etter tabell 9.

Samlet enkeltmotstand kan eventuelt fastsettes til ca. 20 % av disponibel
bevegelsesmotstand avhengig av anleggets størrelse og art. Trykktapet i
vannmåler legges til nevnte enkeltmotstand. Disponibelt friksjonstap
framkommer som disponibel bevegelsesmotstand minus samlet enkelt-
motstand. Nomogrammene skal anvendes med grunnlag i disponibelt
friksjonstap pr. meter.

2.2 Tetthetskrav
Vannledning må ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved maksimalt prø-
vetrykk.

Det skal foretas trykkprøving av utvendige stikkledninger i henhold til
NS-EN 805 og av innvendige ledninger i henhold til NS-EN 806. Tetthets-
prøving skal dokumenteres. 

Kravet til tetthet oppfylles dersom anlegget er tett når ledningene settes
under trykk lik 1,3 ganger dimensjoneringstrykket. Prøvetrykket skal for-
bli konstant i 2 timer etter temperaturutjevning.

2.3 Utførelse
Anleggene skal prosjekteres og utføres slik at vannkvaliteten ikke for-
ringes. Materialer skal ikke avgi sjenerende eller helsefarlige stoffer.

Ved planlegging og utførelse av slike anlegg må det legges til rette for
framtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig for led-
ninger som ligger skjult i bygningskroppen.
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STANDARD ABONNEMENTSV ILKÅR FOR VANN OG AVLØP 15

2.3.1 Montering av vannledning i bygning
Vannskadesikre installasjoner betegner vann- og avløpsledninger som
installeres med spesiell vekt på å hindre at det oppstår vannskader.

Vannskadesikre leggemetoder kan være:
• Åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og med sluk
• Plassering av rør i skap eller innredning
• Plassering av rør i sjakt eller innkassing
• Rør-i-rør-system

Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å isolere ledningene og/eller ved
å sørge for varmetilførsel til ledningene.

Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre installa-
sjoner ikke skades.

Hvor det er fare for kondensering, skal ledningene isoleres såfremt
kondens antas å medføre ulemper.

Når vannopplegg blir lagt i slisser, skal slisse ved hvert gulv ha inspek-
sjonsåpning dekket av avtakbar plate. Slisser på yttervegg bør unngås. Led-
ninger i slisser skal isoleres.

For å redusere risikoen for vannskade skal ledninger gjennom etasje-
skiller av betong legges i varerør. I fuktige rom som baderom, urinalrom,
vaskerom e.l., skal varerør alltid brukes og føres opp minst 30 mm over
ferdig gulv. Mellom varerør og ledninger skal det pakkes godt med pak-
kingsmateriale. Over pakkingsmaterialet anbringes plastisk, luktfri masse
som ikke flyter ved temperaturer under 120 °C.

Når ledninger føres gjennom en branncelle, må gjennomføringen tet-
tes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke-godkjent materiale kan
føres gjennom en branncelle når det treffes betryggende tiltak for å hindre
spredning av brann, jf. byggeforskriftene og brannforskriftene.

Klammeravstand må tilpasses materialsort og ledningsdimensjoner –
se tabell 10.

Innstøpte ledninger må alltid varmeisoleres. Ledninger må legges slik
at fri ekspansjon oppnås. 

Skjøter for rør, rørdeler og utstyr skal utføres slik at skjøtene får en kva-
litet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet. Levetiden for skjøtene bør til-
svare rørets levetid, jf. NS–EN 1057, NS 1757, NS 1758, NS 1759.

Tappesteder med kaldt- og varmtvannsventil skal ha kaldtvannsventi-
len til høyre.
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2.3.2 Legging av vannledning i grøft
Flere ledninger i samme grøft legges slik at hver enkelt ledning blir lett til-
gjengelig for ettersyn og reparasjon.

Vannforsyningsanlegg skal sikres mot frost. Frostfri dybde oppgis av
kommunen.

Under arbeidets gang skal alle rør holdes forsvarlig lukket.
Ledninger gjennom grunnmur skal som hovedregel ikke støpes fast,

men legges med god klaring. Er det fare for at grunnvann, jordmasser eller
gass kan trenge inn i bygningen langs rørene, må åpning i grunnmur pak-
kes godt med plastisk masse, gummipakning e.l. Helst bør det brukes inn-
støpt varerør med pakning av gummi.

Rørene skal legges på et rørfundament bestående av minst 150 mm
tykt lag sand-, grus- eller friksjonsmasser. Ledningene må ikke legges
direkte på grøftebunnen. Grøftebunnen utjevnes. Ledningene må omslut-
tes av friksjonsmasser og overdekkes med et minst 300 mm tykt friksjons-
masselag. Ledningsfundament og omfylling skal bestå av knuste masser
med standard sortering mellom 2 og 16 mm, eller naturlige friksjonsmas-
ser med maks. standard sortering 22 mm. Gjenfyllingsmassen må ikke
inneholde steiner med tverrmål større enn 300 mm. 

Når grøftemassene er svært bløte, skal det bygges opp et fundament av
friksjonsmasser på en fiberduk (veiduk) klasse 5. Veiduken skal også
omslutte side- og overfyllingsmassene.

Når ledninger skal legges i steinfylling, må det også brukes veiduk for å
hindre massetransport. 

NB: Det bør ikke benyttes 0-fraksjon der det er fare for utvasking, for
eksempel i fjellgrøft. I fjellgrøft skal ledningene ligge med god klaring til
fjell.

Det må tas forholdsregler for å hindre langsgående forskyvninger av
ledning og grøftemasser, jf. kravene til omslutningsmasser som beskrevet
over.

I aggressiv grunn (syreholdig jord, alunskifer e.l.) skal rør av metallisk
materiale beskyttes mot korrosjon ved egnet utvendig beskyttelse. Til fyl-
ling av grøfter må ikke brukes slagg, alunskifer eller andre aggressive mas-
ser og heller ikke frossen fyllmasse.

Ledninger må ikke legges på frosset underlag. (Jf. også monterings-
anvisninger fra produsenten.)
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Se for øvrig NS 3420 og NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 5 og 6.
I offentlig kjørevei skal stikkledningen fortrinnsvis legges i varerør.

2.3.3 Tilknytning til hovedledning
Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for tilknytning
på offentlig ledning og kan stille krav til innmåling (koordinatfesting) av
tilknytningspunkt.

For DN 125-300 hovedledninger tillates benyttet anboringer med 38 mm
hull for stikkledning opp til DN 54 (2”) diameter, utvendig målt. For DN
100 hovedledning benyttes anboringer med 32 mm hull for vanninnlegg
opp til DN 35 (1 ¼”) diameter, utvendig målt. Anboringen skal ligge minst
300 mm fra spissende, muffe eller kumvegg. 

Minste avstand mellom tilknytningspunkter på samme rør bestemmes
av kommunen. 

Anboring i kum må plasseres slik at stikkledningen ikke hindrer arbeid
i kummen. Stikkledningen må ikke plasseres rett under nedstignings-
åpningen, eller slik at den kan bli tråkket i stykker.

I endekum bør anboring plasseres før brannventilen eller eventuell
spyle-/tappeventil.

Stikkledning med dimensjon større enn DN 63 skal alltid tilknyttes
med T-rør, fortrinnsvis i kum. Stikkledninger av mufferør som tilknyttes
i kum, skal ha muffe (ledd) ved utsiden av kumveggen. Stikkledninger
uten muffer som tilknyttes i kum, skal føres gjennom kumveggen i varerør
med tykk, elastisk rullepakning av gummi. Varerøret støpes fast i kumveg-
gen. Hulltaking i kumvegg gjennomføres med kjerneboring, og det innset-
tes fleksibel gummipakning. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad
nr. 9. 

Innsettes T-rør i kum over hovedledningen, skal innleggets utvendige
hovedstengeventil anbringes i kummen. Kummen skal ha avløp. 

Ved tilkobling i kum kan mellomring benyttes der det ligger til rette for det.
På brannventilers rørplugg tillates ikke tilknytninger.
Anboringsarrangementet må anordnes slik at setningsskader/-brudd

ikke oppstår. Dette gjelder for alle typer rør.
Tilknytningen skal i regelen ligge innenfor linjer trukket vinkelrett fra

hovedledning mot eiendomsgrensene og om mulig ikke i gatekryss. 
Vanninnlegg må ikke føres til eller gjennom eksisterende offentlig kum

for spillvann.
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Når eksisterende tilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på
hovedledningen utkobles. Kommunen bestemmer valg av metode. 

Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 7.

2.4 Sikring mot forurensning
Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrenging
av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Dette gjelder også
for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder. 

Tilkopling av anordning for kjemisk, fysikalsk eller bakteriologisk for-
andring av vannets beskaffenhet tillates bare etter dispensasjon.

Før vanninstallasjon tas i bruk, skal det renspyles og om nødvendig
desinfiseres i samråd med kommunen. 

Abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er sikret
mot tilbakestrømning i henhold til NS-EN 1717. Sikringsutstyr skal iht.
standarden finnes både 
• på alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens interne led-

ningsnett, og
• rett etter innvendig hovedstoppekran og før første avstikker.

Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger. For eksis-
terende installasjoner skal standarden følges så langt kommunen anser det
nødvendig etter en nærmere risikovurdering.

Andre typer sikring enn de som framgår av NS-EN 1717 kan benyttes
dersom
• det skjer i henhold til beskrivelse i NKF og Norsk Vanns VA/Miljøblad

nr. 61 
• det er gitt tillatelse fra aktuell etat i kommunen

Vannledning må ikke legges gjennom ledninger eller beholdere e.l. som
kan bli fylt med avløpsvann eller med vann som inneholder smittestoffer
eller giftige kjemikalier. Vannledning må ikke legges i rom hvor ledningene
kan utsettes for skade.

Tappebatterier med anordning for regulering eller avstenging av utlø-
pet skal forsynes med tilbakeslagsventil på kaldt- og varmtvannstilførsel.

Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 61.
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2.5 Stengeventiler
Enhver bygning skal ha innvendig hovedstengeventil plassert foran første
avstikker. Hver leilighet skal i tillegg ha egen stengeventil. 

Alle ledninger til utstyr som krever driftsmessig vedlikehold, skal gene-
relt utstyres med stengeventil.

Stikkledning skal ha utvendig, lett tilgjengelig og manøvrerbar stenge-
ventil av sterk utførelse.

Stengeventil på offentlig hovedledning må bare manøvreres av dem
som kommunen bemyndiger.

Stengeventiler skal være av godkjent type. Kuleventiler i dimensjon
større enn DN 20 skal ha ratt/gir. 

2.5.1 Utvendig hovedstengeventil
Utvendig hovedstengeventil av sterk utførelse (bakkekran) skal monteres
så nær hovedledning som mulig, men ikke i kjørebane. Ved åpen bebyg-
gelse skal stengeventiler plasseres like innenfor tomtegrense eller gjerde-
linje.

Ventilen skal kunne manøvreres fra terrenget. Spindel og varerør skal
være slik utført at belastningstrykk ikke kan overføres til ledningen. Vare-
røret avsluttes i plan med terreng. 

Anbringes hovedstengeventil like inntil gjerde, kan varerørets topp ligge
ca. 300 mm over terreng. 

Hovedstengeventil kan eventuelt plasseres i kum, men ikke i kum for
spillvann. 

Som hovedregel tillates kun én stikkledning til hver bygning. Når flere
stikkledninger til en bygning forbindes med hverandre, må hver stikkled-
ning forsynes med stengeventil og tilbakeslagsventil.

Ved felles stikkledning må hver eiendom ha egen stengeventil i tillegg
til felles stengeventil. 

På husveggen eller annet fast sted skal det oppsettes et skilt eller merke
som ved mål viser hovedstengeventilens beliggenhet. Skiltet eller merket
skal være lett synlig til alle årstider. 

Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 7.
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2.5.2 Innvendige stengeventiler
Stengeventiler monteres på følgende steder:
• På alle oppleggsledninger i større bygninger (over 2 etasjer). På kaldt-

og varmtvannsledninger til hver leilighet eller på kaldt- og varmt-
vannsledninger for hver utstyrsgruppe

• Foran wc og spesielle apparater
• Foran utvendige tappeventiler (hageventiler) og på ledninger til uopp-

varmede rom

Alle stengeventiler må anbringes lett tilgjengelig og frostfritt.
Det må sørges for nødvendige uttappingsmuligheter.
Stengeventil tillates ikke anbrakt i innvendig stakekum. 

2.6 Vannmålere
Hovedvannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing.
Den skal monteres foran første avstikker og ved innvendig hovedstenge-
ventil. Vannmåler monteres i konsoll.

Vannmåler tillates ikke anbrakt i stakekum. På hver side av vannmåleren
skal det monteres en stengeventil med samme dimensjon som ledningen.

Vannmåleren må være lett utskiftbar. 
Utvendig vannmålerkum skal være minst 1000 mm i diameter. Bun-

nen skal støpes med fall mot sluk med tilbakeslagsordning. Vannmålerne
må monteres frostfritt. 

2.7 Varmtvann
2.7.1 Temperatur

Tappested for varmt forbruksvann må ikke gi så høy vanntemperatur at
noen skader seg. Dette kan gjøres ved bruk av blandearmaturer med tem-
peratursperre. 

Følgende maksimumstemperaturer anbefales på vann til bruk for per-
sonlig hygiene:
• barnehager, bygg for funksjonshemmede, trygdeboliger etc. 38 °C
• for øvrig 55 °C
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2.7.2 Legionellabakterier
Legionellabakterier kan være et problem i vannforsyningsanlegg. Innån-
ding av aerosoler inneholdende slike bakterier, for eksempel ved dusjing,
kan forårsake alvorlig lungesykdom.

Bakteriene dør ved temperaturer over 60 °C. Varmtvannsanlegget bør
derfor dimensjoneres slik at varmtvannstemperaturen holder minst 60 °C
i alle ledninger fram til blandesentraler. Interne ledningsnett bør
generelt utformes og dimensjoneres slik at varmtvannet holdes varmt og
kaldtvannet kaldt, og slik at vannsirkulasjonen i alle ledninger er best
mulig. Ledningsstrekk etter blandesentraler og fram til tappepunkter
der maksimumstemperaturen må begrenses pga. fare for skolding, må
være kortest mulig. 

Det bør legges til rette for forebyggende tiltak, for eksempel rengjøring,
desinfisering og varmebehandling. Se for øvrig Folkehelseinstituttets vei-
ledning om forebygging av legionellasmitte.

2.7.3 Vannvarmere og sikkerhetsventiler
Alle vannvarmere skal på tilførselsledningen for kaldt vann forsynes med
godkjent stengeventil.

Det skal nærmest vannvarmeren innsettes sikkerhetsventil innstilt på
maks 9 bar (900 kPa) og mellom denne og stengeventilen en tilbakeslags-
ventil.

Sikkerhetsventilen kan eventuelt være montert direkte til forråds-
magasinet. 

Direkte elektrisk oppvarmede vannvarmere skal utføres og monteres i
overensstemmelse med DSBs forskrifter. 

Avløpet fra sikkerhetsventiler skal føres til sluk eller annen ustengbar
avløpsinnretning. 

Vannvarmere og kjeler skal ha en tilstrekkelig stor og lett tilgjengelig
tømmeåpning, som forsynes med stengeventil. Også andre tømmemulig-
heter kan tillates. Vannvarmere med indirekte oppvarming skal forsynes
med tilstrekkelig stort ekspansjonskar.

Kommentar: For å forhindre skader etter installasjon av tilbakeslagsventil kan det in-
stalleres ekspansjonskar på tilførselsledningen til berederen. Dette vil også bidra til at
TEKs krav til energiøkonomisering blir ivaretatt. 
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På ekspansjonsledning må det ikke brukes stengeventiler. Eventuelt kan 3-
veis vekselventil brukes. 

2.8 Energiøkonomisering
Ved etablering av sanitærinstallasjoner bør det tilstrebes at god energiøko-
nomisering blir ivaretatt.

Kravet om at anlegg for varmt forbruksvann skal utføres slik at det
fremmer god energiøkonomisering, kan tilfredsstilles ved
• å isolere varmtvannsledninger og utstyr
• å bruke ledningsmaterialer med liten varmeledningsevne
• å ha små avstander mellom vannvarmer og tappested
• å begrense varmtvannsledningens innvendige volum
• å bruke vannsparende sanitærutstyr
• å bruke direkte elektrisk oppvarmede vannvarmere ved tappepunkt
• å benytte sirkulasjonsledning med pumpe
• å benytte selvregulerende varmekabel på varmtvannsledningene

De to sistnevnte punktene er aktuelle på anlegg med spesielt lange led-
ningsstrekninger.

Varmtvannsberedere fyrt med flytende eller gassformig brensel må ha
forbrenningsvirkningsgrad på minst 90 %.

3 Avløp
3.1 Dimensjonering

Spillvannet skal kunne bortledes i takt med tilløpet, slik at det ikke kan skje
oversvømmelser eller andre ulemper ved normal bruk av installasjonen.

Spillvannsystemet skal være slik at det ikke kan oppstå suge- eller
trykksvingninger som kan bryte vannlukket i vannlåser.

Overvann og grunnvann må kunne bortledes slik at det ikke kan opp-
stå oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regn- og
smeltevannsmengder for området. Kommunen kan fastsette nærmere
regler om dette.
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Dimensjonsbetegnelsene i de tekniske bestemmelsene gjelder utvendig
målte rør. For dimensjonering gjelder innvendig diameter.

Krav til dimensjonering av avløpsledninger tilfredsstilles om ledning-
ene dimensjoneres etter NS 3055.

3.1.1 Spillvannsledninger
Det tillates brukt kun godkjente avløpsrør som takavløpsledninger og
uttrekksledninger.

3.1.1.1 Spillvannsmengder
Det skal ved dimensjoneringen av spillvannsmengder benyttes de normal-
vannmengder som er oppgitt i tabell 13 for de enkelte utstyrsgjenstander. 

3.1.1.2  Samtidighet
Maks. samtidig belastning tas ut av figur 7 på grunnlag av sum vannmeng-
der etter tabell 13. For spesielle bygninger, så som vaskerier, industribygg,
badeanlegg o.l., må samtidigheten fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

Samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli mindre enn
normalvannmengden fra den utstyrsgjenstand som har størst avløps-
mengde etter tabell 13.

3.1.1.3  Belastning av ventilerte spillvannsledninger
Stående ventilerte spillvannsledninger skal dimensjoneres etter tabell 14.

Liggende ventilerte spillvannsledninger skal dimensjoneres etter dia-
grammet i figur 8 for støpejernsrør og diagrammet i figur 9 for plastrør.

På diagrammet i figurene 8 og 9 viser den nedre avgrensningslinjen de
minste fall som kan brukes for å oppnå selvrensing. 

På DN 90 nedfallsrør bør grenrør til wc monteres under øvrige grenrør
i hver etasje. 

Uavhengig av dimensjoner gitt i tabeller og diagrammer gjelder føl-
gende begrensninger:
• Minste dimensjon på utvendig stikkledning er DN 110 (utvendig målt)
• Minste dimensjon på ventilert bunnledning under kjellergulv er DN

110, bortsett fra grenledning til ett enkelt opplegg eller utstyr. Minste
dimensjon til ett opplegg eller ett utstyr er DN 75 for bunnledning. 

• Minste dimensjon for wc-avløp er DN 90.
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• Maksimalt antall wc som kan tilknyttes stående ventilert spillvannsled-
ning, er
– 6 wc med DN 90 ledning
– 20 wc med DN 110 ledning
– 55 wc med DN 135 støpejernsledning og DN 125 plastledning

3.1.1.4  Belastning av ikke-ventilerte spillvannsledninger
Ikke-ventilerte spillvannsledninger dimensjoneres etter tabell 16 på grunn-
lag av spillvannsmengdene fra sanitærinstallasjonene (se tabell 13) uten
reduksjon for samtidighet. Tabellen angir også den maksimale lengden av
liggende ledninger og den maksimale fallhøyden, begge regnet fra forgre-
ningspunktet på den ventilerte ledningen, se figur 10 a.

Summen av lengdene av de enkelte liggende ledninger kan ikke være
større enn 10 m målt fra forgreningspunktet fram til vertikalt under vann-
låsen. Den maksimale fallhøyden kan tilsvarende ikke være større enn 4 m
målt fra forgreningspunktet og opp til vannstanden i vannlåsen.

For de minste dimensjonene DN 25, 32 og 40 må det brukes overgang
til større dimensjoner når de oppgitte lengder eller fallhøyder overskrides.

For wc-avløp kan forgrening på ikke-ventilert stående ledning bare
skje opp til maks. 1 m vertikalt målt fra forgreningspunktet på den venti-
lerte ledningen, se figur 10 a. Andre detaljer for wc-avløp går fram av figur
10 b og c.

For ikke-ventilert bunnledning er minste tillatte dimensjon DN 75 og
minste fall 1:60.

Spillvannsledning fra et sanitærutstyr til et sluk e.l. (dvs. avløp uten
selvstendig vannlås) skal i gulv ha DN 32 dimensjon og opptil 0,9 l/s. For
0,3 l/s kan det brukes DN 25 dimensjon over gulv. Vannlåsens dimensjon
uttas etter tabell 17.

Et DN 75 badesluk kan belastes med enten
– 1 badekar (0,9 l/s) eller vaskekar (0,6 1/s) samt 3 utstyr à 0,3 l/s
– eller 3 dusjer à 0,4 l/s 
– eller 6 servanter i serie à 0,3 l/s eller tilsvarende belastning

Alt utstyr skal stå i samme rom som sluket. Avløpet fra en servant i nabo-
rom i samme leilighet kan føres til sluket. Lydoverføring må da hindres ved
ekstra vannlås med dimensjon DN 25 x 32.
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Plastsluk må bare brukes i forbindelse med vanntett plastgulvbelegg,
eller tetningsmembran i betonggulv. Felles sideledning tillates bare for
utstyr i samme leilighet.

3.1.1.5  Ventilasjon
I enhver bygning skal avløpsnettet ha minst en ventilasjonsledning med
fritt atmosfærisk utløp. Ventilasjonsledningen kan ikke ha mindre dimen-
sjon enn største sideledning på opplegget. 

Ventilasjonsledninger føres over tak og minst 2 000 mm til side for,
eller 500 mm over, vindu eller ventilasjonstilførsel. Takavløp godkjennes
ikke som ventilasjonsledning.

Forbindelsen mellom sideledning og sekundærventilasjonsledning
skal ligge minst 300 mm høyere enn det utstyret som har avløp til sideled-
ningen.

Minste dimensjon for ventilasjonsledning er DN 75 for sum normal-
vannmengde på maksimalt 5,0 l/s på nedfallsledningen. Dimensjonen må
uansett ikke være mindre enn største dimensjon på sideledning som er til-
knyttet nedfallsledningen. 

For felleslufting av inntil 3 stående spillvannsledninger (nedfallsrør)
brukes dimensjon DN 90. For felleslufting av flere enn 3 stående spill-
vannsledninger brukes dimensjon DN 110.

Vakuumventiler («lufteventiler») må i boliger plasseres på loft og ellers
i overensstemmelse med produktets godkjenningsbetingelser.

Ventilasjonsledninger i kalde rom bør isoleres.

3.1.2 Overvanns- og drensledninger
Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort
i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens
ledninger uten samtykke fra kommunen. Bortledning av overvann og
drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre
ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

3.1.2.1  Overvannsmengder
Overvannsledningenes belastning kan beregnes på grunnlag av sannsynlig
maksimal regnintensitet for området og de forskjellige nedslagsfelters
areal og beskaffenhet etter formelen:

Q = q (k1 A1+ k2 A2 + ...)
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hvor Q = belastning i l/s (største overvannsmengde)
q = maksimal dimensjonerende regnintensitet i l/s m2

k1, k2 osv. = avløpskoeffisienter etter tabell 19 
A1, A2 osv. = nedbørsarealer i m2

Kommentar: Det er store usikkerhetsmomenter knyttet til beregning av overvanns-
mengde, og det kan være store geografiske/lokale variasjoner. For de fleste bygning-
er/områder som omfattes av disse bestemmelsene vil det være snakk om korte
konsentrasjonstider, ofte i størrelsesorden 2 min. Det anbefales å dimensjonere for
20 års gjentaksintervall.

For lokal bestemmelse av dimensjonerende regnintensitet anbefales det generelt
å benytte IVF-kurver fra Meteorologisk Institutt. Disse oppdateres løpende i forhold til
regnhendelser som følge av klimaendringer. 

Veiledende eksempel på regnintensiteter i en «typisk østlandskommune» ved
konsentrasjonstid på 2 min:

1 års gjentaksintervall:  0,02 l/s m2

20 års gjentaksintervall:  0,04 l/s m2

Ved gitt regnintensitet og areal kan største overvannsmengde eventuelt tas
ut etter figur 11.

Når beregnet overvannsmengde krever rørdimensjon DN 200 eller
større skal stikkledningen dimensjoneres etter de regler som gjelder for
hovedledninger i respektive kommune (i henhold til VA-norm eller lig-
nende).

3.1.2.2 Belastning av overvannsledninger
Stående overvannsledninger (som ikke er utført som trykkledninger)
dimensjoneres etter tabell 20 for støpejernsrør og figur 13 for plastrør
(diagrammets øvre del).

Med spesialutførte taksluk kan fabrikantens godkjente dimensjone-
ringsmåte brukes. 

Liggende overvannsledninger dimensjoneres etter diagrammet i figur
12 for støpejernsrør og betongrør og figur 13 for plastrør.

Minste tillatte dimensjon på utvendige, nedgravde ledninger er DN
110.
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3.1.3 Fellesledninger
Å føre overvann og spillvann i samme stikkledning vil normalt ikke bli til-
latt. 

3.1.4 Trekninger
Ved stående spillvanns- og overvannsledninger hvor det inngår en lig-
gende del (trekning), skal denne delen alltid dimensjoneres som liggende. 

Den stående delen av ledninger som er nedenfor trekningen, dimen-
sjoneres prinsipielt som stående, men må ikke ha mindre dimensjon enn
trekningen. 

Avsatser etter NS 3066 regnes som stående ledning. 

3.1.5 Retnings- og dimensjonsforandring i bygning
Det er ikke tillatt å innsnevre tverrsnittet i strømningsretningen. Kommu-
nen kan, i spesielle tilfeller og etter søknad, fravike dette kravet. Retnings-
forandringer utføres med bend. Ved overgang fra stående ledning til lig-
gende skal det brukes bend med stor radius eller 2 stk. 45° bend.

3.1.6 Tetthetskrav
Avløpsledning må ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved maksimalt fore-
kommende prøvetrykk.

Det skal foretas trykkprøving for avløpsledning i henhold til NS-EN
1610 for utvendige ledninger og NS-EN 12056 for innvendige ledninger.

3.2 Utførelse
Avløpsledninger må legges slik at skadelige bruddpåkjenninger og varme-
påkjenninger unngås.

Skjøter for rør, rørdeler og utstyr mm. skal utføres slik at skjøtene får
en kvalitet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet.

Avløpsledninger må sikres mot frost.
Nødvendige inspeksjons- og stakekummer må innsettes.
Sanitærinstallasjoner som har stengbare avløp, må ha overløp, unntatt

når de plasseres i rom med sluk. 
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Til spillvannsledninger skal det bare føres spillvann, mens overvann og
drensvann skal føres til overvannsledninger. Som hovedregel legges stikk-
ledningene som separatsystem, uavhengig av hovedledningssystemet.
Dette gjelder også ved omlegging. 

Alt overvann skal passere sandfang før det slippes inn på hovedled-
ning.

Kommunen kan kreve tak- og overvann infiltrert i grunnen etter nær-
mere regler.

Avløpsinstallasjoner plasseres slik at det ikke oppstår skade på andre
bygningsdeler, og slik at lekkasjer oppdages raskt og gjør minst mulig
skade.

Ved planlegging og utførelse av slike installasjoner må det legges til
rette for framtidig vedlikehold og utskifting. Det gjelder særlig for lednin-
ger som ligger skjult i bygningskroppen.

3.2.1 Montering av avløpsledning i bygning
Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre installasjo-
ner ikke skades. 

Stakeluker og vannlåser etc. skal være tilgjengelige.
Der hvor det er fare for kondensering, må ledningene varmeisoleres

såfremt kondens antas å medføre ulemper. Kobberrør som innstøpes i
gulv, skal isoleres. 

Når stående ledninger blir lagt i slisser, skal sliss ved hvert gulv ha
inspeksjonsåpning, dekket med avtakbar plate. 

Stående ledninger skal forsynes med minst ett klammer i hver etasje.
Om nødvendig forsynes ledningene med effektive forankringer.

Liggende støpejernavløpsledninger over kjellergulv skal understøttes
solid like ved stående del og for øvrig med en avstand av ikke over 1,80 m. 

Plastledninger skal understøttes og festes slik at fall opprettholdes uten
nedbøyning ved varmepåkjenning. Klammeravstanden på stående ledninger
skal ikke være større enn ca. 20 ganger diameteren og på liggende lednin-
ger ca. 10 ganger diameteren, og skal for øvrig avpasses materialtype og
dimensjon.

Bunnledninger av plast skal legges på fundament av friksjonsmasser (av
finpukk) med kornstørrelse 4–16 mm. Det skal være minimum 100 mm
sjikt av finpukk under, over og til side for ytterkant av røret, eller gis tilsva-
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rende betongomstøp. Minste tillatte overdekning over topp rør (for lig-
gende bunnledning) til ferdig gulv er 100 mm.

Når ledninger føres gjennom en branncelle, må gjennomføringen tet-
tes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke-godkjent materiale kan
bare føres gjennom en branncelle når det treffes betryggende tiltak for å
hindre spredning av brann, jf. byggeforskriftene og brannforskriftene. 

3.2.2 Legging av avløpsledning i grøfter
Avløpsledninger tillates ikke lagt under fundamenter for piper, kjeler etc.

Ved separatsystem skal overvannsledningen legges til venstre for spill-
vannsledningen, sett mot strømningsretningen.

Frostfri dybde oppgis av kommunen.
Ledninger gjennom grunnmur skal som hovedregel ikke støpes fast,

men legges med god klaring. Ledninger skal normalt legges vinkelrett
gjennom grunnmur. Når det er fare for at grunnvann, gass, jordmasser etc.
kan trenge inn i bygningen langs rørene, skal de støpes fast i grunnmuren.
Ledninger med muffe skal ha muffe (ledd) ved utsiden av grunnmuren.
Ledninger uten muffe skal føres gjennom grunnmuren i varerør med tykk,
elastisk pakning av gummi. Varerøret støpes fast i grunnmuren. 

Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 9.
I aggressiv grunn (syreholdig jord, alunskifer e.l.) skal rørene isoleres

slik at skade ikke oppstår.
Fundamentering, legging og omfylling av rør, samt gjenfylling av grøft

skal for øvrig skje i samsvar med bestemmelsene i pkt. 2.3.2.
Store private ledninger med dimensjon DN 200 eller større, som går til

flere abonnenter og som må karakteriseres som hovedledninger, skal ha
beliggenhet og utføres i samsvar med de bestemmelser som gjelder for
anlegg av hovedledninger.

Jf. NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. 

3.2.3 Sammenslutninger av ledninger
På liggende ledninger skal maks. grenvinkel være 67,5°. Fortrinnsvis skal
45° brukes. Dobbelt grenrør tillates ikke. På stående ledning må maks.
grenrørsvinkel være 88°. 
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3.2.4 Kummer
Kummer som er dype (over 2000 mm) skal ha godkjent nedstigningsan-
ordning. 

Utendørs kummer bør plasseres minst 1000 mm fra grunnmur. 
På trafikkarealer skal det brukes kumlokk og rammer av støpejern i

henhold til NS 1990, 1991, 1992, 1995 og NS-EN 124.

3.2.5 Stake-/spylepunkt
Spillvanns- og overvannsledning skal ha separate stakekummer.

Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at slamavlei-
ring i rørledningen blir minimal. Det skal monteres stakeanordning på
følgende steder:
• Ett stakepunkt for stikkledninger
• For utvendig spillvannsledninger maks. 40 m mellom stakepunktene,

men maks. 20 m til første kum etter forgrening med hovedledning
• For utvendige overvannsledninger maks. 80 m mellom stakepunktene,

men maks. 40 m til første kum
• For innvendige spillvannsledninger maks. 20 m mellom stakepunktene
• For innvendige overvannsledninger maks. 40 m mellom stakepunkte-

ne
• Ved vinkelendringer på til sammen 90° eller mer

Innvendige stakekummer skal, når de er firkantede, være minimum 600 x
600 mm for inntil 750 mm dybde. For øvrig tilpasses størrelsen etter dyb-
den. Innvendige stakepunkt kan eventuelt være 45° grenrør med ters i
gulvnivå. Maksimum en forgrening er tillatt før innvendig stakepunkt. 

Stakerør skal anbringes på alle stående ledninger like over liggende led-
ninger. Ved trekninger, unntatt avsatsrør, anbringes stakerør like over
trekningen.

Som stakeordning i bygninger godkjennes, foruten stakekum, stakerør
og terset grenrør.

Istedenfor innvendig stakekum kan det brukes utvendig stakekum i en
avstand av maksimum 2,0 m fra grunnmur. Samtlige opplegg samt lig-
gende ledninger på over 300 mm skal ha stakeluke ved gulvnivå. 

Utvendige stikkledninger skal forsynes med minimum ett stakepunkt
eller kum, samt på vinkelendringer 90 grader.
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Det kan brukes prefabrikkerte typegodkjente stakekummer med min-
dre kumdiameter. 

Dersom det brukes utvendige stakekummer av betong, skal diameter
være minst 1200 m.

3.2.6 Overvannssluk
Overvann fra vei og gårdsplass skal passere sandfang med minimum 1000 mm
diameter før det slippes inn på hovedledning. Vinkelvannlås i sandfang-
kummer skal ha samme dimensjon som utløpsledning. Sandfangsdybde
skal være min. 300 mm. Vinkelvannlås er min. 100 mm. Hjelpesluk uten
sandfang og vannlås kan også benyttes i tilknytning til overvannskum.

Minste dimensjon på avløpsledning fra overvannssluk er DN 110.
Bunn utløp (vannstand) skal ligge minst 100 mm over topp hovedover-
vannsledning, målt fra forgreningspunktet. 

Det kan brukes prefabrikkerte typegodkjente overvannssluk med min-
dre kumdiameter. 

3.2.7 Drenskum
Drenskum av betong skal være minst 1000 mm i diameter og forsynes med
100 mm vinkelvannlås. Prefabrikkerte typegodkjente drenskummer kan
utføres med mindre kumdiameter.

Fortrinnsvis skal kun drensvann føres til drenskum.
Når takvann føres til drenskum, gjøres det med separat ledning, og

avløpet må dimensjoneres for dette.
Bunnen av drensrøret ved innløp i kummen skal ligge minst 150 mm

over vannstand (utløpets innvendige bunn). Sandfanget skal være 300
mm dypt.

Drenskum plasseres som regel utvendig og forsynes med tett lokk og
om nødvendig kjøresterkt. 

Minste dimensjon på avløpsledning fra drenskum er DN 110.
Bunn utløp (vannstand) i drenskum skal ligge minst 100 mm over

topp hovedovervannsledning målt fra forgreningspunktet i gata.

3.2.8 Pumpekum
Plassbygde pumpekummer skal være minst 1000 mm i diameter eller
minst 1000 x 1000 mm i firkant og utføres vanntett.
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Det skal brukes elektrisk drevet pumpe med automatisk igangsetting.
Det må være varslingsanordning ved pumpestopp (feil).

Ved to eller flere brukere av samme pumpekum, må hver boenhet vars-
les ved pumpefeil.

I gravitasjonspunktet på pumpeledningen må det monteres kum for
avlastning av pumpetrykket mot hovedledning. 

Det tillates ikke nødoverløp i pumpekum for spillvann.
Pumpekum for overvann bør utstyres med ejektor eller tilsvarende.
Pumpeledningen skal sikres mot tilbakeslag.
Pumpekum monteres og forsynes med tett lokk av stålplater, støpejern

eller annet godkjent materiale. Kum for spillvann må ventileres.
Typegodkjente komplette pumpeanlegg må installeres i overensstem-

melse med fabrikantens godkjente monteringsanvisning.

3.2.9 Tilknytning til hovedledning
Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for tilknytning
til offentlig ledning og kan stille krav til innmåling (koordinatfesting) av
tilknytningspunkt.

Minsteavstand mellom tilknytningspunktene bestemmes av kommu-
nen.

Stikkledninger for avløp kan tilknyttes hovedledningsnettet i offentlig
kum. Det forlanges ikke kum ved hver tilknytning. Når eksisterende eller
planlagt kum på hovedledningen ligger til rette for tilknytning, skal denne
tilknytningen foretas i kummen.

Stikkledningene knyttes til hovedledning med grenrør, sadelstykke
med eller uten klammer eller kort mufferør, avhengig av hovedledningens
størrelse og materiale. Se NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 33.

På hovedledning d ≤ DN 600 skal stikkledningen føres inn i øvre halvdel.
På hovedledning d > DN 600 skal stikkledningen føres inn i øvre tre-

del.
Hull på hovedledninger skal utføres med kjerneboring.
På hovedledninger med d > DN 800 kan innføringsvinkelen være 90°

og ved mindre dimensjoner 45°.
Stikkledningen må ikke noe sted stikke inn i hovedledningens frie

gjennomløp. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 33.
Ved tilknytning til kum skal stikkledningen ha muffe (ledd) ved utsi-

den av kumvegg. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 9.
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Når en tilknytning skal opphøre, må stikkledningen plugges nærmest
hovedledningen eller der kommunen anviser.

3.3 Beskyttelse mot luktproblemer
Enhver sanitærinstallasjon som er knyttet direkte til avløpsanlegget, skal
ha vannlås så nær installasjonen som mulig.

Vannlåsene skal være selvrensende eller lett rensbare.
I bygning skal enhver avløpsanordning for spillvann ha tilførsel av

vann slik at vannlåsene alltid kan være vannfylt. 
Overvanns- og grunnvannsinstallasjoner må forsynes med vannlås

såfremt luktulemper kan forventes å oppstå.
Vannlåser skal dimensjoneres slik at inn- og utløpet svarer til tabell 17.

Lukningshøyden skal være minst 50 mm for sanitærinstallasjoner.
Sluk i badstue skal ikke ha vannlås, men avløpet føres til sluk med

vannlås, ev. nærmeste sluk i naborom (f.eks. baderom).
Nedfallsledning for takvann som er tilknyttet ledning som også fører

spillvann, skal passere vannlås dersom nedløpet ligger mindre enn 2000
mm til side for eller mindre enn 500 mm over vindu/oppholdssted.

Avløp fra balkong kan føres direkte til taknedløp når avløpet fra dette
passerer en vannlås. Unntaket er når taknedløp føres til utkast på terreng.

Avløp fra lyskasser, utvendig trappenedgang og nedkjørsler skal pas-
sere vannlås. Er arealet < 5 m2, kan avløpet tilkoples bygningens drensrør
uten vannlås, men sluket skal ha sandfang.

3.4 Beskyttelse mot slamavleiring
Avløpsledninger må legges på en slik måte og med slikt fall at slamavlei-
ringer o.l. unngås i størst mulig grad. Ledningssystemet må forsynes med
renseanordninger i et omfang som gjør det mulig å kunne stake og rense
systemet ved behov. Se for øvrig pkt. 3.2.5.

Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at slamavlei-
ring i rørledningen blir minimal. 

Under byggearbeider skal avrenning fra anleggsområder ikke føres til
hovedledninger uten spesiell tillatelse fra kommunen.
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3.5 Beskyttelse mot tilbakeslag fra 
hovedledninger og inntrenging av høyvann
Vannstand i laveste monterte vannlås og innvendige kummer og tanker
må ligge minst 900 mm høyere enn innvendig topp hovedledning målt i
stikkledningens forgreningspunkt på hovedledning. Dersom avløpsvan-
net pumpes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste gravita-
sjonspunktet på pumpeledningen. Der hovedledning er forutsatt å fun-
gere med overtrykk, regnes denne høyden fra beregnet trykklinje på
hovedledning ved stikkledningens forgrening. 

Vannstand i utvendige kummer og tanker må ligge minst 100 mm over
innvendig topp hovedkloakkledning målt i stikkledningenes forgrening på
denne. 

For å hindre oversvømmelse av sjøvann fra kommunens ledning for
avløpsvann, må den lavest monterte avløpsåpningen (vannlås i utstyr og
vannstand i kummer og tanker) ikke ligge lavere enn den største høyvann-
stand som fastsettes av kommunen i forhold til kommunenes offisielle
nullnivå for kartverk og oppmåling. Kravet til 900 mm overhøyde som
beskrevet ovenfor gjelder uansett. 

Kan avløpet ikke føres med naturlig fall og nødvendig overhøyde til
hovedledning, sjø eller elv, skal avløpsvannet føres til kum, hvorfra det
pumpes opp i avløpssystemet. Spillvann og overvann skal føres til hver sin
pumpekum. Slike systemer må sikres mot oppstuvning ved strømbrudd,
pumpehavari e.l. 

Andre løsninger enn pumping kan godkjennes av kommunen etter
særskilt søknad.

3.6 Renovering av avløpsledninger
Renovering av avløpsledninger med små dimensjoner bør utføres med
utblokking og inntrekking av ny ledning slik at minstedimensjonen opp-
rettholdes. 

I spesielle tilfeller vil kommunen etter nærmere vurdering kunne godta
renovering med løsninger som i bare liten grad reduserer tverrsnittet
(strømpeløsninger).
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3.7 Utskillere og renseanlegg
Utskillere og renseanlegg må plasseres på hensiktsmessig og lett tilgjenge-
lig sted for vedlikehold og tømming.

3.7.1 Olje- og bensinutskillere
Olje- og bensinutskillere skal dimensjoneres og utføres i overensstem-
melse med gjeldende forskrifter, utslippstillatelser og eventuelle øvrige vil-
kår.

Avløp til utskiller skal ikke ha vannlås. Avløpsterskel fra oljeutskiller
må ha samme høydeforhold til hovedledning som bestemt for laveste
vannlås, jf. pkt. 3.5.

Overvann, drensvann og spillvann fra andre installasjoner tillates ikke
ført til olje- og bensinutskiller. Utvendig bilvaskeplass må avgrenses fra
øvrig terreng slik at overvann fra tilstøtende terreng ikke kan renne inn i
utskilleren. Plassen tilpasses antall biler som kan vaskes samtidig. Ved
utskillerens utløp må det settes en inspeksjonskum. Avløp føres til spill-
vannsledning.

3.7.2 Fettutskillere
Fettutskillere skal dimensjoneres og driftes i henhold til NS-EN 1825-1 og
1825-2. For øvrig henvises det til forurensningsforskriftens kapittel 15A-4
og eventuell kommunal forskrift om fettutskillere.

Innendørs utskillere skal om mulig plasseres i kjeller i eget uoppvar-
met, men frostfritt og ventilert rom som er lett tilgjengelig. Utskilleren skal
ha luft- og vanntett lokk. 

Utskillere skal bare tilføres fettholdig avløpsvann. Tilløpet skal luftes.
Eventuell tilkopling til annen lufteledning for spillvann skal være minst
300 mm over øverste utstyr.

En slik separat lufting kan ofte bli svært kostbar, særlig ved installasjon
i eksisterende bygning. I slike tilfeller kan lufting via tilløpsledningen god-
tas hvis ledningen ikke er for lang. Lengden på tilførselsrøret må ikke over-
skride 10 m.

Hvis det er fare for at utskilleren kan tømmes ved hevertvirkning, skal
utløpsledningen forsynes med lufteledning med minst DN 50 dimensjon.
Den føres inn på tilløpsledningen 300 mm over øverste monterte utstyr.
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Dette bortfaller hvis utløpsdykker/skillevegg er forsynt med lufterør inne i
selve utskilleren. 

3.7.3 Øvrige utskillere
Der hvor det er fare for at avløpsvannet kan inneholde giftige, korrosive,
veksthemmende væsker eller stoffer, må det installeres betryggende nøy-
traliseringsanlegg. Anleggene må godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Det
henvises til forurensningsforskriftens kap. 15 og 15a. Se også administra-
tive bestemmelser pkt. 3.12.
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Vedlegg

1) For flere spylerventiler i serie regnes de øvrige med 0,2 l/s i tillegg som samtidighet. For urinaler 
regnes 0,2 l/s i tillegg pr. 0,60 m.

Tabell 1. Normalvannmengder for tappesteder (Nvm.)

Tappested
Normalvannmengder l/s

kaldt varmt

Drikkefontene
Klosettsisterne
Servantbatteri

0,05
0,1
0,1

–
–

0,1

Bidébatteri
Tappeventil/slangekran (innendørs)
Oppvaskbatteri

0,1
0,2
0,2

0,1
0,2
0,2

Batteri til utslagsvask og til skyllekar/vaskekar
Dusjbatteri
Vaskemaskin til husholdninger

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

Oppvaskmaskin til husholdninger
Badebatteri
Hagekran, gårdskran

0,2
0,3
0,4

–
0,3
–

Spyleventil for urinaler
Spyleventil for WC

0,41)

1,31)
–
–

Prefabrikkert dusjløsning m. flere hoder Må undersøkes i hvert enkelt tilfelle.
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Tabell 2. Tabell over maks. sannsynlig vannmengde
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Tabell 3. Vanlig forekommende enkeltmotstand (trykktap) i tappearmaturer

*) Som regel anbefales å bruke hastigheter for 10 °C for kaldtvannsledninger og hastighet for 50 °C 
for varmtvannsledninger.

Tabell 4. Maksimale hastigheter i kobberrør for å unngå korrosjon
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Tabell 5. Støynivå i armatur

For fordelingsledninger kan ved tilnærmet dimensjoneringsberegning brukes en midlere 
bevegelsesmotstand (for friksjons- og enkeltmotstand) = 2,0 kPa/m for samtlige dimensjoner 
unntatt for 12 og 15 mm samt 1/2”-5/8”, hvor trykktapet kan regnes = 10,0 kPa/m. Konstante 
vannuttak må i sin helhet tillegges den funne sannsynlige maks. belastning.
(For plastrør kan tabellen brukes for tilsvarende innvendig diameter – jf. tabell 8.)

Tabell 6. Belastning for fordelingsledninger av kobberrør uten avsetning
NB! Tabellen gjelder kun for forenklet (tilnærmet) dimensjonering. Se pkt. 2.1.7.
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Figur 2. Diagram for dimensjonering av koplingsledning

Tabellen er basert på et vanntrykk ved innlegget i bygningen på ca. 3,5-4 bar og trykktap i 
tappearmatur på ca. 1,0-1,5 bar

Tabell 7. Dimensjoner på koplingsledninger av kobberrør

Koblingsledningens lengde, m

qn = normalvannmengde

I diagrammet er det bare vist utvendig diameter i millimeter. Tilsvarende mål i tommer er som følger:
8 mm 3/8”

12 mm 1/2”
15 mm 5/8”
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Anvendelse: Rørledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon
Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt ÷ 25 %
Figuren gjelder innvendig diameter.
Avtegnet etter SBI-nomogram

Figur 3 a. Nomogram for kobberrør i mm-serien uten avsetning. Vann 10 °C
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Anvendelse: Rørledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon
Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt 
÷ 25 %
Utvendig diameter (basismal): NS 1758 og NS-EN 1057
Avtegnet etter SBI-nomogram

Figur 3 b. Nomogram for kobberrør i tommerserien uten avsetning. Vann 10 °C
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Anvendelse: Rørledninger hvor det forventes avsetning eller korrosjon (k = 0,15 mm)
Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt ÷ 
25 %
Avtegnet etter SBI-nomogram

Figur 4. Nomogram for kobberrør med avsetning. Vann 10 °C
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Anvendelse: Rørledninger av plast, hvor det ikke forventes avsetning. Nomogrammet er basert på 
målinger utført på PVC- og PE 50-rør. Det bemerkes at den innvendige røroverflates ruhet – og 
dermed trykktapet – kan variere noe med framstillingsprosessen og plastmaterialet
Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt ÷ 25 %

Figur 5. Nomogram for plastrør. Vann 10 °C
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Tabell 8. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for dimensjonering av 
plastledninger. Diameteren er beregnet ut fra midlere godstykkelse og avrundet til hele tall.

Tabell 9. Motstandstall i rørdeler og ventiler. Grunnlag for beregning av enkeltmotstand
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Figur 6. Trykktap i vannmålere i kPa
Merknad: Største tillatte trykktap er 40 kPa ved dimensjonerende vannmengde
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Tabell 10. Avstand mellom klammer (rørbærere)
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Tabell 11. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for en del rørtyper med 
dimensjon mindre enn 50 mm. De innvendige diametere er cirkamål

Tabell 12. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for dimensjonering av 
avløpsledninger. Diameteren er beregnet ut fra en midlere godstykkelse for rørene og 
avrundet til hele tall
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*) Planvask er liten utslagsvask i plan med oppvaskkummen.

Tabell 13. Normalvannmengde fra utstyr med selvstendig vannlås

Sum normalvannmengde, l/s (etter tabell 13)
Kurve B: Sykehus, hoteller, kinoer, forsamlingsrom, skoler, kaserner og offentlige badeanlegg
Kurve A: Boligbygg, forretningsbygg og aldershjem
For andre bygninger og anlegg skal samtidigheten vurderes i det enkelte tilfellet.

Figur 7. Største samtidige belastning av spillvann 

742_Tekniske_bestemmelser.book  Page 51  Tuesday, October 7, 2008  9:31 AM

230



TEKN ISKE BESTEMMELSER52

(Merk at det er summen av normalvannmengden som er oppgitt i tabellen.)

Tabell 14. Tillatt belastning av stående ventilerte spillvannsledninger

Tabell 15. Omregningstabell for trykkenheter
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Figur 8. Dimensjoneringsdiagram for liggende ventilerte spillvannsledninger (innvendig 
diameter) av støpejern og betong

Figur 9. Dimensjoneringsdiagram for liggende ventilerte spillvannsledninger (innvendig 
diameter) av plast
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1) Maks 1 wc, se figur 10 a

Tabell 16. Tillatt belastning for ikke-ventilerte spillvannsledninger
Merk: Vannmengdeverdiene gjelder sum normalvannmengde etter tabell 13.
Minste fall er 1:60.

742_Tekniske_bestemmelser.book  Page 54  Tuesday, October 7, 2008  9:31 AM

233



STANDARD ABONNEMENTSV ILKÅR FOR VANN OG AVLØP 55

Figur 10 a. Maksimal lengde L og fallhøyde H på ikke-ventilerte spillvannsledninger
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Figur 10 b Figur 10 c

På figur 10 b går det fram at høyden fra nærmeste grenrørs underkant til vannstanden i 
vannlåsen skal være minst 10 cm. Eventuelt må spesialformet grenrør brukes. Dette for å 
hindre tilbakeslag av spillvann.

For å hindre utsuging av sluket på figur 10 c, må avløpsledning mellom wc og opplegget ha 
dimensjonen 110 mm (og ikke 90 mm).

Tabell 17. Dimensjoner på vannlåser

Tabell 18. Dimensjoner på gulvsluk
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Tabell 19. Avløpskoeffisienter

Figur 11. Overvannsmengde l/s for k = 1,0 ved forskjellige regnintensiteter

Tabell 20. Maksimal belastning av stående overvannsledninger av støpejern
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Figur 12. Dimensjoneringsdiagram for overvannsledninger av støpejern (og betong) 
(innvendig diameter)
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Figur 13. Dimensjoneringsdiagram for overvannsledninger av plast (innvendig diameter)
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57

Svar status

Total

21.1%Ikke svart

0.0%Avvist

3.5%Ufullstendig

75.4%Gjennomført

45

Hvilken gruppe tilhører du?

Total

15.6%Folkevalgt fra Stokke

8.9%Folkevalgt fra Andebu

64.4%Folkevalgt fra Sandefjord

11.1%Hovedtillitsvalgt
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45

Hvor nyttig opplevde du samlingen som helhet? 
(1 indikerer «lite nyttig» og 5 «svært nyttig») 

Total

1

2

3

4

5

45

Hvilke tre poster i programmet hadde du mest utbytte av? 
Rangér fra 1-3

Total

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

Avsnitt 1 | 4Powered by Enalyzer | 27 juni 2016 - 09:06

51.1%

44.4%

0%

25%

50%

75%

100%

Klikk her:

17.6%
24.1%

42.9% 43.8% 43.8%
50.0%

35.3%
31.0%

39.3%
25.0%

37.5% 25.0%

47.1% 44.8%

17.9%

31.3%
18.8%

25.0%

0%

20%

50%

70%

100%

Gjennomgang av
rammesak

Gjennomgang av
status og

utfordringer i
prosjektet og de

ulike
kommunalområdene
i nye Sandefjord

Befolknings- og
næringsutvikling i

SAS

Næringsutvikling i
Kongsberg

Digitalisering i nye
Sandefjord

Dialog i plenum
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45

Hvordan vil du vurdere møteledelsen? 
(1 indikerer ”mindre god” og 5 ”svært god”)

Total

1

2

3

4

5

45

Hvor stor betydning hadde den sosiale delen av programmet? 
(1 indikerer «lite» og 5 «svært mye»)

Total

1

2

3

4

5
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64.4%

33.3%

0%

25%

50%

75%

100%

Kryss her:

51.1%

40.0%

0%

25%

50%

75%

100%

Kryss her:
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Answers are listed on page Fritekstbesvarelser | 8

43

Hvilke tema mener du er viktig å få belyst dersom det gjennomføres en tilsvarende samling for det nye
kommunestyret i løpet av høsten?

Total

Answers are listed on page Fritekstbesvarelser | 8

43

Dine egne kommentarer – ros og ris.

Total
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43

43
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Hvilke tema mener du er viktig å få belyst dersom det
gjennomføres en tilsvarende samling for det nye
kommunestyret i løpet av høsten?

1.Økonomi

2. Hvordan skal en Andebupolitiker la seg engasjere i typiske by-saker for

Sandefjord og motsatt når man i utgangspunktet kun har lokal kunnskap og et

opprinnelig lokalt engasjement

3. Denne besvarelsen er en test

4.Mål for nye Sandefjord

5. Enda mer om økonomi og prioriteringer

6. - Næringspolitikk i de ulike (gamle) kommunene. Hvor står vi, og hva er

ambisjonene.

7. En oppfølging av de samme emnene ville være å foretrekke. Ønsker også fokus

på hvor de enkelte etater skal sitter, hvordan man skal etablere funksjoner i

nærmiljøene. Få en redegjørelse av eierskap i selskaper. Oversikt over

eiendommer samt planer hertil. Mere synliggjøring av effekter ihht politikerenes

opprinnelige ambisjon osv osv

8. Effektiviseringspotensialet i den nye kommunen

9. Bør politikerne å ta stilling til effekten av vurdering av effektivisering i en

omstillingsprosess der ledelsen innskrenkes og rasjonalisering gjennomføres.

Ønsker nye Sandefjord kommune 3 part samarbeid og evt. hvorfor/hvordan, er

kulturen for dette ulikt disse 3 kommunen i dag. Bør det være en del

overgangsordninger til for eksempel 2019 innen politikerne, administrasjon og

hovedtillitsvalgte. Hvordan videreføre/synliggjøre det som oppleves som positivt i

nåværende kommuner til den nye når alt skal gå så fort? Mine innspill her vil nok

bære preg av at jeg ikke er politiker og har litt problemer med å si hva

kommunestyret skal ta opp.

10. Politisk reglement, budsjettarbeid og organisasjonsstruktur politisk og

administrativt

11. Besparelser, personalpolitikk bl.a. delegasjonsreglementet........

12. Foredrag om endringsledelse og kulturforståelse. Tanker/utveksling om

samhandling og kommunikasjon

13. Premissene for folkevalgt arbeid i den nye storkommunen. Hvordan legge til

rette for lokaldemokrati, hvordan engasjere befolkningen. Hvordan kan man

optimalisere bruk av teknologi, metoder og struktur for å legge til rette for

folkevalgtes arbeid i en stor kommune.

14. Konkrete effekter av sammenslåingen må belyses og defineres i påbegynte

prosjekter e.l.

15.Økonomi Utfordringer ift ulike politisk kulturer mellom de tre kommunene ift

møtegjennomføring osv. De nærmeste utfordringene og løsninger

16. Næringsutvikling og budsjett i nye Sandefjord

17. Status sammenslåing av de forskjellige seksjonene. Satsningsområder i

kommunen Presentasjon av Tenk stort

18. Hvordan skape positiv vekst gjennom boattraktivitet og næringsutvikling

19. Koordinering av planer innen de ulike etater/kommunalområder i SAS

20. Synliggjøre effektmålene i de ulike kommunalområdene, sette de opp mot

hvilke økonomiske rammer man skal jobbe etter.

21. Nye Sandefjord, samhold, samarbeid og hvordan skape et godt fellesskap

innad i kommunens befolkning

22. En mer dyptgående opplæring i den nye kommunens samlede muligheter,

ressurser og behov innenfor "mitt" saksfelt, dvs. utvalgsoppdelt gjennomgang.

23. Hvordan oppnå effektiviseringsgevinster av sammenslåingen. Dette er

forsåvidt et så stort tema at det kan ta nesten hele tiden, men det bør nok være

rom for statusoppdateringer også.

24. Hvordan skal vi utvikle hele kommunen? Hvordan skal vi utvikle næringslivet?

hvordan skal vi klare å engasjere innbyggerne i hele kommunen?

25.Miljøsamarbeid- skole, eldre og helse.

26. Effekter og konsekvenser av sammenslåingen, økonomisk, tjenestetilbud (alle

etater) og organisasjonsmessige.

27. Konkrete utfordringer i den nye kommunens tjenestetilbud

28. Hvilke budsjettkutt vi bør prioritere

29. Kunnskap om kvalitet i tjenestene- grunnlaget bak KOSTRA-tallene

30. Arbeidsgiverpolitikk Budsjett

31. Hvordan vi skal makte å innfri forventningene som innbyggerne våre har til

bedre tjenester og sterkere investeringskraft.

32. Samordning/utjavning av tjenestetilbud i den kommunen. Mulighet for innsparing

i administrasjon Status for ansattes innpassing.

33. Status både pågående prosesser i adm. og nærdemokratiutvalg.

Budsjettutfordringer

34.Mer grundig gjennomgang av hver virksomhet. Hva har vi og hva er nytt.

35. Fortsette den gode prosessen som er begynt på. Bli bedre kjent med hverandre

på kryss og tvers. Samkjøre partiprogrammene som partiene gikk til valg på.

36. Den sosiale og skape fellesskap på tvers av grenser Kommune økonomi

37.Mer gruppearbeid, i.f.m. Rammesaken, dette for å få belyst hva behovet i

dagens 3 kommuner er, og for å få fram hva de enkelte partier mener er best i den

nye Sandefjord kommune. Hva er det beste i de enkelte kommunene i dag, og hva

bør videreføres.

38. Felles forståelse av kostratallene... Denne gangen virket det ikke som om det

var en forståelse for at man sammenlignet i kosteagruppe 13 selv om ikke alle

tilhører denne gruppen. Linken mellom ressurstildeling/politiske målsetninger-

ansvarliggjøring av politiske mål/valg..det finnes genser for hvor mye smartere

man kan jobbe Dialog mellom politisk ledelse og administrasjon for å skape felles

språk, begrepsbruk/ forståelse for veien fremover

39. Kontroll og oppfølging av rammesak og innsparingstiltak

40. Levekår

41. Det er nyttig for oss o bli kjent med både politiker og ansatte i adm i kommunen

,både utfordringer og økonomi er viktige poenger, dette gir oss et bilde forståelse

av driften.

42.God gjennomgang av reglementer og forståelse for det å være lokalpolitiker

43. Hvordan få til en mest mulig lik praksis innen alle virksomheter i hele den nye

kommunen. Altså at elever og lærere på f.eks. Vesterøya skole i Sandefjord har de

samme ressurser og utstyr som Høyjord skole i Andebu og omvendt.

Dine egne kommentarer – ros og ris.

1. Nyttig samling for å bli bedre kjent
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2. Ros: Veldig bra å være sammen med "nye kommunerepresentanter". Ris: dette

er ikke akkurat ris, men man kan med fordel utfordre komfortsonen med f.eks noe

gruppearbeid for å styrke bekjentskap

3. Denne besvarelsen er en test

4. Det var bra, takk til de som har stått for det praktiske og til innledere

5. Nyttig tur. Godt innhold. Neste gang bør vi enda dypere i ned i "materien"

6. En godt gjennomført samling, noe mer tid til prat i grupper/spørsmål kunne vært

avsatt.

7. Bra gjennomført, gode emner, bra sosial profil, "grei" bevertning, god ledelse og

generell bra opplegg

8.Gjennomgående et bra program, fint å treffe både politikkerkollegaer og

administrasjonen. Rammen rundt arrangementet også tilfredsstillende.

9. Flott mulighet til å treffe noen nye, bli kjent. Flere slike samlinger kan bidra til

bedre samhandling/forståelse og mulighet til å si din mening formelt og uformelt. 3

part samarbeidet blir synlig

10.Meget bra både på gjennomføring og temavalg. Hadde stort utbytte .

11. Veldig bra, noen, kanskje med svak hørsel, meldte om lydvansker fra bakerste

plass i møterommet.

12. Fint å møte mennesker som skal jobbe sammen for en bedre stor kommune.

13. Det var et seminar som var både godt planlagt og gjennomført. Det jeg kunne

tenkt meg i tillegg er:" disse konkrete innspill har kommet og disse to eller tre vil vi

jobbe videre med." Dette kunne være en avslutning fra både administrasjon og

folkevalgte.

14.Middagen var trivelig, men hovedretten var bare trist..

15. En flott samling.

16. En interessant samling, både faglig og sosialt. Bra å bli kjent med våre nye

politiske kollegaer.

17. 

18. Bra gjennomført og god nytte

19. Svært godt gjennomført samling.

20.God organisering, gode lokaler.

21. Samlingen var veldig nyttig, det var godt lagt opp og med et variert program.

Det kunne ha vært mer diskusjon rundt bordene.

22.God møteledelse, men enkelte innlegg kunne vært "klippet" enda mer.

23. Klokt å legge konferansen så langt unna at folk ikke reiser hjem.

24. En fin samling!

25. Vel gjennomført og godt jobbet alle som ledet samlingen!

26. Veldig bra arrangement med godt innhold. Overrasket og forundret over at

budsjettet i nye Sandefjord bare er en sammenslåing av budsjettene i de tre

kommunene, at det øyensynlig ikke er i gang prosjekter for å ta ut effekten av

sammenslåingen, ikke minst på økonomi.

27. Veldig spesifikt: Det var krevende for kroppen å følge med på foredragene når

vi var plassert rundt bord. For enkelte av oss medførte det en unaturlig vridd

posisjon. Så om det hovedsakelig skal være foredrag og presentasjoner så er

kanskje ikke sittegrupper den beste måten å plassere folk på.

28.Møtet burde vært avholdt som et ekstraordinært bystyremøte. Galt å overlate

til Fellesnemda å diskutere noe så viktig som en rammesak.

29. En svært bra gjennomført samling på alle områder. God balanse mellom

program og pauser, supert med objektiv og tydelig møteledelse og gode lokaler.

30. Dette var en god samling med gode innlegg og passe med pauser for å bli kjent

med hverandre.

31. Seminaret innfridde mine forventninger på alle områder.

32. Bra

33. .

34. Fin samling. Litt trange lokaler.

35.Opplegget og gjennomføringen var fint, men det var en del ting jeg ikke fikk

med meg p.g.a. dårlig høytaleranlegget. Satt helt bakerst.

36. Helt supert

37. Et flott program, gode pauser og god møteledelse. Godt program under

middagen, og fint at det var i litt løse former. Ønske om mer diskusjon og evt.

Gruppearbeid for å skape mer deltagelse i salen.

38. Ledergruppen fremstod som tydelige,godt forberedt og sammensveiset. Viktig

med tydelig ledelse fremover også.

39. Veldig nyttig å komme sammen for å få samme informasjon til samme tid

40. Bra stort sett

41. Har vel ikke noe ris å gi, igjen svert nyttig for meg som tillitsvalgt å forstå hele

bildet.

42. Veldig bra arrangement har intet å utsette - fant litt ris til lunsj, det smakte det

også

43. Jeg var fornøyd med hele opplegget. Hvis jeg skal sette fingeren på noe burde

det kanskje vært satt av mer tid til gruppejobbing. Ellers bra gjennomført.
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra prosjektleder - august 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
86/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 
 

 

 
Saksfremstilling 
 

 

I møtet i Arbeidsutvalget legges det opp til en kort muntlig orientering.  

 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2932 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering – prosjektleders oppfølging av Fellesnemnda sitt vedtak om 
rammesak 23.juni 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
87/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Saksfremlegg: 

Fellesnemnda behandlet i sak 73/2016 Grunnlag for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, og 
gjorde slikt vedtak: 

1. 1.Fellesnemnda legger til grunn at den nye kommunen skal yte og utvikle gode tjenester 
til kommunens innbyggere og tilrettelegge for lokal samfunnsutvikling. Tilbudene skal 
kjennetegnes av likeverdighet, stabilitet og forutsigbarhet.  

2. Budsjett- og økonomiplanarbeidet skal innrettes slik at: 
· Kommunalområdenes netto driftsutgifter ikke skal være større enn frie inntekter 
· Kraftfondets realverdi opprettholdes, men avsetningen begrenses oppad til årets 

avkastning. Kraftfondets avkastning brukes til å finansiere investeringer 
· Gjeld til ordinære investeringer bør på sikt ikke økes  
· Netto driftsresultat er i samsvar med anbefalingene fra TBU (Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi). 
3. Grunnlaget for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 baseres på de prioriteringer og 

forutsetninger som fremkommer av vedlegg 1 . 
4. Kommunen legger til grunn en lånepolitikk som fremgår av vedlegg 1. 
5. Driftsbudsjettets skjema 1B settes opp med nettobevilgninger. 
6. Skatt på formue og inntekt til kommunen kreves inn etter maksimalsatser. 
7. Marginavsetningen til dekning av tilgodebeløp ved skatteavregningen settes til 10 %. 
8. Premieavvik amortiseres over 7 år. 
9. Fremførbare underskudd knyttet til selvkostområdene dekkes inn via avgiftene i nye 

Sandefjord. 
10. For å tilrettelegge for fremtidige, nødvendige investeringer samt å opprettholde høy 

kvalitet på driften, skal det gjennomføres innsparinger på henholdsvis kr. 20 mill i 2017 og 
deretter kr. 40 mill årlig. 

11. De investeringsprosjekter som ligger inne i de tre kommunenes budsjettforslag 
videreføres. 
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12. Nåværende Kodal skole vurderes revet for å erstattes med en ny skole med tilhørende 
flerbrukshall. 

13. Levekårsfondet søkes reetablert til kr. 5 mill. 
14. Det gjøres en vurdering av salg av kommunens bygningsmasse som ikke kan betegnes 

som formålsbygg. Herunder om gamle boliger bør forsøkt solgt og erstattes med nye.  
15. I vurderingen av vedlikehold av bygningsmassen, gjøres det en prioritert vurdering av 

kontorfasiliteter ved «gamle Sandar herredshus» hvor Sosialmedisinsk senter har tilhold. 
16. Bysykkelordningen innføres og søkes reklamefinansiert. 
17. Grønn skolevei innføres i hele den nye kommunen. 
18. Prosjekter beregnet til utover 3 mill./1 ukes varighet konkurranseutsettes.  
19. Det skal innføres målstyring i alle etater. 
20. Det vurderes å øke fysioterapikapasiteten, primært ved å øke de minste hjemlene til 75-

100%. 
21. Aldersgrensen for å benytte ordningen med opplevelseskort utvides til å omfatte også 

ungdom fra 16 til 18 år. 
22. Det gjøres en vurdering av El-ladestasjoner over hele den nye kommunen. 
23. Huken boligområde i Kodal søkes ferdigregulert. 
24. For å styrke lokaldemokratiet vurderes bevilgningen til Nærmiljøutvalgene spesielt. 
25. I forbindelse med strukturgjennomgangen av barnehagene, vurderes Høyjord barnehage 

spesielt. 
26. Avdelingsledermodellen i skolen innføres i hele den nye kommunen. Det fremlegges en 

sak som viser hvilke organisatoriske endringer dette medfører, kompetansehevingstiltak, 
økonomiske konsekvenser og forventet tidsforløp. 

27. Det fremlegges en sak som drøfter mulige tiltak for å øke realfagsatsningene i 
barnehagene og skolene i Nye Sandefjord. 

28. Ved kartlegging av lokaler i forbindelse med kommunesammenslåing, vurderes det om 
det er noen som er egnet til kulturskoledrift. Alternativt utredes det hvilke formelle, 
tekniske og kostnadsmessige konsekvenser utvidelse av dagens lokaler med ca 700 kvm 
ved SVGS vil ha. 

29. Administrasjonen bes lage en oversikt over mulige sentrumsnære industribygg/lokaler 
som kan benyttes til noe samlokalisering av øvingslokaler for det frivillige foreningsliv og 
eventuelt kulturskolen. Blackbox vurderes prioritert i dette arbeidet. Oversikten bes lagt 
frem i løpet av høsten, med kostnadsoverslag for investering og drift av lokalene. 

30. Det gjøres en vurdering av om midler innkommet i forbindelse med overføringen av Vear 
til Tønsberg, kan benyttes til renovering av bygningsmassen i den nye kommunen. 

31. Gjenværende fløy på Stokke Ungdomsskole vurderes revet og erstattet av nybygg. 
32. IKT-satsningen skal prioriteres med tanke på å effektivisere og forberede dagens 

tjenestetilbud på alle fronter. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvaget behandlet saken 8. august i sak 85/2016 og gjorde følgende vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Prosjektledelsen har startet arbeidet med en plan for oppfølging, og hvordan de ulike punktene 
skal besvares og gjennomføres i 2017 og kommende år i økonomiplanperioden. 

I møtet i Arbeidsutvalget ønsker prosjektleder å gi en muntlig orientering og ha dialog med AU for 
forventningsavklaring og grunnlag for videre arbeid. 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                   Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/3497 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Søknad fra Vestfold Symfoniorkester om tilskudd til operaoppsetning 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
88/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Søknaden fra Vestfold Symfoniorkester om tilskudd til operaoppsetning avslås. Fellesnemnda ser 
at dette er et godt initiativ, og det kan vurderes å tildele støtte i fbm budsjett- og 
økonomiplanbehandling for 2017. 

 

Vedlegg: 
OPERA-VSO-Søknad 
 
Bakgrunn 

Vestfold Symfoniorkester (VSO) ved styreleder Tom Huseby har 20. juni 2016 søkt om økonomisk 
støtte på minimum 200.000,- kroner, til oppsetting av operaen «La bohème» av Giacomo Puccini 
på Hjertnes i uke 12, 2017. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalgets behandlet i møtet 8. august sak 86/2016 og gjorde følgende 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. 

Søknaden 

VSO skriver i sin søknad at de ønsker å inngå et samarbeid med Operaen i Kristiansund (OIK) om 
en fullskala operaoppsetting i Sandefjord i uke 12, 2017. OIK setter hvert år opp to operaer eller 
operetter i februar måned i Kristiansund, og VSO ønsker å samarbeide med VSO om en av disse 
forestillingene i Sandefjord. 

Operaen i Kristiansund (OIK) er fra 2001 et aksjeselskap eid av Kristiansund kommune, Møre og 
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Romsdal fylkeskommune og fire lokale foreninger. 

VSO tenker seg oppsettingen på Hjertnes som et samarbeid som inkluderer lokal deltagelse fra 
VSO, lokalt operakor, ballett og representanter fra korps, mens solister og produksjonen for øvrig 
hentes fra OIK. Kjell Seim vil være dirigent for oppsettingen. 

VSO ønsker å sette opp to forestillinger i Sandefjord med en total kostnadsramme på ca. 800.000,- 
kroner.  For å kunne gjennomføre planene opplyser VSO de at de er avhengige av et kommunalt 
bidrag på minimum 200.000,- kroner, og at de må ha et bindende svar på søknaden senest 31. 
august 2016 for å få tilstrekkelig tid til gjennomføring av prosjektet. 

Kostnadene ved å sette opp en fullskala forestilling helt og fullt i egen regi, ville bli av en helt annen 
størrelsesorden enn ved et samarbeidsprosjekt som søknaden beskriver.  

VSO gir også uttrykk for et ønske om at dette kan bli et årlig arrangement, gitt suksess i 2017. 

Prosjektleders vurdering 

Det har tidligere ved flere anledninger blitt satt opp fullskala operaforestillinger i Sandefjord, og 
Hjertnes egner seg meget godt til denne type forestillinger. Blant annet forsøkte man å etablere en 
internasjonal operafestival i byen på 1990-tallet, som etter noen år måtte legges ned av 
økonomiske årsaker. 

Interessen for opera er stadig økende, og særlig har åpningen av den nye operaen i Oslo betydd 
mye. Å kunne framføre en populær opera som «La Bohème» i Sandefjord kan ha stor betydning 
og oppleves positivt for publikum og musikermiljøet i den nye kommunen. OIK har gjennom mer 
enn 15 års drift etablert seg som et av de sentrale operamiljøene i landet utenfor Oslo, og er derfor 
en meget interessant samarbeidspartner. 

I nåværende Sandefjord kommune er det for 2016 ikke avsatt budsjettmidler som kan dekke det 
omsøkte beløpet.  

Det er ennå ikke vedtatt noe budsjett for 2017 for den nye kommunen, og en slik 
bevilgning/aktivitet er heller ikke innarbeidet i rammesaken som var til behandling i Fellesnemnda 
før sommeren. Prosjektleder mener det kan danne en uheldig presedens dersom man nå bevilger 
et tilskudd på vegne av den nye kommunen, uten budsjettmessig dekning. På rent prinsipielt 
grunnlag vil det derfor ikke være korrekt å imøtekomme denne søknaden, selv om tiltaket er 
positivt.  

Den nye kommunen vil ha stramme rammer for drift innenfor alle kommunalområder, og 
prosjektleder anbefaler derfor at man ikke nå binder opp et slikt beløp for en fremtidig utbetaling. 
Vurdering av slike tiltak bør inngå i en helhetlig vurdering og prioritering som man normalt gjør i 
forbindelse med budsjettarbeid og –vedtak.  

Den nye kommunen starter også opp med klare forventninger til innsparinger, jfr Fellesnemnda sitt 
vedtak i rammesaken.  Prosjektledelsen har ennå ikke konkretisert eller analyser konsekvensene 
av dette vedtaket, men det er behov for å se på budsjettrammene både for kommunalområdene og 
for den samlede driften for nye Sandefjord kommune.  

Ut fra dette anbefaler prosjektleder at søknaden avslås. 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tina Skarheim 
Prosjektleder                                                                                  Prosjektkoordinator 
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Fra: Tom Huseby [mailto:th@rettbemanning.no]  
Sendt: mandag 20. juni 2016 15.13 
Til: Bjørn Ole Gleditsch 
Kopi: Thomas Mørk Bjørvik; Siri Fristad Mathisen 
Emne: La Boheme uke 12/17. 

 

Til 

Sandefjord Kommune v/ordfører 

 

Fra 

Vestfold Symfoniorkester (VSO) v/styreleder 

 

Dato: 200616 

 

Vedr. oppføring av operaen La Boheme  i full scenisk skala i Hjertnes i uke 12 2017. 

 

Undertegnede viser til møte på ordførerens kontor den 30. mai d.å.  

 

Kort saksbakgrunn: Sandefjord kommune har et variert utvalg av kulturaktiviteter året gjennom. 
Unntaket her er en full operaoppsetning i Hjertnes. Siden Den Norske Opera i samarbeid med 
operaens venner i Vestfold avsluttet sin turnevirksomhet i 2001 har  en fullskala oppsetning av opera 
kun vær gjennomført EN gang for noen år tilbake i KI regi, nemlig Carmen. Vestfold Symfoniorkester 
har vært basis i alle disse prosjekter. Undertegnede har fått mange henvendelser den senere tid med 
spørsmål om når igjen man får se en  full operaoppsetning i Hjertnes.  Dette er et meget krevende 
prosjekt med en normal kostnadsramme på i størrelsesorden NOK 1, 5 millioner. For VSO å skulle 
iverksette et slikt prosjekt kreves en god samarbeidspartner. Undertegnede har derfor snart i  2  år 
hatt samtaler med Operaen i Kristiansund (OIK) om muligheter for et konkret samarbeid. Dette ift 
kulisser, kostymer, scenografi, solister mv. OIK har også sett dette som et meget interessant 
samarbeidsprosjekt og har strukket seg langt ift kostnader. Dette betyr at totale kostnader for et slikt 
prosjekt da vil ligge på ca NOK 800.000,-. Uten et slikt samarbeid mellom VSO v/ undertegnede som 
arrangør og prosjektleder og OIK hadde dette aldri vært mulig innenfor akseptable økonomiske 
rammer. For nå å gå videre i prosessen med å inngå formelle avtaler med bl.a det viktigste nemlig 8 
solister av topp karakter, må vi ha på plass en økonomisk basis. Det kreves at  Sandefjord Kommune 
 her går inn med et beløp på minimum NOK 200.000,-,  og med dette signaliserer klart at dette er noe 
man vil ha. Uten denne støtten vil det ikke være mulig for undertegnede som arrangør å starte den 
videre prosess mot en full skala operaoppsetning i Hjertnes i mars 2017. Undertegnede må som klart 
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signalisert på møtet ha et positiv og konkret svar innen 31. august, da tiden etter dette må brukes til 
å få på plass alle elementer i en så stor og krevende produksjon. I tillegg til VSO vil lokalt operakor, 
ballett og representanter fra korps være aktører på scenen. De andre elementer i oppsetningen som 
tidligere nevnt vil det være OIK som står for. Dette vil bli sett på som et unikt musikalsk samarbeid på 
landsbasis.  

Det vil bli satt opp TO forestillinger i Hjertnes, og blir dette en suksess, så er planene å gjøre dette til 
et årlig prosjekt og kanskje ser man her starten på en årlig operafestuke i Sandefjord som også vil ha 
positive virkninger på andre områder. OIK setter hvert år i løpet av sine TO festuker i februar opp 2 
operaer/operetter. Vi vil da kunne velge EN av disse og i utgangspunktet også  ha innflytelse på OIKs 
årlige valg av disse. 

Dirigent og kunstnerisk leder for OIK og våre eventuelle oppsetninger i Sandefjord i framtiden vil 
være Kjell Seim. 

Undertegnede serverer her en unik mulighet for Sandefjord Kommune og dens operaglade 
innbyggere til å få igjen en full skala årlig operaoppsetning og nå først neste år  med kanskje 
operalitteraturens mest kjente og kjære opera La Boheme av G. Puccini.  Mulighetene er der nå og 
jeg håper de taes godt vare på. Vi ser derfor fram til et positivt svar. 

 

Mvh 

 

Tom Huseby 

 

 

256



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/213 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Orientering fra temakomiteene - august 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
89/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 

 
 
 

 

Saksfremstilling 
 

På samme måte som tidligere legges det opp til korte muntlige orienteringer fra komiteene i 
Fellesnemnda sitt møte. 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker           
Prosjektleder 

 

257



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/232 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
Eventuelt - 23.08.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
90/2016 Fellesnemnda 23.08.2016 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

258


	Møteinnkalling - Fellesnemnda - 23.08.2016
	76-2016 Godkjenning av møteprotokoll 23.06.2016
	Vedlegg - Protokoll - Fellesnemnda - 23.06.2016
	77-2016 Grensejustering og virksomhetsoverdragelse Vear
	Vedlegg 1 - Samlet oversikt over avtaler som skal utarbeides
	Vedlegg 2 - Telemark-rapporten
	Vedlegg 3 - PwC rapporten
	Vedlegg 4 - Kart
	Vedlegg 5 -Virksomhetsoverdragelse Vear
	Vedlegg 6 - Saksfremlegg Grensejustering - Vear

	78-2016 Eventuelt tilbakekjøp av Stokke rådhus
	Vedlegg 1 -  Stokke rådhus (K-sak 77_2004)
	Vedlegg 2 -  Notat av 14.04
	Vedlegg 3 - Sak Stokke 20 juni 2016
	Vedlegg 4 - Rådhuset Tiltaksplan - Vedlikehold og oppgradering 2016 - 2020

	79-2016 Kommunale fakturaer - Forfallsdato og antall terminer
	80-2016 Møteplan 2016 for nye Sandefjord kommune
	Vedlegg -  Moteplan 2016

	81-2016 Digitaliseringsarbeidet i nye Sandefjord
	Vedlegg - Prinsipper for digitaliseringsarbeidet

	82-2016 Effektivisering
	83-2016 Energisparekontrakt (EPC) for formålsbygg. Stokke kommune
	Vedlegg - Energisparekontrakt (EPC) med garanti - Klima og enøktiltak i formålsbygg - Stokke kommune

	84-2016 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Sandefjord kommune (VA-forskrift)
	Vedlegg - Endelig forskrift
	Vedlegg - Forkrift for levering av vann til hytter
	Vedlegg - Standart abonnementsvilkår-Tekniske bestemmelser for vann og avløp 

	85-2016 Evaluering av «Kongsberg-seminaret» juni 2016
	Vedlegg - Rapport med deltakernes evaluering Kongsberg

	86-2016 Orientering fra prosjektleder - august 2016
	87-2016 Orientering – prosjektleders oppfølging av Fellesnemnda sitt vedtak om rammesak 23.juni 2016
	88-2016 Søknad fra Vestfold Symfoniorkester om tilskudd til operaoppsetning
	Vedlegg - OPERA-VSO-Søknad

	89-2016 Orientering fra temakomiteene - august 2016
	90-2016 Eventuelt - 23.08.2016


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




