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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FELLESNEMNDA  

Møtested: Sandefjord kommune, bystyresalen  

Møtedato: 25.08.2015 Tid: 10:00 – 13:00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Sandefjord, 14.08.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch 
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Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/15 Fellesnemnda 25.08.2015 

 

Innstilling: 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

Referater/orienteringer: 

 Brev av 18.06.2015 – Varsel om sammenslåing av tre kommunale pensjonskasser. 

 Nyhetsbrev juli 2015. 

 Brev av 17.06.2015 – Grensejusering Vear-Hogsnes, melding om politisk vedtak. 

 Brev av 10.08.2015 – Søknad om grensejusering mellom Stokke og Tønsberg 

kommune. 

 Brev av 19.06.2015 – Kommunenummer for Sandefjord kommune fra 01.01.2017. 

 Oversikt over foreløpig fakturert og bokført til konto for engangstøtte. 

 Søknad med vedlegg, kartlegging, nærmiljø og folkehelese. 

 Prosjektleder / kirkeverge 

 

 

 

 

 









Styrket lokaldemokrati

Styrket kontakt mellom innbyggerne og de folkevalgte er et prioritert område for nye Sandefjord. Nå
inviteres lag og foreninger i de tre kommunene til å komme med gode forslag til hvordan vi kan ivareta
nærdemokratiet i den nye kommunen.

Fellesnemnda har satt ned en egen politisk temakomite som skal utarbeide forslag til en nærdemokratiordning
i nye Sandefjord. Denne komiteen ønsker innspill til innhold, organisering, antall utvalg, ivaretagelse av nær-
miljø, behov for nærdemokrati etc.
Frist for å komme med forslag er 10. juli 2015. Send din forenings forslag til postmottak@stokke.kommune.no
På bakgrunn av de innkomne innspill vil det bli utarbeidet en skisse til nærdemokratiordning. Skissen fremleg-
ges og presenteres på følgende møter som er åpne for alle:

• 24. august i Andebu, skytterhuset på Døvle kl 18.30 – 20.30.
• 26. august i Stokke, Melsom skole kl 18.30 – 20.30.
• 31. august i Sandefjord, bystyresalen kl 18.30 – 20.30.

Hvordan involverer fagforbundene seg?

I Sandefjord har Utdanningsforbundet og Fagforbundet forum for alle hovedtillitsvalgte i kommunen i
forkant av hvert psu-møte (partssammensatt utvalg). Det har vært godt oppmøte så langt.

I dette forumet har vi gjennomgang av saksliste til psu og fel-
lesnemnda. Roar Gunnufsen (fagforbundet Sandefjord) referer
fra arbeidet i ansettelsesgruppa. Det informeres om status i
sammenslåingsprosessen og planer videre fremover.

Hovedtillitsvalgte kommer med informasjon om hva som rører
seg ute i etatene og hva medlemmer lurer på eller er kritiske til.

Eksempelvis:
• Videreføring av særavtaler inn i ny kommune
• Hvor skal de ulike etatene lokaliseres i ny kommune
• Ansettelser i kommunen i perioden frem til sammenslåing
• Samarbeid mellom etater i de tre kommunene frem mot

sammenslåing, eksempel samarbeid mellom teknisk etat i
Sandefjord og Andebu

Politikerne på nye stier

De gode historiene satt løst da ordfører Bjørn Ole Gleditsch guidet fellesnemndas medlemmer på utvalgte
steder i Sandefjord, deriblant Bjergata og den nye steintrappen opp til Preståsen (bildet under til venstre).
Dette var første av �ere omvisninger der målet er å bli bedre kjent i hverandres kommuner fram mot sammen-
slåingen.19. mai gikk turen til Stokke og bl.a. ”Sti for øye skogen” ved Fossnes (bildet i midten). 16. juni hadde
psu og fellesnemnda møte i Tomaskirken (bildet til høyre) som hører til Signostiftelsen og som er den eneste
sansekirken i verden. 25. juni skal fellesnemnda på rundtur i Andebu.

De tillitsvalgte i psu, fra venstre:
Arne Antonsen (fagforbundet Stokke), Roar Gunnuf-
sen (fagforbundet Sandefjord), Ida Marie Torhaug
(utdanningsforbundet Stokke), Anne Merete Sørensen
(fagforbundet Andebu), Siv Breitve
(utdanningsforbundet Andebu) og foran Bente W.
Nordengen (utdanningsforbundet Sandefjord).



Samarbeid på tvers
Før den nye kommunen ser dagens lys om halvannet år, er det mange parallelle virksomheter i de tre
kommunene som skal kartlegges, samkjøres og til slutt slås sammen.

For at disse prosessene skal komme i gang, har koordinator Lars Tveit fått fullmakt fra fellesnemnda til å starte
kartleggingsarbeidet innenfor �re områder:

1. IKT
2. Personal/HR
3. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap
4. Arkiv

Hvert område oppretter sine arbeidsgrupper med en leder og representanter fra
hver kommune. Ansattes representanter deltar også i arbeidsgruppene.

Med bakgrunn i kartleggingsarbeidet skal arbeidsgruppa for personal/HR også
utarbeide et utkast til omstillingsavtale mellom arbeidsgiver og ansatte. En slik
avtale vil bidra til forutsigbarhet for de ansatte i sammenslåingsprosessen.

Samarbeidet på tvers av kommunegrensene har også begynt å spire på andre
felt: Kulturskolene i de tre kommunene har allerede laget og distribuert en felles
informasjonsbrosjyre der innbyggerne gis mulighet til å søke skoleplass på alle kulturskolene allerede fra kom-
mende høst.

Informasjonsarbeidet i forbindelse med sammenslåingen blir også samkjørt. En egen kommunikasjonsgruppe
med representanter fra hver kommune møtes jevnlig for å diskutere interne og eksterne kommunikasjonstiltak.
Gruppen har blant annet opprettet en felles Facebookgruppe for alle ansatte i de tre kommunene (Ansatte
i nye Sandefjord) og produserer dette nyhetsbrevet for samme målgruppe. Det jobbes også med å lage en
felles Internettportal.

Kulturskolene i de tre kommunene
har allerede laget og distribuert en
felles informasjonsbrosjyre

En egen kommunikasjonsgruppe med
representanter fra hver kommune
møtes jevnlig for å diskutere interne
og eksterne kommunikasjonstiltak.

Fra v. Siv Breitve (Andebu kommune),
Trondar Lien (Stokke kommune), Heidi
R. Johnsen (Stokke kommune), Eivinn
Ueland (Sandefjord kommune) og
Judith Pehrson (Andebu kommune).

Utlysning av interne stillinger

Fram til nye Sandefjord kommune er etablert 1.1.17
skal Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner
informere hverandre før de tilsetter nye personer i
leder- og stabsstillinger, og de skal vurdere samar -
beid der dette er mulig.

Dette gjelder stillinger som for eksempel rådmann,
kommunalsjef, økonomisjef, personal – og organisa-
sjonssjef, seksjonssjef, fagsjef og rådgiver, saksbe-
handle, konsulent i stabsfunksjoner og etatsfunksjoner.

Folkeavstemning om Vear

Kommunestyret i Stokke sa mandag 15. juni ja
til at det skal avholdes rådgivende folkeavstem -
ning om Vears framtidig tilhørighet.

Vedtaket ble gjort enstemmig. Med en tilsvarende
avstemning i området Bjelland-Hogsnes-Smørberg
på Tønsbergsiden, betyr det at dette området blir
sett på under ett, og vil kunne bli et helhetlig område
i en og samme kommune. Avstemningen som skal
gjennomføres skal skje samme dag som kommune-
valget, 14. september.



Foreløpig tidsplan:

• April – sept 2015 – Rekruttering og ansettelse av prosjektleder/

rådmann
• Okt/nov 2015 – Prosjektleder på plass

• Nov 2015 – Prosjektorganisasjon på plass så raskt som mulig

• Nov 2015 – Ledergruppa på plass så raskt som det er praktisk
mulig etter at prosjektleder/rådmann er ansatt.

• Desember 2015 – Omstillingsplan

• Desember 2015 – Skyggebudsjett for 2016
• Våren 2016 – Reglement mm for folkevalgte ferdig

• Juni 2016 – Nærdemokratimodellen må være avklart

• Oktober 2016 – Nytt kommunestyre konstitueres
• Oktober 2016 – Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på

plass

• November 2016 – Beredskapsplan for ny kommune

• Desember 2016 – Budsjett for ny kommune vedtas
• Desember 2016 – Kommunevåpen klar til pro�lering

(Fullstendig fremdriftsplan utarbeides når prosjektleder har tiltrådt)

Har du spørsmål eller innspill vedrørende kommunesammenslåin-
gen, send gjerne epost til info@saskommune.no

Det er ikke satt opp faste datoer for når nyhetbrevene sendes ut.
For hyppigere oppdateringer, oppfordrer vi alle til å følge med på
kommunenes nettsider og vår felles gruppe på Facebook:
”Ansatte i nye Sandefjord”

I den foreløpige tidsplanen er et av
punktene at det skal lages skygge -
budsjett for 2016. Hva betyr det?

For 2016 vil det, som vanlig, bli ved-
tatt budsjett for hver av kommunene
Andebu, Sandefjord og Stokke.

Ved siden av dette vil det bli utarbei-
det et såkalt skyggebudsjett som viser
hvordan budsjettet for Nye Sande-
fjord kommune ville blitt i 2016 basert
på de tre kommunenes budsjetter.

Dette budsjettet vil bli utarbeidet på et
mindre detaljert nivå enn budsjettene
for hver enkelt kommune.

Et skyggebudsjett kan også vise det
samlede investeringsomfanget for
2016 for de tre kommunene.

Kom med idéer til nytt kommunevåpen!

Alle inviteres til å delta med forslag til det kommunevåpenet som skal bli sym -
bolet på nye Sandefjord. Målet er å få inn så mange gode idéer som mulig, og så
bearbeide disse forslagene profesjonelt. Til slutt skal noen få forslag delta i en
�nale, hvor fellesnemnda for den nye kommunen skal velge ett forslag til å bli
kommunens nye symbol.

Det er en rekke krav og regler som må ligge til grunn for at symbolet skal bli godkjent,
men i denne første fasen over sommeren og utover høsten i år, er de gode idéene
viktigere enn at reglene følges til punkt og prikke.

Les mer om prosessen fram til nytt kommunevåpen på:
http://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/kommunesammenslaing/

Spørsmål og henvendelser gjøres på epost til:
audun.tjomsland@sandefjord.kommune.no.

Et forslag til nytt kom-
munevåpen - tegnet
av en elev på SVGS
tidligere i år.
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Grensejustering Vear-Hogsnes, melding om politisk vedtak  
Vi viser til deres brev av 19. mai om grensejustering Vear/Hogsnes/Bjelland om uttalelse fra 
kommunestyret. 
Spørsmålet ble utredet administrativ og var til politisk behandling i to omganger. Sluttbehandling 

ble gjort i kommunestyrets møte den 15. juni, sak 42/2015.  

Kommunestyrets vedtak i fire punkt, hvorav pkt 1 er direkte svar på Fylkesmannens henvendelse. 

De fire øvrige punktene er  

 Prosessuell vei videre 

 Eventuelt forhandlingsmandat  

 Adressat for vedtaket 

 

Vedtakene (stemmegivning i parantes): 

Pkt 1:  

Stokke kommunestyre avgir følgende uttalelse til brevet fra Fylkesmannen i Vestfold datert 

19.05.2015  

a. Stokke kommunestyre mener Vear-området naturlig hører til Stokke kommune, også når 

Stokke kommune slås sammen med Andebu og Sandefjord kommuner 01.01.17. (vedtatt 

29-0) 

b. Stokke kommunestyre ser positivt på en grensejustering som samler 

Vear/Bjelland/Hogsnes i en kommune. Dersom nevnte område skal samles i en og samme 

kommune bør området tilhøre Stokke kommune (Nye Sandefjord kommune fra 1.1.2017) 

(vedtatt 29-0) 

c. En eventuell grenseendring sørover må oppfattes som en kommunedeling og ikke som 

en grensejustering. (vedtatt 25-4) 

Pkt 2:  

Videre prosess for å avgjøre grensespørsmålet Vear-Hogsnes-Bjelland blir som følger:  
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a. Det avholdes rådgivende folkeavstemning om Vear-områdets kommunetilhørighet 

samtidig med kommunevalget 2015. Det gis anledning til å forhåndsstemme ved oppmøte i 

valglokale i Stokke kommune på samme måte som ved ordinære valg.  

Alle stemmeberettigede i Stokke kommune kan delta. Folkeavstemmingen må legges opp 

på en slik måte at det kommer fram hva innbyggerne i det som defineres som Vear-

området mener.  (vedtatt 27-2) 

b. Grensene for det definerte Vear-området framgår av vedlagte kart.  (vedtatt 28-1)  

c. Spørsmålet som stilles i folkeavstemmingen er:  

Hvilken kommune bør Vear i nåværende Stokke kommune tilhøre?  

a) Stokke kommune, nye Sandefjord kommune fra 01.01.2017  

b) Tønsberg kommune  

c) Vet ikke  

 (vedtatt 27-2) 

d. Det avsettes inntil kr 100.000 kroner til informasjon om folkeavstemningen. Beløpet 

innarbeides i annen tertial. Kommunen søker Fylkesmann om midler til dette.  (vedtatt 29-0) 

e. Når folkeavstemningen er gjennomført, legges resultatet frem for det nye kommunestyret 

for uttalelse før saken sendes videre til departementet for avgjørelse.  (vedtatt 29-0) 

Pkt. 3: 

Forutsatt at dagens kommunegrenser opprettholdes ønsker Stokke kommune å inngå 

forpliktende avtaler med Tønsberg kommune på sentrale tjenesteområder slik som 

legevakt, skole, barnehage, idrett og kultur. Det søkes også å utarbeide felles 

kommunedelplan for området Vear-Hogsnes-Bjelland i samarbeid med Tønsberg 

kommune.  (vedtatt 29-0) 

Pkt. 4: 

Tønsberg kommune og Fylkesmannen i Vestfold orienteres om kommunestyrets vedtak. 

(vedtatt 29-0) 

Vedlagt: 

 Saksutredning 

 Kart over område med definerte grenser (pkt 2b) 

 

Stokke vil gjennomføre den rådgivende folkeavstemningen for å oppfylle inndelingslovas §10 om å 

innhente synspunkt fra innbyggerne, etter de retningslinjer som er nedfelt i kommuneloven som der 

finnes, og Fylkesmannen og Tønsberg kommune vil bli orientert om utfallet av denne. 
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I henhold til kommunestyrets vedtak pkt 2d, og med henvisning til fylkesmannens brev av 19. mai,  

søkes det også om økonomisk bistand fra fylkesmannen for å gjennomføre den rådgivende 

folkeavstemningen. 

 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
 

 

Trondar Lien  
Rådgiver plan og utvikling  
Plan og miljø 
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Tønsberg kommune 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Stein Ove Pettersen 

22 24 60 26 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
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Søknad om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner 

Vi viser til brev av 19. mai og 22. juni 2015 fra Fylkesmannen i Vestfold angående søknad 

om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner. 

 

Bakgrunn 

Fylkesmannen i Vestfold mottok 30. april 2015 søknad fra Innbyggerlista om grensejustering 

mellom Stokke og Tønsberg kommuner. Søknaden omhandler Vear i Stokke kommune og 

Hogsnes/Bjelland i Tønsberg kommune.  

 

Søknaden ble oversendt kommunene og departementet 19. mai 2015. Saken ble behandlet i 

Stokke kommunestyre 15. juni 2015 og Tønsberg bystyre 17. juni 2015. Begge 

kommunestyrene vedtok å avholde folkeavstemning om spørsmålet på valgdagen for 

kommunevalget høsten 2015. Fylkesmannen oversendte i brev av 22. juni 2015 

kommunestyrenes vedtak til departementet. 

 

Området har ca. 3 700 innbyggere. Av disse bor omkring 2 350 i Stokke kommune og rundt 

1 350 i Tønsberg kommune. Pr.1. januar 2015 hadde Tønsberg kommune 41 550 innbyggere, 

Stokke 11 509 innbyggere, mens området som vil utgjøre nye Sandefjord kommune (vedtatt 

opprettet fra 1. januar 2017 av nåværende Sandefjord, Andebu og Stokke) i alt hadde 62 204 

innbyggere. 
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I ekspertutvalgets delrapport fra mars 2014 nevnes Vear som eksempel på et tettsted der en 

større del av tettstedet deles opp av kommunegrensen.  

 

Fylkesmannen i Vestfold fremholder at det er liten tvil om at Vear/Hogsnes/Bjelland er ett 

tettsted. 

 

Tidsfrister 

Dersom det skal gjennomføres store endringer, vil det være behov for tid til å sørge for en god 

prosess før endringen trer i kraft.  I rundskriv til inndelingslova (H – 10/15) heter det: 

Eit vedtak om grenseendring som gjeld fleire enn eit fåtal personar, bør ikkje setjast i 

verk før andre årsskifte etter at vedtaket er fatta. Då vil rammetilskotet til kommunane 

kunne byggje på oppdaterte kriteriedata som tek omsyn til dei nye grensene. 

 

Da Stokke, Andebu og Sandefjord skal slås sammen fra 1. januar 2017, kan det være 

hensiktsmessig å få avgjørelse i denne saken høsten 2015 slik at en eventuell endring skjer fra 

samme tidspunkt. 

 

Departementets vurdering 

Etter departementets vurdering er det liten tvil om at Vear/Hogsnes/Bjelland er ett tettsted. 

Det er dokumentert at det kan være utfordringer ved at tettsteder er delt mellom to kommuner.  

Befolkningsmengden på hver side av kommunegrensen kan være for liten til å gi et 

bærekraftig grunnlag for viktige offentlige tjenester i nærmiljøet, mens tettstedet samlet har et 

innbyggertall som er mer enn tilstrekkelig til å være et robust lokalsamfunn. Tettsteder som er 

delt mellom to kommuner kan også være til hinder for en helhetlig arealpolitikk i området. 

 

Det har blitt stilt spørsmål om saken skal bli behandlet som en kommunedeling. 

Sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord ble avsluttet da kongen i statsråd vedtok 

sammenslåingen 24. april 2015. Denne søknaden er derfor å anse som en ny sak, og vil bli 

behandlet som en mulig grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner. Eventuelt 

sammenfall av iverksettingstidspunkt i de to sakene vil ikke påvirke dette forholdet. 

 

Befolkningen på Hogsnes/Bjelland utgjør en liten andel av befolkningen i Tønsberg. 

Befolkningen på Vear utgjør en relativt stor andel av innbyggerne i Stokke, men en liten andel 

av innbyggerne i nye Sandefjord. Departementet mener derfor at det er riktig å se 

befolkningens størrelse på Vear også i forhold til innbyggertallet i nye Sandefjord kommune. 

 

Stokke kommune har i vedlegg til kommunestyrets sak den 15. juni 2015 vist en mulig 

avgrensning av tettstedet Vear på kart. Tønsberg kommune har i bystyresak 17. juni 2015 

avgrenset området til grunnkretsene Bjelland, Hogsnes og Smørberg. Departementet 

understreker hvor viktig det er at det klart og tydelig fremgår hvilke områder saken gjelder, 

slik at det ikke kan sås tvil om en eventuell ny kommunegrense. 

 

Det skal gjennomføres folkeavstemning om grensespørsmålet i begge kommuner. 

Synspunktene til de direkte berørte innbyggerne i de aktuelle områdene vil bli tillagt stor vekt 

når spørsmålet om grensejustering skal avgjøres av departementet. Spørsmålet om 
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kommunegrensen i det aktuelle området har dessuten vært tematisert ved tidligere 

anledninger. Det vil derfor ikke være behov for en omfattende utredning av saken. 

 

Departementet legger følgelig til grunn at det er behov for en enkel og summarisk utredning, 

som gir opplysninger om folketall, areal, geografi, kommunikasjonsforhold, pendling, 

utbyggingsmønster, det kommunale tjenestetilbudet og interkommunalt samarbeid. 

 

Det økonomiske oppgjøret etter grensejusteringer reguleres av inndelingslova kapittel 6. 

Departementet mener derfor at det økonomiske oppgjøret mellom de to kommunene ved en 

eventuell grensejustering ikke er relevant for beslutningen om en eventuell grensejustering 

skal finne sted. 

 

Etter § 9 i inndelingsloven skal kommunale, fylkeskommunale og statlige forvaltningsorganer 

gi nødvendige opplysninger og i rimelig utstrekning medvirke ved saksforberedelsene, etter 

oppfordring fra den som foretar utredningen. 

 

Departementet merker seg for øvrig at spørsmålet om dagens grense bør opprettholdes eller 

ikke, ikke synes å bli tatt med i folkeavstemningene. Det kan hende kommunene og 

fylkesmannen må gjøre en særskilt vurdering på dette punktet etter folkeavstemningen, i lys 

av resultatet. 

 

Konklusjon 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar at det skal gjennomføres en nærmere 

utredning av den foreslåtte grensejusteringen mellom Stokke og Tønsberg kommuner. 

Forslaget i søknaden går ut på at det gjennomføres en grensejustering som samler Vear, 

Hogsnes og Bjelland i en og samme kommune. 

 

Departementet ber om at Fylkesmannen i Vestfold så raskt som mulig sørger for en enkel 

utredning som gir opplysninger om folketall, areal, geografi, kommunikasjonsforhold, 

pendling, utbyggingsmønster, det kommunale tjenestetilbudet, interkommunalt samarbeid og 

eventuelt andre relevant forhold, jfr. rundskriv H-10/15.  De to berørte kommunene forutsettes 

raskt å fremskaffe det relevante informasjonsgrunnlaget, på fylkesmannens anmodning. 

 

Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Vestfold dekker utgiftene til utredningen, 

jf. inndelingslova § 11, men at kommunene uten vederlag gir de opplysninger fylkesmannen 

ber om, jfr. foregående avsnitt. 

 

Departementet ber fylkesmannen forberede saken for endelig avgjørelse av departementet. 

Departementet ser det som hensiktsmessig at en eventuell grensejustering gjennomføres på 

sammen tidspunkt som sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord, og ber 

fylkesmannen ha dette med i sin videre håndtering av saken. 

 

 

Med hilsen  

 



Side 4 

 

 

Hans Petter F. Gravdahl (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Stein Ove Pettersen 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Kopi til:  
 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104  TØNSBERG 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Stokke kommune Postboks 124 3161  STOKKE 

 

 

























































































































































































































































 God muntlig og skriftlig framstillingsevne.Kunnskap i bruk av data og IKT verktøy.  
 

Personlige egnethet vil bli vektlagt.   
 
Fellesrådet kan tilby: 

 Lønn etter avtale. 

 Pensjonsordning i KLP. 

 En interessant, spennende og utfordrende stilling i et aktivt og engasjert miljø. 
 

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. 
 
Henvendelse om stillingen kan rettes til: 
Leder av fellesrådet i Sandefjord, Dagfinn Haugen, tlf 913 90 216. 
Leder av fellesrådet i Andebu, Hans Skjelbred, tlf 928 98 322. 
Leder av fellesrådet i Stokke, Anders Kristian Kjær, tlf 957 46 810. 
 
Søknad med CV sendes Sandefjord kirkelige fellesråd, Bjerggata 56, 3210 
Sandefjord. Søknadsfrist: 16 Juni 2015  
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2015 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/15 Fellesnemnda 25.08.2015 

 

Innstilling: 

 

Møteprotokollen fra Fellesnemndas møte den 16. juni 2015 godkjennes. 

 

Bakgrunn for saken: 

Fellesnemnda har i sine møter så langt behandlet møteprotokoll fra forrige møte. 

 

Koordinators vurderinger: 

Det har ikke fremkommet innsigelser til møteprotokollen fra møtet 16. juni 2015, og 

møteprotokollen anbefales godkjent. 

 

 

Vedlegg: 

1. Møteprotokoll fra møtet 16.06.2015 

 

 

 



 STOKKE KOMMUNE 

ANDEBU KOMMUNE 

SANDEFJORD KOMMUNE 

  
 

 

MØTEPROTOKOLL 
Fellesnemnda 

 

Utvalg: FELLESNEMNDA  

Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård  

Møtedato: 16.06.2015 Tid: 11:30 – 12:50 

 

 

Tilstede på møtet: 

Funksjon Navn Parti Møtt for 

Medlem Bjørn Ole Gleditsch H  

Medlem Tor Steinar Mathiassen H  

Medlem Anne Strømøy H  

Medlem Vidar Andersen FRP  

Medlem Cathrine Andersen FRP  

Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF  

Medlem Karin Virik V   

Medlem Morten Joel Istre AP  

Medlem Lozan Balisany AP  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Roy Standal FRP  

Medlem Grethe Østgård H   

Medlem Nils Ingar Aabol AP Forfall 

Medlem Wenche Davidsen AP  

Medlem Bjarne Sommerstad SP  

Medlem Jan Tore Rui Haugerød H  

Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP  

    

 

 

Behandlede saker: 37/15 - 45/15  

 

 

 

 

 

Sandefjord, 16.06.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch   

Leder   
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

  

37/15 REFERATER / ORIENTERINGER 

 

38/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 19.05.2015 

 

39/15 STATUS ADMINISTRATIVT PROSJEKTARBEID 

 

40/15 OVERORDNET TIDSPLAN 

 

41/15 PRIORITERTE OPPGAVER FREMOVER 

 

42/15 INFORMASJON FRA TEMAKOMITEENE 

 

43/15 BUDSJETT FOR FELLESNEMNDAS VIRKSOMHET 

 

44/15 VALG TIL STYRER I STIFTELSER OG LEGATER 

 

45/15 MØTEPLAN HØST 2015 

 

 

EVENTUELT 
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37/15  

REFERATER / ORIENTERINGER 

 

 

Innstilling:  

De refererte sakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Fellesnemnda bad om at status fra vedtak i sak om Krisesenter fra Andebu, Stokke og 

Sandefjord legges frem for Fellesnemnda sitt møte den 25. august 2015.  

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

De refererte sakene tas til orientering 

 

 

 

 

38/15  

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 19.05.2015 

 

 

Innstilling:  

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

 

 

39/15  

STATUS ADMINISTRATIVT PROSJEKTARBEID 
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Innstilling: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Møtebehandling: 

Cathrine Andersen fremmet ønske om at arbeidsutvalget legger til rette for en grundig 

gjennomgang av skyggebudsjettet med Fellesnemnda. 

 

Bjarne Sommerstad fremmet ønsket om at arbeidsutvalget utarbeider en detaljert grafisk 

fremdriftsplan som legges frem for Fellesnemnda så snart som mulig. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

40/15  

OVERORDNET TIDSPLAN 

 

 

Innstilling:  

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

41/15  

PRIORITERTE OPPGAVER FREMOVER 

 

Innstilling:  

 

1. Prosjektleder/ny rådmann bes prioritere arbeidet med å avklare administrativ 

ledergruppe både med tanke på organisering og rekruttering.  
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2. Prosjektleder/ny rådmann bes legge frem sak om prosjektorganisering, prosjektplan 

samt forslag til delegering fra fellesnemnda til administrasjonen. 

 

 

Møtebehandling: 

Bjørn Ole Gleditsch, fremmet følgende forslag:  

 

Nytt pkt 3: 

Psu/Fellesnemnda ber om at rådmennene legger frem en plan for hva som må være på 

plass 01.01.2017. 

 

 

 

Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

Fellesnemnda ber om at planen legges frem for fellesnemnda så raskt som mulig. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Prosjektleder/ny rådmann bes prioritere arbeidet med å avklare administrativ 

ledergruppe både med tanke på organisering og rekruttering.  

 

2. Prosjektleder/ny rådmann bes legge frem sak om prosjektorganisering, prosjektplan 

samt forslag til delegering fra fellesnemnda til administrasjonen. 

 

3. Fellesnemnda ber om at rådmennene legger frem en plan for hva som må være på plass 

01.01.2017. 

 

 

 

42/15 

INFORMASJON FRA TEMAKOMITEENE 

 

 

Innstilling:  

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 
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Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

 

43/15  

BUDSJETT FOR FELLESNEMNDAS VIRKSOMHET 

 

Innstilling:  

 

1. Det legges frem et detaljert budsjett for kommunesammenslåingen på fellesnemndas 

møte i september. 

2. Hver enkelt kommune dekker sine kostnader knyttet til kommunesammenslåingen, 

mens felleskostnader dekkes av fellesnemnda. 

 

 

Møtebehandling: 

Bjarne Sommerstad fremmet ønske om at det legges frem for Fellesnemnda en 

regnskapsoversikt over utlegg til arbeid knyttet til Fellesnemnda med underutvalg fra hver 

kommune.  

 

Cathrine Andersen fremmet ønske om at det utarbeides økonomiske rammer for 

temakomiteenes arbeid.  

 

Temakomiteene orienterte om sitt arbeid, og fellesnemnda gav til sin tilslutning til arbeidet. 

 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Det legges frem et detaljert budsjett for kommunesammenslåingen på fellesnemndas 

møte i september. 

2. Hver enkelt kommune dekker sine kostnader knyttet til kommunesammenslåingen, 

mens felleskostnader dekkes av fellesnemnda. 

 

 

 

44/15  

VALG TIL STYRER I STIFTELSER OG LEGATER 

 

Innstilling:  

 

1. Styremedlemmer til stiftelser velges/utnevnes på ordinær måte ved kommunevalget 

2015. 
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2. Dersom de ulike stiftelsers vedtekter krever endringer i ordinært valg/utnevning bør 

dette avklares i forbindelse med konstituerende bystyremøte/kommunestyremøter 

høsten 2015.  

 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

1. Styremedlemmer til stiftelser velges/utnevnes på ordinær måte ved kommunevalget 

2015. 

2. Dersom de ulike stiftelsers vedtekter krever endringer i ordinært valg/utnevning bør 

dette avklares i forbindelse med konstituerende bystyremøte/kommunestyremøter 

høsten 2015.  

 

 

 

45/15  

MØTEPLAN HØST 2015 

 

Innstilling:  

 

For annet halvår 2015 fastsettes følgende møteplan: 

PSU/Fellesnemnda: 

25.08.15: Kl 09.00 – 16.00 i Sandefjord inkl. befaring Bugården ungdomsskole. 

22.09.15: Kl 09.00 – 16.00 i Stokke 

27.10.15: Kl 09.00 – 16.00 i Andebu 

17.11.15: Kl 09.00 – 16.00 i Sandefjord 

08.12.15: Kl 09.00 – 16.00 i Stokke 

 

Ansettelsesutvalg: 

11.08.15: Kl 09.00 – 10.30 i Andebu 

08.09.15: Kl 09.00 – 10.30 i Stokke 

20.10.15: Kl 09.00 – 10.30 i Sandefjord 

10.11.15: Kl 09.00 – 10.30 i Andebu 

24.11.15: Kl 09.00 – 10.30 i Stokke 
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Arbeidsutvalg: 

11.08.15: Kl 10.30 – 11.30 i Andebu 

08.09.15: Kl 10.30 – 12.00 i Stokke 

20.10.15: Kl 10.30 – 12.00 i Sandefjord 

10.11.15: Kl 10.30 – 12.00 i Andebu 

24.11.15: Kl 10.30 – 12.00 i Stokke 

 

 

Møtebehandling: 

Karin Virik fremmet følgende forslag: 

25.08.2015: kl 10.00 – 16.00, Sandefjord inkl. befaring Bugården ungdomsskole 

 

Innstillingen med endringsforslag fra Virik ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

For annet halvår 2015 fastsettes følgende møteplan: 

PSU/Fellesnemnda: 

25.08.15: Kl 10.00 – 16.00 i Sandefjord inkl. befaring Bugården ungdomsskole. 

22.09.15: Kl 09.00 – 16.00 i Stokke 

27.10.15: Kl 09.00 – 16.00 i Andebu 

17.11.15: Kl 09.00 – 16.00 i Sandefjord 

08.12.15: Kl 09.00 – 16.00 i Stokke 

 

Ansettelsesutvalg: 

11.08.15: Kl 09.00 – 10.30 i Andebu 

08.09.15: Kl 09.00 – 10.30 i Stokke 

20.10.15: Kl 09.00 – 10.30 i Sandefjord 

10.11.15: Kl 09.00 – 10.30 i Andebu 

24.11.15: Kl 09.00 – 10.30 i Stokke 

Arbeidsutvalg: 

11.08.15: Kl 10.30 – 11.30 i Andebu 

08.09.15: Kl 10.30 – 12.00 i Stokke 

20.10.15: Kl 10.30 – 12.00 i Sandefjord 

10.11.15: Kl 10.30 – 12.00 i Andebu 

24.11.15: Kl 10.30 – 12.00 i Stokke 

 

 

EVENTUELT: 

 

Erlend Larsen orienterte om drøfting om felles opplæring for alle folkevalgte i Stokke, 

Andebu og Sandefjord. 
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Koordinator orienterte om henvendelse fra Pensjonskassene Stokke, Andebu og Sandefjord. 

Han foreslo følgende: 

 

Styrene i pensjonskassene bes igangsette sammenslåingsprosessen til en felles 

pensjonskasse som etableres 01.01.17. 

 

Forslaget fra koordinator ble enstemmig vedtatt, 16-0. 



   

 

 Side 4 av 10   

 

 

ANSETTELSE AV PROSJEKTLEDER/NY RÅDMANN 

 

Saksbehandler:  Bjørn Ole Gleditsch    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/15 Partssammensatt utvalg 25.08.2015 

48/15 Fellesnemnda 25.08.2015 

 

Innstilling: 

Innstillingen ettersendes så snart den foreligger fra ansettelsesutvalget. 

Saksutredning: 

 Det gis orientering om saksgang og innstilling i møtet. 
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GODTGJØRELSE FOR POLITISK VIRKSOMHET I SAS 

UNDERUTVALG FREM TIL KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE 2016 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

 

49/15 Fellesnemnda 25.08.2015 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

 

Det nedsettes et utvalg bestående av en politiker fra hver kommune som foreslår satser 

for frikjøp og godtgjørelse av politikere som er med i fellesnemnda og tilhørende 

utvalg frem til konstituerende kommunestyremøte 2016. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Arbeidsutvalget behandlet spørsmålet om politisk godtgjørelse i sitt møte 11.08.15. 

 

Saksutredning: 

Det foreslås at det nedsettes et utvalg som utreder og foreslår godtgjørelse for politiske verv 

frem til den nye kommunen er etablert. 

 

Koordinators vurderinger: 

Koordinator ønsker ikke å vurdere spørsmålet om politisk godtgjørelse. 
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OVERSIKT OVER HVA SOM MÅ VÆRE PÅ PLASS FOM 01.01.2017 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

 

30/15 Partssammensatt utvalg – SAS 25.08.2015 

50/15 Fellesnemnda 25.08.2015 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Bakgrunn for saken: 

Arbeidsutvalget vedtok den 11.08.15 i sak 017/15 at saken tas opp i fellesnemndas møte 

25.08.15. Videre ble saken behandlet i fellesnemnda 16.06.16 i sak 41/15. 

Saksutredning: 

Fellesnemnda vedtok 16.06.15 i sak 41/15 følgende: 

1. Prosjektleder/ny rådmann bes prioritere arbeidet med å avklare administrativ 

ledergruppe både med tanke på organisering og rekruttering. 

2. Prosjektleder/ny rådmann bes legge frem sak om prosjektorganisering, prosjektplan 

samt forslag til delegering fra fellesnemnda til administrasjonen. 

3. Fellesnemnda ber om at rådmennene legger frem en plan for hva som må være på 

plass 01.01.2017. 

I saksutredningen til fellesnemndas møte 16.06.15 fremgår blant annet:  

- ca 4500 ansatte overføres til ny kommune. Arbeidsavtaler må gjennomgås. 

- den administrative organiseringen fastsettes 

- alle reglement (politiske og administrative) gjennomgås og vedtas 

- lokalisering av tjenester avklares 

- budsjett koordineres og utarbeides 

- interkommunale avtaler og eierskap avklares 

- en rekke avtaler gjennomgås og evt forhandles på nytt 

IKT-systemer gjennomgås med tanke på nytt samlet behov. Anskaffelse av nye systemer 

må anskaffes etter anbud, og systemene implementeres. Erfaring viser at dette er 

prosesser som kan ta mer enn ett år for de mest omfattende systemene. 



   

 

 Side 7 av 10   

 

Det er en rekke vedtak som må fattes før 01.01.17, og mye arbeid skal gjøres. Ikke alle 

områder må nødvendigvis være helt avklart før 01.01.17, og det er derfor viktig å prioritere 

arbeidet som skal gjøres. 

Av tidsmessige hensyn er det ikke mulig å gi en fullstendig saksutredning til møtet, og det vil 

derfor bli gitt en muntlig orientering i fellesnemndas møte 25.08.15. 

Koordinators vurderinger: 

Mange reglementer må være vedtatt før 01.01.17. Videre bør kommuneplanenes utfyllende 

bestemmelser gjennomgås og koordineres.  

De ansattes forhold må avklares, blant annet med arbeidsavtaler og felles personalpolitikk. 

Det vil være en fordel om pensjonskassene er slått sammen innen 01.01.17, og det må 

utarbeides felles budsjett og regnskap. 

En rekke leverandøravtaler må koordineres. 

Matrikkelen (Norges offisielle oversikt over faste eiendommer) må være a jour 01.01.17. 

Dette arbeidet vil skje i samarbeid med Kartverket, som har tatt initiativ til at arbeidet 

igangsettes. 

Kommunen må ha en felles beredskapsplan. 

Dette er ikke en uttømmende liste, men en oversikt over viktige områder. 

Foreløpig er det administrative arbeidet for nye Sandefjord kommune en kartleggingsjobb på 

noen områder. Arbeidet med sammenslåingen, som f.eks. på ovennevnte områder, kan 

igangsettes så snart administrasjonen i den nye kommunen er etablert eller det delegeres 

administrasjonene i kommunene Andebu, Stokke og/eller Sandefjord. 
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FREMDRIFTSPLAN 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

 

31/15 Partssammensatt utvalg – SAS 25.08.2015 

51/15 Fellesnemnda 25.08.2015 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Bakgrunn for saken: 

Overordnet tidsplan behandles i hvert møte i fellesnemnda, jfr. fellesnemndas vedtak i sak 

29/15 den 19.05.15. 

 

Saksutredning: 

Fellesnemnda vedtok i sak 29/15 den 19.05.15 følgende: 

 
1. Overordnet tidsplan bør oppdateres av koordinator og legges frem for PSU og 

fellesnemnda i hvert møte. 

 

2. Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

Da fellesnemnda behandlet saken 16.06.15 var følgende milepæler med i planen: 

 

April/mai 2015 – PSU og Fellesnemnda, bli kjent 

April – sept 2015 – Rekruttering og ansettelse av prosjektleder/rådmann 

Okt/nov 2015 – Prosjektleder på plass 

Nov 2015 – Prosjektorganisasjon på plass så raskt som mulig 

Nov 2015 – Ledergruppa på plass så raskt som det er praktisk mulig etter at 

prosjektleder/rådmann er ansatt. 

Desember 2015 – Omstillingsplan 

Desember 2015 – skyggebudsjett for 2016 

Våren 2016 – Reglement mm for folkevalgte ferdig 

Juni 2016 – Nærdemokratimodellen må være avklart 

Oktober 2016 – Nytt kommunestyre konstitueres 

Oktober 2016 – Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på plass 

November 2016 – Beredskapsplan for ny kommune 

Desember 2016 – Budsjett for ny kommune vedtas 

Desember 2016 – Kommunevåpen klar til profilering 

 

Koordinators vurderinger: 

Oversikten er ikke uttømmende, men vil bli supplert og endret etter hvert som 

sammenslåingsprosjektet går fremover. 
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STATUS TEMAGRUPPER 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

 

52/15 Fellesnemnda 25.08.2015 

 

Innstilling: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

Bakgrunn for saken: 

Fellesnemnda vedtok den 19.05.15 at det skulle opprettes fast sak med orientering fra 

temakomiteene i hvert møte i partssammensatt utvalg og fellesnemnda. 

 

Koordinators vurderinger: 

Orienteringen bør kunne gis muntlig. Eventuell oppfølgning fellesnemnda ønsker kan 

referatføres fra fellesnemnda møter under denne saken eller under Eventuelt. 

 

 

Vedlegg: 

Kommunevåpen kostnader 

 

 

 



       Sandefjord 14.08.2015 

 Til: Erlend Larsen        
       Bjarne Sommerstad   
       rådmann Lars Joakim Tveit 
Fra: Audun Tjomsland 

Kommunevåpenprosjektet kostnader 

Dette er en oversikt over antatte kostnader ved å skape et nytt kommunevåpen og få det 
ferdig produsert i forskjellige varianter i tide til etablering av den nye kommunen 1. januar 
2017. Denne oversikten er utarbeidet etter beste skjønn av undertegnede, utvalgsleder 
Audun Tjomsland, i forståelse med utvalgets øvrige medlemmer, Erlend Larsen og Bjarne 
Sommerstad. Jeg har konsultert en rekke personer i denne forbindelse, inkludert Sandefjords 
ordfører Bjørn Ole Gleditsch, informasjonssjef Eivinn Ueland og Øyvind Antonsen på teknisk 

avdeling, Res ordfører Thorvald Hillestad og rådmann Trond Wifstad, Larviks rådmann Inger 
Anne Speilberg, Rune Thomassen i Statens Vegvesen, førstearkivar Tor Weidling i 
Riksarkivet, gullsmed Hans Olaf Håkonsen, BK Profilerings daglige leder André Johannessen 
og daglig leder ved Reklameservice, Yngve Kapstad.  
Til sammen har disse gitt meg den informasjonen jeg bygger på. Tallene er likevel mine egne. 
Jeg må derfor ta den reservasjonen at jeg er ingen profesjonell økonom eller regnskapsfører, 
så jeg ber om at tallene blir kvalitetssikret så langt det lar seg gjøre.  
 
1) For selve prosessen fram til ferdig kommunevåpen er vedtatt, har jeg tatt utgangspunkt i 
kostnadene da Våle og Ramnes gjennomførte tilsvarende prosess for å lage kommunevåpen 
til Re kommune i 2000. Prosessen der fram til å lage ett, tegnet eksemplar kostet ca. 200.000 
kroner, inkludert 30.000 kroner til den heraldisk kyndige tegneren som ble innleid.  
Også vi må regne med noe kostnader til konsulenter til rentegning og bruk av profesjonelle 
designere, evt. heraldikere, og til den endelig utformingen av tegningen som skal 
godkjennes. Vi må også sette av noe til premier i konkurransen og mulige reiser mellom 
Sandefjord og Oslo (Riksarkivet) for utvalg og jury. Selve prosessen med Riksarkivet, 
konsultasjoner etc. med heraldiker og godkjennelsesprosessen med dept. koster ingen ting. 

Premie til vinneren     20.000  
Andre premieringer like mye tils:   50.000 
Konsulent- og juryhonorarer            30.000 
Reiser for jury og utvalg                    30.000 
Annonsering              20.000 
Materiell til bruk i konkurransen   10.000 
Heraldisk ren-tegning av vinnermotiv          50.000  
 tilsammen 210.000 kroner     

Den videre prosessen med produksjon av skiltene og nytt designprogram ikke var større enn 
at Re tok det over kommunens vanlige drift. Vi har inkludert produksjon av skiltene med i de 
videre regnestykkene.    

2) To «hovedkommunevåpen» på rådhuset i Sandefjord med nytt motiv i samme størrelse og 
utførelse som i dag, kall det kategori 1, koster 35.000 kroner hver. Hvis vi tenker oss en litt 
mindre kategori 2, kan det bli sju mindre kommunevåpen: Rådhuset i Stokke og 
herredshuset i Andebu (hvis de blir værende i kommunalt eie), LMS Sandefjord, 
Brannstasjonen, Jernbanebroa over Sandefjordsveien, Torp lufthavn Sandefjord og 



fergeterminalen i Sandefjord, 25.000 kroner per stk.   
245.000 kroner (70.000 + 7x25.000) 

3) Det kan være mulig å lage både nytt ordførerkjede og varaordførerkjede av elementer fra 
de eksisterende tre ordførerkjedene. Det blir imidlertid ansett som ikke ønskelig og vi gi 
kvalitetsmessig dårligere resultat. Det mest naturlige er å opp bevare de nåværende 
ordførerkjedene og la det være synlig for allmennheten. Det anbefales et nytt ordførerkjede 
og prisen anslås til 200.000 kroner. Andre får avgjøre om vi skal også ha et 
varaordførerkjede.  
200.000 kroner  

4) All skilting langs hovedveiene inn og ut av den nye kommunen, vil bli gjort på Veivesenets 
kostnad. Der vil de gjerne vite tidligst mulig hvor og hvordan vi ønsker skilting.  
0 kroner 

6) Det kan lages klistremerker i høy kvalitet og med lang holdbarhet i f.eks. størrelse A4 ved 
inngangen til kommunale bygninger, sykehjem etc. Et klistremerke i passende format 
monteres lokalt på en rygg i et materiale som passer det enkelte bygg, slik at våpenet 
framstår som en plakett. Alle kommunale kjøretøyer bør få sitt klistremerke med den nye 
kommunens våpen og navn.   
Pris anslått av BK i silketrykk, for offentlige bygninger som sykehjem etc. 200 stk størrelse 
A4, pluss 800 stk. størrelse A5, for biler etc. totalt 30.000 kroner. 
30.000 kroner  

7) Vedrørende grafisk profil kan vi ta utgangspunkt i Sandefjords eksisterende profilen og 
gjøre noen grep i en mindre re-design slik at den fremstår som «ny» for  
100.000 kroner  

8) Plakater, brosjyrer, bannere osv må re-designes og trykkes opp på nytt. Et sjablongmessig 
estimat for å endre dagens materiell til nytt design: 
200.000 kroner 

9) Wordmaler - endre til nytt design. 
30.000 kroner 

10) Grunndesignet på Sandefjords hjemmeside anbefales beholdt og at denne også brukes i 
nåværende Stokke og Andebu. En mindre justering av sidens design for å tilpasse seg 
kommunens nye profil, estimeres til  
20.000 kroner  

11) Konvolutter og visittkort bestilles opp fortløpende, og en ny profil på disse vil ikke 
medføre store kostnader.  
10.000 kroner 

 
Antatt totale kostnader for kommunevåpenprosessen fram til 1. januar 2017:                    
    1.045.000 kroner 
20 % uforutsette utgifter    209.000  kroner 

    1.254.000 kroner 

  



Jeg håper dette er en kostnad som ikke synes urimelig for et så viktig arbeid, slik at utvalget 
med dette kan sette i gang prosessen med å finne et nytt kommunevåpen for den nye 
kommunen.  

 
Med vennlig hilsen 
Audun Tjomsland 
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STATUS KARTLEGGINGSGRUPPER 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

 

32/15 Partssammensatt utvalg – SAS 25.08.2015 

53/15 Fellesnemnda 25.08.2015 

 

Innstilling: 

Saken tas til orientering. 

Bakgrunn for saken: 

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 11.08.15, sak nr 17/15, at det skal gis en orientering fra 

kartleggingsgruppene på fellesnemndas møte 25.08.15. 

Saksutredning: 

Fellesnemnda vedtok den 19.05.15 i sak 27/15 følgende: 

 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene  

a. IKT  

b. Personal/HR  

c. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap  

d. Arkiv  

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter 

fra hver kommune. 

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene.  

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale.  

 

Koordinators vurderinger: 

Arbeidet har kommet i gang, og det gis en orientering i møtet. Orienteringen er ment som en 

foreløpig informasjon til fellesnemnda slik at nemnda er kjent med kartleggingsarbeidet som 

gjøres. 
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