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MØTEPROTOKOLL 
Fellesnemnda 

 

Utvalg: FELLESNEMNDA  

Møtested: Andebu kommune, Kristofferhallen på Vidaråsen Landsby  

Møtedato: 27.10.2015 Tid: 11:00 – 11:15  

 

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 Bjarne Sommerstad H  

Medlem Jan Tore Rui Haugerød H  

Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Roy Standal FRP  

Medlem Grethe Østgård KRF  

Medlem Nils Ingar Aabol AP  

Medlem Wenche Davidsen AP  

    

 

 

Behandlede saker: 64/15 - 72/15  

 

 

 

 

 

Sandefjord, 27.10.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch   

Leder   
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SAKSLISTE 

 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

 

64/15 REFERATER TIL ORIENTERING 

 

65/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 22.09.2015 

 

66/14 VEAR – GRENSEJUSERING, STOKKE FORMANNSKAP DEN 21.10.2015 - 

SAK 68/2015 OG 80/2015 

 

67/15 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL PROSJEKTLEDER 

 

68/15 FREMDRIFTSPLAN 

 

69/15 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

70/15 RAPPORT FRA KARTLEGGINGSGRUPPEN IKT  

 

71/15 RAPPORT FRA KARTLEGGINGSGRUPPEN PERSONAL OG HR 

 

72/15 FORSLAG TIL HONORAR – DELEGATER I FELLESNEMDNA OG 

PARTSAMMENSATT UTVALG 

 

 

 

EVENTUELT 
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64/15 REFERATER TIL ORIENTERING 

 

 

Innstilling: 

 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

 

 

65/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 22.09.2015 

 

 

Innstilling: 

 

Møteprotokollen fra Fellesnemndas møte den 22.10.2015 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

 

Møteprotokollen fra Fellesnemndas møte den 22.10.2015 godkjennes. 

 

 

 

66/14 VEAR – GRENSEJUSERING, STOKKE FORMANNSKAP DEN 21.10.2015 - 

SAK 68/2015 OG 80/2015 

 

 

Innstilling: 

Vedtaket fra formannskapets møte 21.10.2015, Stokke kommune - tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 
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1. Vedtaket fra formannskapets møte 21.10.2015, Stokke kommune - tas til 

orientering. 

2. Fellesnemnda støtter pkt 4 i Stokke kommunes vedtak. 

 

 

Innstilling fra Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Vedtaket fra formannskapets møte 21.10.2015, Stokke kommune - tas til 

orientering. 

2. Fellesnemnda støtter pkt 4 i Stokke kommunes vedtak. 

 

 

 

67/15 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL PROSJEKTLEDER 

 

 

Innstilling: 

 

1. Prosjektleder delegeres myndighet til å treffe beslutninger i alle saker som er 

innenfor Fellesnemndas ansvarsområde, med følgende begrensninger: 

 

a. Saker som er av prinsipiell karakter skal legges frem for Fellesnemnda. 

Ved tvil om en sak er å anse som prinsipiell, avklares dette med 

Fellesnemndas leder. 

 

b. Saker som Fellesnemnda har vedtatt skal avgjøres av Fellesnemnda 

selv, av Partssammensatt utvalg (PSU) eller av folkevalgte utvalg som 

Fellesnemnda har opprettet, omfattes ikke av delegert myndighet.  

 

c. Ansettelse av ny kommunes øverste ledelse, dvs rådmannens 

ledergruppe, skal legges frem til folkevalgt behandling. Jfr punkt 3.  

 

d. Beslutninger med økonomiske konsekvenser må være i samsvar med 

Fellesnemndas budsjettvedtak. Videre må beslutningenes økonomiske 

videreføringskonsekvenser være innenfor rammene av de tre 

kommunenes økonomiplaner. 

 

2. Prosjektleder gis myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for 

Fellesnemnda, for Partssammensatt utvalg og for folkevalgte utvalg som 

Fellesnemnda har opprettet. 
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3. Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å vedta ansettelser av den øverste 

ledelse i den nye kommunen, dvs rådmannens ledergruppe. Jfr punkt 1.c. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Prosjektleder delegeres myndighet til å treffe beslutninger i alle saker som er 

innenfor Fellesnemndas ansvarsområde, med følgende begrensninger: 

 

a. Saker som er av prinsipiell karakter skal legges frem for Fellesnemnda. 

Ved tvil om en sak er å anse som prinsipiell, avklares dette med 

Fellesnemndas leder. 

 

b. Saker som Fellesnemnda har vedtatt skal avgjøres av Fellesnemnda 

selv, av Partssammensatt utvalg (PSU) eller av folkevalgte utvalg som 

Fellesnemnda har opprettet, omfattes ikke av delegert myndighet.  

 

c. Ansettelse av ny kommunes øverste ledelse, dvs rådmannens 

ledergruppe, skal legges frem til folkevalgt behandling. Jfr punkt 3.  

 

d. Beslutninger med økonomiske konsekvenser må være i samsvar med 

Fellesnemndas budsjettvedtak. Videre må beslutningenes økonomiske 

videreføringskonsekvenser være innenfor rammene av de tre 

kommunenes økonomiplaner. 

 

2. Prosjektleder gis myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for 

Fellesnemnda, for Partssammensatt utvalg og for folkevalgte utvalg som 

Fellesnemnda har opprettet. 

 

3. Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å vedta ansettelser av den øverste 

ledelse i den nye kommunen, dvs rådmannens ledergruppe. Jfr punkt 1.c. 

 

 

 

68/15 FREMDRIFTSPLAN 

 

 

Innstilling: 
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Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Innstilling fra Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

69/15 ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

 

Innstilling: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

Innstilling fra Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

 

70/15 RAPPORT FRA KARTLEGGINGSGRUPPEN IKT  

 

 

Innstilling: 

 

1. Rapporten tas til orientering 
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2. Prosjektleder kommer tilbake med en sak som beskriver overordnet IKT-plan, 

herunder en beskrivelse av kompetansebehov og evt. behov for ekstern bistand for 

analyse/ råd om fremtidig organisering, forvaltning og drift 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

1. Rapporten tas til orientering 

2. Prosjektleder kommer tilbake med en sak som beskriver overordnet IKT-plan, 

herunder en beskrivelse av kompetansebehov og evt. behov for ekstern bistand for 

analyse/ råd om fremtidig organisering, forvaltning og drift 

 

 

Innstilling fra Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Rapporten tas til orientering 

2. Prosjektleder kommer tilbake med en sak som beskriver overordnet IKT-plan, 

herunder en beskrivelse av kompetansebehov og evt. behov for ekstern bistand for 

analyse/ råd om fremtidig organisering, forvaltning og drift 

 

 

 

71/15 RAPPORT FRA KARTLEGGINGSGRUPPEN PERSONAL OG HR 

 

 

Innstilling: 

1. Rapporten tas til orientering 

2. Arbeidsgruppas anbefalinger blir behandlet videre i saker som prosjektleder legger 

frem til behandling i fellesnemnda og partssammensatt utvalg. De ulike elementene/ 

anbefalingene vil synliggjøres og følges opp i en overordnet 

prosjektplan/fremdriftsplan.  

 

3. Det igangsettes en prosess for å utvikle nye Sandefjords arbeidsgiverstrategi  

 

4. Folkevalgtes arbeidsgiverrolle vil bli drøftet i prosessen med å utvikle 

delegasjonsreglement for SAS. Dette koordineres med temakomité -

 delegasjonsreglement for folkevalgte 
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5. De tillitsvalgtes organisasjoner blir involvert i det videre arbeidet og i 

overensstemmelse med hovedavtalens bestemmelser. Arbeidet med å utforme en 

omstillingsavtale blir gitt prioritet.  

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

1. Rapporten tas til orientering 

2. Arbeidsgruppas anbefalinger blir behandlet videre i saker som prosjektleder legger 

frem til behandling i fellesnemnda og partssammensatt utvalg. De ulike elementene/ 

anbefalingene vil synliggjøres og følges opp i en overordnet 

prosjektplan/fremdriftsplan.  

 

3. Det igangsettes en prosess for å utvikle nye Sandefjords arbeidsgiverstrategi  

 

4. Folkevalgtes arbeidsgiverrolle vil bli drøftet i prosessen med å utvikle 

delegasjonsreglement for SAS. Dette koordineres med temakomité -

 delegasjonsreglement for folkevalgte 

5. De tillitsvalgtes organisasjoner blir involvert i det videre arbeidet og i 

overensstemmelse med hovedavtalens bestemmelser. Arbeidet med å utforme en 

omstillingsavtale blir gitt prioritet.  

 

 

Innstilling fra Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Rapporten tas til orientering 

2. Arbeidsgruppas anbefalinger blir behandlet videre i saker som prosjektleder legger 

frem til behandling i fellesnemnda og partssammensatt utvalg. De ulike elementene/ 

anbefalingene vil synliggjøres og følges opp i en overordnet 

prosjektplan/fremdriftsplan.  

 

3. Det igangsettes en prosess for å utvikle nye Sandefjords arbeidsgiverstrategi  

 

4. Folkevalgtes arbeidsgiverrolle vil bli drøftet i prosessen med å utvikle 

delegasjonsreglement for SAS. Dette koordineres med temakomité -

 delegasjonsreglement for folkevalgte 
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5. De tillitsvalgtes organisasjoner blir involvert i det videre arbeidet og i 

overensstemmelse med hovedavtalens bestemmelser. Arbeidet med å utforme en 

omstillingsavtale blir gitt prioritet.  

 

 

 

72/15 FORSLAG TIL HONORAR – DELEGATER I FELLESNEMDNA OG 

PARTSAMMENSATT UTVALG 

 

Innstilling: 

Forslag til honorar for de valgte delegater i Fellesnemnda og Partsammensattutvalg i 

perioden frem til 1. januar 2017, godkjennes. 

 

 

Møtebehandling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Innstilling fra Partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 


