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
Side4

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:
Side5

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.
Side7

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
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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:
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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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