SANDEFJORD KOMMUNE (0710)
FORMANNSKAPET SANDEFJORD

Møteinnkalling
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord
13.12.2016
Dato:
Tidspunkt: 10:30
Forfall meldes til møtesekretær Anne Hilde Halle – anne.hilde.halle@sandefjord.kommune.no
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Saksnr
44/2016
45/2016
46/2016
47/2016

Innhold
Godkjenning av protokoll 29.11.2016
Lokalisering av administrative kontorarbeidsplasser
Disponering av mottatte statstilskudd til nye Sandefjord
Forespørsler

Møteinnkallingen er lagt ut på iPad og kommunenes hjemmesider.
Sandefjord, den 07.12.2016
__________________________________
Bjørn Ole Gleditsch
Ordfører

SANDEFJORD KOMMUNE (0710)
Saksfremstilling
Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
16/4730
Saksbehandler: Gudrun Grindaker

Godkjenning av protokoll 29.11.2016
Saksnr
44/2016

Utvalg
Formannskapet Sandefjord

Prosjektleders innstilling:
Møteprotokoll fra Formannskapets møte 29. november godkjennes.

Vedlegg:
protokoll FSK 29.11.16

Møtedato
13.12.2016

SANDEFJORD KOMMUNE (0710)
Formannskapet Sandefjord

Møteprotokoll
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapssalen, Sandefjord
29.11.2016
13:00 - 20:00

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn:
Bjørn Ole Gleditsch
Tor Steinar Mathiassen
Grethe Østgård
Jan Tore Rui-Haugerød
Viggo Holmen
Audun Tjomsland
Anders Sperre
Bror-Lennart Mentzoni
Ida Cathrine Nilsen
Bjarne Sommerstad
Harry Gran
Cathrine Andersen
Karin Virik
Charlotte Jahren Øverbye
Wenche Davidsen
Nils Ingar Aabol
Lozan Balisany
Hilde Hoff Håkonsen
Arild Theimann

Parti
H
H
H
H
H
H
H
Krf
Sp
Sp
Frp
Frp
V
SV
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap

Møtt for:

Thomas Mørk Bjørvik
Anne Strømøy

Bjarne Sommerstad Sp, fratrådte møtet kl. 18.30.
Jon Folkvord Sp, tiltrådte som vara kl. 18.30.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt
på møtet.

_______________________
Bjørn Ole Gleditsch
Leder

_______________________
Anne Hilde Halle
Møtesekretær

Merknader: ingen
Innkallingen: godkjent
Sakslisten: godkjent
Saknr. 10/2016
GODKJENNING AV PROTOKOLL 25.10.2016

Prosjektleders innstilling:
Møteprotokoll fra Formannskapets møte 25. oktober godkjennes.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent med merknad om rettelse på vararekkefølge for
Sandefjord forliksråd foretatt av kommunestyret 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Møteprotokoll fra formannskapets møte 25. oktober godkjennes.
*********************************************************************************************************

Saknr. 11/2016
REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTE ORGANER (POLITISK REGLEMENT)

Prosjektleders innstilling:
1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer(politisk reglement) gjøres gjeldende for
nye Sandefjord kommune slik det fremkommer av vedlegget.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Lozan Balisany Ap, fremmet følgende forslag:
Tilføye i politisk reglement punkt 1.1 fra delegeringsreglementet punkt 4.1.c:
I saker hvor det ut fra tidsnød eller sakens karakter anses hensiktsmessig kan en sak
behandles i kommunestyret uten forutgående behandling i formannskapet dersom en mener
det er riktig for å få en effektiv saksbehandling.

Cathrine Andersen Frp, fremmet følgende forslag:
1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer(politisk reglement) gjøres
gjeldende for nye Sandefjord kommune slik det fremkommer av vedlegget med
følgende endring under punkt 2.2 siste avsnitt.
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Avsnittet erstattes med:
Innkalling med saksdokumenter sendes de folkevalgte/utvalgets medlemmer,
fortrinnsvis elektronisk, om mulig minst 10 dager før møtet avholdes. Innkallingen
kunngjøres offentlig på relevant måte etter formannskapets ønske, samt på
kommunens hjemmesider med tilstrekkelig varsel, som regel minimum 7 dager i
forkant. Dette gjelder ikke dokumenter og saker som er unntatt offentlighet.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.

Bror-Lennart Mentzoni KrF, fremmet følgende forslag:
Endringsforslag til Politisk Reglement pkt. 2. 8, 3 første setninger:
"Ordfører er møteleder for Kommunestyremøter og Formannskapsmøter. Øvrige møter
ledes av den møteleder som er valgt for organet.
Ved møtestart foretas navneopprop."

Hilde Hoff Haakonsen Ap, fremmet følgende forslag sak 11 og 16.
Endringsforslag i politisk reglement pkt. 11.
Gjelder avsnitt 3 og 4.
Avsnitt 3
Pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre har rett til å komme
med forslag til eldrerådet.
Avsnitt 4
Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. De øvrige medlemmene i råde
velges også av kommunens politikere.

Nils Ingar Aabol Ap, fremmet forslag om at:
«gjøres gjeldende» erstattes med «vedtas» i reglementet.

Prosjektleders innstilling med endringsforslagene som kom frem i møtet ble enstemmig
vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) vedtas for
nye Sandefjord kommune med de endringer som ble vedtatt i formannskapet.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

*********************************************************************************************************
Saknr. 12/2016
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REGLEMENT FOR TILDELING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT
(DELEGERINGSREGLEMENT)

Prosjektleders innstilling:
1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement)
gjøres gjeldende for nye Sandefjord kommune slik det fremkommer av vedlegget.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Cathrine Andersen Frp, fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2
Rådmannen bes legge til rette for dialog med politisk ledelse om anvendelsen av
delegasjonsreglementet, spesielt om hva som er å anse som ikke-prinsipielle
spørsmål som kan håndteres administrativt. Videre bes rådmannen sørge for at
utredninger som kommer til behandling synliggjør alternative løsninger og det
handlingsrom som foreligger.

Det ble votert punktvis:
Prosjektleders innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 19-0.
Cathrine Andersens forslag til nytt pkt. 2, ble enstemmig vedtatt 19-0.
Prosjektleders innstilling pkt. 2, nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt 19-0

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett
(delegeringsreglement) vedtas for nye Sandefjord kommune slik det fremkommer av
vedlegget.
2. Rådmannen bes legge til rette for dialog med politisk ledelse om anvendelsen av
delegasjonsreglementet, spesielt om hva som er å anse som ikke-prinsipielle
spørsmål som kan håndteres administrativt. Videre bes rådmannen sørge for at
utredninger som kommer til behandling synliggjør alternative løsninger og det
handlingsrom som foreligger.
3. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 13/2016
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REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYN I SAKSDOKUMENTER (INNSYNSREGLEMENT)

Prosjektleders innstilling:
1. Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) gjøres gjeldende
for nye Sandefjord kommune slik det fremkommer av vedlegget.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.
Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) vedtas for
nye Sandefjord kommune slik det fremkommer av vedlegget.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 14/2016
REGLEMENT FOR KLAGENEMND

Prosjektleders innstilling:
1. Reglement for klagenemnd gjøres gjeldende for nye Sandefjord kommune slik det
fremkommer av vedlegget.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Hilde Hoff Håkonsen Ap, fremmet følgende forslag:
Endringsforslag:
Pkt. 1 og pkt. 2. starter med formannskapets medlemmer.

Prosjektleders innstilling med forslag som kom frem i møtet ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
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1. Reglement for klagenemnd vedtas for nye Sandefjord kommune med de endringer
som ble vedtatt i formannskapet.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 15/2016
REGLEMENT FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Prosjektleders innstilling:
1. Reglement for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjøres gjeldende for nye
Sandefjord kommune slik det fremkommer av vedlegget.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Reglement for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas for nye
Sandefjord kommune slik det fremkommer av vedlegget.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 16/2016
REGLEMENT FOR ELDRERÅD

Prosjektleders innstilling:
1. Reglement for Eldreråd gjøres gjeldende for nye Sandefjord kommune slik det
fremkommer av vedlegget.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.
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Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Hilde Hoff Haakonsen Ap, fremmet følgende forslag sak 11 og 16.
Endringsforslag i politisk reglement pkt. 11.
Gjelder avsnitt 3 og 4.
Avsnitt 3
Pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre har rett til å komme
med forslag til eldrerådet.
Avsnitt 4
Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. De øvrige medlemmene i rådet
velges også av kommunens politikere.

Prosjektleders innstilling med endringsforslagene som kom frem i møtet, ble enstemmig
vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Reglement for Eldreråd vedtas for nye Sandefjord kommune med de
endringer som ble vedtatt i formannskapet.
2. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 17/2016
GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I SANDEFJORD KOMMUNE

Prosjektleders innstilling:
1. Medlemmer i råd og utvalg som fremkommer i utredningen godtgjøres med 1,15 ‰ av OG
per møte. Punktet tas inn i reglement om godtgjøring til politikere i Sandefjord kommune,
punkt 2.3.5.
2. Leder i råd og utvalg som fremkommer i utredningen godtgjøres med 1,20 ‰ av OG per
møte. Punktet tas inn i reglementet om godtgjøring til politikere i Sandefjord kommune,
punkt. 2.2.7
3. I de tilfeller ordfører er medlemmer eller leder for et utvalg, utløses ingen ekstraordinær
godtgjørelser da vervet omfattes av ordinær fast godtgjørelse.
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4. Godtgjørelsesreglementets kapittel 2.2.1, 3. avsnitt endres fra «Ordfører får fast
godtgjøring på kr 1 006 000 fra 1.1.17.» til «Ordfører får fast godtgjøring på kr 1 027 000
fra 1.1.17.», i tråd med forutsetningene i årets lønnsregulering.
5. Godtgjørelsesreglementets kapittel 2.2.1, 4. avsnitt endres fra «Ordfører får fast
godtgjøring i henhold til årslønn etter justeringer i forhold til nåværende reglement for
Sandefjord kommune» til «Ordførers godtgjøring gis samme årslønnsvekst som kapittel 4 i
KS området. Godtgjørelsen reguleres 1. mai».
6. Godtgjøringsreglementet gjøres gjeldende fra 19.10.2016. Godtgjørelsesreglementet
evalueres og skal opp til ny politisk behandling før kommunevalget i 2019.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Karin Virik V, fremmet følgende forslag:
Endre pkt. 2.2.5 i godtgjøringsreglementet til:
Ledere av hovedutvalg og administrasjonsutvalget får slik årlig godtgjøring
NE: 10 % av ordførerens lønn
KFBS: 10 % av ordførerens lønn
MP: 15 % av ordførerens lønn
OK: 10 % av ordførerens lønn
HSO: 10 % av ordførerens lønn
ADU: 5 % av ordførerens lønn

Cathrine Andersen Frp, fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4, samt nytt
pkt. 6, 7 og 8:
4.Godtgjørelsesreglementets kapittel 2.2.1, 3. avsnitt endres fra «Ordfører får fast
godtgjøring på kr 1 006 000 fra 19.10.16.» til «Ordfører får fast godtgjøring på kr 1 027 000
fra 19.10.16.», i tråd med forutsetningene i årets lønnsregulering.
6. 2.3.6 i godtgjøringsreglementet endres til:
Varamedlemmer som møter i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg,
administrasjonsutvalg og andre utvalg tilstås en godtgjøring for fremmøte med likelydende
promille av ordførers lønn pr. møte som for de faste medlemmer.
7. Når det gjelder presisering under:
A) 2.2.7 Leder andre utvalg -utgår alle utvalg med unntak av Eldrerådet og råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
B) 2.3.5 Andre utvalg -så utgår alle med unntak av Eldrerådet, Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, Byggekomiteen, politirådet og Lønns og ansettelsesutvalget, C)Det
legges frem en sak for formannskapet som orienterer om alle råd, utvalg, stiftelser og
eierskap som bør vurderes lagt under 2.2.7 og 2.3.5
8. Godtgjøringsreglementet gjøres gjeldende fra 19.10.2016. Godtgjørelsesreglementet
evalueres og skal opp til ny politisk behandling før kommunevalget i 2019.

Det ble votert over forslagene:
Forslag fremmet av Karin Virik V, falt 12-7.
Arild Theimann Ap, Hilde Hoff Håkonsen Ap, Lozan Balisany Ap, Nils Ingar Aabol Ap,
Wenche Davidsen Ap, Charlotte Jahren Øverbye SV og Karin Virik V, utgjorde mindretallet.
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Forslag fremmet av Cathrine Andersen Frp, ble enstemmig vedtatt 19-0.
Prosjektleders innstilling pkt.1, 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Medlemmer i råd og utvalg som fremkommer i utredningen godtgjøres med 1,15 ‰
av OG per møte. Punktet tas inn i reglement om godtgjøring til politikere i
Sandefjord kommune, punkt 2.3.5.
2. Leder i råd og utvalg som fremkommer i utredningen godtgjøres med 1,20 ‰ av
OG per møte. Punktet tas inn i reglementet om godtgjøring til politikere i
Sandefjord kommune, punkt. 2.2.7
3. I de tilfeller ordfører er medlemmer eller leder for et utvalg, utløses ingen
ekstraordinær godtgjørelser da vervet omfattes av ordinær fast godtgjørelse.
4. Godtgjørelsesreglementets kapittel 2.2.1, 3. avsnitt endres fra «Ordfører får fast
godtgjøring på kr 1 006 000 fra 19.10.16.» til «Ordfører får fast godtgjøring på kr 1 027
000 fra 19.10.16.», i tråd med forutsetningene i årets lønnsregulering.
5. Godtgjørelsesreglementets kapittel 2.2.1, 4. avsnitt endres fra «Ordfører får fast
godtgjøring i henhold til årslønn etter justeringer i forhold til nåværende reglement for
Sandefjord kommune» til «Ordførers godtgjøring gis samme årslønnsvekst som
kapittel 4 i KS området. Godtgjørelsen reguleres 1. mai».
6. 2.3.6 i godtgjøringsreglementet endres til:
Varamedlemmer som møter i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg,
administrasjonsutvalg og andre utvalg tilstås en godtgjøring for fremmøte med
likelydende promille av ordførers lønn pr. møte, som for de faste medlemmer.
7. Når det gjelder presisering under:
A) 2.2.7 Leder andre utvalg -utgår alle utvalg med unntak av Eldrerådet og råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
B) 2.3.5 Andre utvalg -så utgår alle med unntak av Eldrerådet, Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, Byggekomiteen, politirådet og Lønns og ansettelsesutvalget,
C)Det legges frem en sak for formannskapet som orienterer om alle råd, utvalg,
stiftelser og eierskap som bør vurderes lagt under 2.2.7 og 2.3.5
8. Godtgjøringsreglementet gjøres gjeldende fra 19.10.2016.
Godtgjørelsesreglementet evalueres og skal opp til ny politisk behandling før
kommunevalget i 2019.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 18/2016
KJØP AV STRØM I SANDEFJORD KOMMUNE FRA 1.1.2017
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Prosjektleders innstilling:
Prosjektleder/rådmann nye Sandefjord anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak:
1. Sandefjord kommune benytter åpenmarkedsposisjon (spottpris) som sin strategi for å kjøpe
strøm på fra 1.1.2017.
2. De bindinger som Stokke og Andebu har tatt for årene 2017, 2018 og 2019 selges.
3. Tilbudet (opsjonen) vedrørende opprinnelsesgarantert kraft/strøm benyttes ikke.
4. Prosjektleder/rådmann nye Sandefjord gis fullmakt til å gjennomføre vedtaket.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Sandefjord kommune benytter åpenmarkedsposisjon (spottpris) som sin strategi for
å kjøpe strøm på fra 1.1.2017.
2. De bindinger som Stokke og Andebu har tatt for årene 2017, 2018 og 2019 selges.
3. Tilbudet (opsjonen) vedrørende opprinnelsesgarantert kraft/strøm benyttes ikke.
4. Prosjektleder/rådmann nye Sandefjord gis fullmakt til å gjennomføre vedtaket.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 19/2016
GRAVPLASSFORVALTNING – FORSLAG TIL AVTALE

Prosjektleders innstilling:
1. Avtale mellom Stokke, Andebu og Sandefjord kirkelige fellesråd og Sandefjord kommune
om overføring av forvaltningsansvaret for gravplassene i Sandefjord kommune, datert
18.10.16, godkjennes.
2. Avtalen sendes Kulturdepartementet for godkjenning.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Bror-Lennart Mentzoni KrF, ba utvalget vurdere sin habilitet.
Utvalget besluttet at Bror-Lennart Mentzoni var habil.

Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
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Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Avtale mellom Stokke, Andebu og Sandefjord kirkelige fellesråd og Sandefjord
kommune om overføring av forvaltningsansvaret for gravplassene i Sandefjord
kommune, datert 18.10.16, godkjennes.
2. Avtalen sendes Kulturdepartementet for godkjenning.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 20/2016
HANDLINGSPLAN DIGITALISERING

Prosjektleders innstilling:
1. Handlingsplanen for digitalisering tas til orientering.
2. Handlingsplanen oppdateres når digitaliseringsstrategi og gevinstrealiseringsplan legges frem
til folkevalgt behandling i 2017.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Handlingsplanen for digitalisering tas til orientering.
2. Handlingsplanen oppdateres når digitaliseringsstrategi og gevinstrealiseringsplan
legges frem til folkevalgt behandling i 2017.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 21/2016
VALG AV VALGSTYRE 2017-2019

Prosjektleders innstilling:
1. Prosjektleder foreslår at formannskapets medlemmer velges som medlemmer i valgstyret.
2. Valgstyret fungerer også som samevalgstyre i Sandefjord kommune i forbindelse med
sametingsvalg.
3. Kommunestyrets beslutning om valgstyret innarbeides i politisk reglement og
delegeringsreglement ved evaluering i 2017.
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4. Kommunestyret delegerer valgstyret fullmakt til å velge/oppnevne medlemmer til
stemmestyrene og fullmakt til å fatte vedtak i andre saker i forbindelse med valg hvor
kommunestyret selv ikke skal være beslutningsmyndighet i henhold til lov eller forskrift.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Prosjektleder foreslår at formannskapets medlemmer velges som medlemmer i
valgstyret.
2. Valgstyret fungerer også som samevalgstyre i Sandefjord kommune i forbindelse
med sametingsvalg.
3. Kommunestyrets beslutning om valgstyret innarbeides i politisk reglement og
delegeringsreglement ved evaluering i 2017.
4. Kommunestyret delegerer valgstyret fullmakt til å velge/oppnevne medlemmer til
stemmestyrene og fullmakt til å fatte vedtak i andre saker i forbindelse med valg hvor
kommunestyret selv ikke skal være beslutningsmyndighet i henhold til lov eller
forskrift.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

Saknr. 22/2016
STORTINGSVALGET 2017

Prosjektleders innstilling:
Prosjektleder anbefaler at formannskapet legger saken fram for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Sandefjord kommune benytter seg av elektronisk avkryssing i manntallet ved Stortingsvalget i
2017.
2. Sandefjord kommune deles inn i følgende stemmekretser:
- Sandefjord rådhus
- Breidablikk ungdomsskole
- Haukerød skole
- Ranvik ungdomsskole
- Varden ungdomsskole
- Andebu skole
- Stokkehallen
3. Ved Stortingsvalget 2017 holdes valgting i Sandefjord kommune 10. og 11. september 2017.
4. Valglokalene holdes åpne søndag 10.09. fra kl.12.00 – 18.00, og mandag 11.09 fra
kl. 10.00 – 21.00.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
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Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Sandefjord kommune benytter seg av elektronisk avkryssing i manntallet ved
Stortingsvalget i 2017.
2. Sandefjord kommune deles inn i følgende stemmekretser:
- Sandefjord rådhus
- Breidablikk ungdomsskole
- Haukerød skole
- Ranvik ungdomsskole
- Varden ungdomsskole
- Andebu skole
- Stokkehallen
3. Ved Stortingsvalget 2017 holdes valgting i Sandefjord kommune 10. og 11.
september 2017.
4. Valglokalene holdes åpne søndag 10.09. fra kl.12.00 – 18.00, og mandag 11.09 fra
kl. 10.00 – 21.00.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 23/2016
FAGRÅDET FOR YTRE OSLOFJORD - OPPNEVNING AV POLITISK REPRESENTANT

Prosjektleders innstilling:
Som representant for Sandefjord kommune (0710) til generalforsamlingen i Fagrådet for Ytre
Oslofjord velges……………

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:

Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:
Som representant for Sandefjord kommune (0710) til generalforsamlingen i Fagrådet for
Ytre Oslofjord velges Bjarne Sommerstad Sp.
Forslaget ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Som representant for Sandefjord kommune (0710) til generalforsamlingen i Fagrådet for
Ytre Oslofjord, velges Bjarne Sommerstad Sp.
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*********************************************************************************************************

Saknr. 24/2016
PRAKTISERING AV GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I 2016

Prosjektleders innstilling:
1. Godtgjørelsene for 2016 baseres på alternativ 3 slik det fremgår av saken og vedlagte notat,
med bakgrunn i nytt godtgjørelsesreglement som vedtas i kommunestyret den 13.12.2016.
2. Varaordfører, leder hovedutvalg og opposisjonsleder kan gis kompensasjon for tapt
arbeidsfortjeneste for tilstedeværelse og møtevirksomhet som faller utenfor møteplanen for
2016.
3. Møtegodtgjørelsen for 2016 finansieres innenfor de samlede midler som er stilt til
disposisjon for sammenslåingen. Prosjektleder gis fullmakt til å foreta nødvendig
budsjettjustering.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Bror-Lennart Mentzoni KrF, fremmet følgende endringsforslag til pkt.1:
Godtgjørelsene for 2016 baseres på alternativ 2 i vedlagte notat, med bakgrunn i nytt
godtgjørelsesreglement vedtatt i kommunestyret den 13.12.2016.

Forslag fremmet av Bror-Lennart Mentzoni ble enstemmig vedtatt 19-0.
Prosjektleders innstilling pkt. 2 og pkt. 3 ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Godtgjørelsene for 2016 baseres på alternativ 2 i vedlagte notat, med bakgrunn i nytt
godtgjørelsesreglement vedtatt i kommunestyret den 13.12.2016.
2. Varaordfører, leder hovedutvalg og opposisjonsleder kan gis kompensasjon for tapt
arbeidsfortjeneste for tilstedeværelse og møtevirksomhet som faller utenfor
møteplanen for 2016.
3. Møtegodtgjørelsen for 2016 finansieres innenfor de samlede midler som er stilt til
disposisjon for sammenslåingen. Prosjektleder gis fullmakt til å foreta nødvendig
budsjettjustering.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************
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Saknr. 25/2016
REGIONREFORM, HØRINGSUTTALELSE

Prosjektleders innstilling:
Nye Sandefjord kommune mener en regionreform bør omfatte en større region enn kun Vestfold og
Telemark. En sammenslåing med Buskerud og Telemark vil etter Sandefjords mening gi en mer
hensiktsmessig region
Nye Sandefjord ber Vestfold fylkeskommune gjenoppta drøftingene med Buskerud for å få til en slik
løsning. Samtidig bør regjeringen anmodes om å legge til rette for en sammenslåing av Buskerud,
Vestfold, og Telemark slik at en samlet region på vestsiden av Oslo kan få en størrelse og omfang
som skaper balanse mellom regionene rundt Oslo.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Bjørn Ole Gleditsch H, fremmet følgende endringsforslag til 1. avsnitt:
Nye Sandefjord Kommune mener en regionreform bør omfatte Buskerud, Telemark og
Vestfold. En løsning som medfører en splittelse av Vestfold kan ikke aksepteres.

Forslag fremmet av Bjørn Ole Gleditsch ble enstemmig vedtatt 19-0.
Prosjektleders innstilling 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Nye Sandefjord Kommune mener en regionreform bør omfatte Buskerud, Telemark og
Vestfold. En løsning som medfører en splittelse av Vestfold kan ikke aksepteres.
Nye Sandefjord ber Vestfold fylkeskommune gjenoppta drøftingene med Buskerud for å få til
en slik løsning. Samtidig bør regjeringen anmodes om å legge til rette for en sammenslåing
av Buskerud, Vestfold, og Telemark slik at en samlet region på vestsiden av Oslo kan få en
størrelse og omfang som skaper balanse mellom regionene rundt Oslo.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 26/2016
SAMARBEIDSAVTALE NAV OG SANDEFJORD KOMMUNE
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Prosjektleders innstilling:
Samarbeidsavtale NAV Vestfold og Sandefjord kommune godkjennes.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Bror-Lennart Mentzoni KrF, fremmet følgende forslag:
I avtalens pkt. 2 presiseres følgende under punktet om lokale satsingsområder:
I tillegg legges følgende lokale satsingsområder til grunn for samarbeidet:
• Samarbeid med lokalt næringsliv
• Ungdom som står utenfor arbeidslivet
• Flyktninger
• Levekår

Prosjektleders innstilling med de endringer som kom frem i møtet ble enstemmig vedtatt
19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Samarbeidsavtale NAV Vestfold og Sandefjord kommune godkjennes med de endringer som ble
vedtatt i formannskapet.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 27/2016
OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SANDEFJORD KOMMUNE OG SYKEHUSET I
VESTFOLD HF

Prosjektleders innstilling:
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold godkjennes.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
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Overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold godkjennes.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 28/2016
PLANPROSESS FOR NYTT SYKEHJEM

Prosjektleders innstilling:
1. Informasjon om status i planlegging av nytt sykehjem tas til orientering.
2. Kommunestyret anbefaler at videre planarbeid gjennomføres i tråd med forutsetningene i saken.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
1. Informasjon om status i planlegging av nytt sykehjem tas til orientering.
2. Kommunestyret anbefaler at videre planarbeid gjennomføres i tråd med
forutsetningene i saken.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 29/2016
EGENBETALING I KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON

Prosjektleders innstilling:
1. Sandefjord kommune(0710) følger maksimalsatsene i kapittel 1 i Forskrift om egenandel
for kommunale helse- og omsorgstjenester, ved innkreving av egenbetaling i institusjon.
2. Det gis fradrag for faktisk dokumenterte boutgifter for enslige og for alle som har
korttidsopphold i institusjon utover 60 døgn, etter en maksimalsats på 5 500 kr. pr. måned.
Satsen reguleres årlig og følger veksten i grunnbeløpet i Folketrygden.
3. Samboere likestilles med gifte.
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Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Sandefjord kommune(0710) følger maksimalsatsene i kapittel 1 i Forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester, ved innkreving av egenbetaling i institusjon.
2. Det gis fradrag for faktisk dokumenterte boutgifter for enslige og for alle som har
korttidsopphold i institusjon utover 60 døgn, etter en maksimalsats på 5 500 kr. pr. måned.
Satsen reguleres årlig og følger veksten i grunnbeløpet i Folketrygden.
3. Samboere likestilles med gifte.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 30/2016
HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGNETTET 2018-2021 - HØRINGSUTTALELSE FRA
SANDEFJORD KOMMUNE

Prosjektleders innstilling:
1. Tiltak beskrevet i Forhandlingsutvalgets utredning, vedtatt av kommunene Stokke, Andebu
og Sandefjord (0706) februar 2015, prioriteres.
2. Tiltakene for Sandefjord kommune (0710) som er inne i forslaget til handlingsprogram for
fylkesvegnettet 2018-2021 bør prioriteres.
3. Øvrige tiltak på fylkesvegnettet i Sandefjord kommune (0710) som er beskrevet i denne
saken bør prioriteres.
4. Sandefjord kommune er innstilt på å innlede forhandlinger med fylkeskommunen om
spleiselagsprosjekt for bygging av anlegg for syklende gående langs Fv. 255
Krokemoveien (Sportsveien- Ringveien)

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag til nytt punkt 5:
Ny Kodalvei fra Fokserød forskyves frem på prioriteringslista, da dette er viktig i forbindelse
med kommunesammenslåingen.

Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen ble enstemmig vedtatt 19-0.
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Prosjektleders innstilling med nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Tiltak beskrevet i Forhandlingsutvalgets utredning, vedtatt av kommunene
Stokke, Andebu og Sandefjord (0706) februar 2015, prioriteres.
2. Tiltakene for Sandefjord kommune (0710) som er inne i forslaget til
handlingsprogram for fylkesvegnettet 2018-2021 bør prioriteres.
3. Øvrige tiltak på fylkesvegnettet i Sandefjord kommune (0710) som er beskrevet i
denne saken bør prioriteres.
4. Sandefjord kommune er innstilt på å innlede forhandlinger med fylkeskommunen
om spleiselagsprosjekt for bygging av anlegg for syklende gående langs Fv. 255
Krokemoveien (Sportsveien- Ringveien).
5. Ny Kodalvei fra Fokserød forskyves frem på prioriteringslista, da dette er viktig i
forbindelse med kommunesammenslåingen.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 31/2016
AVGIFTSSATSER FOR 2017 FOR VANN, AVLØP, RENOVASJON OG SEPTIK.

Prosjektleders innstilling:
1. Årsavgiftene for vann, avløp, renovasjon og septik, slik de fremgår av bilagene 1 – 4, gjøres
gjeldende fra 1. januar 2017.
2. Tilknytningsavgift for vann og avløp settes til henholdsvis 70 kr pr m2 og 90 kr pr m2 ekskl
mva.
3. Plomberings- og stengegebyr settes til 858 kr ekskl. mva.
4. Selvkost legges til grunn for beregning av avgiftene.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Årsavgiftene for vann, avløp, renovasjon og septik, slik de fremgår av bilagene 1 – 4,
gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.
2. Tilknytningsavgift for vann og avløp settes til henholdsvis 70 kr pr m2 og 90 kr pr m2
ekskl. mva.
3. Plomberings- og stengegebyr settes til 858 kr ekskl. mva.
4. Selvkost legges til grunn for beregning av avgiftene.
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Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 32/2016
GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN

Prosjektleders innstilling:
1. Forslag til «Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider etter matrikkelloven » vedtas.
Gebyregulativet skal gjelde fra 01.01.17.
2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyret.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Forslag til «Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider etter matrikkelloven » vedtas.
Gebyregulativet skal gjelde fra 01.01.17.
2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyret.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 33/2016
GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN.

Prosjektleders innstilling:
1. Forslag til «Gebyrregulativ for byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven »
vedtas.
Regulativet skal gjelde fra 01.01.2017.
2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyr for byggesaksområdet.
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Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Forslag til «Gebyrregulativ for byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven
» vedtas.
Regulativet skal gjelde fra 01.01.2017.
2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyr for byggesaksområdet.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 34/2016
GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER ETTER PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN.

Prosjektleders innstilling:
1. Forslag til «Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner etter Plan- og
bygningsloven » vedtas. Regulativet skal gjelde fra 01.01.2017.
2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyret.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Forslag til «Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner etter Plan- og
bygningsloven » vedtas. Regulativet skal gjelde fra 01.01.2017.
2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyret.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
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*********************************************************************************************************

Saknr. 35/2016
GEBYR FOR GRAVEMELDING OG ARBEIDSVARSLING

Prosjektleders innstilling:
1. Nye Sandefjord kommune vedtar følgende gebyr for behandling av søknader om
gravemelding og arbeidsvarsling gjeldende fra 01.01.17:
Gravemelding pr sak

kr 1.200,-

Arbeidsvarsling pr sak

kr

Manglende ferdigmelding pr sak

kr 3.000,-

700,-

2. Kommunens innsats med disse arbeidene styrkes etter prinsippet om selvkost.
3. Vedtatte gebyrer justeres årlig den 01. januar i henhold til gjeldende konsumprisindeks.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Nye Sandefjord kommune vedtar følgende gebyr for behandling av søknader om
gravemelding og arbeidsvarsling gjeldende fra 01.01.17:
Gravemelding pr sak

kr 1.200,-

Arbeidsvarsling pr sak

kr

Manglende ferdigmelding pr sak

kr 3.000,-

700,-

2. Kommunens innsats med disse arbeidene styrkes etter prinsippet om selvkost.
3. Vedtatte gebyrer justeres årlig den 01. januar i henhold til gjeldende
konsumprisindeks.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
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*********************************************************************************************************

Saknr. 36/2016
TILSYNS- OG FEIEGEBYR I SANDEFJORD KOMMUNE

Prosjektleders innstilling:
1. Nye Sandefjord kommune vedtar følgende gebyr for feiing og tilsyn gjeldende fra 01.01.2017:
Standard feie- og tilsynsgebyr

kr 294,-

Gebyr for ekstra feiing, budfeiing og andre oppdrag

kr 457,-

Feiing av fyrkjeler faktureres etter medgått tid.
2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyret.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Nye Sandefjord kommune vedtar følgende gebyr for feiing og tilsyn gjeldende fra
01.01.2017:
Standard feie- og tilsynsgebyr

kr 294,-

Gebyr for ekstra feiing, budfeiing og andre oppdrag

kr 457,-

Feiing av fyrkjeler faktureres etter medgått tid.
2. Det legges til grunn selvkost for beregning av gebyret.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 37/2016
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FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT, PRISER OG VILKÅR FOR SANDEFJORD KOMMUNES
SJØOMRÅDER FOR 2017

Prosjektleders innstilling:
1. Forskrift om anløpsavgift, samt priser og vilkår gjeldende for Sandefjord kommunes
sjøområde år 2017 vedtas.
2. Selvkost legges til grunn for beregning av anløpsavgift.
3. Prisene for besøk i gjestehavnen vedtas på samme nivå som for 2016.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Forskrift om anløpsavgift, samt priser og vilkår gjeldende for Sandefjord kommunes
sjøområde år 2017 vedtas.
2. Selvkost legges til grunn for beregning av anløpsavgift.
3. Prisene for besøk i gjestehavnen vedtas på samme nivå som for 2016.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 38/2016
REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING - VIDERE MEDVIRKNING I VANNOMRÅDENE
HORTEN-LARVIK OG AULI-VASSDRAGET FRA 2017

Prosjektleders innstilling:
1. Sandefjord kommune(0710) slutter seg til arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av
vannforvaltningsarbeidet og at dette blir videreført gjennom vannområder med kommunalt
lederskap som i prosjektperioden. Sandefjord kommune (0710) ber om at man i løpet av
2017 ser nærmere på organisering og prioritering av oppgaver.
2. Sandefjord kommune(0710) støtter at Tønsberg kommune har arbeidsgiveransvaret for
ansatte i prosjektet vil bidra økonomisk iht. foreliggende forslag til fordeling mellom de
deltagende partene.
3. Det forutsettes at de øvrige parter innenfor de to vannområdene forplikter seg til å finansiere
sine andeler som beskrevet i saksfremlegget.
Kommunens utgifter dekkes innenfor driftsbudsjettet
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Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Sandefjord kommune(0710) slutter seg til arbeidsoppgaver, organisering og
finansiering av vannforvaltningsarbeidet og at dette blir videreført gjennom
vannområder med kommunalt lederskap som i prosjektperioden. Sandefjord
kommune (0710) ber om at man i løpet av 2017 ser nærmere på organisering og
prioritering av oppgaver.
2. Sandefjord kommune(0710) støtter at Tønsberg kommune har arbeidsgiveransvaret
for ansatte i prosjektet vil bidra økonomisk iht. foreliggende forslag til fordeling
mellom de deltagende partene.
3. Det forutsettes at de øvrige parter innenfor de to vannområdene forplikter seg til å
finansiere sine andeler som beskrevet i saksfremlegget.
Kommunens utgifter dekkes innenfor driftsbudsjettet

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 39/2016
NY FORSKRIFT FOR VILKÅRSPARKERING - KONSEKVENSER FOR DRIFT OG PUBLIKUM

Prosjektleders innstilling:
1. Kommunen innfører avgiftsfritak etter § 34 i ny forskrift for vilkårsparkering for elbil og
hydrogendrevne kjøretøyer på offentlige kommunale avgiftsplasser for parkering. Avgift skal
vurderes på nytt ved fremleggelse av egen sak om parkeringsstrategi for nye Sandefjord
kommune i 2017.
2. Elbil fritas strømkostnader ved lading på offentlige p- plasser med lademulighet.
Brukerbetaling for strøm vurderes på nytt ved fremleggelse av egen sak om parkeringsstrategi
for nye Sandefjord kommune i 2017.
3. Det innføres maks. p- tid på 3 timer for elbiler på alle offentlige p- plasser med lademulighet.
4. Investeringer tilknyttet parkeringsløsningen vedtas. Investeringsutgiftene dekkes inn ved å
heve takstene på forslåtte avgiftsplasser. Satsene endres fra kr. 17,- til kr. 20,- pr. time på
utvalgte parkeringsplasser.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016

Side25

Behandling:
Bror-Lennart Mentzoni KrF, fremmet følgende endringsforslag:
I innstillingen endres "El-bil" til "El-bil og ladbare Hybridbiler"

Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:
I innstillingen pkt. 1, endres «avgiftsfritak» til «halv avgift».

Det ble votert over forslagene:
Prosjektleders innstilling pkt. 1, falt 11-8.
Arild Theimann Ap, Hilde Hoff Håkonsen Ap, Lozan Balisany Ap, Nils Ingar Aabol Ap,
Wenche Davidsen Ap, Charlotte Jahren Øverby SV, Karin Virik V og Bror-Lennart Mentzoni
KrF utgjorde mindretallet.
Forslag fremmet av Bror-Lennart Mentzoni KrF, ble enstemmig vedtatt.
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen H, ble vedtatt 10-9.
Kathrine Andersen Frp, Harry Gran Frp, Karin Virik V, Charlotte Jahren Øverbye SV,
Wenche Davidsen Ap, Nils Ingar Aabol Ap, Lozan Balisany Ap, Hilde Hoff Haakonsen Ap og
Arild Theimann utgjorde mindretallet.
Prosjektleders innstilling pkt. 2. og 4. ble vedtatt 17-2.
Cathrine Andersen Frp, og Harry Gran Frp utgjorde mindretallet.
Prosjektleders innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Kommunen innfører halv avgift etter § 34 i ny forskrift for vilkårsparkering for elbil, ladbare
hybridbiler og hydrogendrevne kjøretøyer på offentlige kommunale avgiftsplasser for
parkering. Avgift skal vurderes på nytt ved fremleggelse av egen sak om parkeringsstrategi for
nye Sandefjord kommune i 2017.
2. Elbil og ladbare hybridbiler fritas strømkostnader ved lading på offentlige p- plasser med
lademulighet. Brukerbetaling for strøm vurderes på nytt ved fremleggelse av egen sak om
parkeringsstrategi for nye Sandefjord kommune i 2017.
3. Det innføres maks. p- tid på 3 timer for elbiler og ladbare hybridbiler på alle offentlige pplasser med lademulighet.
4. Investeringer tilknyttet parkeringsløsningen vedtas. Investeringsutgiftene dekkes inn ved å
heve takstene på forslåtte avgiftsplasser. Satsene endres fra kr. 17,- til kr. 20,- pr. time på
utvalgte parkeringsplasser.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

*********************************************************************************************************
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Saknr. 40/2016
BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Prosjektleders innstilling:
Prosjektleder anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Prosjektleders forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 vedtas som vist i
Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet
Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet
2. Kommunen tar opp 36 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2017.
Låneopptaket i 2017 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan
refinansieres gjennom året.
3. Kommunen tar opp inntil 60 mill. kr som startlån i Husbanken i 2017.
Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år.
4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, ”Betalingssatser” vedtas.
Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 der annet tidspunkt ikke er angitt.
5. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas som vist i
vedlegg3.
Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i 2017.
Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 89 mill. kr per 31.12.2016, kan
refinansieres gjennom året.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Formannskapet behandlet i møte den 29.11.2016 prosjektleders forslag til budsjett 2017 og
økonomiplan 2017 - 2020 for Sandefjord kommune (0710). Behandlingen legges ut til
offentlig ettersyn.
Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 for Sandefjord
kommune (0710) behandles i kommunestyret den 13.12.2016.
Budsjett og økonomidokumentet ligger som vedlegg.

Karin Virik V, fremmet følgende forslag:
Se vedlegg 1.

Charlotte Jahren Øverby SV, fremmet følgende forslag:
Side27

Se vedlegg 2.

Bror-Lennart Mentzoni KrF, fremmet følgende forslag:
Se vedlegg 3.

Cathrine Andersen Frp, fremmet følgende forslag:
Se vedlegg 4.

Hilde Hoff Håkonsen Ap, fremmet følgende forslag:
Se vedlegg 5.

Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende fellesforslag fra H og Sp:
Se vedlegg 6.

Det ble votert som følger:
Forslag fremmet av Karin Virik V, falt 18-1.
Forslag fremmet av Charlotte Jahren Øverbye SV, falt 18-1.
Forslag fremmet av Bror-Lennart Mentzoni Krf, falt 18-1.
Forslag fremmet av Cathrine Andersen Frp, falt 17-2
Forslag fremmet av Hilde Hoff Håkonsen Ap, falt 13-6
Fellesforslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen for H og Sp, falt 10-9.

Til slutt ble det votert over prosjektleders innstilling som ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Prosjektleders forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 vedtas som vist i
Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet
Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet
2. Kommunen tar opp 36 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2017.
Låneopptaket i 2017 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån.
Gjelden kan refinansieres gjennom året.
3. Kommunen tar opp inntil 60 mill. kr som startlån i Husbanken i 2017.
Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år.
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4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, ”Betalingssatser” vedtas.
Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 der annet tidspunkt ikke er angitt.
5. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas
som vist i vedlegg3.
Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i 2017.
Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 89 mill. kr per 31.12.2016, kan
refinansieres gjennom året.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 41/2016
FORESPØRSLER
Bjørn Ole Gleditsch H, informerte om ekstramøter i ADU og Formannskapet 13.12.16.
Harry Gran Frp, etterlyste adgangskort og parkeringstillatelser for medlemmer i råd og utvalg.

Bjørn Ole Gleditsch H, informerte om at ny 17. mai komite må velges, og foreslo at årets komite i
Sandefjord spørres om å fortsette i 2017, og henvende seg til Stokke og Andebu for å inngå
samarbeid.

Anders Sperre H, informerte om avtale mellom Brunstad Conference Center og Stokke kommune,
som skal til behandling i Stokke formannskap den 30.11.2016.
Grethe Østgård H, ba formannskapet vurdere sin habilitet og fratrådte. Formannskapet besluttet at
Grethe Østgård ikke var habil.
Sperre refererte brev sendt fra Sandefjord idrettsråd
«Sandefjord Idrettsråd har i dag sendt vedlagte brev til Stokke Kommune i forbindelse med
behandling av avtale med idrettsanleggene på Brunstad.»
Selve sakspapirene og avtalen finner dere i linken under:
http://innsyn.v-man.no/stk/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=289&
Grethe Østgård tiltrådte.
Bror-Lennart Mentzoni KrF, påklagde at sekretariatet hadde innkalt feil vara for Bjarne
Sommerstad.

*********************************************************************************************************
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Saknr. 42/2016
HØRING – FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR –
NÆRPOLITIREFORMEN I SØR-ØST POLITIDISTRIKT

Prosjektleders innstilling:
1. Sandefjord kommune(0710) støtter politimesteren i politidistrikt Sør-Øst sitt forslag til inndeling
i og lokalisering av driftsenheter og tjenestesteder under forutsetning av at innbyggerne gis
minst en like god eller bedre polititjeneste i fremtiden.
2. Hvorvidt en kommune skal ha en eller flere politikontakter bør utredes i samarbeid mellom
kommunen og politiet, slik at hensynet til lokalsamfunnet og trygge lokalsamfunn ivaretas
uavhengig av kommunestruktur. Sandefjord kommune(0710) anmoder politimesteren om å
utrede dette nærmere.
3. Sandefjord kommune(0710) oppfordrer politimesteren til å definere hvilke konkrete oppgaver
som blir liggende til det enkelte distrikt, slik at det sikres at det tilbudet som gis ved Sandefjord
politistasjon ikke blir svekket som følge av politireformen og at det sikres at dialogen man har
med den enkelte kommune opprettholdes. Selv om nærpolitireformen skal sikre en bredere
mulighet til omfordeling og prioritering av ressurser ved at man legger opp til en tjenesteenhet
for Vestfold samlet, må det sikres at det ytes tilstrekkelige tjenester ved det enkelte
tjenestested og at dialogen med kommunene ikke svekkes.

Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Arild Theimann Ap, fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
Sandefjord kommune stiller seg bak høringsuttalelsen fra KS Vestfold

Forslag fremmet av Arild Theimann Ap, ble vedtatt 17-2.
Cathrine Andersen Frp, og Harry Gran Frp, utgjorde mindretallet.

Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
1. Sandefjord kommune(0710) støtter politimesteren i politidistrikt Sør-Øst sitt forslag til
inndeling i og lokalisering av driftsenheter og tjenestesteder under forutsetning av at
innbyggerne gis minst en like god eller bedre polititjeneste i fremtiden.
2. Hvorvidt en kommune skal ha en eller flere politikontakter bør utredes i samarbeid
mellom kommunen og politiet, slik at hensynet til lokalsamfunnet og trygge
lokalsamfunn ivaretas uavhengig av kommunestruktur. Sandefjord kommune(0710)
anmoder politimesteren om å utrede dette nærmere.
3. Sandefjord kommune(0710) oppfordrer politimesteren til å definere hvilke konkrete
oppgaver som blir liggende til det enkelte distrikt, slik at det sikres at det tilbudet som
gis ved Sandefjord politistasjon ikke blir svekket som følge av politireformen og at
det sikres at dialogen man har med den enkelte kommune opprettholdes. Selv om
nærpolitireformen skal sikre en bredere mulighet til omfordeling og prioritering av
ressurser ved at man legger opp til en tjenesteenhet for Vestfold samlet, må det
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sikres at det ytes tilstrekkelige tjenester ved det enkelte tjenestested og at dialogen
med kommunene ikke svekkes.
4. Sandefjord kommune stiller seg bak høringsuttalelsen fra KS Vestfold.

Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
kommunestyret den 13.12.2016.

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

Saknr. 43/2016
ORIENTERING OM LOKALISERING AV ADMINISTRATIVE KONTORARBEIDSPLASSER

Prosjektleders innstilling:
Saken tas til orientering og Formannskapet slutter seg til Prosjektleders vurderinger.
Formannskapet Sandefjord, 29.11.2016
Behandling:
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0.

Formannskapet Sandefjords vedtak:
Saken tas til orientering og Formannskapet slutter seg til Prosjektleders vurderinger.

*********************************************************************************************************
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SANDEFJORD KOMMUNE (0710)
Saksfremstilling
Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
16/5530
Saksbehandler: Gudrun Grindaker

Lokalisering av administrative kontorarbeidsplasser
Saksnr
45/2016

Utvalg
Formannskapet Sandefjord

Møtedato
13.12.2016

Prosjektleders innstilling:
Prosjektleders vurderinger i forslaget støttes.
Foreslått lokalisering vedtas.
Prosjektleder/Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre lokaliseringen slik denne fremkommer av
saken, med eventuelle nødvendige mindre tilpasninger.

Bakgrunn

Eksisterende arealer til administrative kontorarbeidsplasser/ formål i Stokke, Andebu og Sandefjord
kommuner, ble kartlagt og vurdert i fase 1 av lokaliseringsprosjektet. Rapporten fra dette arbeidet
ble avlagt i mai 2016.

Prosjektleder opprettet en delprosjektgruppe sommeren 2016 for å utarbeide alternative forslag til
lokalisering, med utgangspunkt i de kartlagte arealene.

Prosjektleder har i prosessen vurdert til sammen fem alternative forslag, hvor alternativet som ble
vurdert som best ble sendt til drøfting med de tillitsvalgte og vernetjenesten den 02.11.16.

Prosjektleder holdt en muntlig orientering om lokaliseringsprosessen i forkant av kommunestyrets
møte den 08.11.16. Denne orienteringen ble senere også gjort skriftlig.

De folkevalgte, ved ordfører, presiserte i etterkant av prosjektleders orientering den 08.11.16
forhandlingsutvalgets utredning vedrørende lokalisering i Andebu.

Drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten ble avholdt den 10.11.16.

Formannskapet ble den 29.11.16 i sak 43/2016 orientert om status i lokaliseringsprosjektet.
Formannskapet sluttet seg til prosjektleders vurderinger så langt.

Prosjektleders endelige forslag til lokalisering behandles i Administrasjonsutvalget samme dag som
Formannskapet behandler saken den 13.12.16. Av hensyn til den korte tiden mellom møtene, vil
Prosjektleder fremlegge vedtaket fra utvalget i Formannskapets møte.

Saksfremstilling
Prosjektleder fremmer her sitt endelige forslag til lokalisering av administrative
kontorarbeidsplasser. Dette forslaget gjelder de sentrale administrative funksjoner i de fem
kommunalområdene, samt sentrale stabsfunksjoner. I tillegg beskriver også lokaliseringsforslaget
enkelte tjenestefunksjoner som representerer lokalt tjenestetilbud for innbyggere/bruker i Andebu
og Stokke.

1.

Utgangspunkt for vurderingen

Prosjektleder har tatt utgangspunkt i forhandlingsutvalgets utredning, den etterfølgende
presiseringen fra de folkevalgte, og de fire vurderingskriteriene som har vært satt for
lokaliseringsprosjektet.

Bakgrunnen for den endelige vurderingen har således vært:

a)

Forhandlingsutvalgets utredning:

«Rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon opprettholdes lokalt».

«Stokke rådhus og Andebu herredshus benyttes til egnet virksomhet, hvor antall nåværende
arbeidsplasser søkes opprettholdt».

b)

Presisering fra de folkevalgte

Prosjektleder oppfatter presiseringen slik at forhandlingsutvalgets utredning innebærer en
lokalisering av varige administrative kontorarbeidsplasser i Andebu, hvor Bygg 26 og sidebygningen
til Herredshuset skal disponeres.

c)

Vurderingskriterier, i prioritert rekkefølge:

a.
b.
c.
d.

Tilgjengelighet for brukere/innbyggere
Økonomi
Faglig sammenhengende tjenester, både innenfor og på tvers av kommunalområdene
Arealbehov/effektivisering

Prosjektleder vil i det følgende redegjøre for de hovedgrep som ligger i forslaget, med de
vurderinger som forslaget bygger på. Prosjektleder vil peke på at eksakt antall personer og eksakt
antall kontorarbeidsplasser er vanskelig å konkretisere fullt ut. Det vil likevel være små avvik fra de
størrelser som her beskrives.

Når det gjelder bruk av selve Herredshuset i Andebu, inngår ikke disponering av dette arealet i
herværende forslag til lokalisering. Det vises til arbeidsgruppa som Andebu kommune har nedsatt i
denne forbindelse.

Prosjektleder vil også peke på at ingen av de alternativer som har blitt vurdert, skårer maksimalt på
alle de vurderingskriterier som er lagt til grunn. For Prosjektleder har det vært viktig å ta hensyn til
tilgjengelighet for brukere/innbyggere som det mest tungtveiende kriterium. Avveiningen av de
øvrige kriteriene er foretatt ut fra vurdering om kompenserende tiltak, så langt dette har latt seg
gjøre. Det vises i denne sammenheng blant annet til de innspill som har kommet fra de tillitsvalgte
og vernetjenesten. Når det gjelder eventuelle konsekvenser for ansatte med tanke på reisetid til
arbeid, samt virkemidler, vises til omstillingsavtalen del V, § 10.

Foreslått lokalisering vil utløse diverse kostnader som følge av tilpasninger og nødvendige
oppgraderinger i enkelte arealer. Det er ikke innarbeidet midler for dette i prosjektleders forslag til
budsjett for 2017. Kostnadene vil delvis kunne dekkes innenfor generelle vedlikeholdsmidler, og
delvis dekkes av omstillingsmidlene for 2017. Dersom det blir behov for større
oppgraderinger/ombygninger, vil prosjektleder komme tilbake med en egen sak til formannskapet

om dette.

Etter en helhetsvurdering har Prosjektleder kommet til at forslaget til lokalisering som her
presenteres, alt i alt representerer det beste alternativet.

2.

Forslag til lokalisering

a.

STOKKE (dagens rådhus)

Stokke rådhus har i alt drøyt 100 kontorarbeidsplasser. Med den foreslåtte lokaliseringen vil
bygningen i all hovedsak være disponert. Det er behov for tilpasninger og oppgraderinger av
bygningsmassen. Den økonomiske konsekvensen er ikke beregnet ferdig ennå, men vil
representere en kostnad av en viss størrelse. Prosjektleder vil komme tilbake til dette senere.

·

Dokumentsenter
Seksjonen vil ha ca. 23 ansatte, og representerer viktige funksjoner for hele den nye
kommunen. En slik sentralisering av funksjoner med lokalisering i Stokke, er etter
prosjektleders vurdering en god løsning.

·

Økonomiavdelingen
Avdelingen vil ha til sammen ca. 55 ansatte. De funksjoner som ligger i avdelingen
representerer sentrale oppgaver for hele organisasjonen. Manglende nærhet til deler
av den øvrige sentrale ledelsen/staben rundt kommunalsjefene anses å være en
ulempe. Prosjektleder vurderer at ulempene reduseres i forsvarlig grad ved at enhet for
økonomisk planlegging, kontroll og analyse (tre personer) lokaliseres i samme bygg
som rådmann og kommunalsjefer/deres staber i Sandefjord. Leder for
økonomiavdelingen vil ha kontor både i Stokke og Sandefjord.
Prosjektleder har vurdert innspillet fra drøftingsmøtet når det bl.a. gjelder ulempen ved
at regnskapsavdelingen ikke sitter sammen med sektorspesifikke staber i Sandefjord,
ref. kriteriet om faglig sammenhengende tjenester. Selv om dette representerer en
ulempe, vurderer prosjektleder at denne kan kompenseres i tilstrekkelig grad ved de
teknologiske løsninger som finnes, arbeidsmetodikk, samt at reiseavstand/tidsbruk
mellom Sandefjord og Stokke er begrenset. Prosjektleder vil også se nærmere på
behovet for eventuelle individuelle tilpasninger.

·

Innkjøp
Seksjonen vil ha fem ansatte. Funksjonen er sentral for hele organisasjonen.
I forbindelse med drøfting har det fremkommet innspill som prosjektleder har vurdert.
Innspillet påpeker at reiseavstanden mellom Stokke og Sandefjord representerer en

negativ innvirkning på effektiviteten i arbeidet seksjonen utfører. Det vises til
samarbeidet med de enkelte kommunalområdene, hvor hyppige fysiske møter
representerer en viktig arbeidsform. Etter en helhetsvurdering av de fastsatte kriterier,
mener prosjektleder at avveiningen i hele lokaliseringskabalen medfører at ulempene
ikke kan endre forslaget. Prosjektleder vurderer visse muligheter for å avhjelpe
ulempen som er påpekt. Prosjektleder viser til teknologiske løsninger og nye
arbeidsformer.
·

Helse, sosial og Omsorg
Forslaget innebærer at deler av seksjon Familie og helse, deriblant helsestasjon,
lokaliseres i Stokke rådhus. Det planlegges også en egen enhet for rus og psykiatri
her. Dette forslaget vil innebære at i størrelsesorden 10-20 ansatte i HSO vil ha sin
arbeidsplass i Stokke. Prosjektleder vurderer at lokalisering av disse funksjonene
representerer et godt lokalt tjenestetilbud.

·

Oppvekst og kunnskap
Det foreslås at Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) lokaliserer noe av sin
virksomhet i Stokke. Det endelige omfanget av tjenestetilbudet er ikke avklart, men det
ligger an til at tre-fire ansatte vil utføre PPT-funksjoner med utgangspunkt i Stokke.
I forbindelse med drøfting har det fremkommet innspill som prosjektleder har vurdert.
Innspillet peker på at hensynet til faglig sammenheng i tjenesten er så viktig at en
oppdeling av fagmiljøet på flere geografiske områder er uheldig. Prosjektleder har
vurdert at godt lokalt tjenestetilbud bl.a. ivaretas ved lokal tilstedeværelse i alle de tre
sentrumsområdene i den nye kommunen. De ulemper som dette innebærer faglig sett,
vil måtte kompenseres på forsvarlig måte ved organiseringen av tjenesten.

·

b.

Bibliotek og fremtidig servicetorg
Det forslås at biblioteket og fremtidig servicetorg samlokaliseres i bibliotekets
eksisterende lokaler i Stokke, hvor deler av dagens lokaler til NAV også benyttes. Det
endelige antall ansatte knyttet til disse funksjonene er ikke avklart, men ut fra dagens
planer vil trolig seks - syv ansatte arbeide her. Lokalene vil måtte tilpasses noe, for å
ivareta nødvendig diskresjon overfor innbyggere og brukere av servicetorget.

ANDEBU

Bygg 26 har ca. 35 arbeidsplasser. Lokaliseringsforslaget innebærer at bygg 26 i all hovedsak er
fullt disponert. Bygget er moderne med gode fasiliteter, og det er i liten grad behov for
bygningsmessige tilpasninger til de forslåtte funksjoner. Når det gjelder sidebygningen til
Herredshuset, er det etter prosjektleders vurdering behov for tilpasninger og oppgraderinger.
Prosjektleder viser også til innspill fra vernetjenesten som har påpekt samme behov. Det er
nødvendig med oppgradering av ventilasjon og enkelte andre bygningsmessige forhold. I tillegg vil
bruk av 2. etg. kunne utløse behov for investeringer knyttet til universell utforming. Prosjektleder vil
måtte komme tilbake med et kostnadsoverslag, men det synes å være behov for investeringer av
en viss størrelse.

1.

Bygg 26

·

Bibliotek og servicetorg
Det forslås at biblioteket og fremtidig servicetorg samlokaliseres i bibliotekets
eksisterende lokaler. Det vil være behov for en viss utvidelse av arealet til funksjonene,
samt et behov for noe mer administrative kontorarbeidsplasser enn dagens situasjon.
Dette medfører at den samlede funksjonen også må ta i bruk to kontorer i 2 etg. Det
endelige antall ansatte knyttet til disse funksjonene er ikke avklart, men ut fra dagens
vurdering vil trolig fem ansatte arbeide her. Lokalene vil måtte tilpasses noe, for å
ivareta nødvendig diskresjon overfor innbyggere og brukere av servicetorget.

·

Landbrukskontoret
Det foreslås at landbrukskontoret lokaliseres i bygget. Det er fem ansatte som vil ha sitt
daglige virke her.
En slik lokalisering representerer i utgangspunktet et godt tilbud mot store deler av
brukere av tjenestene. På den annen side innebærer forslaget også ulemper, ved at
samhandling med særlig Plan og byggesak og Klima og miljø seksjonene kan
vanskeliggjøres. Prosjektleder vurderer at ulempene kan kompenseres til en viss grad
ved bruk av teknologiske løsninger og nye arbeidsformer.

·

Helse, sosial og omsorg – Oppvekst og kunnskap
Prosjektleder har vurdert et tverrfaglig miljø i Andebu, for å kunne tilby et godt lokalt
tjenestetilbud til brukere og innbyggere. Det forslås en videreføring av dagens tilbud,
hvor et familie- og helsesenter med integrerte funksjoner innenfor PPT og barnevern
lokaliseres i bygget. Dette innebærer at i størrelsesorden 22 ansatte vil arbeide i disse
lokalene. Disse fordeler seg på ca. 18 personer knyttet til helsestasjonen og familie og
helsefunksjoner generelt. Videre vil to ansatte være knyttet til barnevern og to ansatte
knyttet til PPT spesielt.
Det vil kunne være enkelte arealer som ikke er bemannet/benyttet hver dag. Dette
gjelder blant annet egnet areal for NAV-tjenester. Enkeltfunksjoner vil også møte
innbyggere/bruker ute på andre arenaer. Prosjektleder mener at byggets
møteromsfasiliteter og egnethet for publikumskontakt for øvrig, representerer
nødvendige fasiliteter for å kunne levere gode tjenester.
Når det gjelder innspill fra drøftingsmøtet vedrørende ett fagmiljø innenfor PPT, vises til
vurderingene over vedrørende Stokke. Prosjektleder har også fått innspill knyttet til
viktigheten av et tverrfaglig samlet fagmiljø lokalt i den nye kommunen. Med
herværende forslag, mener prosjektleder dette innspillet ivaretas på en god måte.

2.

Sidebygningen

Som tidligere orientert foreligger flere alternative muligheter for lokalisering og for utnyttelse av
sidebygningen. Prosjektleder mener det er hensiktsmessig å legge til rette for gode møtelokaler i
bygningen, både for administrasjonen i den nye kommune og for politiske utvalgsmøter. Det

foreslås derfor at deler av bygget disponeres til slikt formål. Prosjektleder foreslår videre at
sannsynlig økt behov for administrative kontorarbeidsplasser for skoletjenesten i Andebu dekkes
ved disponering av dette bygget. Den økonomiske rammen for lokalisering i sidebygningen må
prosjektleder komme tilbake til.

c.

SANDEFJORD

Forslaget innebærer at hoveddelen av de fem kommunalområdene og andre sentrale
stabsfunksjoner lokaliseres i rådhuset i Sandefjord. Prosjektleder vurderer dette som den beste
løsningen ut fra de føringer og kriterier som ligger til grunn for lokaliseringsprosessen. I rådhuset er
det i dag ca. 260 kontorarbeidsplasser. Forslaget innebærer noe høyere arealeffektivitet. I
Søebergkvartalet er i dag i underkant av 130 kontorarbeidsplasser. Forslaget legger opp til noe
høyere arealeffektivitet også her. Forslaget innebærer visse tilpasninger i byggene, men
kostnadene anses å være begrenset.

Forslaget medfører at enkelte funksjoner vil måtte flytte ut fra dagens arealer. Dette gjelder
pensjonskassen som i dag er lokalisert i rådhuset. Kommunen har ikke plikt til å stille lokaler til
disposisjon, men prosjektleder er i dialog for å se på mulige alternative løsninger.

Videre vil parkeringsenheten og frikjøpte hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet som er lokalisert i
Søebergkvartalet, måtte lokaliseres andre steder. Prosjektleder vil i forbindelse med planen for
gjennomføringen av lokaliseringsprosessen sørge for alternativ lokalisering for disse. Det samme
gjelder alle øvrige frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i den nye kommunen. Plikten til
å stille arealer til disposisjon for disse, vil bli ivaretatt i gjennomføringsplanen. Prosjektleder har
undersøkt mulige løsninger.

1.

Rådhuset

Prosjektleder vurderer som hensiktsmessig at rådmann, assisterende rådmann, kommuneadvokat
og noen ansatte innenfor sentrale stabs- og støttefunksjoner lokaliseres i «rådmannsfløyen» i 2.
etg. i rådhuset. Deler av arealet kan bli disponert til enkelte andre sentrale funksjoner/ledere.
Prosjektleder ser det naturlig at ordfører og varaordfører tilbys kontorer som dagens løsning i 2. etg.
i nær tilknytning til «rådmannsfløyen». I tillegg foreslås avsatt to større felleskontorer til folkevalgte,
samt ett møterom dedikert til folkevalgte.

Prosjektleder foreslår videre at politisk sekretariat, enhet for strategi og samfunn lokaliseres nær
rådmannens kontor. Når det gjelder de fem kommunalområdene, forslås som nevnt disse lokalisert
i bygget. Dette gjelder Helse, Sosial og Omsorg, Oppvekst og Kunnskap, Miljø og Plan, og
Næringsutvikling og Eiendomsforvaltning. Kultur, Friluftsliv, By- og Stedsutvikling forslås lokalisert i
dagens lokaler i rådhuset/Hjertnes Kulturhus.

Når det gjelder fremtidig servicetorg foreslås dette samlokalisert med biblioteket.
Prosjektleder foreslår videre at IKT-avdelingen og Organisasjon og HR- avdelingen lokaliseres i
rådhuset.

Med dette forslaget vil rådhuset være fullt disponert.

2.

Søebergkvartalet

Prosjektleder foreslår at PPT, Familie- og helse og Barnevernet lokaliseres i Søebergkvartalet.
Prosjektleder viser til forslag til lokalisering av deler av disse funksjonene i Stokke og Andebu.

Dette forslaget innebærer at dagens fasiliteter i stor grad kan benyttes videre. Ansatte i dagens
Sandefjord kommune har sine arbeidsplasser i dette bygget. Med visse tilpasninger og utnyttelse av
arealene som dagens innkjøpsavdeling i Sandefjord kommune, Utdanningsforbundet og
parkeringsenheten benytter, vil kvartalet bli effektivt utnyttet med den nye lokaliseringen. Det vil
etter prosjektleders vurdering være begrenset behov for bygningsmessige tilpasninger. Omfanget
av kostnader som utløses av tilpasningene, vil prosjektleder komme tilbake til.

Med dette forslaget vil Søebergkvartalet være fullt disponert.

3.

Gjennomføring av lokaliseringen

Så snart vedtak om lokalisering foreligger, vil prosjektleder utarbeide en plan for gjennomføring.

Denne planen vil bli utarbeidet av en prosjektgruppe som sammen med den enkelte
kommunalsjef/stabsleder ser nærmere på aktuelle arealer og organiseringen av disse. Det vil bli
vektlagt hensiktsmessige arbeidsplasser for de ansatte. I en større avveining vil også
arealeffektivitet og kostnader utløst av tilpasninger/oppgraderinger være elementer. Prosjektleder
vil legge vekt på åpne landskapsløsninger og fleksible- og prosjekttilpassede arbeidsplasser, som
inviterer til nye arbeidsformer med teknologiske fasiliteter. Prosjektleder vil invitere til innspill på
planen fra de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.

Prosjektleder legger opp til at gjennomføringsplanen ferdigstilles i midten av januar. Dette
innebærer at de fleste av de ca. 450 berørte ansatte ikke skal begynne sin flytteprosess før i 2017.

Som tidligere orientert om har prosjektleder funnet det nødvendig å påbegynne lokaliseringen av
Dokumentsenteret i Stokke. Det er kritisk at funksjonene som skal utføres her, er operative ved
inngangen til det nye året.

Prosjektleders vurdering

Prosjektleder vurderer etablering av Dokumentsenter i Stokke før 31.12.16 som så viktig, at denne
prosessen er iverksatt.

Forslaget til lokalisering i Andebu, Stokke og Sandefjord som her er beskrevet, oppfyller etter
prosjektleders mening de vedtatte politiske prinsipper og senere uttrykte føringer for lokalisering.
Underveis i lokaliseringsprosjektet har tillitsvalgte og hovedverneombudet vært delaktige, både i
prosjektgruppa og i forbindelse med drøfting. Deres bidrag og innspill har vært verdifulle for
prosessen og gitt Prosjektleder et enda bedre grunnlag for å gjøre sine vurderinger.

Prosjektleder vurderer det beskrevne forslaget som det beste ut fra de kriterier som er satt for
lokaliseringsprosessen. Ingen av de fem mulige alternative løsningene representerer grep som
medfører full skår på alle kriterier. For ordens skyld vil prosjektleder også peke på at det i arbeidet
med lokaliseringsprosessen, har blitt vurdert om ytterligere alternativer kunne skapt ennå bedre
løsninger. Prosjektleder har ikke sett dette som realistisk. Generelt har også fremdrift vært viktig.
I de avveininger som prosjektleder har måttet foreta, er hensynet til innbyggere/brukere i den nye
kommunen gitt størst vekt.

Prosjektleders vurdering er at lokaliseringsforslaget gir gode løsninger på de aller fleste områder.
De ulemper som oppstår, vil bli kompensert for så langt som mulig innenfor praktiske og
økonomiske rammer.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Geir H. Bjelkemyr-Østvang
Saksbehandler
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Prosjektleders innstilling:
Under forutsetning av at delegeringsreglementet vedtas av kommunestyret den 13. desember 2016
anbefaler prosjektleder at formannskapet fatter følgende vedtak:
Prosjektleder får disponeringsfullmakt over resterende del av tilskuddsmidlene på 5.302.000 kr.
Vedlegg:
Vedlegg - Disponering-tilskudd-SAS

Bakgrunn
I 2015 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet
·
·

40 mill. kr i økonomisk støtte for å dekke engangskostnader til etablering av nye Sandefjord
kommune (mottatt i 2015),
2 mill. kr til å spre informasjon og gi råd til andre kommuner i forbindelse med
kommunesammenslåingen (mottatt i 2015)

2,2 mill. kr av tilskuddsmidlene ble brukt i 2015.

Ved regnskapsavslutningen for 2015 ble ubrukt del av tilskuddsmidlene med samlet 39,8 kr avsatt
til bundet fond. Hittil i 2016 har Fellesnemnda disponert 32,6 kr av fondsmidlene, mens
formannskapet har disponert 1,9 mill. kr til godtgjørelser til folkevalgte i 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga nye Sandefjord 5 mill. kr til infrastrukturtiltak i
2016. Tilskuddsmidlene er basert på søknad fra nye Sandefjord til konkrete infrastrukturtiltak.

Det gjenstår 5,3 mill. kr av midler som er avsatt på bundet fond og som Fellesnemnda og
formannskapet ikke har behandlet disponeringen av.

Tilskuddsmidlene har vært forutsatt disponert av Fellesnemnda. Kommunestyret erstattet
fellesnemnda etter konstitueringen 19. oktober 2016.

Prosjektleders vurdering
Det påløper utgifter som er en konsekvens av kommunesammenslåingen, utgifter som går til å få
nye Sandefjord «på lufta» 1. januar 2017 samt at det er gjennomført tiltak for å få sammensveiset
organisasjonen i de gamle kommunene for eksempel kommunelekene og utgifter til
folkevalgtopplæring som trenger finansiering. Prosjektleder holder hele tiden oversikt over tiltak og
utgiftsanslag slik at utgiftene holdes innenfor tilskuddsrammene.

Det er stor aktivitet for å tilrettelegge for oppstarten av nye Sandefjord. For å sikre fremdrift og
nødvendige aktiviteter anbefaler prosjektleder at hun gis fullmakt til å disponere over gjenstående
del av tilskuddsmidlene, 5,3 mill kr.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tilskudd til etablering av den nye kommunen,
til informasjonsvirksomhet om kommunesammenslåingsprosessen samt til infrastrukturtiltak.
Departementet krever tilbakerapportering om bruken av tilskuddsmidlene. Prosjektleder anbefaler
at denne saken sluttbehandles av formannskapet den 13. desember 2016. Dersom formannskapet
likevel vil at saken skal behandles av kommunestyret, kan formannskapet videresende saken til
samme dags møte i kommunestyret.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Thor Fjellanger
Saksbehandler

SANDEFJORD KOMMUNE
Vedlegg til Disponering av mottatte statstilskudd til nye Sandefjord

Saksbehandler: Thor Fjellanger

Tall i 1000 kr
Prosjektnr og prosjektnavn (konto)
Tildelt av departementet + ekstra
tilskudd

Vedtak FN

Tilskudd fra staten

1

Etablering av fellesnemnd - Bystyret 2
1/15
Konsulenttjenester - fastsettelse
ledergruppe
Lønn inkl sos. utg. og andre ytelser
2015/2016

Tildelt
ramme
42
000
5
000

Tildelt
prosjekt

-1
89/15

000

89/15
48/15 + 89/15 +
27/16

100
110

-4 110
-50

-4

1187

Temakomite: Nærdemokrati

59/15

-50

1188

Temakomite: Reglement for folkevalgte

-50

250

1189

Temakomite: Bli bedre kjent

59/15
59/15 + 8/16 +
27/16

1190

Ledersamlinger

89/15

-50
-1

550

-1 550
-250
-1

1191

Styrking støttefunksjoner

1192

Ledersamling administrasjon

147001

89/15

500

-1 500
0

-

Tilskudd kirkelig fellesråd

64/15, 89/15

750

-750

147001

Partigrupper 10' pr gruppe

7/16 + 27/16

-80

-80

127004
112054

Ekstra lønn ledere
FN sak 43/16 - Tapt arbeidsfortj.
folkevalgte

49/15 + 43/16

200

2

Diverse driftsutgifter, møter m.v.

89/15

150

876

-876
-200
-150
-1

Politiske godtgjørelser 2016

F.sak 24/2016

864

24/15 + 27/16
24/15 + 27/16
80/15 + 21/16 +
27/16

278

-1 864

Tillitsvalgte og politikere
-1
135001
127081

Tillitsvalgte 20% for 2015 og 2016
Tillitsvalgte 20% for 2015 og 2016

135001

Godtgjørelse politikere 30' kr

-858
-420
-

690

-690

-1
52/15
52/15
52/15

500

1180
1181

Temakomite: Kommunevåpen og
ordførerkjede
Kommunevåpen
Ordførerkjede

20/16 + 94/16
20/16 + 94/16
20/16 + 94/16
20/16 + 94/16

550

1184
1185
1186

FN sak 20/16 - Nyttårsmarkering
Lokale arrangementer 31.12.16
Nyttårskonsert Hjertnes 14.01.17
Folkefest i Badeparken lørdag 27. 05.17

59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16

180

1182
1183
1887

Til prosjektleders disp. jfr.de 4
kartleggingsomr.
Personal/HR
Interkommunale selskaper og samarbeid
SAS- nytt sak/arkiv-system

-750
-750
-1
-300
-550
-700
-2
-180
-100
0
-1 900
-21

1839
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1855
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1884
1885
1886
1888

IKT
Ny backupserver 2016
SAS - Nettverk - Trådløst nett ny
kontroller
SAS - Nettverk - Trådløse punkter lisens
Cisco One
SAS - Nettverk - Styrking
kjernenett/infrastruktur
SAS - Nettverk - Fiber Stokke-Andebu
SAS - Nettverk - Fiber Stokke-Sandefjord
SAS-nettverk fiber Andebu - Sandefjord
Ny brannmurløsning/internettilgang
SAS - Lisenser, andre enn Microsoft
SAS - Lisenser, Microsoft
SAS - HSO - Sosial
SAS - HSO - EPJ (pleie og omsorg)
SAS - HSO - Barnevern
SAS - HSO- Helsestasjon
SAS - MP - Kommunalteknikk
SAS - NE - Eiendom
SAS - Skoleadministrativt system
SAS - Kart/oppmåling
SAS - Leie fiber Sandefjord Bredbånd
SAS - Dokumentasjon kommunens nett
SAS - AD/LCS
SAS - Serverrom: SAN, servere,
div.programvare
SAS - IKT diverse
SAS - Agresso økonomisystem
SAS - HRM lønns- og personalsystem
SAS - IKT overtid

970
-1 300
59/15 + 64/16

-110

59/15 + 64/16

-110

59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16

-1 100
-1 200
-55
-180
-500
-1 100
-400
-837
-2 000
-152
-152
-520
-150
-1 755
-1 000
-750
-250
-2 000

59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
59/15 + 64/16
Disp. i etterkant

-2 100
-2 709
-600
-440
-500
5

Udisponert

302
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