
 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord 
Dato: 19.01.2016 
Tidspunkt: 11:30 - 14:00 
 
 
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 
  Bjarne Sommerstad    Sp 
  Jan Tore Rui-Haugerød   H 
Nestleder Hilde Hoff Håkonsen    Ap 
  Erlend Larsen    H 
  Grethe Østgård   H 
  Nils Ingar Aabol   Ap 
  Inga M. Krossøy   Krf 
  
Forfall: Roy Standal Frp   Vara: Wenche Davidsen     Ap 
  Lozan Balizany Ap  Vara: Charlotte Jahren Øverbye SV 
  
Fra administrasjonen: 
  Gudrun Haabeth Grindaker  Prosjektleder   

Tina Skarheim   Prosjektkoordinator   
  Vidar Andersen   Rådmann Stokke   
  Magne Eckhoff   Personalsjef Sandefjord  
  Thor Fjellanger   Økonomisjef 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader: Ingen 
 
Innkallingen: Organisering rundt utsending av innkalling. 
 
Sakslisten: Sak 04/2016, 12/2016 og 13/2016 behandles sist i møtet da de er unntatt  
                    offentlighet. 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 01/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 08.12.2015 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 8.desember 2015 godkjennes 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Kommentar til protokollen: 
Feil vedrørende Grethe Østgårds partitilhørighet bes rettet opp. 
 
Votering: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 01/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 8.desember 2015 godkjennes 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 02/2016 
AVKLARING AV SAKSGANG PSU OG FN 
 
Prosjektleders innstilling: 
Fellesnemnda slutter seg til prosjektleders vurderinger. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Votering:  
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 02/2016 vedtak: 
Fellesnemnda slutter seg til prosjektleders vurderinger. 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 03/2016 
ORIENTERING: REKRUTTERING AV NY LEDER TIL SANDEFJORD KOMMUNALE 
PENSJONSKASSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Votering:  

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FNs 03/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 04/2016 
UNNTATT OFFENTLIGHET: FORHANDLINGSSTRATEGI VEAR 
 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
 
FNs 04/2016 vedtak: 

1.  Fellesnemnda 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 
frem for Partssammensatt utvalg, Fellesnemnda og Stokke kommunestyre 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. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 05/2016 
ORIENTERING: SØKNAD OM STØTTE TIL INFRASTRUKTUR  
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 
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Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Forslag fra Erlend Larsen: 

Vedtaket fra AU 5. januar 2016 løftes opp som innstilling til saken: 

1.  Følgende prioritering av tema legges til grunn for søknad om tilskudd 
 a) IKT- infrastruktur 
 b) Bredbånd og mobildekning 
  c) Fylkesveg 
 d) Jernbane 
 e) Gang- og sykkelstier 
2.  Prosjektleder fremmer endelig forslag til søknad om midler til infrastruktur når kriteriene er 
gjort kjent fra Kommunal-  og moderniseringsdepartementet. 
3. På et senere tidspunkt legger prosjektleder frem særskilt sak om oppfølgingen av 
infrastruktur i hht forhandlingsutvalgets utredning.  
 

 
Behandling: 
Votering: 

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 05/2016 vedtak: 
1.  Følgende prioritering av tema legges til grunn for søknad om tilskudd 
 a) IKT- infrastruktur 
 b) Bredbånd og mobildekning 
  c) Fylkesveg 
 d) Jernbane 
 e) Gang- og sykkelstier 
2.  Prosjektleder fremmer endelig forslag til søknad om midler til infrastruktur når kriteriene er 
gjort kjent fra Kommunal-  og moderniseringsdepartementet. 
3. På et senere tidspunkt legger prosjektleder frem særskilt sak om oppfølgingen av 
infrastruktur i hht forhandlingsutvalgets utredning.  
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 06/2016 
ORIENTERING: OVERSIKT OVER MOTTATTE TILSKUDD FOR ERFARINGSDELING 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Votering: 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
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FNs 06/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 07/2016 
STØTTE TIL DE POLITISKE PARTIENE  
 
Prosjektleders innstilling: 
Hvert parti får et tilskudd på 10 000 kroner. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Hilde Hoff Håkonsen fremmet forslag om å endre pkt 1 til: 

Hver partigruppe i det nye kommunestyret får 10 000,- kroner. 

 

Bjørn Ole Gleditsch fremmet forslag om nytt pkt 2: 

Partiene plikter å rapportere hva tilskuddet har blitt brukt til innen 31.12.2016. 

 

Behandling: 
Votering: 

Forslag om nytt pkt. 1 vedtatt 14 -3.  

Forslag om nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt.  

 
FNs 07/2016 vedtak: 
1. Hver partigruppe i det nye kommunestyret får 10 000,- kroner. 

2. Partiene plikter å rapportere hva tilskuddet har blitt brukt til innen 31.12.2016. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 08/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE  
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  
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Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Erlend Larsen fremmet følgende forslag: 

Vedtaket fra AU 5. januar løftes som innstilling til saken: 

1. Det settes av 1,5 mill kr til bli-kjent tiltak 

2. Budsjett for nyttårsarrangement blir satt i et senere møte etter innstilling fra 
nyttårskomiteen  

3. Styringsgruppen for nyttårsmarkering får også i oppdrag å se på et eget 
arrangement for å markere etableringen av den nye kommunen 

4. Det opprettes en felles styringsgruppe for nyttårsmarkering(nyttårskomiteen), 
bestående av de tre ordførerne, samt Arild Theimann, en person fra 
frivilligheten/kulturlivet, og en fra administrasjonen for faglig støtte/sekretariat. 

5. Det opprettes arbeidsgrupper i hver kommune, bestående av ordfører, 
varaordfører, samt en fra opposisjonen (Arild Theimann i Sandefjord, Hilde Hoff 
Haakonsen i Andebu og Inga Krossøy fra Stokke). 

6. Det er opptil hver kommune å gjennomføre lokale arrangement som markering 
av opphør av gammel kommune. AU vil på et senere tidspunkt diskutere evt 
dekning av utgifter for slike arrangement. 

 

Behandling: 
Votering: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 08/2016 vedtak: 

1. Det settes av 1,5 mill kr til bli-kjent tiltak 

2. Budsjett for nyttårsarrangement blir satt i et senere møte etter innstilling fra 
nyttårskomiteen  

3. Styringsgruppen for nyttårsmarkering får også i oppdrag å se på et eget 
arrangement for å markere etableringen av den nye kommunen 

4. Det opprettes en felles styringsgruppe for nyttårsmarkering(nyttårskomiteen), 
bestående av de tre ordførerne, samt Arild Theimann, en person fra 
frivilligheten/kulturlivet, og en fra administrasjonen for faglig støtte/sekretariat. 

5. Det opprettes arbeidsgrupper i hver kommune, bestående av ordfører, 
varaordfører, samt en fra opposisjonen (Arild Theimann i Sandefjord, Hilde Hoff 
Haakonsen i Andebu og Inga Krossøy fra Stokke). 

6. Det er opptil hver kommune å gjennomføre lokale arrangementsom markering 
av opphør av gammel kommune. AU vil på et senere tidspunkt diskutere evt 
dekning av utgifter for slike arrangement. 

 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 09/2016 
HØRING - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE 
 
Prosjektleders innstilling: 
 Prosjektleder anbefaler at Fellesnemnda avgir følgende høringsuttalelse:  

1. Nye Sandefjord kommune ber Regjeringen og Stortinget sørge for at kommunenes 
økonomiske rammebetingelser fordeles på kommunene slik at innbyggerne i hele 
landet kan få tilbud om likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor 
inntektssystemets tjenesteområde 

2. Skatteandelen videreføres og utgjør maksimalt 40 % av kommunesektorens samlede 
inntekter. 

3. Skatteutjamningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjamningen som i dag er 
60 %, økes. 

4. Kommunenes folkevalgte prioriterer å legge til rette for næringsutvikling og vekst fordi 
dette har stor betydning for velferden til innbyggerne.  

Innføring av selskapsskatt som en kommunal inntekt fra 1. januar 2017 utsettes til man 
har forskningsbasert dokumentasjon for om det finnes en sammenheng mellom 
selskapsskatt og kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling. 

5. Delkostnadsnøkkelen for barnehager baseres på den alternative modellen uten bruk av 
utdanningsnivå som kriterium. 

6. Rammen for skjønnstilskudd reduseres til å omfatte forhold som ikke fanges opp av 
kostnadsnøkkelen i tillegg til å delfinansiere uforutsette hendelser. Frigjorte 
skjønnsmidler legges til innbyggertilskuddet. 

7. Regjeringen og Stortinget bes om å konkretisere hvor mye bedre tjenestetilbud aktuelle 
kommuner skal ha mulighet til å gi innbyggerne sine gjennom regionalpolitiske tilskudd. 
Regjeringen anmodes om å vurdere en modell for tildeling av regionalpolitiske tilskudd 
som  

a. tar utgangspunkt i det gjennomsnittlige utgiftsbehovet i grønt hefte 
b. tilleggskompenserer med målsatt høyere tjenestetilbud 
c. tar hensyn til utgiftslettelser som ulik arbeidsgiveravgift gir kommunen 
d. graderes etter nivået på distriktsindeksen 

8. Nye Sandefjord kommune 
e. slutter seg til innføring av et strukturkriterium 
f. har ikke faglig belegg til å anbefale en konkret gjennomsnittlig reiseavstand 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Bjørn Ole Gleditsch fremmet følgende forslag: 

Fellesnemnda anmoder om at kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord, avgir 
høringsuttalelse. 

 

Cathrine Andersen fremmet følgende forslag: 

Beholde pkt.1 i prosjektleders innstilling. 

 

Behandling: 
Økonomisjef Thor Fjellanger orienterte i saken. 

Forslag fremmet av Bjørn Ole Gleditsch enstemmig vedtatt. 
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Forslag fremmet av Cathrine Andersen enstemmig vedtatt. 
 
FNs 09/2016 vedtak: 

1. Fellesnemnda anmoder om at kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord, avgir 
høringsuttalelse. 

2. Nye Sandefjord kommune ber Regjeringen og Stortinget sørge for at kommunenes 
økonomiske rammebetingelser fordeles på kommunene slik at innbyggerne i hele 
landet kan få tilbud om likeverdige nasjonale velferdstjenester innenfor 
inntektssystemets tjenesteområde. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 10/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker orienterte. 

Votering: 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 10/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 11/2016 
ENDRING AV VEINAVN I STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD 
 
Prosjektleders innstilling: 
 
1. Fellesnemda gir sin tilslutning til å arbeide videre med etablering av nye veinavn i de tre 
kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slik som vedlagt prosessnotat beskriver. 
 

2. Nødvendige avklaringer og vedtak som må fattes før 01.01.2017 fremmes til 
Fellesnemnda 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
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Behandling: 
Votering: 
 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FNs 11/2016 vedtak: 
 
1. Fellesnemnda gir sin tilslutning til å arbeide videre med etablering av nye veinavn i de tre 
kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slik som vedlagt prosessnotat beskriver. 
 

2. Nødvendige avklaringer og vedtak som må fattes før 01.01.2017 fremmes til 
Fellesnemnda 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 12/2016 
ORIENTERING: NYTT STYRE FOR PENSJONSKASSE 
 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
 
FNs 12/2016 vedtak: 
Det opprettes et interimsstyre i perioden 19.1.2016 og styre fra 1.1.2017 for nye Sandefjord 
kommunale pensjonskasse. Interimsstyret/styret har funksjonstid frem til 30.06.2017. 

Styret består av følgende medlemmer:  

1. Erling F. Sørhaug, medlem – folkevalgt  Liv Margit Karto (vara)  
2. Jahn M. Jahnsen, medlem – folkevalgt  Gry Heidi Kjos (vara)  
3. Lars Viggo Holmen, medlem – folkevalgt  Bjørn Orerød (vara)  
4. Vidar Andersen, medlem – folkevalgt            Cathrine Andersen (vara)  
5.Grethe Wiig Andersen, medlem – uavhengig Erland Buøen (vara)  
6. Liv Krossøy, medlem – for rettighetshaverne  (vara)  
7. Arne Antonsen, medlem – for rettighetshaverne (vara) 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 13/2016 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
 
FNs 13/2016 vedtak: 
Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å tilsette Simen Seeberg som kommunalsjef for 
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oppvekst og kunnskap med oppstart 1.1.2017 og som delprosjektleder fra 25.1.2016.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 14/2016 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 19.01.2016 
 
Hilde Hoff Håkonsen:  
Ber om en orientering/rapport fra Kirkelig Fellesråd om hva tilskuddet som er bevilget er 
brukt til.  

Nils Ingar Aabol: 
Etterlyser tilbakemelding vedrørende godtgjøring for folkevalgte. Ber prosjektleder om å 
kartlegge dette. 

 
 
 

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