
 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Andebu skytterhus 
Dato: 24.05.2016 
Tidspunkt: 11:00 - 14:00 
 
 
Medlemmer tilstede: 
  
Leder   Bjørn Ole Gleditsch  H 
  Tor Steinar Mathiassen  H 
  Anne Strømøy   H 
  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 
  Roy Standal   Frp 
  Inga M. Krossøy  Krf 
   
Forfall:                                              Varamedlemmer: 
Cathrine Andersen Frp   Ole Trygsland Hoelseth Frp 
Lozan Balisany Ap   Charlotte Jahren Øverbye SV 
    
Fra administrasjonen: 

Gudrun Haabeth Grindaker  
  Tina Skarheim  
  Stein Rismyhr  
  Sindre Væren Rørby deltok ved behandling av sak 54/2016 
   
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Ingen  
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 45/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 26.04.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 26. april 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Kommentar til protokollen: 
Feil vedrørende Ida Cathrine Nilsens partitilhørighet bes rettet opp. 
 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 45/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 26. april 2016 godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 46/2016 
REVISJONSORDNING NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
 

 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Vidar Andersen fremmet forslag om at Fellesnemna gjør vedtak i samsvar med Stokke 
kontrollutvalgs sitt vedtak : 
Partssammensatt Utvalg innstiller overfor Fellesnemda at nye Sandefjord kommune velger 
en revisjonsordning basert på konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i markedet. 

 

Behandling: 
Det ble informert om at saksfremlegget som var utsendt hadde en feil, idet prosjektleder ikke 
skal ha noen innstilling. 

Saken ble behandlet i Fellesnemnda med Arbeidsutvalgets anbefaling om vedtak som 
skissert i saksfremlegget.  

Votering: 

Forslag fremmet av Vidar Andersen i møtet 3 - 14. 
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Arbeidsutvalgets anbefaling vedtatt 14 - 3. 

 
FNs 46/2016 vedtak: 

1. Revisjonstjenesten for nye Sandefjord kommune organiseres gjennom 
interkommunalt samarbeid, enten i tråd med kommuneloven § 27, eller etter lov 
om interkommunale selskaper (IKS-loven). 

2. Nye Sandefjord kommune søker eierskap i Vestfold Kommunerevisjon (VKR) 

3. Revisjonstjenestene for nye Sandefjord kommune utføres av VKR 

4. Det er en forutsetning at VKR overtar Sandefjord Distriktsrevisjon gjennom 
virksomhetsoverdragelse, slik at dagens tre ansette i Sandefjord Distriktsrevisjon 
ansettes i VKR. 

 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 47/2016 
KONSTITUERING - VARAMEDLEMMER OG VALGKOMITE 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Fellesnemnda legger til grunn at det er én valgkrets.  

2. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen og sørge for at dette skjer innenfor rammen 
av lovverket også når det gjelder valg av vararepresentanter. Vararepresentantene bør 
så langt som mulig følge fra den samme kommunen som den innvalgte representanten 
opprinnelig kommer fra. 

3. Fellesnemnda nedsetter en valgkomite bestående av en person og en personlig 
vararepresentant fra hvert av de partiene som skal være representert i det nye 
kommunestyret for å utarbeide et omforent forslag til valg som kan vedtas på det 
konstituerende kommunestyremøtet: 
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Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Følgende ble foreslått som medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen: 

Parti Medlem Varamedlem 
Høyre Tor Steinar Mathiassen Viggo Holmen 
Senterpartiet Bjarne Sommerstad Ida Cathrine Nilsen 
Sosialistisk Venstreparti Charlotte Jahren Øverbye  Frederikke Margrethe Møller 
Kristelig Folkeparti Bror- Lennart Mentzoni Inga Margrethe Krossøy 
Venstre  Karin Virik Helene Eriksen 
Arbeiderpartiet   
Fremskrittspartiet   
Miljøpartiet de grønne Odd Rune Langeland Ina Coll Kjølmoen 
 

Det ble fremmet forslag om å velge Tor Steinar Mathiassen (H) som leder av valgkomiteen. 

 

Behandling: 
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet oppfordres til å gjøre en rask avklaring vedrørende 
medlem og varamedlem til valgkomiteen.  

Valgkomiteen forutsetter bistand fra advokat og administrasjonen.  

Votering: 

Prosjektleders innstilling med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 47/2016 vedtak: 

1. Fellesnemnda legger til grunn at det er én valgkrets.  

2. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen og sørge for at dette skjer innenfor 
rammen av lovverket også når det gjelder valg av vararepresentanter. 
Vararepresentantene bør så langt som mulig følge fra den samme kommunen som 
den innvalgte representanten opprinnelig kommer fra. 

3. Fellesnemnda nedsetter en valgkomite bestående av en person og en personlig 
vararepresentant fra hvert av de partiene som skal være representert i det nye 
kommunestyret for å utarbeide et omforent forslag til valg som kan vedtas på det 
konstituerende kommunestyremøtet: 

Parti Medlem Varamedlem 
Høyre Tor Steinar Mathiassen Viggo Holmen 
Senterpartiet Bjarne Sommerstad Ida Cathrine Nilsen 
Sosialistisk Venstreparti Charlotte Jahren Øverbye  Frederikke Margrethe Møller 
Kristelig Folkeparti Bror- Lennart Mentzoni Inga Margrethe Krossøy 
Venstre  Karin Virik Helene Eriksen 
Arbeiderpartiet   
Fremskrittspartiet   
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Miljøpartiet de grønne Odd Rune Langeland Ina Coll Kjølmoen 
 

Tor Steinar Mathiassen (H) er leder av valgkomiteen. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 48/2016 
REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTE ORGAN - POLITISK 
REGLEMENT 
 
Prosjektleders innstilling: 

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

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

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Nils Ingar Aabol fremmet forslag om å ta saken til foreløpig orientering. 

 

Behandling: 
Fellesnemnda ble gjort kjent med innspill/kommentarer som kom frem i Arbeidsutvalget 9. 
mai 2016. Enighet om at dette også gjøres tilgjengelig for Fellesnemndas medlemmer ved 
oversendelse av referat fra Arbeidsutvalgets møte. 
 
Følgende innspill/kommentarer til politisk reglement kom frem i møtet: 
Pkt  Kommentar/innspill fra Fellesnemnda 
2.8 -første setning 
 
Avsnitt 4 

Ordfører er møteleder for kommunestyret og Formannskapet.  
 
Ordfører byttes til møteleder: 
…melder seg til møteleder før de tar sete. 

3.5  
 

Vedrørende taletid – forslås at hovedregelen er 3 minutters 
taletid, lengre i helt spesielle saker 

5 – signering av 
protokoll 

Godkjent fra forrige møte. Formelt riktig. Ikke riktig at noen 
undertegner på forhånd/på vegne av alle. 
 
Bør drøftes/avklares: 
Når er et vedtak gyldig? Når vedtaket er gjort eller når 
protokollen er godkjent?  

10  Forslag om at pkt 10 endres fra SKAL til BØR mht 
arbeidsgiverrep. 

11  Perioden før konstituering 2019 - antall medlemmer 11 stk. 
8 pensjonister: 2 fra Andebu, 2 fra Andebu og 4 fra Sandefjord 
3 politisk valgte    
Etter konstituering 2019 – antall medlemmer 7 stk.      
5 pensjonister og 2 politikere.  
Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister.                   
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12  Rådet består av 11 medlemmer. 
8 fra organisasjonene og øvrige velges av kommunestyret. 

Generelt til alle 
utvalg  

Alle representantene velges for valgperioden (erstatte pkt om at 
de velges for fire år) 

 
Enighet i Fellesnemnda om at innspillene som ble gitt i Arbeidsutvalget 9.mai og i 
Fellesnemnda 24.mai, samt eventuelle og ytterligere innspill fra partigruppene samles opp og 
forelegges Arbeidsutvalget (og Fellesnemnda). Saken legges deretter frem for 
Arbeidsutvalget og Fellesnenmda i august. 
 
 
Dersom partigruppene ønsker å gi ytterligere innspill til reglementet så må disse 
oversendes tina.skarheim@sandefjord.kommune.no innen 10.juni.  
 
Det ble påpekt at ytterligere innspill til reglementet bør begrenses til prinsipielle spørsmål.  
 
Votering: 
 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 48/2016 vedtak: 
Fellesnemnda tar saken til foreløpig orientering. 

Innspill fra Arbeidsutvalget og Fellesnemnda tas med tilbake til partigruppene, og disse kan 
gi sine endelige innspill til administrasjonen innen 10. juni. Dette blir lagt til grunn for 
Arbeidsutvalgets behandling i august. 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 49/2016 
KOMMUNEVÅPEN OG ORDFØRERKJEDE 
 
Prosjektleders innstilling 

1. Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18 som 
kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

2. Forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning. 

3. Det nye kommunevåpenet gis navnet «Mot og styrke», og anbefales i 
fargekombinasjonen sort på gull. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Nils Ingar Aabol fremmet forslag om å velge nr. 11 Hvalhale som kommunevåpen for nye 
Sandefjord kommune. 

 

mailto:tina.skarheim@sandefjord.kommune.no
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Bjarne Sommerstad fremmet forslag om å velge nr. 10 Aks som kommunevåpen for nye 
Sandefjord kommune. 

 

Vidar Andersen fremmet forslag om nr 18. "Mot og Styrke" i fargevalget blått på hvitt. 

 

Erlend Larsen fremmet forslag om å fjerne spydspissen. 

 

Behandling: 
Votering: 

Nr. 11 Hvalhale - 2 stemmer 
Nr. 10 Aks - 1 stemme 
Fargevalget blått på hvitt - 2 stemmer  
Ta bort spydspiss - 4 stemmer 

Prosjektleders innstilling vedtatt 16 - 1.  

 
FNs 49/2016 vedtak: 
 

1. Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18 som 
kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

2. Forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning. 

3. Det nye kommunevåpenet gis navnet «Mot og styrke», og skal benyttes i 
fargekombinasjonen sort på gull. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 50/2016 
GRAVFERD OG KIRKEGÅRDSFORVALTNING I NYE SANDEFJORD 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd. 

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for 
gravferdsforvaltning etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig 
fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Det ble fremmet forslag om å utsette behandlingen.  
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Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 50/2016 vedtak: 
Saken utsettes.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 51/2016 
LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Lokaldemokratiundersøkelsen gjennomføres slik saken redegjør for. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Hilde Hoff Håkonsen fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Lokaldemokratiundersøkelsen som er utarbeidet av KS i samarbeid med 
Kommuneforlaget og Norsk Gallup gjennomføres. 

2. Et hensiktsmessig utvalg av innbyggere, folkevalgte og hovedtillitsvalgte inviteres 
til å besvare undersøkelsen. 

3. Temakomiteen Nærdemokrati får mandat til å følge opp undersøkelsen i forkant av 
og etter gjennomføring av undersøkelsen. 
 

 

Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 51/2016 vedtak: 

1. Lokaldemokratiundersøkelsen som er utarbeidet av KS i samarbeid med 
Kommuneforlaget og Norsk Gallup gjennomføres. 

2. Et hensiktsmessig utvalg av innbyggere, folkevalgte og hovedtillitsvalgte inviteres 
til å besvare undersøkelsen. 

3. Temakomiteen Nærdemokrati får mandat til å følge opp undersøkelsen i forkant av 
og etter gjennomføring av undersøkelsen. 

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 52/2016 
OVERORDNET PLANLEGGING 
 
Prosjektleders innstilling: 
 
Informasjon om status i overordnet planlegging tas til orientering.  

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 52/2016 vedtak: 
Informasjon om status i overordnet planlegging tas til orientering.  

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 53/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - MAI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

 

Fellesnemnda tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 53/2016 vedtak: 
Fellesnemnda tar saken til orientering.  
 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 54/2016 
VEINAVN NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 

Nye veinavn for nye Sandefjord kommune vedtas slik det fremkommer av vedlagte notat 
«nye veinavn i Sandefjord, Andebu og Stokke» datert 06.05.2016. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Følgende endringer ble fremmet i møtet: 

Erlend Larsen:  

a) Lemenveien (tidligere Hareveien) endres til Oterveien. 

Jan Tore Rui-Haugerød:   

b) Gamle Rødveien (Rødveien) endres til Gamle Rødvei 
     c) Hotvedtgrenda fremfor Hotvedtveien (ikke dele i to) 
     d) Bjørndalsgrenda (Bjørndalsveien) foreslås endret til Bjørndal Gård 1 og 2.   

Behandlingen og dialog med administrasjonens fagansvarlige viste at det faglig sett vil være 
kurant å følge forslagene a, b og c. Forslag d kan være problematisk for uttrykningskjøretøy 
da stedsnavnet Bjørndal ikke vil være unikt for ett sted i den nye kommunen. 

Det var enighet om at punkt d følges opp ytterligere fra administrasjonen og i dialog med  
berørte innbyggere.  

Votering: 

Prosjektleders innstilling med forslag til endringer enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 54/2016 vedtak: 
Nye veinavn for nye Sandefjord kommune vedtas slik det fremkommer av vedlagte notat 
«nye veinavn i Sandefjord, Andebu og Stokke» datert 06.05.2016, samt endringer som ble 
behandlet i møtet (a-c). 

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 55/2016 
PARTNERSKAPSAVTALE KLIMA- OG ENERGIFORUM 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Prosjektleder anbefaler at Nye Sandefjord kommune viderefører partnerskapsavtale 
i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020.  

2. Rådmannen i Nye Sandefjord kommune får fullmakt til å inngå avtale om 
partnerskap i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020. 

3. Eksisterende partnerskapsavtaler for Stokke, Andebu og Sandefjord erstattes av 
partnerskapsavtalen som Nye Sandefjord kommune inngår fra 1.1.2017. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 55/2016 vedtak: 

1. Prosjektleder anbefaler at Nye Sandefjord kommune viderefører partnerskapsavtale 
i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020.  

2. Rådmannen i Nye Sandefjord kommune får fullmakt til å inngå avtale om 
partnerskap i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020. 

3. Eksisterende partnerskapsavtaler for Stokke, Andebu og Sandefjord erstattes av 
partnerskapsavtalen som Nye Sandefjord kommune inngår fra 1.1.2017. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 56/2016 
SØKNAD OM MIDLER TIL KLIMATILTAK - KLIMASATS 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune søker kr 1 170 000 i tilskudd fra den statlige 
støtteordningen «Klimasats» til 6 klimatiltak i kommunen.  

2. Kommunens egenandel innarbeides i budsjett 2017 og evt 2018, og det tas 
forbehold om at iverksetting er betinget av slik finansiering.  
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Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Forslag til ny innstilling fremmet i møtet: 

1. Nye Sandefjord kommune søker inntil kr 1 170 000 i tilskudd fra den statlige 
støtteordningen «Klimasats» til klimatiltak i kommunen. 

2. Kommunens egenandel innarbeides i budsjett 2017 og evt 2018, og det tas 
forbehold om at iverksetting er betinget av slik finansiering. 

3. Fellesnemnda ber om at administrasjonen på lenger sikt fremmer en utfyllende 
sak om klimatiltak.   

 

Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 56/2016 vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune søker inntil kr 1 170 000 i tilskudd fra den statlige 
støtteordningen «Klimasats» til klimatiltak i kommunen. 

2. Kommunens egenandel innarbeides i budsjett 2017 og evt 2018, og det tas 
forbehold om at iverksetting er betinget av slik finansiering. 

3. Fellesnemnda ber om at administrasjonen på lenger sikt fremmer en utfyllende 
sak om klimatiltak.   

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 57/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE - MAI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak  

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Det ble gitt en muntlig orientering om status fra de ulike lederne i temakomiteene.  

Kommunevåpen og ordførerkjede: 
Temakomiteen får fullmakt til å finne frem til elementer som skal være med i kjedet. Dette 
legges frem for Fellesnemnda i juni 2016. 

Juryen forespørres og får fullmakt til å fastsette ordførerkjedet. 

Dette oppfattes å være innenfor temakomiteens mandat og oppdrag.  
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Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 57/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 58/2016 
EVENTUELT - 24.05.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 59/2016 
FULLMAKT TIL ANSETTELSESUTVALGET FOR IVARETAKELSE AV 
ARBEIDSGIVERROLLEN OVERFOR PROSJEKTLEDER FREM TIL 31.12.16 
 
Forslag til vedtak 

I perioden frem til 31.12.16 får ansettelsesutvalget fullmakt til å: 

• Avholde utviklingssamtale/oppfølgingssamtale med prosjektleder 
• Godkjenne resultat- og utviklingsplan frem til 31.12.16 
• Gjennomføre lønnsvurdering/lønnssamtale   

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 59/2016 vedtak: 
I perioden frem til 31.12.16 får Ansettelsesutvalget fullmakt til å: 

• Avholde utviklingssamtale/oppfølgingssamtale med prosjektleder 
• Godkjenne resultat- og utviklingsplan frem til 31.12.16 
• Gjennomføre lønnsvurdering/lønnssamtale   

 

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