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19/15   

FELLESNEMND - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 

10.03.2015  

 

Innstilling til Fellesnemnda: 

Leder anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Møtebehandling: 

Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

  

20/15   

TEMAKOMITEENE  

 

Innstilling til Fellesnemnda: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Forslag fremmet i referat fra arbeidsutvalgets møte 17.03.2015 sak 2: Temakomiteer 

godkjennes. 

 

Møtebehandling: 

Arbeidsutvalget la frem følgende forslag: 

Temakomitéene konstituerer seg selv på deres første møte 

Kommunevåpen og ordførerkjede 

Forslag til deltagere (en fra hver kommune): Audun Tjomsland (H), Bjarne Sommerstad (Sp), 

Erlend Larsen (H) 

Nærdemokrati 

Forslag til deltagere (to fra hver kommune): Nils Ingar Aabol (Ap), Bjørn Ole Gleditsch (H), 

Anne Strømøy (H), Kåre Pettersen (V), Hilde Hoff Håkonsen (AP), Helene Eriksen (V) 

Reglement for folkevalgte 

Forslag til deltagere (en fra hvert parti): Bjarne Sommerstad (Sp), Lars Viggo Holmen (H), 

Morten Istre (Ap), Vidar Andersen (FrP), Inga Krossøy (Krf), Karin Virik (V), Jan Magnar 

Antonsen (SV) 
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Bli bedre kjent på tvers av kommunegrensene 

Forslag til deltagere (en fra hver kommune): Erlend Larsen, Svein Magnus Sletvold, Audun 

Tjomsland 

 

 

Det ble fremmet forslag om at Fellesnemnda ber arbeidsutvalget om å behandle følgende: 

Det opprettes også en ny temakomite som kan behandle saker som bør inn i budsjett. 

 

Arbeidsutvalget bes foreslå en temakomite for hvordan budsjettarbeidet for folkevalgte skal 

organiseres. 

 

Innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Temakomitéene konstituerer seg selv på deres første møte 

Kommunevåpen og ordførerkjede 

Forslag til deltagere (en fra hver kommune): Audun Tjomsland (H), Bjarne 

Sommerstad (Sp), Erlend Larsen (H) 

Nærdemokrati 

Forslag til deltagere (to fra hver kommune): Nils Ingar Aabol (Ap), Bjørn Ole 

Gleditsch (H), Anne Strømøy (H), Kåre Pettersen (V), Hilde Hoff Håkonsen (AP), 

Helene Eriksen (V) 

Reglement for folkevalgte 

Forslag til deltagere (en fra hvert parti): Bjarne Sommerstad (Sp), Lars Viggo Holmen 

(H), Morten Istre (Ap), Vidar Andersen (FrP), Inga Krossøy (Krf), Karin Virik (V), Jan 

Magnar Antonsen (SV) 

Bli bedre kjent på tvers av kommunegrensene 

Forslag til deltagere (en fra hver kommune): Erlend Larsen, Svein Magnus Sletvold, 

Audun Tjomsland 

Arbeidsutvalget utarbeider forslag til en temakomite for hvordan budsjettarbeidet for 

folkevalgte skal organiseres. 

 

 

  

21/15   

ORIENTERING OM NÆRMILJØMODELLEN  
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Innstilling til Fellesnemnda: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Orientering tas til etterretning. 

 

Møtebehandling: 

Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Orientering tas til etterretning. 

 

 

  

22/15   

SOSIAL OG FAGLIG SAMLING  

 

Innstilling til Fellesnemnda: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Invitasjon til felles sosial samling tas til orientering. 

 

Møtebehandling: 

Det innkalles til felles faglig og sosial samling den 27.-28.april i Oslo. 

Det er obligatorisk fremmøte, forfall må meldes til sekretariatet. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Det innkalles til felles faglig og sosial samling den 27.-28.april i Oslo. 

Det er obligatorisk fremmøte, forfall må meldes til sekretariatet. 

 

 

  

23/15   

INFORMASJON OM STATUS ANSETTELSE PROSJEKTLEDER / RÅDMANN  

 

Innstilling til Fellesnemnda: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Informasjon tas til etterretning. 

 

Møtebehandling: 

Leder orienterte fra ansettelsesutvalgets arbeid.  

Fremdrift rekrutteringsprosess av ny prosjektleder/rådmann: 
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Aktivitet: Dato: 

Tilbudsfrist 

Frist for leverandører til å besvare konkurransegrunnlaget. 

15.4.2015, kl. 

15.00 

Tilbudsåpning 

Personal/HR avdelingen og Innkjøpssjef i Sandefjord 

kommune åpner og vurderer tilbudene fra leverandørene. 

15.4.2015, kl. 

15.05 

Forhandlingsmøte med leverandører 

Personal/HR avdelingen og Innkjøpssjef i Sandefjord 

kommune gjennomfører forhandlingsmøter med 

leverandørene for å sikre felles forståelse av tilbudet. 

17.4.2015 

Frist for innsendelse av revidert tilbud 

Leverandørene reviderer tilbudet på bakgrunn av 

informasjon fra forhandlingsmøte og sender til 

Personal/HR avdelingen i Sandefjord kommune. 

20.4.2015, kl. 

15.00 

Møte med ansettelsesutvalg 

Personal/HR avdelingen og Innkjøpssjef i Sandefjord 

kommune informerer ansettelsesutvalget om valg av 

leverandør. 

21.4.2015 

Innstillingsbrev 

Personal/HR avdelingen og Innkjøpssjef i Sandefjord 

kommune orienterer firmaene som ikke nådde opp om 

resultatet av konkurransen og sender innstilling til valgte 

leverandør. 

22.4.2015 

Karensperiode 

Klagefrist for firmaene som ikke nådde opp i 

konkurransen. 

28.4.2015, 

kl.15.00 

Kontraktsinngåelse/signering, senest 5.5.2015 

 

Informasjonen ble enstemmig tatt til etterretning. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 
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Informasjon tas til etterretning. 

 

 

  

24/15   

FRIKJØP TILLITSVALGTE  

 

Innstilling til Fellesnemnda: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Møtebehandling: 

Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag: 

 

Forhandlingsutvalget leverer følgende omforente innstilling; 

 

1. Frikjøp av tillitsvalgte foreslås av fellesnemnda etter at det er gjennomført drøftinger 

med de tillitsvalgte. 

 

2. Det gis likt frikjøp til hver av organisasjonene pr kommune som representert i 

fellesnemnda. 

 

3. Frikjøpet fastsettes til 20 % til hver organisasjon i hver av de 3 kommunene – til 

sammen 120 %, begrunnet i merarbeid knyttet til sammenslåingsprosessen. 

 

4. Frikjøpet gjelder fra dato fellesnemnda fatter sitt vedtak og inntil prosjektleder er 

tiltrådt eller situasjonen blir vesentlig endret. 

 

5. Når prosjektleder er tiltrådt delegerer fellesnemnda avgjørelsesmyndigheten for frikjøp 

til prosjektleder. 

 

Leder av fellesnemnda foreslo at forhandlingsutvalgets innstilling blir lagt frem som 

likelydende saker til behandling i de tre kommunestyrene i Sandefjord, Stokke og Andebu, 

med nytt pkt 6 til forhandlingsutvalget innstilling. 

 

6. Det foreslås å legge frem en felles sak vedrørende frikjøp for tillitsvalgte til kommune-

/bystyret for Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune. 

 

 

Det ble votert over forslaget. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 
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1. Frikjøp av tillitsvalgte foreslås av fellesnemnda etter at det er gjennomført drøftinger 

med de tillitsvalgte. 

 

2. Det gis likt frikjøp til hver av organisasjonene pr kommune som representert i 

fellesnemnda. 

 

3. Frikjøpet fastsettes til 20 % til hver organisasjon i hver av de 3 kommunene – til 

sammen 120 %, begrunnet i merarbeid knyttet til sammenslåingsprosessen. 

 

4. Frikjøpet gjelder fra dato fellesnemnda fatter sitt vedtak og inntil prosjektleder er 

tiltrådt eller situasjonen blir vesentlig endret. 

 

5. Når prosjektleder er tiltrådt delegerer fellesnemnda avgjørelsesmyndigheten for frikjøp 

til prosjektleder. 

 

6. Det foreslås å legge frem en felles sak vedrørende frikjøp for tillitsvalgte til kommune-

/bystyret for Stokke kommune, Andebu kommune og Sandefjord kommune. 

 

 

  

25/15   

PRESENTASJON AV GROVSKISSE TIL FREMDRIFTSPLAN  

 

Innstilling til Fellesnemnda: 

Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Grovskissen tas til orientering 

 

Møtebehandling: 

Grovskisse til fremdriftsplan, utarbeidet av arbeidsutvalget, ble presentert: 

April/mai 2015 – PSU og Fellesnemnda- bli kjent 

Beg av mai 2015 – Kontraktsinngåelse med rekrutteringsfirma 

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

Okt/nov 2015 – Prosjektleder på plass 

Des 2015 – Prosjektorganisasjon på plass 

Des 2015 – Omstillingsplan utarbeides 

Våren 2016 – Ledergruppe på plass 

Våren 2016 – Reglement mm for folkevalgte ferdig 

Oktober 2016 – Nytt kommunestyre konstitueres 

Oktober 2016 – Budsjett for ny kommune 

November 2016 – Beredskapsplan for ny kommune 

Desember 2016 – Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på plass 
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Det ble gitt innspill til at grovskissen også bør omfatte 

 

1. Tidsfrister for temakomitéenes innstilling og leveranser 

2. Budsjett for den nye kommunen vedtas i desember 2016. 

3. Ledergruppen må på plass så raskt som det er praktisk mulig etter at ny 

rådmann/prosjektleder er ansatt. 

4. Raskere tidsangivelse av når arbeidsavtaler bør være på plass  

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Grovskissen ble tatt til orientering. Arbeidsutvalget legger frem revidert forslag til 

fremdriftsplan med de foreslåtte endringer som fremgår i saken. 

 

 

EVENTUELT: 

 

 Det ble reist spørsmål til fellesnemnda om det er mulig å gi økt administrativ støtte til 

arbeidet i fellesnemnda, og om det er mulig å igangsette deler av integrasjonsprosessen 

før ny prosjektleder er på plass 

 

 

 Arbeidsutvalget får fullmakt til se på muligheten for å benytte de nødvendige 

støttefunksjoner som kreves for å sikre fremdrift i prosessen frem til formell ansettelse 

av ny prosjektleder / rådmann er på plass. Det legges frem en sak for fellesnemnda. 
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