
 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Arbeidsutvalget 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Kommunestyresalen i Stokke 
Dato: 05.09.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 10:15 
 
 
Medlemmer tilstede:  
 
Leder   Bjørn Ole Gleditsch 
  Anne Strømøy  
  Bjarne Sommerstad  
  Hilde Hoff Håkonsen 
  Erlend Larsen 
  Nils Ingar Aabol 
  
  
Fravær Arild Theimann 
  
   
Fra administrasjonen: 
 
  Gudrun Haabeth Grindaker - prosjektleder 
  Thor Fjellanger – økonomisjef Sandefjord 
  
  
Ved behandling av sakene 90 og 93 hadde representant Anne Strømøy fravær.  
 
 
 
 
 
 
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. 90/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 08.08.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 8. august 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Nils Ingar Aabol: 
Sak 82/2016 Orientering - behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger 
Dette er en referatsak som kun redegjør for Sandefjord sin situasjon, den sier ikke noe om 
situasjonen i Stokke og Andebu.  
Saken redegjør ikke for det samlede behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger i hele 
den nye kommunen slik sakstittelen signaliserer.  

 

Prosjektleders innstilling med tillegget som kom frem i møtet, enstemmig vedtatt. (5-0)  

 
AUs 90/2016 vedtak: 
Møtereferat fra Arbeidsutvalget 8. august 2016 godkjennes, med tillegget under sak 82/2016 
fra Nils Ingar Aabol.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 91/2016 
ORIENTERING OM STATUS – DISPONERING AV TILSKUDD TIL 
ENGANGSKOSTNADER VED KOMMUNESAMMENSLUTNINGEN 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Saken tas til orientering, og Fellesnemnda slutter seg til rutiner for oppfølging og 
dokumentasjon. 

2. Ekstra utgifter til arbeidsgiveravgift og møtegodtgjøring for vararepresentanter 
dekkes av engangstilskuddet. 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Økonomisjef Thor Fjellanger orienterte i saken.  
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Saksopplysning: 
Det mangler et vedlegg i saken. Dette vil bli lagt ved til behandlingen i Fellesnemnda.  

Enighet om at det til Fellesnemnda legges frem en totaloversikt over hva det er søkt støtte 
for og hva de ulike midlene har blitt brukt til.  

 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (6-0)  

 
AUs 91/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Saken tas til orientering, og Fellesnemnda slutter seg til rutiner for oppfølging og 
dokumentasjon. 

2. Ekstra utgifter til arbeidsgiveravgift og møtegodtgjøring for vararepresentanter 
dekkes av engangstilskuddet. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 92/2016 
VEDTEKTER FOR VESTFOLD KOMMUNEREVISJON  
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda godkjenner vedtektene for Vestfold kommunerevisjon, gjeldende fra 
1.1.17 

2. Spørsmål vedrørende pensjon avklares nærmere med Vestfold kommunerevisjon 
og Sandefjord kommunale pensjonskasse 

3. Det gjennomføres et sluttoppgjør pr 31.12.16 for Sandefjord distriktsrevisjon knyttet 
til eiendeler og gjeld. Oppgjøret tilføres Sandefjord kommune i 2017.  

4. Prosjektleder får fullmakt til å gjennomføre vedtaket, herunder praktiske 
tilpasninger, beslutninger og evt overgangsordninger som er nødvendig. 

 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Arbeidsutvalget forbeholder seg retten til endret oppfatning til innstillingen, da de ikke har lest 
vedtektene til Vestfold kommunerevisjon.  

Dagens vedtekter og de nye vedtektene bør følge saken til behandlingen i Fellesnemnda. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (6-0) 
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AUs 92/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda godkjenner vedtektene for Vestfold kommunerevisjon, gjeldende fra 
1.1.17 

2. Spørsmål vedrørende pensjon avklares nærmere med Vestfold kommunerevisjon 
og Sandefjord kommunale pensjonskasse 

3. Det gjennomføres et sluttoppgjør pr 31.12.16 for Sandefjord distriktsrevisjon knyttet 
til eiendeler og gjeld. Oppgjøret tilføres Sandefjord kommune i 2017.  

4. Prosjektleder får fullmakt til å gjennomføre vedtaket, herunder praktiske 
tilpasninger, beslutninger og evt overgangsordninger som er nødvendig. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 93/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - SEPTEMBER 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å ta saken til orientering. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (5-0) 

 
AUs 93/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å ta saken til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 94/2016 
SAKSLISTE TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG OG FELLESNEMNDA - 20. 
SEPTEMBER 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer av 
saksframstillingen. 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Enighet om at følgende saker, i tillegg til de som allerede er skissert i saken, bør behandles i 
Fellesnemnda 20. september: 

· Premisser rundt avtalen Fossnes 
· Godtgjøring folkevalgte 
· Orientering - status varaordførerkjede 
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Enighet om at sak "Status økonomi, sammenslåingsprosjektet" også settes på sakslisten til 
PSU. 
 
 

Prosjektleders innstilling med de endringer og tillegg som kom frem i møtet, enstemmig 
vedtatt. (6-0) 

 
AUs 94/2016 vedtak: 
Arbeidsutvalget legger til grunn at saksliste til PSU og FN blir slik det fremkommer under: 

SAKER  PSU FN 
Godkjenning av referat /protokoll   x x 
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget  x x 
Organisering av miljørettet helsevern  x x 
Status økonomi, sammenslåingsprosjektet  x x 
Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og 
innstillingsrett (delegeringsreglement)   

x 
(kap 5) 

x 

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ (Politisk 
reglement) 

x  
(kap 10) 

x 

Reglement for klagenemnd   x 
Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter 
(Innsynsreglement)  

 x 

Nærdemokratiordning   x 
Vedtekter for Vestfold Kommunerevisjon x x 
Premisser rundt avtalen Fossnes  x 
Godtgjøring folkevalgte  x 
Orientering - status varaordførerkjede  x 
Orientering fra prosjektleder  x x 
Orientering fra temakomiteene   x 
Eventuelt   x x 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 95/2016 
EVENTUELT - 05.09.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Arbeidsutvalget, 05.09.2016 
 
Behandling: 
Bjørn Ole Gleditsch: 
Det legges opp til en lunsj på Park hotell etter møtet i Fellesnemnda 11. oktober 2016. 

 
 

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