
 

 

 
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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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. 

 
  



Side5 
 

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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