
 

 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Kommunestyresalen i Stokke 
Dato: 20.09.2016 
Tidspunkt: 11:10 - 15:00 
 
 
Medlemmer tilstede:                              Vara:  
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 Charlotte J. Øverbye SV 
  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 Wenche Davidsen   AP 
  Inga M. Krossøy  Krf   
     
     
Fra administrasjonen:    
  Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder  
  Stein Rismyhr    Rådmann Andebu  
     
 
 
Representant Wenche Davidsen fratrådte møtet før behandling av sak 103/2016. 
 
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. 91/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 23.08.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 23. august 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Cathrine Andersen: 
Klargjøring rundt vedtaket i sak 80/2016 - "Møteplan 2016 for nye Sandefjord kommune".  

· Enighet om at ADU skal avholdes på tirsdager. Klokkeslettet fastsettes senere.  
· MP har møte på onsdager fra 8.30. Det er også åpning for at det avholdes møte i MP 

ved behov torsdager kl. 18.00. 
· KST onsdag 9. november flyttes til tirsdag 8. november 2016. 
· Enighet om at møteplanen frem til nyttår skal være så tett opp mot den nye 

møtestrukturen som mulig. Dette innebærer at "gamle kommuner" må vike dersom 
det er satt opp møter på samme dag.  

 
 
Prosjektleders innstilling med de presiseringer som kom frem i møtet enstemmig vedtatt.  
(17-0) 
 
FNs 91/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 23. august 2016 godkjennes med de endringer som kom 
frem under møtet. 

 

********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 92/2016 
KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIATFUNKSJON 
 
Prosjektleders innstilling: 

Fellesnemnda gir prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord slik fullmakt: 

1. Nåværende avtale mellom Sandefjord kommune og Deloitte for sekretariatstjenester 
til kontrollutvalget utvides til å gjelde nye Sandefjord, og forlenges ut 2017 dersom 
dette er mulig.  

2. I 2017 gjennomføres en anbudsprosess hvor både VIKS og private tilbydere gis 
anledning til å delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18.  

3. Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide avtalen med Deloitte (pkt 1) så gjennomføres 
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anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på ny avtale fra 1.1.17.  
 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (17-0) 

 
FNs 92/2016 vedtak: 
Fellesnemnda gir prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord slik fullmakt: 

1. Nåværende avtale mellom Sandefjord kommune og Deloitte for sekretariatstjenester 
til kontrollutvalget utvides til å gjelde nye Sandefjord, og forlenges ut 2017 dersom 
dette er mulig.  

2. I 2017 gjennomføres en anbudsprosess hvor både VIKS og private tilbydere gis 
anledning til å delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18.  

3. Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide avtalen med Deloitte (pkt 1) så gjennomføres 
anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på ny avtale fra 1.1.17.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 93/2016 
ORGANISERING AV MILJØRETTET HELSEVERN 
 
Prosjektleders innstilling: 

Miljørettet helsevern utføres i egen regi i nye Sandefjord kommune.  

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
 
Forslag fremmet av Arbeiderpartiet: 
Nye Sandefjord kommune slutter seg til «Miljørettet helsevern i Vestfold» lokalisert på 
Revetal i Re kommune. Det forutsettes at de to ansatte i dagens Sandefjord blir ivaretatt 
gjennom virksomhetsoverdragelse. 
 
 
 

Behandling: 
 
Votering: 

Forslag fremmet av Arbeiderpartiet falt 5 - 12. 

Prosjektleders innstilling vedtatt 12 - 5.  
 
(Nils Ingar Aabol, Arild Theimann, Hilde Hoff Håkonsen, Wenche Davidsen og Charlotte 
Jaren Øverbye utgjorde mindretallet.) 
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FNs 93/2016 vedtak: 
Miljørettet helsevern utføres i egen regi i nye Sandefjord kommune.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 94/2016 
ORIENTERING OM STATUS – DISPONERING AV TILSKUDD TIL 
ENGANGSKOSTNADER VED KOMMUNESAMMENSLÅINGEN 
 
Prosjektleders innstilling: 

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. 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (17-0) 

 
FNs 94/2016 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. 95/2016 
REGLEMENT FOR TILDELING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET OG 
INNSTILLINGSRETT (DELEGERINGSREGLEMENT) 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 
(delegeringsreglement) gjøres gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av 
vedlegget. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 
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Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
 
H, Krf, Frp og Sp fremmet forslag om to nye punkter til innstillingen:  

3. Det opprettes et Lønns- og ansettelsesutvalg med følgende myndighet: 

a. Myndighet til å ansette kommuneadvokat og ledere som rapporterer til 
rådmannen. Dersom et av utvalgets medlemmer eller rådmannen ønsker det, 
legges saken frem for formannskapet. 
 

b. Myndighet til å være kommunens lønnsutvalg for eksempel ved fastsettelse av 
kriterier, retningslinjer og rammer i forbindelse med lønnsforhandlingene. 
 

c. Myndighet til å fastsette lønn til kommuneadvokat og ledere som rapporterer 
rådmannen, samt lønn til rådmannen. 

 

4. Det opprettes en fast byggekomitè med følgende myndighet: 

a. Myndighet til å styre byggeprosessen, for større kommunale byggeprosjekter 
(nybygg og ombygg/utvidelser med kostnad over 10 mill. kr) etter at 
kommunestyret har vedtatt prosjektets økonomiske rammer. 
 

b. Myndighet til å fatte nødvendige beslutninger frem til ferdigstillelse, herunder 
myndighet og ansvar for å velge enterpriseform dersom ikke annet er bestemt. 
 

c. I byggefasen skal komitéen føre tilsyn med at arbeidene blir utført etter 
godkjente planer og innenfor de midler som er stilt til rådighet. Dersom det I 
byggefasen foreligger klare indikasjoner på at de endelige byggekostnadene 
kan overskride budsjetterte midler eller at det av ulike årsaker kan synes 
ønskelig å fravike vedtatt budsjett, skal det legges frem en sak formannskapet 
som beskriver årsaken til mulig kostnadsøkning samt eventuelle endringer 
som må foretas for å holde opprinnelig kostnadsramme. 

 

H og SP fremmet forslag om tilleggspunkt 5: 

5. Formannskapet er kommunens klagenemnd. 

 
 
 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
Administrasjonsutvalget skal ansette Rådmann og delta i ansettelse av Kommunalsjefer og 
Kommuneadvokat.        

 

Anne Strømøy fremmet følgende forslag: 
Forslag til nytt punkt i alle reglementene: 

Det kan vurderes om reglementet bør revideres innen utgangen av 2017. 
Dette går igjen i alle reglementene.  

 

 



Side6 
 

Arild Theimann fremmet følgende forslag: 
I byggekomiteen skal det tiltre en representant fra relevant hovedutvalg til de enkelte 
byggeprosjektene. 

 

 
Behandling: 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker orienterte rundt arbeidet med reglementene. 

Hilde Hoff Håkonsen framsa at tillitsvalgte bør ha møte- og talerett i lønns- og 
ansettelsesutvalget, og at utvalget sikres tilgang til juridisk kompetanse.  

 

Votering: 

Forslag fremmet av Arbeiderpartiet falt 12 - 5.  
(Nils Ingar Aabol, Arild Theimann, Wenche Davidsen, Karin Virik og Charlotte Jahren 
Øverbye.) 
 

Forslag fremmet av Anne Strømøy enstemmig vedtatt. (17-0).  

 
Forslag fra Frp, Krf, Sp og H nytt pkt 3 vedtatt 15 - 2 
(Karin Virik og Charlotte Jahren Øverbye utgjorde mindretallet.) 

Forslag fra Frp, Krf, Sp og H nytt pkt 4 vedtatt 15 - 2 
(Karin Virik og Charlotte Jahren Øverbye utgjorde mindretallet.) 

Forslag fremmet av Arild Theimann falt 2 - 15. 
(Karin Virik og Arild Theimann utgjorde mindretallet.) 

Forslag fra Sp og H nytt pkt 5 vedtatt 14 -3. 
(Karin Virik, Cathrine Andersen og Vidar Andersen utgjorde mindretallet.) 

Prosjektleders innstilling med de tillegg som kom frem i møtet, enstemmig vedtatt. (17-0) 

 
FNs 95/2016 vedtak: 

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 
(delegeringsreglement) gjøres gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av 
vedlegget og med de endringer som kom frem i møtet. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 

3. Det opprettes et Lønns- og ansettelsesutvalg med følgende myndighet: 

a. Myndighet til å ansette kommuneadvokat og ledere som rapporterer til 
rådmannen. Dersom et av utvalgets medlemmer eller rådmannen ønsker det, 
legges saken frem for formannskapet. 

b. Myndighet til å være kommunens lønnsutvalg for eksempel ved fastsettelse av 
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kriterier, retningslinjer og rammer i forbindelse med lønnsforhandlingene. 

c. Myndighet til å fastsette lønn til kommuneadvokat og ledere som rapporterer 
rådmannen, samt lønn til rådmannen. 

 

4. Det opprettes en fast byggekomitè med følgende myndighet: 

a. Myndighet til å styre byggeprosessen, for større kommunale byggeprosjekter 
(nybygg og ombygg/utvidelser med kostnad over 10 mill. kr) etter at 
kommunestyret har vedtatt prosjektets økonomiske rammer. 

b. Myndighet til å fatte nødvendige beslutninger frem til ferdigstillelse, herunder 
myndighet og ansvar for å velge enterpriseform dersom ikke annet er bestemt. 

c. I byggefasen skal komitéen føre tilsyn med at arbeidene blir utført etter godkjente 
planer og innenfor de midler som er stilt til rådighet. Dersom det i byggefasen 
foreligger klare indikasjoner på at de endelige byggekostnadene kan overskride 
budsjetterte midler eller at det av ulike årsaker kan synes ønskelig å fravike 
vedtatt budsjett, skal det legges frem en sak formannskapet som beskriver 
årsaken til mulig kostnadsøkning samt eventuelle endringer som må foretas for å 
holde opprinnelig kostnadsramme. 

5. Formannskapet er kommunens klagenemnd. 

6. Det kan vurderes om reglementet bør revideres innen utgangen av 2017. 
Dette går igjen i alle reglementene.  

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 96/2016 
REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTES ORGAN (POLITISK 
REGLEMENT) 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgtes organ (politisk reglement) gjøres gjeldende 
for nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegg 1.  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
 
Cathrine Andersen fremmet forslag om å endre første setning i pkt 10 til: 

Pkt 10.  
Administrasjonsutvalget består av 10 medlemmer, hvorav 7 medlemmer er oppnevnt blandt 
formannskapes medlemmer og formannskapets varamedlemmer og 3 medlemmer er utpekt 
av de ansattes organisasjoner.  
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Hilde Hoff Håkonsen fremmet forslag om endringer i følgende pkt: 

Pkt. 6.1  
Saker som avgjøres av utvalg skal forelegges formannskapet dersom minst ett 
medlem krever dette ved protokolltilførsel. Slik mindretallsanke skal fremmes før møtets slutt.  

 

 

Hilde Hoff Håkonsen og Bror Lennart Mentzoni fremmet forslag om endringer av pkt. 
11  "Særlig om eldrerådet" og pkt. 12 "Særlig om råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne". 

Pkt. 11 - "Særlig om eldrerådet" 
"Rådet består av 7 medlemmer" endres til: 

Rådet består av 11 medlemmer frem til konstituering i 2019. 
8 pensjonister (2 fra Andebu, 2 fra Stokke og 4 fra Sandefjord) og 3 politisk valgte. 
 
Rådet består av t medlemmer etter konstituering.      
5 pensjonister og 2 politikere.  
Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister.                   
 
Pkt. 12 "Særlig om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne" 
"Rådet består av 7 medlemmer" endres til: 
Rådet består av 11 medlemmer. 
8 fra organisasjonene og øvrige medlemmer velges av kommunestyret. 
 
 
 
 

Behandling: 
Etter vedtak i Partssammensatt utvalg sak 50/2016 strykes setningen "Kommunens 
arbeidstakere bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentant" fra pkt. 10 i Politisk reglement. 

 

Votering: 

Forslag fremmet av  Cathrine Andersen om endringen i pkt 10 enstemmig vedtatt. (17-0) 

Felles forslag fremmet av Bror Lennart Mentzoni og Hilde Hoff Håkonsen enstemmig vedtatt. 
(17-0) 

Forslag fremmet av Hilde Hoff Håkonsen om endring i pkt 6.1 enstemmig vedtatt. Dette 
gjelder alle utvalgene. (17-0) 

Prosjektleders innstilling med de endringer som kom frem i møtet, enstemmig vedtatt. (17-0) 
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FNs 96/2016 vedtak:      

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgtes organ (politisk reglement) gjøres gjeldende 
for nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegg 1, med de endringer som kom frem 
i møtet.  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 97/2016 
REGLEMENT FOR KLAGENEMND 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Reglement for klagenemnd gjøres gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av 
vedlegget. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Enighet om at vedtaket må tilpasses vedtaket som ble fattet i sak 95/2016 - 
Delegeringsreglementet. 

 

Prosjektleders innstilling med de presiseringer som kom frem i møtet, enstemmig vedtatt. 
(17-0) 

 
FNs 97/2016 vedtak: 
      

1. Reglement for klagenemnd gjøres gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av 
vedlegget og med de endringer som kom frem i møtet. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 

 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 98/2016 
REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYN I SAKSDOKUMENTER 
(INNSYNSREGLEMENT) 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Reglement for folkevalgtes innsynsrett (innsynsreglement) gjøres gjeldende for nye 
Sandefjord slik det fremkommer av vedlegget. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (17-0) 

 
FNs 98/2016 vedtak: 
 

1. Reglement for folkevalgtes innsynsrett (innsynsreglement) gjøres gjeldende for nye 
Sandefjord slik det fremkommer av vedlegget. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 99/2016 
NÆRDEMOKRATIORDNINGEN 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Sandefjord kommune (0710) etablerer en nærdemokratiordning for å oppnå tett 
dialog mellom innbyggerne og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og økt 
valgdeltagelse.  

2. Overordnede målsettinger og retningslinjer for nærdemokratiordningen i Sandefjord 
kommune vedtas.   

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
 
Nils Ingar Aabol fremmet forslag om ordendring i pkt. 1: 

1. Sandefjord kommune (0710) etablerer en nærdemokratiordning for å oppnå god 
dialog mellom innbyggerne og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og økt 
valgdeltagelse.  



Side11 
 

 

 

Behandling: 
Leder av temakomite nærdemokrati, Nils Ingar Aabol orienterte i saken.  

 

Prosjektleders innstilling med endringen som kom frem i møtet enstemmig vedtatt. (17-0) 

 
FNs 99/2016 vedtak: 

1. Sandefjord kommune (0710) etablerer en nærdemokratiordning for å oppnå god 
dialog mellom innbyggerne og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og økt 
valgdeltagelse.  

2. Overordnede målsettinger og retningslinjer for nærdemokratiordningen i Sandefjord 
kommune vedtas.   

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 100/2016 
VEDTEKTER FOR VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 
 
Prosjektleders innstilling: 

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. 

 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (17-0) 

 

FNs 100/2016 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 
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tilpasninger, beslutninger og evt overgangsordninger som er nødvendig. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 101/2016 
ORIENTERING RUNDT PREMISSENE AVTALEN FOSSNES  
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (17-0) 

 

 
FNs 101/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 102/2016 
ORIENTERING - STATUS VARAORDFØRERKJEDE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Prosjektleder avgir ingen innstilling i denne saken. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Bjørn Ole Gleditsch fremmet forslag om å trekke bestillingen på varaordførerkjede. 

 

Behandling: 
 
Votering: 
 
Forslag fra Bjørn Ole Gleditsch vedtatt 15-2. 
(Bror Lennart Mentzoni og Inga M. Krossøy utgjorde mindretallet.) 

 
FNs 102/2016 vedtak: 
Bestillingen på varaordførerkjedet trekkes. 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 103/2016 
ORIENTERING - NAVN KOMMUNEVÅPEN  
 
Prosjektleders innstilling: 
Kommunevåpenet for nye Sandefjord symboliserer «mot og styrke». Det nye 
kommunevåpenet gis ikke et eget navn. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (16-0) 

 

 
FNs 103/2016 vedtak: 
Kommunevåpenet for nye Sandefjord symboliserer «mot og styrke». Det nye 
kommunevåpenet gis ikke et eget navn. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 104/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - SEPTEMBER 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (16-0) 

 

 
FNs 104/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

******************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 105/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE - SEPTEMBER 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
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Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
 
Nils Ingar Aabol - leder temakomite nærdemokrati: 
Lokaldemokratiundersøkelsen er nå gjennomført i Andebu og Stokke. Resultatene fra 
undersøkelsen vil komme i løpet av oktober. 

Bjarne Sommerstad - leder temakomite reglement: 
Godtgjøringsreglementet ferdigstilles. 
Reglement for eldreråd og brukerråd utarbeides. 

 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (16-0) 

 
FNs 105/2016 vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 106/2016 
EVENTUELT - 20.09.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 20.09.2016 
 
Behandling: 
 
Tor Steinar Mathiassen: 
Valgkomiteens utfordringer: 

Valgkomiteen møter utfordringer ift geografisk fordeling av representantene til de ulike 
utvalgene. Slik situasjonen er nå mangler  Stokke to representanter til Formannskapet.  

Fellesnemnda har tiltro til den jobben valgkomiteen utfører. De har tillit til at det tilstrebes å 
følge forhandlingsutvalgets utredning så langt det er mulig og at det jobbes mot et resultat til 
det beste for hele kommunen samlet sett. 

Administrasjonen bes om å sjekke ut det juridiske rundt denne utfordringen. 

      

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