
  

SANDEFJORD KOMMUNE (0710) 
KOMMUNESTYRET SANDEFJORD 

 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Møtested: Bystyresalen  
Dato: 13.12.2016 
Tidspunkt: 13:00 
 
Forfall meldes til møtesekretær Anne Hilde Halle – anne.hilde.halle@sandefjord.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale 
 
Budsjettdokumentet ligger som vedlegg på iPad løsningen. Eventuelle ønsker om 
budsjettdokumentet på papir kan rettes til møtesekretær. 
 
Saksnr Innhold 
23/2016 Godkjenning av møteprotokoll 08.11.2016 
24/2016 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) 
25/2016 Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 

(delegeringsreglement) 
26/2016 Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) 
27/2016 Reglement for klagenemnd 
28/2016 Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
29/2016 Reglement for eldreråd 
30/2016 Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Sandefjord kommune 
31/2016 Regional plan for vannforvaltning  - Videre medvirkning i vannområdene 

Horten-Larvik og Auli-vassdraget fra 2017 
32/2016 Ny forskrift for vilkårsparkering - konsekvenser for drift og publikum 
33/2016 Kjøp av strøm i Sandefjord kommune fra 1.1.2017 
34/2016 Gravplassforvaltning – Forslag til avtale 
35/2016 Handlingsplan digitalisering 
36/2016 Valg av valgstyre 2017-2019 
37/2016 Stortingsvalget 2017 
38/2016 Praktisering av godtgjørelsesreglement for folkevalgte i 2016 
39/2016 Valg av leverandør for utførelse av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i 

Sandefjord kommune (0710) 
40/2016 Samarbeidsavtale NAV og Sandefjord kommune 
41/2016 Overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i 

Vestfold HF 
42/2016 Planprosess for nytt sykehjem 
43/2016 Egenbetaling i kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon 
44/2016 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2018-2021 - Høringsuttalelse fra 

Sandefjord kommune 
45/2016 Avgiftssatser for 2017 for vann, avløp, renovasjon og septik. 
46/2016 Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider etter matrikkelloven 
47/2016 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven. 
48/2016 Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner etter Plan- og 

bygningsloven. 
49/2016 Gebyr for gravemelding og arbeidsvarsling 

mailto:anne.hilde.halle@sandefjord.kommune.no


50/2016 Tilsyns- og feiegebyr i Sandefjord kommune 
51/2016 Forskrift om anløpsavgift, priser og vilkår for Sandefjord kommunes 

sjøområder for 2017 
52/2016 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
53/2016 Forespørsler - Kommunestyret 13.12.16 
 

 
Møteinnkallingen er lagt ut på iPad og på nye Sandefjord kommunes nettside. 
 
Sandefjord, den 08.12.2016 
 
__________________________________ 
Bjørn Ole Gleditsch  
 

__________________________________ 
 
møtesekretær 

 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5067 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 08.11.2016 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
23/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll fra Kommunestyrets møte 8. november 2016 godkjennes.  
 

 

Vedlegg: 
Møteprotokoll KST 08.11.2016 
Vedlegg sak 15-2016 - Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Vedlegg sak 15-2016 - NOTAT - sak 04-2016 VA-forskrifter 
Vedlegg KST sak 20-2016 - Møteplan 2017 
 
 

 

 

 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) 
Kommunestyret  
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 
 

Møtested: Bystyresalen i Sandefjord 
Dato: 08.11.2016 
Tidspunkt: 18:00 – 19:30 

 
 
  
  

  

Funksjon Navn: Parti Møtt for: 

Medlem Bjørn Ole Gleditsch H  

Medlem Tor Steinar Mathiassen H  

Medlem Grethe Østgård H  

Medlem Jan Tore Rui-Haugerød  H  

Medlem Anne Strømøy H  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Elin Hasås H  

Medlem Anders Sperre H  

Medlem Sigurd Vedvik H  

Medlem Thomas Mørk Bjørvik H  

Medlem Audun Tjomsland H  

Medlem Renate Sølversen H  

Medlem Hanne Børresen Johansen H  

Medlem Geir Ellefsen H  

Medlem Erling Fredrik Sørhaug H  

Medlem Yllka Neziri H  

Medlem Marit Langås Danielsen H  

Medlem Bjørn Hoelseth H  

Medlem Ellen Dyring Schjelderup H  

Medlem Liv Margit Karto H  

Medlem Victor Fuglaas Holte-
Nilssen 

H Forfall ingen vara  

Medlem Raymond Birger Skoglund H Forfall ingen vara 

Medlem Trond Clausen H  

Medlem Cathrine Andersen FRP  

Medlem Harry Gran FRP  

Medlem Øyvind Lorentzen FRP  

Medlem Erik Monsen FRP  

Varamedlem Ingar Eikbråten FRP Roy Standal 

Medlem Hilde Hoff Håkonsen  AP  

Medlem Arild Theimann AP  

Medlem Bjørn Orerød AP  

Medlem Nils Ingar Aabol AP  

Medlem Lozan Balisany AP  

Medlem Wenche Davidsen AP  

Medlem Kjetil Olsen AP  



Side2 
 

Medlem Birgit Pettersen AP  

Medlem Per Reidar Karlsen AP  

Medlem Henriette Elnan Steinsholt  AP  

Medlem Erlend Hem AP  

Medlem Pournima Namdeo Patil AP  

Medlem Oddvar Myklebust AP  

Varamedlem Steinar Mathias Svimbil 
Mørken 

AP Tor Edvard Strand 

Medlem Karin Vabog Christensen AP  

Medlem Odd Rune Langeland MDG  

Medlem Charlotte Jahren Øverbye SV  

Varamedlem Hilde Hansen SV Ivar Otto Myhre 

Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF  

Medlem Inga Margrethe Krossøy KRF  

Medlem Morten Moholdt KRF  

Varamedlem Fredrik Sørli Borg KRF Bjørn Einar Grytnes 

Medlem Karin Virik V  

Medlem Nils Økstad Fischer V  

Medlem Bjarne Sommerstad SP  

Medlem Ida Cathrine Nilsen SP  

Varamedlem Jon Folkvord SP Jill Eirin Undem 

Medlem Tom Cato Abrahamsen  SP  

Varamedlem Stian Caius Pedersen UAVH Ole Trygsland Hoelseth 

    

  
  

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

_______________________ 
Mette Wiik 
Møtesekretær 
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Merknader: Det var ingen merknader 
 
Innkallingen: Møteinnkalling godkjent. 
 
Bjørn Ole Gleditsch, H fremmet forslag om følgende regler for taletid i møtet: 
 

3 minutter til innlegg  
1 minutt til replikk 
2 minutter til svarreplikk. 

 
Forslag fremmet av Gleditsch, H ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sakslisten:  
Saksnr Innhold 
12/2016 Valg av to vararepresentanter til Sandefjord forliksråd 
13/2016 Valg av representant og vararepresentant til styret i Vestfold 

kommunerevisjon 01.01.2017 - 31.12.2019 
14/2016 Valg av administrasjonsutvalg 2017-2019 
15/2016 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer og forskrift om levering av vann til 

hytteområder og enkelt hytter 
16/2016 Selskapsavtale IKA Kongsberg 
17/2016 Samfunnssikkerhet og beredskap 
18/2016 Samarbeidsavtale om overordnet vakt i brannvesenet for Larvik og Sandefjord 

kommune 
19/2016 Ny forskrift for vilkårsparkering - konsekvenser for drift og publikum 
20/2016 Møteplan 2017 
21/2016 Forespørsler - Kommunestyret 08.11.16 
22/2016 Godkjenning av møteprotokoll 19.10.2016 
01/2016 Interpellasjoner - Barnefattigdom - Charlotte Jahren Øverbye SV 

 

 
 
 
 

Saknr. 12/2016 
VALG AV TO VARAREPRESENTANTER TIL SANDEFJORD FORLIKSRÅD 
 

Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

Stein Gaare H og Anne Gro Olafsen H, velges til representanter. 

 

 
 

 

 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
 
Tor Steinar Mathiassen, H fremmet følgende forslag: 
 
Medlemmer og varamedlemmer til Sandefjord Forliksråd: 

Leder Liv Margit Karto H 1. Varamedlem Stein Gaare H 

Medlem Øyvind Lorentzen FRP 2. Varamedlem Hilde Hansen SV 

Medlem Grethe Paaske 
Gulbrandsen 

AP 3. Varamedlem Anne Gro 
Olafsen 

H 
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Det ble votert over forslag fremmet av Mathiassen, H: 
Forslag fremmet av Mathiassen, H ble enstemmig vedtatt med 55 stemmer. 
 
 
 
KSTs 12/2016 vedtak: 
 
Medlemmer og varamedlemmer til Sandefjord Forliksråd: 

Leder Liv Margit Karto H 1.Varamedlem Stein Gaare H 

Medlem Øyvind Lorentzen FRP 2.Varamedlem Hilde Hansen SV 

Medlem Grethe Paaske 
Gulbrandsen 

AP 3. Varamedlem Anne Gro Olafsen H 

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

 
 
Saknr. 13/2016 
VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I VESTFOLD 
KOMMUNEREVISJON 01.01.2017 - 31.12.2019 
 

Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 
Christen Agerup velges som representant 
Jon Henrik Grindlia H, velges som vararepresentant. 

 

 
 

 
 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 55 stemmer. 
 
KSTs 13/2016 vedtak: 
 
Styrerepresentanter til Vestfold kommunerevisjon 01.01.2017 – 31.12.2019: 

Medlem Christer Agerup uavh Varamedlem Jon Henrik Grindlia H 

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

 
 
Saknr. 14/2016 
VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2017-2019 
 

Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

Roy Standal           Frp Stokke 

Cathrine Andersen Frp Sandefjord 
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Thomas Mørk Bjørvik H Sandefjord 

Grethe Østgård H Stokke 

Inga Margrethe Krossøy Krf Stokke 

Nils Ingar Aabol Ap Stokke 

Jan Magnar Antonsen  SV Stokke 

  Repr. fra de ansatte 

  Repr. fra de ansatte 

  Repr. fra de ansatte 

 
Roy Standal foreslås som leder. 
Thomas Mørk Bjørvik foreslås som nestleder. 

Varamedlemmer: 
H: 
Lars Viggo Holmen 
Tor Steinar Mathiassen 
Anne Strømøy 
Hanne Børresen Johansen 
 
Ap: 
Lozan Balisany 
Arild Theimann 
Bjørn Orerød 
 
Frp: 
Øyvind Lorentzen 
Stian Caius Pedersen 
Tina Natalie Gran 
Wenche Antonsen 
 
SV: 
Frederikke Margrethe Møller 
Hildegerd Gjerstad 
Anders Bonstad Johansen 
 
Krf: 
Tom Cato Abrahamsen (SP) 
Bror-Lennart Mentzoni 
Maria Olsen 

 

 
 

 
 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
Bjørn Ole Gleditsch, H fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Representanter fra fagorganisasjonene: 

 

Medlem Anne Merete 
Sørensen 

Fagorg Varamedlem John-Ole Engnes Fagorg 

Medlem Roar Gunnufsen Fagorg Varamedlem Mette Clifton Fagorg 

Medlem Heidi Engen Fagorg Varamedlem Inger Johanne 
Gran 

Fagorg 

 
 
 
Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fremmet av Gleditsch, H ble enstemmig vedtatt med 
55 stemmer. 
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KSTs 14/2016 vedtak: 
 
ADMINISTRASJONSUTVALG 2017-2019: 

Leder Roy Standal FRP Varamedlem Øyvind Lorentzen FRP 

Medlem Cathrine Andersen FRP Varamedlem Stian Caius Pedersen FRP 

   Varamedlem Tina Natalie Gran FRP 

   Varamedlem Wenche Antonsen FRP 

      

Nestleder Thomas Mørk 
Bjørvik 

H Varamedlem Lars Viggo Holmen H 

Medlem Grethe Østgård H Varamedlem Tor Steinar Mathiassen H 

   Varamedlem Anne Strømøy H 

   Varamedlem Hanne Børressen 
Johansen 

H 

      

Medlem Inga Margrethe 
Krossøy 

KRF Varamedlem Tom Cato Abrahamsen SP 

   Varamedlem Bror-Lennart Mentzoni KRF 

   Varamedlem Maria E. Bjerke Olsen KRF 

      

Medlem Nils Ingar Aabol AP Varamedlem Lozan Balisany AP 

   Varamedlem Arild Theimann AP 

   Varamedlem Bjørn Orerød AP 

      

Medlem Jan Magnar 
Antonsen 

SV Varamedlem Margrethe Fredrikke 
Møller 

SV 

   Varamedlem Hildegerd Gjerstad SV 

   Varamedlem Anders Bonstad 
Johansen 

SV 

      

Medlem Anne Merete 
Sørensen 

Fagorg Varamedlem John-Ole Engnes Fagorg 

Medlem Roar Gunnufsen Fagorg Varamedlem Mette Clifton Fagorg 

Medlem Heidi Engen Fagorg Varamedlem Inger Johanne Gran Fagorg 

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

 
 
Saknr. 15/2016 
FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER OG FORSKRIFT OM LEVERING AV VANN TIL 
HYTTEOMRÅDER OG ENKELT HYTTER 
 

Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sandefjord kommune (0710) vedtas som ny 
forskrift fra 01.01.2017. 

2. Forskrift for levering av vann til hytteområder og enkelthytter for Sandefjord kommune 
(0710) vedtas som ny forskrift fra 01.01.2017. 
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Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
Jan Tore Rui-Haugerød, H fremmet følgende endringsforslag: 
 

Ny ettersendt versjon av «Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sandefjord kommune (0710), 
Vestfold». Med endring jfr ettersendt notat til saken, i § 1-1 e, godkjennes.  
 
 

Kommunestyret støtter forslag fremmet av Rui-Haugerød, H med 55 stemmer 
 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 55 stemmer. 
 
 
KSTs 15/2016 vedtak: 
 

1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sandefjord kommune (0710) vedtas som ny 
forskrift fra 01.01.2017. 

2. Forskrift for levering av vann til hytteområder og enkelthytter for Sandefjord kommune 
(0710) vedtas som ny forskrift fra 01.01.2017. 

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

 
 
Saknr. 16/2016 
SELSKAPSAVTALE IKA KONGSBERG 
 

Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

Kommunestyret godkjenner selskapsavtale for IKA Kongsberg gjeldende fra 
01.01.2017. 

 

 
 

 
 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 55 stemmer. 
 
 
 
KSTs 16/2016 vedtak: 
 

Kommunestyret godkjenner selskapsavtale for IKA Kongsberg gjeldende fra 01.01.2017. 
 
********************************************************************************************************* 
 

 
 
Saknr. 17/2016 
SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 
 

Formannskapets innstilling: 
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Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

1. Helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse vedtas med de anbefalinger og forslag 
til tiltak som fremgår av rapporten. 

2. Overordnet administrativ beredskapsplan vedtas. 
3. Stokke, Andebu og Sandefjords beredskapsplaner på kommunalområdene (delplaner) 

gjelder inntil nye felles planer er utarbeidet i tråd med pkt. 4 i Forhandlingsutvalgets 
utredning. 

 

 
 

 
 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 55 stemmer 
 
 
KSTs 17/2016 vedtak: 
 

1. Helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse vedtas med de anbefalinger og forslag til 
tiltak som fremgår av rapporten. 

2. Overordnet administrativ beredskapsplan vedtas. 
3. Stokke, Andebu og Sandefjords beredskapsplaner på kommunalområdene (delplaner) 

gjelder inntil nye felles planer er utarbeidet i tråd med pkt. 4 i Forhandlingsutvalgets 
utredning. 

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

 
 
Saknr. 18/2016 
SAMARBEIDSAVTALE OM OVERORDNET VAKT I BRANNVESENET FOR LARVIK OG 
SANDEFJORD KOMMUNE 
 

Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

1. Samarbeidsavtale om felles overordnet vakt mellom Larvik og Sandefjord kommune vedtas. 
2. Prosjektleder gis fullmakt til å signere samarbeidsavtalen. 

 

 
 

 

 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 55 stemmer. 
 
KSTs 18/2016 vedtak: 
 

1. Samarbeidsavtale om felles overordnet vakt mellom Larvik og Sandefjord kommune 
vedtas. 

2. Prosjektleder gis fullmakt til å signere samarbeidsavtalen. 
 
********************************************************************************************************* 
 

 
 
Saknr. 19/2016 
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NY FORSKRIFT FOR VILKÅRSPARKERING - KONSEKVENSER FOR DRIFT OG PUBLIKUM  
 

Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

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.  

 
 

 

 
 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
Saken utgår. 
 
 
 
KSTs 19/2016 vedtak: 
 

Saken utgår 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 

 
 
Saknr. 20/2016 
MØTEPLAN 2017 
 

Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

 
Endret møteplan 2017 vedtas. 

 
 

 
 

 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
Cathrine Andersen, FRP fremmet følgende forslag: 
 
 

Nytt forslag til møteplan 2017 med endringer pr 8/11-2016 som vedlagt protokoll, vedtas. 
Møtedato for administrasjonsutvalgets møte i juni for behandling av rammesak fastsettes av 
utvalget selv i januar 2017. 
Administrasjonsutvalgets møter legges til mandager kl 18.00, og Miljø- og planutvalgets 
ekstramøter legges til torsdager kl 18.00. 
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Det ble votert over forslag fremmet av Andersen, FRP. 
Forslag fremmet av Andersen, FRP ble enstemmig vedtatt med 55 stemmer. 
 
 
KSTs 20/2016 vedtak: 
 

Nytt forslag til møteplan 2017 med endringer pr 8/11-2016 som vedlagt protokoll, vedtas. 
Møtedato for administrasjonsutvalgets møte i juni for behandling av rammesak fastsettes av 
utvalget selv i januar 2017. 
Administrasjonsutvalgets møter legges til mandager kl 18.00, og Miljø- og planutvalgets 
ekstramøter legges til torsdager kl 18.00 
 

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

 
Saknr. 21/2016 
FORESPØRSLER - KOMMUNESTYRET 08.11.16 
 
 
 

 
 

 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling: 
Saken utgår 
 
********************************************************************************************************* 
 

 
 
 
Saknr. 22/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 19.10.2016 
 

Prosjektleders innstilling: 
Prosjektleder anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

 
Møteprotokoll fra Kommunestyrets møte 19. oktober 2016 godkjennes.  
 

 
 

 

 
 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Behandling:  
Bror-Lennart Mentzoni, KRF orienterte om feil i partitilhørighet for Trond Clausen, H og Fredrik 
Sørlie Borg, KRF, valgt som vara til Formannskapet. 
 
Prosjektleders innstilling med de endringer som fremmet av Mentzoni, KRF ble enstemmig vedtatt 
med 55 stemmer. 
 
KSTs 22/2016 vedtak: 
 

Møteprotokollen fra Kommunestyrets møte 19. oktober 2016 godkjennes. 
 
 
 

********************************************************************************************************* 
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Saknr. 01/2016 
INTERPELLASJONER - BARNEFATTIGDOM - CHARLOTTE JAHREN ØVERBYE SV 
 
 

 
 

 

Kommunestyret Sandefjord, 08.11.2016 
 
Interpellasjon – Charlotte Jahren Øverbye, SV: 

1468 barn i nye Sandefjord kommune lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Det er 1468 barn for 

mye. Årsaken til dette er mange, og jeg vil ikke så noen tvil om at vi står ovenfor sammensatte 

utfordringer og variabler i vår kommune, men det er for så vidt uinteressant, så lenge det finnes barn 

i dag som vokser opp med fattigdom som en del av hverdagen er det vårt ansvar å hjelpe. 

Vi har lett for å komme med gode og interessante innlegg og tanker om utfordringen som står over 

oss. Den må vi eie. Dessverre handler vi for sjeldent og tenker ofte sammensatt og langsiktig. Det er 

oftest bra. Med slike gode tanker og planer kan vi på sikt mulig hindre at tallet øker og at fler av dem 

som lever i fattigdom klarer å komme seg et steg videre. 

Sandefjord SV er klar over at det største ansvaret ligger hos Regjeringen, men det er også innlysende 

at de ikke har vist vilje til å hjelpe dem som har minst.  

Den største forskjellen mellom deg Ordfører, meg og de som har aller minst, er at vi får 

barnetrygden utbetalt uansett hvor mye vi tjener, men det gjelder ikke de som har aller minst fra før. 

Da teller plutselig barnetrygd som inntekt og blir beregnet inn, og trukket fra hva de skal ha i 

stønader etc. Det er svært urettferdig. Det er jo akkurat disse barna som har størst behov for det, ikke 

omvendt. Det er ikke gratis å ha barn selv om man er fattig. 

Vi vet at de landene og samfunnene med minst forskjeller også er de som fungerer best. Det fører til 

mindre kriminalitet, fler får høyere utdannelse, altså en bedre sosial mobilitet, vi får bedre helse og 

handelstanden både overlever og får bedre økonomiske utsikter når fler kan bruke penger. Det vil si 

det er en vinn - vinn situasjon for alle, at forskjellene mellom oss, særlig på det økonomiske plan, er 

små. 

Det vil også si at de universelle velferdsgodene er de som hjelper mest.. At en barnetrygd er en 

barnetrygd uansett hvem du er, hva du er eller hva du tjener. 

I tillegg går vi ofte i «fattigdomsfellene» når en behovsprøver og setter grenser som ofte kan 

medføre til at det å jobbe ikke «lønner» seg.  

Enhver behovsprøving medfører også store byråkratiske utgifter, noe som absolutt ikke er lønnsomt.  

Sandefjord Sv mener vi bør strekke ut en hånd til de barna som lever i fattigdom i vår kommune. 

Derfor foreslår vi følgende:  

 

1. Det innarbeides i budsjettet for neste år en praksis der NAV ikke ser på barnetrygd som en 

inntekt ved utbetaling av sosialhjelp.  

 

Dette forslaget vil ha en umiddelbar virkning for barna, det vil ikke medføre økt byråkrati og de med 

minst fra før, får litt mer å leve av.  

Mange vil nok mene at vi ikke har mulighet til å hjelpe, det koster for mye. Men Ordfører, om vi 

ikke er villige til å hjelpe de fattige blant oss, hvem skal vi da prioritere? Ønsker ordføreren å 

arbeide for å få dette inn i neste års budsjett? 
 
 
Ordførerens svar: 

I likhet med interpellanten, er også ordføreren opptatt av at barn som vokser opp i 

lavinntektsfamilier skal få et best mulig utgangspunkt for resten av livet. Det er en av våre viktigste 

oppgaver som folkevalgte. Barna er framtiden og de skal tas godt vare på. 

Lavinntekt er i henhold til EU definert som familier som har under 60% av medianinntekten.  

Ordfører har fått informasjon om at kommunenes praksis knyttet til hvorvidt barnetrygd regnes som 

inntekt er ulik. Imidlertid velger de fleste kommuner å regne barnetrygd som inntekt på lik linje med 

familiens andre inntekter. Når NAV vurderer utmålingen av sosialhjelp skal både inntekter og 
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utgifter hensyntas og vurderes. Dette har vært praksis i de tre kommunene tidligere og er det som 

planlegges for nye NAV Sandefjord. 

Utmåling av økonomisk sosialhjelp i NAV Sandefjord vil være i tråd med lovverket. Kommunen er 

pliktig til å vurdere hva som er tilstrekkelig til forsvarlig livsopphold og det skal gjøres en 

individuell vurdering i hver enkelt sak. Ordfører er kjent med at barneperspektivet i sosialtjenesten 

er skjerpet i forholdet til å se til at familier med barn har tilstrekkelig økonomi til at barn kan delta i 

samfunnet. Det betyr at NAV må påse at barnas situasjon blir undersøkt i hver enkelt sak slik at 

barna har de samme forutsetningene til deltakelse i samfunnsliv som andre barn.  

I tillegg til NAVs ordinære tjenester i henhold til sosialtjenesteloven har både NAV og kommunen 

for øvrig innsats mot gruppen lavinntektsfamilier. NAV har nylig fått tilsagn på 2 prosjektstillinger 

som skal jobbe mot målgruppen lavinntektsfamilier. Prosjektstillingene skal følge opp familier i 

målgruppen ved at foreldre kommer i arbeid og kan forsørge sine barn og barna sikres muligheter til 

deltakelse og inkludering i samfunnet slik at de gis samme forutsetninger som andre barn.  

Nye Sandefjord kommune vil arbeide for best mulige levekår for barn som vokser opp i 

lavinnteksfamilier.  Vårt største og viktigste arbeid skjer i de ordinære tjenestene som barnehage, 

skole, helse, NAV og barnevern. Tverrfaglig samarbeid og god samordning av tjenestene rundt barn 

og unge er et satsningsområde i den nye kommunen.  I forbindelse med behandlingen av Grunnlag 

for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, «rammesaken» i juni 2016 ble det også gitt føringer 

på at ordningen med opplevelseskort skal videreføres i den nye kommunen. Dette vil bidra til at barn 

som vokser opp i familier med lav inntekt vil kunne delta på aktiviteter. 

 

Så til interpellantens konkrete spørsmål på om ordfører vil arbeide for at barnetrygd ikke skal ses på 

som en inntekt ved utbetaling av sosialhjelp og å få dette inn i neste års budsjett. For å ta standpunkt 

til dette, vil det være nødvendig med en grundig utredning som viser økonomiske kostnader og andre 

konsekvenser.  

 Ordfører er imidlertid enig i at dagens barnetrygdordning ikke er målrettet nok i å nå de som trenger 

det mest. Det er derfor gledelig at man nå på nasjonalt plan ser på en helhetlig ordning. Også av den 

grunn vil det ikke være hensiktsmessig å ta stilling til denne problemstillingen på nåværende 

tidspunkt.  
 
********************************************************************************************************* 
 

 

 



 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord kommune, 

Vestfold 
 

Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord kommunestyre xx.xxxxxxxxx 2016 med hjemmel lov 16. 

mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd. 

 

§ 1.Generelle bestemmelser 

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt 

av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Aktuelle bestemmelser når det gjelder vann- 

og avløpsgebyrer, er følgende: 

- Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg  

- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)  

- Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)  

- Forskrift xx. xxxxxxx 2016 nr. xxxxx om vann- og avløpsgebyr, Sandefjord kommune, 

Vestfold (dette dokumentet).  

 

Øvrige dokumenter: 

- Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp i Sandefjord kommune (tekniske og 

administrative bestemmelser)  

- Betalingsregulativ  

- Forskrift om levering av vann til hytteområder og enkelt hytter, m/kommentar 

Betalingsregulativet vedtas hvert år av kommunestyret, og er en del av denne forskriften. 

   

 

 

 

§ 1-1. Definisjoner 

I denne forskriften menes med: 

a) Sanitæranlegg: Abonnentseid teknisk innretning for tapping, transport, oppbevaring eller 

rensing av vann eller avløp.  

b) Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnentseide rør, 

installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller 

avløpsanlegg.  

c) Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnentseide private ledninger (stikkledninger) og utstyr 

utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.  

d) Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller 

avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg 

 til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale 

om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.  



e) Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og 

bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård- og 

bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller 

gjennom felles stikkledning. 

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), 

men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår 

av lov om tomtefeste. 

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1, § 27-2 

og § 27-3 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

f) Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i 

henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.  

g) Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.  

h) Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat adkomst og eget kjøkken.  

i) Utleieenhet: areal som leies ut i egen bolig 

j) Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstype 161-

163).  

k) Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i 

Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.  

l) Avløpsvann: Spillvann og overvann.  

m) Spillvann: Forurenset vann fra husholdning, industri eller landbruk 

n) Overvann: overflatevann/regnvann 

 

 

§ 1-2. Gebyrtyper 

 

Gebyrtypene er: 

a) Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp.  

b) Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp.  

c) Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere.  

d) Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning.  

e) Gebyr for midlertidig tilknytning. 

 

   

§ 1-3. Gebyrsatser 

 

Gebyrsatser fastsettes i betalingsregulativet, godkjennes av kommunestyret og i trer i kraft fra 

det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 

  

 

§ 1-4. Klage og omgjøring 

 

Avgjørelse etter forskriften, som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI, og 

kan påklages i tråd med kommunens til en hver tid vedtatte klage institusjon. 

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. 

 § 1-5. Fritidsboliger 



 

For fritidsboliger gjelder tilsvarende regler som for bolig, i tillegg gjelder Forskrift om 

levering av vann til hytteområder og enkelt hytter. 

 

 

§ 2. Engangsgebyr for tilknytning 

 

§ 2-1. Gebyrplikt 

 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for 

tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. 

 

Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller: 

a) Nybygg 

b) Tilleggsgebyr kreves for tilbygg eller påbygg som øker bygningens areal når utvidelsen er 

større enn 100 m2. 

c) Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet  

d) Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent  

e) Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. 

vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.  

 

Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller: 

a) Bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for 

tilknytningen  

b) Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg. 

   

 

§ 2-2. Utforming av gebyret 

 

Engangsgebyret for tilknytning fastsettes etter bruksareal på bolig- eller næringsbygget med  

pris pr m2, beregnet med grunnlag i NS 3940 eller eksisterende arealdata. 

  

 

§ 2-3. Gebyrsats 

 

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett 

byggesøknad eller søknad om tilknytning. 

  

 

 

 

 

 

 



§ 2-4. Ansvar og betalingsfrist 

 

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. Gebyret forfaller ved 

igangsettelsestillatelse i byggesak. 

Engangsgebyret for tilknytning forfaller til betaling når igangsettelsestillatelse er gitt eller 

senest ved tilknytning. Ved utvidelse av eksisterende bygg forfaller engangsgebyret til 

betaling senest 2 måneder etter godkjent byggesøknad. 

 

§ 3.Årsgebyr 

  

§ 3-1. Gebyrplikt og ikrafttreden 

 

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som: 

a) er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsledning 

b) er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.  

 

Gebyrplikten inntrer: 

a) for enhet med stipulert forbruk: 3 mnd. etter at igangsettelsestillatelse er gitt. 

b) for øvrige enheter: når vannmåler er, eller skal være installert. Vannmåler skal installeres 

samtidig som eiendom tilknyttes kommunalt ledningsnett. 

  

§ 3-2. Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling 

 

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det 

tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles 

gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. 

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen 

er godkjent. For øvrig henvises det til § 4-3. 

  

 

§ 3-3. Ansvar for gebyrene 

 

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten 

eller annen regningsmottaker. 

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. 

Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for 

mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er 

fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter «Lov om pant» § 6-1. 

Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.  

Dersom årsgebyr ikke er betalt innen en måned etter at abonnenten har mottatt annen gangs 

varsel om innbetaling, kan teknisk etat stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. 

For oppmøte i forbindelse med avstenging og åpning av vannforsyning skal abonnenten betale 

tilleggsgebyr (stengegebyr) som fremkommer av gebyrregulativet. 



§ 3-4. Utforming av gebyrene 

 

Årsgebyret består av todelt gebyrmodell: 

- En fast del (fastledd)  

- En variabel del (forbruksledd).  

 

En fast del skal dekke en andel av kommunens faste kostnader, mens mengdevariabel del 

betales etter vannforbruk i m³, målt eller stipulert. Hvor stor andel av årsgebyr som skal være 

hhv. fast og mengdevariabel del, fastsettes hvert år i betalingsregulativet. Det samme gjelder 

gebyrsatser. For alle boligkategorier beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet/ 

utleieenhet. 

Mengdevariabeldelen beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³. 

Det gis ikke nedsatt gebyr for storbrukere av vann. 

  

 

§ 3-5. Ansvar for opplysninger om abonnent 

 

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. 

Inntil kommunen har mottatt melding og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra 

matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere. Ved feil opplysninger om 

boenhete/utleieenheter hos kommunen kan årsavgift etterfaktureres i inntil 3 år. 

  

 

§ 3-6. Beregning av gebyr 

 

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr. 

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen 

fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er 

frakoblet (plugget) ved hovedledningen. 

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av 

avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på 

egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett. I slike tilfeller må abonnenten installere 

avløpsmåler. Eller egen måler for vannet som ikke tilføres kommunalt avløpsnett. 

 

For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt 

ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, betales ikke avløpsgebyr. Slikt 

vann skal måles separat. 

  

 

 

 

 

 

 



§ 3-7. Betaling etter stipulert forbruk 

 

For boliger godkjent før 1.1.2018, og som ikke har installert vannmåler, skal abonnenten 

betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk basert på boligens bruksareal. 

 

§ 3-8. Betaling etter målt forbruk 

 

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk, 

det vil si basert på installert vannmåler. 

 

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved: 

- Næringsbygg  

- Offentlige formål o.l.  

- Nye boliger etter 01.01.2018 

- Gårdsbruk, alle bygninger som har innlagt vann fra kommunalt nett med egen måler eller 

fellesmåler.  

- Eiendommer med svømmebassenger  

- Boliger med utleieenhet 

-Andre bygg som har installert vann men ikke er definer som bolig i matrikkelen.  

 

Boligabonnenter har på sin side rett til monterte vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk 

fremfor å betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk. 

Kommunen kan også pålegge abonnent med stipulert forbruk å installere vannmåler og betale 

gebyr etter målt forbruk. 

 

Årsgebyr beregnes som: 

 

Årsgebyr (kr)= fastledd + målt forbruk (m³) x pris (kr/m³ ) 

 

 

§ 3-9. Retting av feil gebyrberegning 

 

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen 

rettes og differansen gjøres opp. Hvis det er feil i matrikkelen som krever bruksendring for å 

få rettet opp har dette ikke tilbakevirkende kraft avgiftsmessig. Krav som er foreldet etter 

reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke. 

  

 

§ 3-10. Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag 

 

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel 

forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg.  Kommunen plikter å bidra til å 

avklare ansvarsforholdet. Abonnenten kan kreve redusert gebyr i følgende tilfeller: 

 



-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer 

-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyning mer enn 2 ganger i løpet av et kalenderår, og hvert 

avbrudd varer mer enn 8 timer. 

Krav om redusert gebyr må fremmes innen 4 uker etter at forholdet oppsto, dersom ikke 

kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon. 

 

 

 § 3-11. Fritak for gebyrer 

 

Det gis ikke fritak for årsgebyret, men abonnenten kan søke om fritak fra den delen av gebyret 

som omhandler mengdevariabel del (faktisk vannforbruk eller avløpsutslipp) når eiendommen 

er fysisk frakoblet kommunens ledningsnett. Fritaket vil tidligst gjelde fra neste termin, etter 

at kommunen har mottatt melding om at vanninntak er plombert. 

 

Frakobling/plombering må utføres av en representant fra kommunen eller godkjent rørlegger 

som dokumenter til kommunen. Kostnadene ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut 

av abonnenten. 

 

§ 3-12. Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning 

 

Beregnes som en fast sum hver stengning. Gebyrsatsen framgår hvert år av 

betalingsregulativet. 

  

 

§ 3-13. Pålegg om utbedring 

 

Kommunen kan gi et pålegg om utbedre private avløpsanlegg innen frist. jf. 

forurensingsloven § 7. I henhold til forurensingsloven § 73 kan det gis et forurensingsgebyr 

dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke 

etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensingsloven 

§ 74. 

 

Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som 

grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er 

utgått, stipuleres årsforbruket. 

 

 

§ 4.Vannmåler 

  

§4-1. Kostnader 

 
Kostnader i forbindelse med anskaffelse og vedlikehold av vannmålere bæres av abonnenten. 

Måleren forblir abonnentens eiendom. Kommunen godkjenner type, plassering og størrelse på 

måleren. 



 

 

 

§4-2. Ansvar 

 

Måleren skal holdes lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir måleren skadet, skal 

abonnenten straks meddele dette til kommunen og sørge for reparasjon eller nyanskaffelse. 

 

 

§ 4-3 Installasjon 

 

Installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måler, skal 

foretas av godkjent rørlegger i samsvar med det til en hver tid gjeldende regler for Sandefjord 

kommune. Endringen skal umiddelbart meldes kommunen. 

 

 

§ 4-4 Feilmåling 

 

Ved feilmålinger hvor feilmålte mengde ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, bestemmer 

kommunen avgiften skjønnsmessig basert på antatt forbruk i perioden. 

 

 

§4-5 Kontroll 

 

Kommunen kan etter eget initiativ eller etter anmodning fra abonnenten, foreta kontroll av 

vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5%, skal vannmåleren skiftes 

eventuelt kalibreres innen angitt tidsfrist. 

 

 

§ 4-6. Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere. 

 

Beregnes som fast sum ved hvert frammøte 

 

 

§4-7 Tidsfrister 

 

Hvis tidsfrister for skifte/kalibrering ikke overholdes, sees det bort fra fremtidig måleresultat. 

Det kan faktureres med stipulert forbruk basert på det dobbelte av et gjennomsnitt av de siste 

3-års forbruk. 

 

 

§4-8 Pålegg  

 

Dersom abonnenten unnlater å etterkomme pålegg om installasjon av vannmåler innen den 

fastsatte tidsfristen, kan vannforbruket for vedkommende termin fastsettes til antatt forbruk 

ganger 2. Tilleggsgebyret løper fra fristen for gjennomføring er ute og inntil tiltaket er 

gjennomført. Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens 

krav til plassering 

 

 



 

 

 

§4-9 Plombering 

 

Det er krav om at måler skal plomberes.  Plomberte målere kan kun åpnes eller demonteres 

under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, kan vannforbruket for 

vedkommende termin fastsettes til antatt forbruk ganger 2. 

 

 

 

 

§4-10 Vannmålerskjema 

 

Ved utskifting skal godkjent rørlegger skifte måler og fylle ut vannmålerskjema med alle 

opplysninger. Vannmålerskjema må fylles ut med gammelt og nytt målernummer samt 

gammel og ny målerstand. Rørlegger skal forespørre om abonnenten ønsker test av gammel 

måler før utskifting. 

 

§4-11 Korrigering av vannavgift 

 

Dersom det oppdages feil i avgiftsfastsettelsen, skal oppgjør for feilen korrigeres for de siste 3 

års innbetalte avgifter. Det benyttes en avgiftssats som gjaldt de respektive år med justering 

for rentetap. 

 
 

§ 5. Næringsvannmålere 

 

§5-1 Avlesning 

 

Avlesing av vannmåler skal gjøres en eller flere ganger pr. år, avhengig av forbruk. Dersom 

målerstand ikke innmeldes eller det innmeldes feil målerstand, kan kommunen fastsette 

forbruk basert på tidligere års forbruk eller etter skjønn. 

 

 

§5-2 Vannmålertype 

 

Vannmålertype og utsettingstid (tid mellom hver kalibrering eller utskifting) skal til en hver 

tid godkjennes av Sandefjord kommune. Vannmålere installert hos næringsabonnenter har en 

utsettingstid på max 8 år avhengig av type og modell. Kostnader i forbindelse med kalibrering 

eller utskifting skal i sin helhet bæres av abonnenten. 

 

 

§5-3 Vannmålergebyr 

 

Det påløper et vannmålergebyr for administrasjon. 

 

Ved eierskifte skal tidligere eier sørge for avlesning slik at avregning kan foretas 

 



 

 

 

§6. Boligvannmålere 

 

§6-1 Avlesning 

 

Avlesing av vannmåler skal gjøres en gang pr. år. Hvis målerstand ikke innmeldes eller det 

innmeldes feil målerstand, kan kommunen benytte stipulert standardforbruk som 

avregningsgrunnlag. Det kan også fastsettes forbruk basert på tidligere års forbruk eller etter 

skjønn. 

 

 

 

§6-2 Vannmålertype 

 

Vannmålertype og utsettingstid (tid mellom hver kalibrering eller utskifting) skal til en hver 

tid godkjennes av Sandefjord kommune. Boligvannmålere skal ha en utsettingstid på 8-10 år. 

Kostnader i forbindelse med kalibrering eller utskifting skal bæres av abonnenten 

 

 

§6-3 Vannmålergebyr 

 

For de som velger avregning etter måler påløper et vannmålergebyr for administrasjon. 

Gebyret påløper i sin helhet selv om avregning etter måling bare skal gjelde deler av året. 

 

 

§6-4 Opphør av måler 

 

Når vannmåler er installert kan abonnenten velge å si opp avregning etter måler og gå over til 

avregning etter stipulert normalforbruk. Abonnenten vil da ikke bli belastet med det årlige 

målergebyret.(Gjelder kun frem til 1.1.2018.) 

 

 

§ 7.Tilbakeslagsutstyr for vannledninger 

  

§ 7-1. Begrunnelse 

For å sikre drikkevannet mot forurensing ved innsug/tilbakestrømning av fremmedvann fra 

eiendommen til kommunalt vannforsyningsnett skal eiendommens stikkledningsnett utstyres 

med tilbakeslagsutstyr. Installasjon av tilbakeslagsutstyr skal sanitæranmeldes og utføres av 

godkjent rørleggerforetak. 

 

 

§ 7-2. Tiltaket gjelder 

 

Tilbakeslagsutstyr må installeres på følgende kritiske punkter/abonnenter: 

- Næringsbygg  

- Gårdsbruk  



- Bygg/eiendom med basseng  

- Bygg/eiendom som benytter høytrykksanlegg i produksjon  

- Abonnenter som tilfører kommunalt vann til egen brønn  

- Abonnenter med vannledning tilkoblet tanker. 

 

 

 § 7-3. Kostnader 

 

Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskifting av tilbakeslagsutstyr. 

 

 

 

 

§ 8.Unntak – dispensasjoner – sanksjoner 

 

§ 8-1. Økning i gebyret 

For eiendom der avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og 

virker fordyrende for drift og vedlikehold av kommunens avløpsledning og/eller renseanlegg, 

kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes i samsvar med de 

ekstrakostnader kommunen vil ha med å håndtere avløpsvannet. 

  

 

§ 8-2. Unnlatelser av å etterkomme pålegg 

Abonnenten som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens 

vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning 

på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyret. 

Tilleggsgebyr begynner å løpe 1 måned etter frist å få gitt pålegg. Tillegget utgjør 100 % av 

eiendommens årsgebyr for vann og avløp og legges til på nytt for hver termin. Tilleggsgebyret 

løper inntil pålegget er etterkommet. 

 

 

§ 8-3. Ulovlig tilknytning 

Abonnent som har vært ulovlig tilknyttet det kommunale vann- avløpsnett, skal betale 

tilleggsgebyr tilsvarende årsgebyr for 3 kalenderår. I tillegg skal abonnenten søke om 

tilknytning. Innvilges søknaden skal det betales engangsgebyr for tilknytning, samt årsgebyr 

fra og med tidspunktet tilknytningen ble foretatt. Det skal likevel ikke betales årsgebyr for 

mer enn 3 år bakover i tid. Innvilges ikke søknaden kan kommunen kreve at abonnenten skal 

koble seg fra kommunens vann og avløpsnett. Særlig grove overtredelser vurderes 

politianmeldt. 

  

 

§ 8-4. Arbeider utført for abonnentens regning 



Når pålegg ikke etterfølges innenfor fastsatt frist, kan kommunen etter forutgående varsel få 

arbeidet utført for abonnentens regning. Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få 

utført uten forutgående varsel. 

 

 

§ 9.Ikrafttreden mv. 

  

§ 9-1. Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift 

 

Forskriften ble vedtatt av Sandefjord kommunestyre den xxxxxxxx og trer i kraft fra 1.12017. 

Fra samme dato opphører tidligere forskrifter for kommunene Stokke, Andebu og tidligere 

Sandefjord. 

 

 

 

 

§ 9-2. Endring av forskrift 

 

Kommunestyret kan fastsette endringer i, eller tillegg til, denne forskriften. 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 



NOTAT 

 

Til: Ordfører 

Fra: Prosjektleder 

 

I forbindelse med behandling av sak 04/2016 – forskrift om vann- og avløpsgebyrer og forskrift om 

levering av vann til hytteområder og enkelthytter i formannskapet 25.10.16 ble det stilt spørsmål fra 

representanten Jan Tore Rui Haugerød til følgende: 

 

Til §1-1 punkt e  (definisjon av «abonnent»): 

«....Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 

30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra 

gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.....» 

Spørsmål: 

«I og med dette står definert, betyr det da at vi kan komme opp i en situasjon hvor fester eller 

mellom-fester kan defineres som abonnent uavhengig av hvem som står som eier av eiendommen? 

Og kan vi da teoretisk sett komme i en situasjon hvor kommunen selv blir definert som abonnent og 

at vi dermed kan få regningen og stå ansvarlig for eventuelle krav fra oss selv?» 

Svar:  

Formålet med definisjonen er å fange opp alle festekontrakter på eiendommer som har bygninger og 

innehavere av slike festekontrakter. Vi ser imidlertid at formuleringen er utydelig, og har derfor 

vurdert denne på nytt, og foreslår en ny formulering på dette punktet i § 1-1 punkt e): 

«Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og 

bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård- 

og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte 

eller gjennom felles stikkledning. 

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken 

(tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver 

festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. 

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 27-

1, § 27-2 og § 27-3 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.» 

 

 



 Januar  Februar  Mars  April  Mai  Juni 

1  1 MP/KFSB 1  1  1 Arbeidernes dag 1  

2  2 MP v/behov/ OK 2  2  2 Formannskap 
Kommunestyret 

2  

3  3  3  3 Admin. utv 3  3  

4  4  4  4 Formannskap 4  4 1. pinsedag 

5  5  5  5  5  5 2. pinsedag 

6  6  6 Admin. utv 6  6  6 Formannskap Uts RS 

7  7 Kommunestyret 7 Formannskap 7  7  7  

8  8  8  8  8  8 ER/RMNF/UR 

9  9  9 ER/RMNF/UR 9 Palmesøndag 9  9  

10  10  10  10 Påskeferie 10  10  

11  11  11  11 Påskeferie 11  11  

12  12  12  12 Påskeferie 12  12 Gruppemøte 

13  13 Admin. utv 13 Gruppemøte 13 Skjærtorsdag 13  13 HSO/NE 

14  14 Formannskap 14 HSO/NE 14 Langfredag 14  14 MP/KFSB 

15  15  15 MP/KFSB 15  15 Admin. utv 15 MP v/behov/ OK 

16  16  16 MP v/behov/ OK 16 1. påskedag 16 Formannskap 16  

17  17  17  17 2. påskedag 17 Nasjonaldag 17  

18  18  18  18  18 ER/RMNF/UR 18  

19  19  19  19  19  19 Formannskap 

20  20 Vinterferie 20  20 ER/RMNF/UR 20  20 Kommunestyret 

21  21 Vinterferie 21 Formannskap 
Kommunestyret 

21  21  21  

22  22 Vinterferie 22  22  22 Gruppemøte 22  

23 Admin. utv 23 Vinterferie 23  23  23 HSO/NE 23  

24 Formannskap 24 Vinterferie 24  24 Gruppemøte 24 MP/KFSB/OK 24  

25  25  25  25 HSO/NE 25 Kr. Himmelfart 25  

26  26  26  26 MP/KFSB 26  26  

27 ER/RMNF/UR 27  27  27 MP v/behov/ OK 27  27  

28  28  28  28  28  28  

29    29  29  29  29  

30 Gruppemøte   30  30  30 Kommunestyret 30  

31 HSO/NE   31    31    



 Juli  August  September  Oktober  November  Desember 

1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2 Høstferie 2  2  

3  3  3  3 Høstferie 3  3  

4  4  4  4 Høstferie 4  4 Formannskap/budsj 

5  5  5  5 Høstferie 5  5 Formannskap 

6  6  6  6 Høstferie 6  6  

7  7  7  7  7  7 ER/RMNF/UR 

8  8  8  8  8  8  

9  9  9  9 Admin. utv 9  9  

10  10  10  10 Formannskap 10  10  

11  11  11 Admin. utv 11  11  11 Gruppemøte 

12  12  12 Formannskap 12 ER/RMNF/UR 12  12 HSO/NE 

13  13  13  13  13 Admin. utv 13 MP/KFSB 

14  14  14 ER/RMNF/UR 14  14 Formannskap 14 MP v/behov/ OK 

15  15  15  15  15  15  

16  16  16  16 Gruppemøte 16 ER/RMNF/UR 16  

17  17 ER/RMNF/UR 17  17 HSO/NE 17  17  

18  18  18 Gruppemøte 18 MP/KFSB 18  18  

19  19  19 HSO/NE 19 MP v/behov/ OK 19  19 Kommunestyret 

20  20  20 MP/KFSB 20  20 Gruppemøte 20  

21  21 Gruppemøte 21 MP v/behov/ OK 21  21 HSO/NE 21  

22  22 HSO/NE 22  22  22 MP/KFSB 22  

23  23 MP/KFSB 23  23  23 MP v/behov/ OK 23  

24  24 MP v/behov/ OK 24  24 Kommunestyret 24  24 Julaften 

25  25  25  25  25  25 1. juledag 

26  26  26 Kommunestyret 26  26  26 2. juledag 

27  27  27  27  27 Admin. utv 27  

28  28  28  28  28 Kommunestyret 28  

29  29 Formannskap 29  29  29  29  

30  30  30  30  30  30  

31  31    31 Formannskap   31 Nyttårsaften 

 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5331 
Saksbehandler: Eirin Farmen 
 
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
11/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
24/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Utkast Politisk reglement KST131216 v2 
 
Sammendrag 

Fellesnemnda behandlet 11.10.2016 i sak 130/2016 sak om reglement for saksbehandling i 
folkevalgte organer (politisk reglement) og følgende vedtak ble fattet:  

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) gjøres gjeldende for 
nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegget med de endringer som kom frem i møtet.  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 
3. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.  

Cathrine Andersen, Bror –Lennart Mentzoni og Hilde Hoff Håkonsen utgjør gruppen som 
kvalitetssikrer reglementene før endelig vedtak i kommunestyret i november 2016.  

Kvalitetssikring er foretatt og nytt reglement foreligger.  

Saksfremstilling 
Endringene som fremkom under fellesnemndas behandling av saken er innarbeidet slik:  

Endring i pkt. 5 Protokoll, femte avsnitt er endret fra: 

«Kommunestyreprotokoller underskrives av ordfører, varaordfører og minst tre andre medlemmer 
oppnevnt av kommunestyret» til:  

«Protokollen sendes kommunestyrets medlemmer til gjennomgang snarest etter 
kommunestyremøte. Gruppeledere rapporterer eventuelle merknader tilbake innen 48 timer. Ved 
eventuell uenighet godkjennes protokollen i første møte.» 

 



Endring i pkt. 5 Protokoll, sjette avsnitt er endret fra: 

«Protokoller fra øvrige folkevalgte organ underskrives av møteleder sammen med tre medlemmer 
av utvalget» til:  

«Protokoller fra øvrige folkevalgte organ sendes organets medlemmer snarest etter møte, med en 
frist på 48 timer for eventuelle merknader. Ved eventuell uenighet godkjennes protokollen i første 
møte»  

Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å kvalitetssikre reglementet har hatt ett møte. Reglement for 
saksbehandling i folkevalgte organer(politisk reglement) er nå harmonisert med de endringer som 
er foretatt i delegeringsreglement, reglement for klagenemd, reglement for Eldreråd og reglement 
for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.   

Prosjektleders vurderinger 
Prosjektleder mener at reglementet slik det nå foreligger ivaretar de behovene som nye Sandefjord 
kommune vil ha for folkevalgt saksbehandling og møter. 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             

Prosjektleder                                                                                 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
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.  

 
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 Sandefjord s 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. 
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1. Innledning 

Reglementet for folkevalgte organer er å regne som et supplement til kommuneloven § 6 om 
saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. 

Reglementet er fastsatt i medhold av Kommuneloven § 39 nr 1. Politisk reglement og delegeringsreglement 
supplerer og utfyller hverandre.  

Reglementet gjelder for de til en hver tid opprettede folkevalgte organer i Sandefjord kommune.  

1.1 Styreform 
Sandefjord kommune organiseres politisk etter formannskapsmodellen, slik at alle saker som skal avgjøres av 
kommunestyret først behandles av formannskapet. 

Fullmakt til å gjøre vedtak fremgår av delegeringsvedtak.  

1.2 Opprettelse av folkevalgte organer 
Kommunestyret oppretter og nedlegger råd og utvalg, samt fastsetter deres sammensetning og 
ansvarsområde, så langt dette ikke avgrenses av lov eller forskrift fastsatt i medhold av lov.  

2. Felles saksbehandlingsregler 

2.1 Forberedelse av saker 
Rådmannen sørger for at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forberedt på en forsvarlig måte 
og i samsvar med de regler som følger av lov, reglementer og andre bindende bestemmelser. 

Det politiske utvalgets medlemmer har innsynsrett i alle dokumenter i en sak med mindre det er lovhjemlet 
begrunnelse for å nekte innsyn. Det vises for øvrig til reglement om folkevalgtes innsynsrett i 
saksdokumenter.  

2.2 Innkalling og dokumenter 
De folkevalgte organene trer sammen etter bestemmelsene i kommunelovens § 32. 

Ordfører/utvalgsleder innkaller til møte i de respektive folkevalgte organene. I hht kommuneloven § 32 nr 4 er 
det utvalgets leder eller nestleder som leder møtene.  

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, oversikt over de saker og eventuelt temaer 
som skal behandles, samt opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut. 

Innkallingen kunngjøres 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. Innkalling med saksdokumenter sendes, fortrinnsvis elektronisk, om mulig minst 10 
dager før møtet avholdes. 
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2.3 Forfall, varamedlemmer 
Kan et medlem av det folkevalgte organet eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av gyldig forfall, 
skal vedkommende uten opphold melde dette til kommunens administrasjon og si fra om forfallsgrunnen. 
Administrasjonen kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommuneloven § 16.  

Den som på grunn av lovlig forfall må forlate møtet under forhandlingene, melder straks fra til møtelederen. 
Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommunelovens § 16 inn i 
stedet. 

Et varamedlem kan ikke tiltre møtet under behandlingen av en sak, men venter med å delta i møtet til 
behandlingen av en ny sak starter. 

2.4 Inhabilitet 
En representant er selv ansvarlig for å si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. 
Inhabilitet skal avklares så tidlig som mulig.  

Den som er inhabil tar ikke del i forhandlingene eller avgjørelsen av en sak, heller ikke på forberedende møter 
slik som gruppemøter. 

Spørsmålet om inhabilitet avgjøres av det politiske organet uten at vedkommende medlem deltar, jfr 
forvaltningsloven § 8. 

Dersom et medlem vet i forkant av møtet at vedkommende er inhabil ved behandling av en sak, skal 
vedkommende melde fra til leder av utvalget slik at vararepresentant kan innkalles til vedkommende sak (-er)  
hvor medlemmet er inhabilt. 

Dersom man underveis i behandlingen av en sak innser at et medlem er inhabilt, skal man umiddlebart melde 
fra til møteleder. Vedkommende fratrer deretter etter alminnelige regler.  

Hjemmel: Kommuneloven § 40, forvaltningslov kapittel 2  

2.5 Møte- tale- og forslagsrett for kommunale tjenestemenn og andre 
Rådmannen tar del i møtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Videre kan rådmannen 
bemyndige andre ansatte i administrasjonen til å møte med tale- og forslagsrett når sakens art tilsier det. 

Ordfører kan delta i alle politiske utvalg der vedkommede selv ikke er medlem. Ordfører deltar med tale- og 
forslagsrett, men uten stemmerett. 

2.6 Møteoffentlighet 
Møtene holdes for åpne dører. 

De politiske utvalgene kan etter bestemmelsene i kommunelovens §§ 31 og 31a vedta at en enkelt sak skal 
behandles for lukkede dører. Forhandlinger om dette foregår for åpne dører med mindre møteleder eller det 
politiske utvalget bestemmer noe annet.  
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2.7 Interessegrupper  
Det politiske utvalget kan ta imot representanter fra foreninger, grupper o.l som ønsker å gi en orientering om 
en særskilt sak eller tema. Det gis ikke adgang til å delta under behandlingen av en sak, men kun orientere før 
møtet settes.  

Møtelederen eller utvalget selv avgjør hvilke orienteringer de ønsker. 

2.8 Møtets åpning 
Ordfører er møteleder for Kommunestyremøter og Formannskapet. Øvrige møter ledes av den møteleder 
som er valgt for organet. 

Ved kommunestyremøter foretas navnopprop ved møtestart. Er det lovlig minste antall medlemmer til stede, 
erklæres møtet satt. 

Dersom det i forbindelse med oppropet kommer innvendinger mot noens rett til å ta sete i det politiske 
utvalget gjør utvalget først vedtak om dette.  

Dersom det i forbindelse med oppropet reises tvil om noens forfall gjør utvalget først vedtak om dette.  

Medlemmer eller varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til møteleder før de tar sete. Ingen 
medlemmer kan ta sete under behandlingen av en sak, men må vente med å ta sete til behandling av ny sak 
starter. 

Fra møtet er satt til møtet er slutt kan ingen medlemmer forlate salen uten først å melde fra til møteleder.  

2.9 Sakslisten 
Sakene behandles i den rekkefølge som følger av sakslisten. Det politiske utvalget kan vedta en annen 
rekkefølge.  

All relevant informasjon skal være tilgjengelig for alle medlemmer før saken behandles. Representanter som 
mottar informasjon som er relevant for saken plikter å oversende dette til administrasjonen slik at alle 
representanter gjøres kjent med denne informasjonen.  

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning eller det politiske 
utvalget vedtar å utsette behandlingen av vedkommende sak. 

Partiene kan når som helst be om gruppemøte under sakens behandling. 

Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til avstemnming dersom møtelederen eller minst 1/3 av 
de møtende medlemmene motsetter seg det. Ordfører eller det politiske utvalgets flertall kan be 
administrasjonen utrede saken til senere politisk behandling. 
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2.10 Forespørsler 
Ethvert medlem av det politiske utvalget kan rette forespørsler til møtelederen også om saker som ikke står 
på sakslisten, jf. kommuneloven § 34 nr. 2.  

En slik forespørsel meldes ved møtets start og krever ikke skriftlig svar. Møtelederen, eller rådmannen dersom 
møtelederen ønsker det, besvarer spørsmålet. Etter omstendighetene må møtelederen kunne meddele at 
spørsmålet ikke kan besvares, men at spørsmålet vil besvares i et senere møte.  

En forespørsel bør ikke vare mer enn 3 minutter.  

3. Ordskiftet 

3.1 Møteleders redegjørelse for saken 
Møteleder leser opp den betegnelse saken har fått i sakslista og gjengir forslag til vedtak.  

Møteleder gjør oppmerksom på tidligere behandling og redegjør for saken så langt det er påkrevet. 

3.2 Talernes rekkefølge 
Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen 
rekkefølgen. Møteleder kan tillate replikkordskifte. 

3.3 Orden 
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. 

Taleren skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at 
dette blir gjort. 

Det er ikke anledning til å bruke visuelle hjelpemidler med mindre møtelederen eller det politiske utvalget har 
godkjent dette. I kommunestyret holdes innleggene fra talerstolen. 

Det må ikke gis uttrykk for noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er 
det lov til å lage støy eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. Overtrer noen reglementets 
ordensbestemmelse, påtaler møtelederen dette. Retter vedkommende seg likevel ikke etter reglementet, kan 
møtelederen ta fra vedkommende ordet eller avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av saken 
eller resten av møtet. 

Tilhørere og besøkende kan ikke ha med plakater og eller bedrive agitasjon som kan virke forstyrrende på 
møtets ro og orden.  
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3.4 Møtelederens rolle 
Møteleder er ansvarlig for god møtekultur. Møteleder skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og 
i bygningen ellers.  

Møteleder skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på 
annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan 
møteleder vise vedkommende eller alle tilhørerne ut. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelsene som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side. 

Møteleder bestemmer avstemningsform, jfr pkt 4.3  

3.5 Avgrensning og avslutning  
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Hvis ikke blir saken straks tatt opp til avstemning. Melder det 
seg talere skal disse få ordet i den rekkefølge de ber om det. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør 
møtelederen rekkefølgen. 

Etter hvert innlegg kan det kreves inntil to replikker som tilfaller de to representantene som melder seg først. 
En replikk skal inneholde en kommentar til innlegget, evt. et oppfølgingsspørsmål. En replikk må ikke overstige 
1 minutts varighet. Den som har hatt innlegget har rett til duplikk. Duplikken avgis når replikken(e) er ferdig og 
begrenses til 2 min. Det er ikke adgang til ny replikk etter duplikken. 

Ønske om innlegg meldes ved håndsopprekning eller stemmekort.  

Ønske om replikk meldes ved håndsopprekning og V-tegn. 

Ved behandling av ordinære saker skal det som hovedregel være en maksimal taletid på 3 min. Det enkelte 
partis hovedinnlegg får inntil 5 min. taletid i alle saker. 

Finner kommunestyret at en sak er ferdig drøftet, kan møteleder avslutte ordskiftet og ta saken opp til 
avstemning eller utsette forhandlingene. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, unntatt for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i 
reglementet eller for å oppklare åpenbare misforståelser fra talerens side. Dersom møtelederen ønsker å 
delta i ordskiftet, bør ledelsen av forhandlingene overlates til en annen. I kommunestyrets møter må ordfører 
overlate møteledelsen til varaordfører. 

3.6 Forslag til vedtak 
Forslag kan fremsettes av medlemmer av det politiske utvalg og av rådmannen. Forslagsrett for andre kan 
følge av særlig lovbestemmelse.  

Forslag kan fremsettes muntlig ved valg, ansettelser, utsettelser eller spørsmål om saken skal oversendes til 
annet politisk organ eller administrasjonen. Forslag i andre saker skal fremmes skriftlig.  

Forslag sendes som hovedregel elektronisk til møteleder, øvrige medlemmer og møtesekretær. Møteleder 
refererer forslaget. Forslag som ikke fremsettes korrekt skal avvises.  
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4. Avstemning 

4.1 Forberedelse til avstemning  
Når ordskiftet er slutt, sier møteleder i fra om at saken tas opp til avstemning. Fra det tidspunktet må det ikke 
være mer ordskifte om saken eller settes fram nytt forslag. I dette tidsrommet er det heller ikke anledning til å 
ta noen annen sak opp til behandling. 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning har rett og plikt til å 
stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.  

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møteleder fram forslag om rekkefølgen av 
stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møteleder nøye se til at talerne bare holder seg til 
avstemningsspørsmålet. 

Enhver representant i det politiske utvalget har rett til å tilføre protokollen en kort protokolltilførsel.  

Det forutsettes at protokolltilførselen varsles under behandling av den aktuelle sak, og at den leveres 
møteleder før sakens slutt. 

4.2 Prøveavstemning 
Før endelig avstemning i en sak kan det politiske utvalget vedta prøveavstemninger som ikke er bindende. 

Er innstillingen eller forslaget som det skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i 
alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf og deretter til slutt - i tilfelle også her 
etter en prøveavstemning - over hele innstillingen eller hele forslaget. 

4.3 Avstemning 
Avstemning gjennomføres på èn av følgende måter: 

a) Ved stilltiende godkjenning når ikke noen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter fram med 
spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 

b) Ved at møtelederen oppfordrer medlemmene til å avgi stemmetegn. Når møtelederen bestemmer 
det, eller ett medlem krever det, holdes kontraprøve. 

c) Ved valg og ansettelser kan hvert medlem kreve skriftlig avstemning. Blank stemmeseddel kan brukes. 
To medlemmer som møtelederen oppnevner, teller opp stemmene. 
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5. Protokoll 

Det skal føres protokoll over forhandlingene.  

I protokollen føres opplysninger om innkallingen, og for hvert møte føres møtested og møtetid, fraværende 
medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller til under forhandlingene, føres dette slik at 
protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  

Sakene føres kronologisk og slik at det tydelig fremgår hva sakene gjelder.  

For øvrig protokolleres behandling av sakene, og det skal fremgå at vedtak er gjort etter riktig framgangsmåte. 
Representantenes avstemning skal fremgå av protokollen. 

Protokollen sendes kommunestyrets medlemmer til gjennomgang snarest etter kommunestyremøte. 
Gruppeledere rapporterer eventuelle merknader tilbake innen 48 timer. Ved eventuell uenighet godkjennes 
protokollen i første møte.  

Protokoller fra øvrige folkevalgte organ sendes organets medlemmer snarest etter møte, med en frist på 48 
timer for eventuelle merknader. Ved eventuell uenighet godkjennes protokollen i første møte.  

Møteleder skal sørge for at protokolltilførsler følger protokollen.  

Møteprotokoller er offentlige. Saker unntatt offentlighet fremgår av egen protokoll. 

6. Ny behandling av avgjort sak 

6.1 Mindretallsanke 
Saker som avgjøres av utvalg skal forelegges formannskapet dersom minst ett medlem krever dette ved 
protokolltilførsel. Slik mindretallsanke skal fremmes før sakens slutt jf. pkt. 4.1. 

I saker der formannskap og utvalg har fått delegert myndighet fra kommunestyret kan ett medlem eller 
rådmann, innen møtets slutt kreve saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse. Adgangen til å fremsette 
mindretallsanke gjelder ikke for enkeltvedtak dersom forvaltningsloven er til hinder for omgjøring av vedtak, 
jfr. forvaltningsloven § 2 a og b), jf. § 35. 

6.2 Lovlighetskontroll 
Vedtak truffet av folkevalgt organ eller av administrasjonen kan bringes inn for departementet til kontroll av 
avgjørelsens lovlighet. Krav om lovlighetskontroll må fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle 
avgjørelsen innen 3 uker etter vedtak, av tre eller flere av kommunestyrets medlemmer i fellesskap, jf. 
kommuneloven § 59. 
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6.3 Annet 
En sak kan behandles på nytt av det politiske utvalget når utvalget selv bestemmer dette med alminnelig 
flertall, jfr forvaltningsloven § 35.  

En sak kan også behandles på nytt dersom et overordnet organ ber om ny behandling som følger av 
alminnelig instruksjonsmyndighet fra overordnet, delegerende organ. 

Videre kan sak behandles på nytt dersom fylkesmannen og/eller departementet ber om dette i medhold av 
lov eller forskrift gitt i medhold av lov. 

7. Særlig om kommunestyret 

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Sandefjord kommune. Kommunestyret treffer vedtak på 
vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegeringsvedtak.  

Frem til konstituering av nytt kommunestyre i 2019 har kommunestyret 57 representanter. 

Etter konstituering av nytt kommunestyre i 2019 har kommunestyret 45 representanter.  

I hht Kommuneloven § 7 nr 2 kan endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. 
desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

7.1 Informasjon og orienteringer 
Ordføreren og rådmannen kan informere om aktuelle saker før møtet settes. 

Ordføreren eller kommunestyret kan kalle inn kommunale tjenestemenn for at disse skal gi opplysninger og 
redegjørelser, men tjenestemenn kan ikke ta del i forhandlingene.  

Ordfører eller kommunestyret kan også gi andre anledning til å gi informasjon før møtet settes. 

7.2 Interpellasjoner 
Utenfor de sakene som er ført opp i innkallingen til kommunestyrets møte, kan medlemmer og 
varamedlemmer, som påregner å delta i møtet, stille interpellasjoner til ordføreren. Interpellasjonen bør være 
på maksimum ½ A4-side. Interpellasjonen må være innlevert skriftlig til ordfører og politisk sekretariat senest 
2 virkedager før møtet, møtedagen ikke medregnet. 

Dersom det innkommer flere interpellasjoner om samme sak, gis den som har innsendt forespørsel først rett 
til å fremme denne. De øvrige faller bort. Ved lik tidsprioritet foretar ordføreren loddtrekning sammen med 
rådmannen. 

Er ikke interpellanten til stede, kan et annet medlem eller møtende varamedlem ta opp spørsmålet. Hvis så 
ikke skjer regnes spørsmålet som utsatt. 

Interpellasjonene behandles i starten av hvert møte og kan begrenses, slik at behandlingen av disse ikke går ut 
over 1 time. Ubehandlede forespørsler utsettes til neste møte eller behandles i slutten av møtet dersom 
møtelederen bestemmer dette. 
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Ordføreren deler ut interpellasjonen til medlemmene før møtet starter. Ordføreren vurderer også om det er 
hensiktsmessig å dele ut svaret på interpellasjonen på forhånd. 

Interpellanten refererer som hovedregel interpellasjonen. Dersom interpellanten ikke ønsker dette, refererer 
ordføreren interpellasjonen. Ordføreren svarer på interpellasjonen. 

Interpellanten gis deretter ordet. Etter at interpellanten har hatt ordet gis det anledning til debatt om saken. 
Maksimal taletid skal som hovedregel være 3 min. 

Forslag som fremstilles i forbindelse med en interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen 
eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette. Kommunestyret kan med alminnelig flertall be 
rådmannen utrede sak som tas opp i en interpellasjon. 

7.3 Innbyggerforslag og offentlig spørretid 
Kommunestyret behandler innbyggerforslag etter reglene i kommuneloven § 39A. Slike saker skal først 
behandles i det utvalg som har vedkommende sak innenfor sitt ansvarsområde . 

I starten av kommunestyrets ordinære møter gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretid i 
møtesalen. Dette gjelder ikke ved ekstraordinære møter. Den offentlige spørretimen gjennomføres før møtet 
settes.  

Alle personer som har stemmerett i kommunen kan – ved eget fremmøte, ved stedfortreder eller i brevs form 
– stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret, det enkelte parti eller det enkelte medlem av 
kommunestyret. 

Spørsmålet skal som hovedregel sendes skriftlig til ordfører og være ordfører i hende senest 3 virkedager før 
kommunestyremøtet, møtedagen ikke medregnet. Ordføreren formidler spørsmålene umiddelbart videre til 
den spørsmålet er stilet til. 

Spørsmål kan også stilles direkte i kommunestyremøte. Det forutsettes da at politisk sekretariat varsles om 
spørrerens navn senest kl.12.00 dagen før møtedagen. Spørsmål som stilles direkte i kommunestyrets møte, 
kan avvises av ordfører dersom det ikke kan gis et forsvarlig svar uten nærmere undersøkelser. 

Rettes spørsmålene til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålene. 
Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Spørsmålene må gjelde 
kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. 

Spørsmål om saker på sakslisten avvises.  

Spørsmål om saker som etter ordførerens oppfatning bør stilles til administrasjonen avvises.  

Spørsmålene skal være korte, og det bør normalt ta kun to minutter å stille dem og omtrent samme tid å 
besvare dem. Det gis anledning for spørreren til to korte tilleggsspørsmål/replikker (maks 1 minutt pr. 
spørsmål). 

Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, starter 
kommunestyret behandling av de ordinære saker på kommunestyrekartet.  

Tvil om forståelse av disse retningslinjer avgjøres av ordføreren. 
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8. Særlig om formannskapet 

Frem til konstituering i 2019 har formannskapet 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har formannskapet 11 representanter.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som avgjøres av formannskapet skal forelegges kommunestyret dersom minst 1 medlem krever dette 
ved protokolltilførsel. 

9. Særlig om hovedutvalgene  

Frem til konstituering i 2019 har formannskapet 19 representanter. 

Etter konstituering i 2019 har hvert hovedutvalg 11 representanter.  

Jfr pkt 1.2 er det kommunestyret som oppretter utvalg m.v. 

Representantene velges for valgperioden. 

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

Saker som er vedtatt av et hovedutvalg skal forelegges formannskapet dersom minst 1 medlem krever dette 
ved protokolltilførsel.  

10. Særlig om administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget består av 10 medlemmer, hvorav 7 medlemmer er oppnevnt blandt formannskapets 
medlemmer/varamedlemmer og 3 medlemmer er utpekt av de ansattes organisasjoner. Leder og nestleder 
oppnevnes blant formannskapets medlemmer/varamedlemmer. Utvalget opprettes i medhold av 
kommuneloven §25. 

Representantene velges for valgperioden. 

Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert i utvalget kan delta med en observatør med møte- 
og talerett1.  

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Sandefjord kommune.  

                                            
1 Jfr Hovedavtalen § 4og B-rundskriv 7/2014.  
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Saker som avgjøres av administrasjonsutvalget skal forelegges formannskapet dersom minst 1 medlem krever 
dette ved protokolltilførsel. 

11. Særlig om eldrerådet  

Eldrerådet er oppnevnt med hjemmel i § 1 lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. november 
1991 (eldrerådsloven).  

Eldrerådet skal opprettes av kommunestyret og er et lovpålagt organ. Rådet er et rådgivende organ for 
kommunen. Rådet skal ha alle saker som gjelder levekår for eldre til behandling. Jfr. Eldreloven § 3. 

Rådet består av 11 medlemmer frem til konstituering i 2019. 8 pensjonister (2 fra Andebu, 2 fra Stokke og 4 
fra Sandefjord) og 3 politisk valgte.  

Rådet består av 7 medlemmer etter konstituering, 5 pensjonister og 2 politisk valgte. Flertallet av 
medlemmene skal være alderspensjonister.   

Medlemmene velges for valgperioden, jfr. Eldrerådsloven § 1 og etter reglene i § 2.  

Medlemmer til Eldrerådet velges av kommunestyret. Pensjonistforeningene har rett til å komme med forslag 
om medlemmer til eldrerådet. De øvrige medlemmene i rådet velges blant kommunens politikere.  For 
medlemmene velges personlige varamedlemmer.  

Rådet velger selv leder og nestleder, som skal velges ut blant pensjonistene.  

12. Særlig om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Rådet er lovpålagt i hht Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsett funksjonsevne m.m. av 17.juni 2005 nr 58. Denne loven har også bestemmelser (§ 6) 
om mandat, sammensetning og ledelse av rådet. 

Frem til 2019 består Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 11 medlemmer som oppnevnes av 
kommunestyre,  8 fra organisasjonene og øvrige medlemmer velges av kommunestyret.  

Etter konstituering 2019 er antall medlemmer 7 stk. 5 fra organisasjonene og 2 velges av kommunestyret.    

Oppnevning av medlemmer gjelder for valgperioden.  

Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Leder og nestleder for rådet blir oppnevnt 
av kommunestyret. Tilsvarande gjelder for eventuelle andre representasjonsordninger.  

Reglene om forholdstalsval i §§ 36 og 37 i kommunelova gjelder ikke. 

Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsett funksjonsevne skal deres organisasjoner ha 
forslagsrett. 
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13. Særlig om kontrollutvalget  

Kontrollutvalg er lovpålagt i hht kommuneloven § 77.  

Utvalget består av 5 medlemmer. 

Representantene velges for valgperioden. Kontrollutvalgsforskriften har bestemmelser om utskifting av 
medlemmer (§ 3).  

Opposisjonen skal ha flertallet i utvalget, og blant disse velges leder. 

Minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal være fast medlem av kommunestyret.  

Kommuneloven § 77 nr 2 regulerer valgbarhet til Kontrollutvalget. Personer som er ansatt i kommunen 
(uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til kontrollutvalget. Dette gjelder også som varamedlem. Det  
vises for øvrig til kommuneloven § 77 nr 2. 

14. Særlig om lønns- og ansettelsesutvalget 

Utvalget skal bestå av tre medlemmer som velges av kommunestyret.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Oppnevning av medlemmer gjelder for valgperioden.  

Oppgaver og myndighet fremkommer av delegeringsreglement.  

15. Særlig om byggekomiteen 

Komiteen skal bestå av fem medlemmer som velges av kommunestyret.  

I byggekomiteen skal det tiltre en representant fra relevant hovedutvalg til de enkelte byggeprosjektene.  

For medlemmene velges varamedlemmer som føres på liste etter prioritet for hvert parti eller gruppering av 
partier. For hvert parti eller gruppering av partier tilstås 2 varamedlemmer mer enn antall medlemmer. 
Medlemmene velges av kommunestyret. 

Oppnevning av medlemmer gjelder for valgperioden.  

Oppgaver og myndighet fremkommer av delegeringsreglement.  
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16. Reglement og publisering  

De til enhver tid gjeldende reglementer finnes på kommunens nettside. Reglementene publiseres når de er 
vedtatt av Sandefjord kommunestyre. Følgende reglement bør særlig ses i sammenheng: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) 
2. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) 
3. Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) 
4. Reglement for klagenemnd (klagenemnd) 

 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5331 
Saksbehandler: Eirin Farmen 
 
Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 
(delegeringsreglement) 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
12/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
25/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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.  

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Utkast Delegeringsreglement KST 
 
Sammendrag 

Fellesnemnda behandlet 11.10.2016 i sak 131/2016 sak om reglement for tildeling av 
avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) og følgende vedtak ble fattet:  

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

Pkt. 4.3.1 avsnitt 4 endres til: «Utvalgene skal behandle og gjøre vedtak i saker innenfor sitt 
ansvarsområde. I saker som ikke kan vedtas av Hovedutvalget skal utvalgets vedtak følge 
rådmannens innstilling til formannskapet»  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 
3. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.  
4. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre evt justeringer i reglementet som følge av vedtak i sak 

118/2016 Organisatorisk ansvar for salgs- og skjenkebevillinger, alkohol.  

I Fellesnemdas møte samme dag i sak 130/2016 ble det fremmet forslag om at 2-3 medlemmer av 
Fellesnemda kvalitetssikrer reglementene frem til kommunestyremøtet i november i samarbeid med 
administrasjon. Det ble vedtatt at Cathrine Andersen, Bror-Lennart Mentzoni og Hilde Hoff 
Håkonsen utgjør gruppen som kvalitetssikrer reglementene.  

Kvalitetssikring er foretatt og nytt reglement foreligger.  
 
Saksfremstilling 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å kvalitetssikre reglementet har hatt ett møte. Reglement for 
tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) er nå harmonisert med 



de endringer som er foretatt i politisk reglement. 

 
Prosjektleders vurderinger 
Prosjektleder mener at reglementet slik det nå foreligger ivaretar de behovene som nye Sandefjord 
kommune vil ha for et godt og funksjonelt kommunalt selvstyre, for folkevalgt saksbehandling og for 
gjennomføring av møter. 
 

Gudrun Haabeth Grindaker 
Prosjektleder                                                                                 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
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 Sandefjord s 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. 
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1 Innledning 
Delegeringsreglementet viser samlet delegert myndighet og innstillingsrett som er lagt til folkevalgte 
organer og rådmannen.  

Reglementet er fastsatt i medhold av kommuneloven § 39 nr 1. 

Delegeringsreglement og «politisk reglement» supplerer og utfyller hverandre.  

I situasjoner som omfattes av kommunens beredskapsplan gjelder denne, og delegeringsreglementet 
settes da til side så langt det ikke passer.  

Sandefjord kommunes delegeringsreglement skal utgjøre det sett av regler som avklarer ansvars- og 
myndighetsfordeling mellom de ulike folkevalgte organene, og forholdet mellom kommunestyret og 
administrasjonen. 

Delegeringsreglementet skal klargjøre hvilke fullmakter og oppgaver som ligger til de ulike nivåene, 
samt krav til rapportering.  

Sandefjord kommune er avhengig av at befolkningen har tillit til kommunens myndighetsutøvelse og 
tjenesteyting. Åpenhet om fullmakter og roller anses som viktige betingelser for legitimitet og tillit. 

1.1 Målsetting 

Delegeringsreglementet skal legge grunnlaget for god folkevalgt styring av Sandefjord kommune. 

Hensikten med å delegere myndighet i kommunen er å sikre og utvikle et funksjonsdyktig lokalt 
selvstyre, en rasjonell og effektiv forvaltning, en bærekraftig utvikling og innbyggernes rettssikkerhet.  

1.2 Definisjon 

Med delegering menes tildeling av fullmakt til å fatte vedtak eller ta avgjørelser. All delegering 
foretas fra kommunestyret til underordnede folkevalgte organer eller administrasjonen i kommunen.  

Ansvar og myndighet ved delegering er nærmere beskrevet i punkt 2. 

1.3 Lovhjemmel 

Kommuneloven § 39 nr. 2 pålegger kommunestyret selv å vedta reglement for tildeling av 
avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.12. året etter konstituering av kommunestyret.  

Sist vedtatte reglement og evt andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.  
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2 Hovedprinsipper for delegering 

1. Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen, med overordnet ansvar 
for kommunens virksomhet  

Kommuneloven § 6 fastslår at kommunestyret er det øverste kommunale organet, som treffer 
vedtak vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.  

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, jfr Kommuneloven § 76.  

2. Delegeringsforbud - Avgjørelser som skal fattes av kommunestyret selv  

Saker som i lov og i forskrift med hjemmel i lov er lagt til kommunestyret selv, kan ikke delegeres 
til andre.  

Saker som skal avgjøres av kommunen, og som ikke er delegert i dette reglementet, skal også 
avgjøres av kommunestyret selv.  

3. Prinsipiell/ikke prinsipiell sak 

Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser, og 
ut fra i hvilken utstrekning viktige relevante og skjønnsmessige sider er klarlagt gjennom 
folkevalgte vedtak, instrukser eller tidligere praksis i Sandefjord kommune. 

Rådmannen plikter å ta stilling til om en sak er av prinsipiell betydning eller ikke. Slik 
stillingstaken må gjøres før rådmannen har avsluttet saken ved beslutning, vedtak eller innstilling 
til folkevalgt organ. 

Prinsipielle saker gir kommende liknende saker et ikke-prinsipielt utgangspunkt. Med «liknende» 
menes at saksområdet og faktiske forhold gir grunnlag for å behandle sakene på lik måte.  

I den grad rådmannen er i tvil om en sak er av prinsipiell betydning skal saken forelegges 
ordfører.  

4. Delegering fra kommunestyret til folkevalgte organ 

Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet og folkevalgte organer ut fra det enkelte 
organ sitt ansvarsområde i hht dette reglementet. 
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5. Prinsippet om maksimal delegering til rådmannen  

I Sandefjord kommune gjelder prinsippet om maksimal delegering. Det betyr at myndighet 
delegeres til laveste nivå innenfor rammen av lovverket og så langt kommunestyret ønsker.  

Prinsipielle saker legges til folkevalgt nivå, og ikke-prinsipielle saker legges til rådmann, jfr pkt 3.  

6. Delegering fra kommunestyret til rådmannen 

All delegering til administrasjonen skjer til rådmannen (jf. kommuneloven § 23 nr. 4).  

Med mindre kommunestyret eller lov og forskrift har bestemt noe annet, har rådmannen 
myndighet til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker med unntak av saker av 
prinsipiell betydning.  

Rådmannen kan delegere myndighet videre i administrasjonen. Slik videredelegering 
(interndelegering), som skjer i ett trinn av gangen og knyttes til stilling/rolle, skal dokumenteres. 
Videredelegering omfattes ikke av dette delegeringsreglement.  

7. Ansvar og myndighet ved delegering 

Organet som delegerer gir ikke fra seg sin egen myndighet, men gir den i tillegg til noen andre.  

Delegerende organ kan gi instrukser og retningslinjer for utøvelsen av tildelt myndighet.  

Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak med de 
begrensninger som ligger i forvaltningslovens § 35. 

Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake av det organet som har delegert 
myndigheten. 

Hvis reglene om delegering ikke følges kan konsekvensen bli at vedtaket eller den rettslige 
disposisjonen må anses ugyldig.  

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelse i en 
sak. Organet beslutter dette gjennom 2/3 flertall dersom organet selv ikke ønsker å 
realitetsbehandle saken.   

Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert kan kommunestyret og ordføreren kreve enhver 
sak lagt fram for kommunestyret til behandling.  

Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram enhver sak som er delegert til et underordnet 
organ.  
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8. Retningslinjer for bruk av fullmakt 

All delegert myndighet skal utøves i samsvar med delegeringsvedtaket, saksbehandlingsregler og 
etiske retningslinjer.  

All delegert og videredelegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer 
gitt av overordnet nivå. 

All delegert myndighet skal utøves innenfor rammene av plan og budsjett, øvrige reglement, 
retningslinjer og vedtak.  

Den delegerende myndighet skal påse at delegerte oppgaver blir utført. 

Den delegerende myndighet har rett og plikt til å kontrollere at myndighetsutøvelsen ikke går 
utover den myndighet eller de retningslinjer og forutsetninger som følger av 
delegeringsvedtaket.  

9. Kontroll og tilbakemelding 

Rådmannen har ansvar for etablering av system som sikrer tilstrekkelig tilbakemelding til 
folkevalgt nivå om delegeringssaker.  

Rådmannen plikter å holde folkevalgt organ tilstrekkelig orientert om vedtak som gjøres etter 
delegert myndighet.  

 
 

3 Kommunestyrets ansvarsområde 

3.1 Saker som skal avgjøres av kommunestyret 

• Avgjørelser hvor det er av stor betydning med en bred og politisk behandling, herunder de 
viktigste avgjørelser av organisatoriske og økonomiske karakter. 

• Saker kommunestyret selv skal vedta ifølge lov og forskrift i medhold av lov. 

• Delegeringsvedtak til folkevalgte organ, ordfører, rådmann og interkommunale selskap. 
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4 Delegering til ordfører og folkevalgte organ  

4.1 Ordfører 

Ansvarsområde: 

Ordføreren leder møtene i kommunestyre og formannskap. Han eller hun er rettslig representant for 
kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndighet til å representere og 
underskrive for kommunen ikke er tildelt andre, jf. kommuneloven § 9 nr. 3.  

Ordføreren delegeres følgende myndighet: 

a) Ordfører fordeler saker mellom ulike folkevalgte organ i tråd med dette 
delegeringsreglementet. 

b) I en sak som berører to eller flere utvalg skal saken som hovedregel bare behandles i ett av 
de berørte utvalg. Ordføreren avgjør hvilket eller hvilke av de berørte utvalg som skal 
behandle saken, eller om saken skal behandles direkte i formannskapet. 

c) Ordfører kan bestemme at hovedregelen om formannskapets innstillingsrett til 
kommunestyret skal fravikes. I saker hvor det ut fra tidsnød eller sakens karakter anses 
hensiktsmessig kan en sak behandles i kommunestyret uten forutgående behandling i 
formannskapet dersom ordfører mener det er riktig for å få en effektiv saksbehandling. 
Hjemmel: kommuneloven § 9 nr 5. 

d) Ledersamtale med rådmannen: Ordfører skal, sammen med varaordfører og leder av 
opposisjonen, gjennomføre årlig ledersamtale med rådmannen. 

4.2 Formannskapet 

Ansvarsområde: 

Formannskapets ansvarsområde omfatter all kommunal virksomhet så fremt det ikke i lov eller 
forskrift er fastsatt at andre kommunale utvalg eller råd har ansvar for bestemte virksomheter. 

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter 
kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

Formannskapet delegeres følgende myndighet: 

a) Kommunestyrets myndighet i alle saker hvor det ikke er delegeringsforbud, eller i som ikke 
er delegert til andre i hht dette delegeringsreglementet. 

b) Innstillingsmyndighet til kommunestyret i alle saker. 
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c) Utvidet myndighet i hastesaker jfr Kommuneloven § 13: Myndighet til å fatte vedtak i saker 
som skulle vært fattet av et annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det 
ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf 
forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 

d) Formannskapet er kommunens klagenemnd etter forvaltningsloven § 28.  

4.3 Hovedutvalgene  

4.3.1 Felles bestemmelser for delegering til Hovedutvalg 

Faste utvalg velges av kommunestyret selv.  

Hvert utvalg har sitt eget ansvarsområde. Kommunestyret tildeler hovedutvalgene ansvarsområder.  

Utvalgene skal holde seg best mulig oppdatert innenfor eget formål og ansvarsområde, og tilstrebe 
en mest mulig rasjonell og tidsmessig forvaltning.  

Utvalgene skal behandle og gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde. I saker som ikke kan 
vedtas av Hovedutvalget skal utvalgets vedtak følge med rådmannens innstilling til Formannskapet.  

Utvalgene kan også behandle og vedta andre saker som blir tillagt utvalget av formannskap eller 
kommunestyre. 

Utvalgene får fullmakt til å gjøre vedtak i alle saker som omfattes av utvalgets ansvarsområde. For 
følgende områder er vedtaksmyndigheten begrenset slik: 

• Utvalget kan omdisponere midler innenfor egen budsjettramme, innenfor rammen av 
vedtatt budsjett og i samsvar med de retningslinjer som gjelder for tildelingen.  

• Utvalget kan vedta at administrasjonen skal foreta mindre utredninger innenfor utvalgets 
område.  

• Utvalget har fullmakt til å vedta retningslinjer og betalingssatser for kortsiktig utleie av 
bygninger, anlegg og områder innenfor vedtatte budsjett- og inntektsrammer. 

 

Utvalgene har fullmakt til å behandle klager over egne vedtak, før evt oversendelse til klagenemnd.  

Hjemmel: kommuneloven § 10 nr. 1 og 2.  
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4.3.2 Hovedutvalget for næringsutvikling og eiendomsforvaltning 

Ansvarsområde:  

• Start 
• Næringsutvikling 
• Reiseliv 
• Næringstomter 
• Byggeprosjekt 
• Forvaltning, drift- og vedlikehold av kommunal eiendom (bygningsmasse og tomtearealer) 
• Landbruk (unntatt landbruksforvaltning)  

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Byggeprosjekter: Utvalget er det organ som har ansvaret for overordnet styring av mindre 
kommunale byggeprosjekter (nybygg og ombygging/utvidelser med en kostnad under 10 
mill. kr). Overordnet styring av byggeprosessen, herunder gjøre nødvendige beslutninger 
frem til ferdigstillelse etter at kommunestyret, eventuelt formannskapet, har vedtatt de 
økonomiske rammene for prosjektet. Dersom ikke annet er bestemt, har utvalget myndighet 
og ansvar for å velge entrepriseform.  

b) Utvalget skal i byggefasen føre tilsyn med at arbeidene blir utført etter godkjente planer og 
økonomiske rammer. Dersom det i byggefasen foreligger indikasjoner på at den økonomiske 
rammen vil overskrides med mer enn 5 %, eller at det er ønskelig å øke eller endre vedtatt 
budsjett, skal det legges frem en sak for formannskapet. 

c) Utvalget har ansvar for forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Her inngår ansvar for 
forsvarlig nivå på vedlikeholdsinnsatsen og vurdering av volum på eiendomsmassen. 
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4.3.3 Hovedutvalget for miljø- og plansaker 

Ansvarsområde:  

• Kommunalteknikk  
• Brann og beredskap 
• Arealforvaltningssaker etter jordloven, skogbruksloven og konsesjonsloven  
• Arealplanlegging og –forvaltning, herunder barnerepresentasjon, jf. Plan- og 

bygningsloven § 3-3 
• Byggesak 
• Miljø, forurensning 
• GEO-data 
• Landbruksforvaltning 
• Veier 
• Trafikksikkerhet 
• Infrastruktur 
• Kommunaltekniske anlegg 
• Havneforvaltning 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningslovens bestemmelser 
vedrørende byggesaker og arealplaner i den grad disse sakene ikke er delegert til rådmannen  

b) Utvalget skal vedta mindre reguleringsplaner og endre reguleringsplaner jfr. plan- og 
bygningsloven §§12-12 og 12-14. 

c) Utvalget skal behandle og avgjøre saker etter naturskadeloven. 

d) Utvalget skal godkjenne anbud og kontrakter (inkludert konsulentoppdrag) innen utvalgets 
ansvarsområder når disse ligger innenfor vedtatte budsjett. 

e) Utvalget gis myndighet til å avgjøre saker etter lov om brannvern, forurensningssaker etter 
forurensningsloven, forvaltningssaker etter havneloven og forvaltningssaker etter jordlov, 
skogbrukslov og konsesjonslov i den grad sakene ikke skal avgjøres av rådmannen. 

f) Utvalget skal avgjøre navn på veier. 
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4.3.4 Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg 

Ansvarsområde:  

• Helsetjenester 
• Pleie og omsorg 
• Barnevern 
• Tiltak mot rusavhengighet 
• Sosiale tjenester i NAV 
• Salgs- og skjenkebevillinger  

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal arbeide for at de målsettinger og krav som er fastlagt i lovverket for sektoren 
blir gjennomført i Sandefjord, og sørge for at enhver som bor eller midlertidig oppholder seg 
i kommunen er sikret de helse- omsorgs- og sosialtjenester de har rett til å motta i 
kommunen i medhold av lov. 

b) Utvalget kan fordele økonomiske tilskudd og eventuelle andre ytelser til organisasjoner som 
arbeider med helse- og sosialtiltak innenfor rammen av vedtatt budsjett og de retningslinjer 
som gjelder for slike tildelinger. 

c) Utvalget skal avgjøre saker etter helse- og omsorgstjenesteloven i den grad sakene ikke skal 
avgjøres av rådmannen. 

d)  Behandling i salgs- og skjenkebevillinger i Sandefjord kommune legges til kommunalområdet 
Helse, sosial og omsorg for en periode på inntil 2 år fra 1. januar 2017.  
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4.3.5 Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap 

Ansvarsområde:  

• Barnehage 
• Grunnskole 
• Voksenopplæring 
• Kulturskole 
• Skolefritidsordninger 
• Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal arbeide for at de målsettinger og krav som er fastlagt i lovverket for sektoren 
blir gjennomført i Sandefjord.  
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4.3.6 Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling  

Ansvarsområde:  

• By- og stedsutvikling 
• Nærmiljø 
• Nærmiljøutvalg 
• Folkehelse og forebyggende arbeid 
• Frivillighet 
• Lag og foreninger 
• Idrett, lek, friluftsliv og rekreasjon 
• Parkvesen og grøntvedlikehold 
• Bibliotek 
• Kino 
• Kultur (kulturarrangementer og annen kunst og kultur) 
• Natur- og viltforvaltning 
• Landskapsvern og vern av kulturminner i utmark 
• Drift og vedlikehold av kirkegårder og gravlunder, samt tilskudd til kirker og trossamfunn 
• Sandefjordmuseenes styre, jfr.” Vedtekter for Sandefjordmuseene § 4, Ledelse”. 

Utvalget delegeres følgende myndighet: 

a) Utvalget skal vedta retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor 
kultur- og fritidsområdet. 

b) Utvalget skal vedta retningslinjer for tildeling av tilskudd til nærmiljøutvalg og 
ungdomsutvalg. 

c) Utvalget skal godkjenne prinsipielle detaljplaner for nye anlegg og arealer 

d) Utvalget skal sette rammer for disponering av park, idretts- og friluftsanlegg og arealer til 
ulike formål og organisasjoner. 

e) Utvalget skal dele ut Sandefjord kommunes kulturpris, idrettspris, barne- og ungdomspris og 
ærespris, etter vedtatte statutter. 

f) Utvalget skal avgjøre saker etter friluftsloven, viltloven og dyrevernloven i den grad disse 
sakene ikke er delegert til rådmannen. 
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4.4 Lønns- og ansettelsesutvalg 

Med følgende myndighet:  

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

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

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

4.5 Byggekomite 

Med følgende myndighet:  

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

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

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

5.1 Ansvarsområde  

Administrasjonsutvalget er kommunens (lovpålagte) utvalg for behandling av saker som gjelder 
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjons-utvalgets 
ansvarsområde er oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon.  

Administrasjonsutvalget ivaretar medarbeidernes medbestemmelsesrett etter hovedavtalens del B § 
4 og kommuneloven § 25. Administrasjonsutvalget får delegert myndighet etter kommuneloven §§ 
10 nr. 2 og 25. 

Administrasjonsutvalget skal holde seg oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver 
innenfor utvalgets ansvarsområde. Utvalget skal få seg forelagt relevante analyser og styringsdata 
som gir innsikt i kommunen som arbeidsgiver.  

Utvalget kan legge frem for kommunestyret forslag til mål og strategi for arbeidsgiverområdet, 
herunder utvikling av kommunens arbeidsgiverfunksjon.  

5.2 Utvalget delegeres følgende myndighet 

a) I saker hvor formannskapet eller hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet eller 
innstillingsrett til kommunestyret skal administrasjonsutvalget avgi uttalelse innenfor sitt 
ansvarsområde, herunder:  

• Tilsetting av rådmann  
• Overordnet arbeidsgiverstrategi  
• Etiske retningslinjer 

b) Utvalget skal vedta politikk og strategier for arbeidslivsområdet, herunder inkluderende 
arbeidsliv, likebehandling og likestillingsarbeid, arbeid mot diskriminering. 

c) Utvalget skal vedta strategier for arbeidslivsområdet. 

d) Utvalget skal avgjøre tvistespørsmål om tolkning og praktisering av reglementer som er 
fastsatt av utvalget 

e) Utvalget skal behandle og vedta saker som blir tillagt utvalget av formannskap eller 
kommunestyre. 

f) Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde.  

g) Utvalget kan vedta at administrasjonen skal foreta mindre utredninger innenfor utvalgets 
område.  
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5.3 Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverdel  

Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverdel består av de politisk valgte representantene i 
administrasjonsutvalget.  

Rådmannen orienterer utvalget i enkeltsaker når utvalget ønsker det.  

6 Delegering til rådmannen  

6.1 Ansvarsområde 

Kommuneloven § 23 fastslår at rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale 
administrasjon, og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet, og at vedtak blir iverksatt.  

Videre skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

6.2 Myndighet som delegeres til rådmannen 

a) Myndighet i samsvar med kommuneloven § 23 nr. 4 til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og 
saker av ikke prinsipiell karakter som ikke er delegert til ordfører, utvalg eller andre. 

b) Innenfor denne ramme omfatter delegeringen alle avgjørelser vedrørende organisering, drift 
og utvikling av kommunen.  

c) Fullmakt til å ta alle beslutninger om administrativ organisering, med unntak av administrativ 
hovedstruktur som vedtas av kommunestyret.  

d) Lede den daglige virksomheten, jf. lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, m.v. 
(arbeidsmiljøloven) og kommuneloven § 23 nr. 1. Rådmannsfunksjonen skal være 
representert i Arbeidsmiljøutvalget. Det vises til reglement for Arbeidsmiljøutvalget. 

e) Ansette medarbeidere med unntak av bestemmelsene i kap 4.4 a, samt opprette, inndra og 
omgjøre stillinger.  

f) Fatte beslutning om oppsigelse, suspensjon og avskjedigelse i henhold til arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. Denne myndigheten kan ikke videredelegeres.  

g) Fastsette lønn innenfor tariffavtalens bestemmelser innenfor rammen jf. kap 4.4 b, samt 
gjennomføre lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapitler 3, 4 og 5, med unntak av 
bestemmelsene i kap 4.4.c. 

h) Foreta anmeldelser til politiet på vegne av kommunen. 

i) Ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  
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j) Innvilge søknader om salgs - og skjenkebevillinger  

k) Selge, kjøpe og makeskifte mindre eiendommer der verdien ikke overstiger  
kr. 4 000 000,-. 

l) Innstillingsmyndighet til alle folkevalgte utvalg. Som hovedregel innstiller formannskapet til 
kommunestyret. 

m) Anvisningsmyndighet. 

n) Fullmakt i barnevernssaker samt i saker om bruk av tvang etter helselovgivningen til å 
avgjøre hvorvidt avgjørelser i fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten skal påankes. 

o) Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i Lov om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven) § 9 første ledd er lagt til kommunestyret.  

p) Bringe vedtak i utvalg inn for formannskapet eller vedkommende utvalg, dersom vedtaket 
etter rådmannens vurdering er i strid med lov, plan, budsjett eller overordnede prinsipper 
vedtatt av kommunestyret. 

q) Fullmakt til å vedta mindre endringer i reguleringsplan, og vedta utfyllinger innenfor 
hovedtrekkene i reguleringsplanen, jfr Plan- og bygningsloven § 12-14.  

r) Rådmannen delegeres myndighet til å tildele og si opp avtalehjemler for leger og 
fysioterapeuter.   

s) Fullmakt til å behandle klager over egne vedtak, før evt oversendelse til klagenemnd.  

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
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7 Klagebehandling 
Klagebehandling skal håndteres i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven og 
kommuneloven, samt delegeringsreglementet. 

Hovedreglene for klagebehandling følger av forvaltningsloven § 28. Det klare utgangspunkt er at en 
klage skal fremlegges for det organet som først behandlet saken.  

Det er kun enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 første avsnitt bokstav b, jf. 
bokstav a; altså vedtak som er truffet under utøvelse av offentlig myndighet, og som gjelder 
rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagen skal 
fremlegges for det organ som har fattet enkeltvedtaket (underinstansen). Dersom underinstansen tar 
klagen til følge, avsluttes saken med nytt vedtak som kan påklages etter alminnelige regler. Dersom 
klagen ikke tas til følge i underinstansen, skal den tilrettelegges og fremlegges for klageinstansen.  

Klageinstansen i Sandefjord kommune er kommunens klagenemnd som er opprettet av 
kommunestyret i medhold av forvaltningsloven § 28 annet avsnitt første setning. Formannskapet er 
kommunens klagenemnd.  

Hovedregelen er at kommunale vedtak skal påklages innad i kommunens organisasjon. Dersom 
vedtaket er fattet på høyeste nivå i kommunen (kommunestyret), vil klagen gå til statlig instans; 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som igjen har delegert sin myndighet til 
fylkesmannen. 

I enkelte særlover er det egne regler om hvem som skal være klageinstans. Da er det særlovens 
regler som gjelder fremfor hovedregelen i forvaltningsloven. 

7.1 Klage over enkeltvedtak som er fattet av administrasjonen 

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av administrasjonen, skal klagen fremlegges for 
vedkommende kommunalsjef/stabsleder, som vurderer om saken skal legges frem for rådmann. 

Klageinstans er kommunens klagenemnd. 

7.2 Klage over enkeltvedtak som er fattet av hovedutvalg  

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av et hoved utvalg eller av formannskapet, skal klagen 
fremlegges for det aktuelle politiske utvalget. 

Klageinstans er kommunens klagenemnd.  
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7.3 Klage over enkeltvedtak som er fattet av formannskap  

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av formannskapet, skal klagen fremlegges for 
formannskapet.  

Klageinstans er fylkesmannen. 

7.4 Klage over enkeltvedtak som er fattet av kommunestyret 

Der enkeltvedtaket som påklages er fattet av kommunestyret, skal klagen fremlegges for 
kommunestyret.  

Klageinstans er fylkesmannen. 

7.5 Klagerett når klageinstansen avviser 

Klageinstansens vedtak i en klagesak kan kun unntaksvis påklages videre.  

Et vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, bortsett fra i følgende tilfeller: 

a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen dersom vilkårene for å behandle 
klagen ikke foreligger, 

b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for 
realitetsbehandling er til stede,  

c) når Kongen vil være klageinstans, eller 

d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd; en nemnd som ikke kan instrueres og 
det ikke finnes noe organ som kan omgjøre vedtak fra nemnda etter forvaltningsloven § 
35. 

8 Andre reglement 1 
1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) 
2. Reglement for klagenemnd  
3. Reglement for folkevalgtes innsynsrett i saksdokumenter (kl § 40 nr 5) 
4. Reglement for godtgjøring til folkevalgte  

 

 

                                                            
1 Lenker til vedleggene legges inn når reglementene er vedtatt og publisert på nett 



 
 

 

 
 
 

SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5331 
Saksbehandler: Eirin Farmen 
 
Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
13/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
26/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
Prosjektleders innstilling: 

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. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Utkast innsynsreglement KST131216 v2 
 
Sammendrag 
 

Fellesnemda behandlet 20.09.2016 i sak 98/2016 sak om reglement for folkevalgtes innsyn i 
saksdokumenter (innsynsreglement) og følgende vedtak ble fattet:  

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

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

I Fellesnemdas møte 11.10.2016 i sak 130/2016 ble det fremmet forslag om at 2-3 medlemmer av 
Fellesnemda kvalitetssikrer reglementene frem til kommunestyremøtet i november i samarbeid med 
administrasjon. Det ble vedtatt at Cathrine Andersen, Bror-Lennart Mentzoni og Hilde Hoff 
Håkonsen utgjør gruppen som kvalitetssikrer reglementene.  

Kvalitetssikring er foretatt og nytt reglement foreligger.  
 
Saksfremstilling 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å kvalitetssikre reglementet har hatt ett møte. Reglement for 
folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) harmoniser med øvrige politiske 
reglement.  
 
Prosjektleders vurderinger 
Prosjektleder mener at reglementet slik det nå foreligger ivaretar de situasjoner som kan oppstå i 
forbindelse med folkevalgtes ønske om innsyn og rett til informasjon i saker. Reglementet sikrer 
likebehandling, og gir forutsigbarhet både for folkevalgte og administrasjon.   



 

 
 
Gudrun Haabeth Grindaker                                                             

Prosjektleder                                                                                 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Formannskapet Sandefjord              29.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0. 
 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
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UTKAST – KST 13. desember 2016 
 

Reglement for folkevalgtes rett til innsyn 
i saksdokumenter 

 
Innsynsreglement 

 
Sandefjord kommune 

0710 
Gyldig fra 19.10.2016 

Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016, sak xx/x. 
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1. Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn 
i saksdokumenter 

1.1  
Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til innsyn i alle 
kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 

1.2  
Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter som 
omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten 
kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når 
dokumentene er nødvendige for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 

2. Vedtak om innsyn 

2.1  
Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som 
behandles i vedkommende organ. 

2.2  
Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når 
tidspunktet for innsyn er inntrådt, jf. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle 
saksdokumenter på tilsvarende grunnlag. 

2.3  
Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk i andre organ 
saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 

3. Tidspunkt for rett til innsyn 

3.1  
Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksfremstillingen 
skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning 
til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 

3.2  
For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det tidspunkt saken er 
ferdigbehandlet. 



Reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 
 

15.11.16 Side 4  

4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 

4.1  
I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. 
Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i 
taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i 
vedkommende organ, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og 4. 

Klagenemnden har innsynsrett i alle dokumenter i klagesaken, også taushetsbelagte opplysninger så 
langt de er relevante for behandling av klagen.  

 

4.2  
Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt 
taushetsplikt etter lov.  

Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å bevare 
taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt.  
Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring når de får innsyn i 
taushetsbelagte opplysninger. 

5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til 
administrasjonen 

5.1  
Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til 
administrasjonen skal skje tjenestevei.  

For Sandefjord kommune rettes henvendelser til politisk sekretariat.  

5.2  
Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares med en kort 
redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l. 

 

 

  



Reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 
 

15.11.16 Side 5  

6. Reglement og publisering  

De til enhver tid gjeldende reglementer finnes på kommunens nettside. Reglementene publiseres når 
de er vedtatt av Sandefjord kommunestyre. Følgende reglement bør særlig ses i sammenheng: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement) 
2. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett (delegeringsreglement) 
3. Reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter (innsynsreglement) 
4. Reglement for klagenemnd (klagenemnd) 

 

 

 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5331 
Saksbehandler: Eirin Farmen 
 
Reglement for klagenemnd 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
14/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
27/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Utkast reglement klagenemnd KST 131216 v2 
 
Sammendrag 
 

Fellesnemda behandlet 20.09.2016 i sak 97/2016 sak om reglement for klagenemnd og følgende 
vedtak ble fattet:  

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

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

I Fellesnemdas møte 11.10.2016 i sak 130/2016 ble det fremmet forslag om at 2-3 medlemmer av 
Fellesnemda kvalitetssikrer reglementene frem til kommunestyremøtet i november i samarbeid med 
administrasjon. Det ble vedtatt at Cathrine Andersen, Bror-Lennart Mentzoni og Hilde Hoff 
Håkonsen utgjør gruppen som kvalitetssikrer reglementene.  

Kvalitetssikring er foretatt og nytt reglement foreligger.  
 
Saksfremstilling 
Endringene som fremkom under fellesnemndas behandling av saken var at vedtaket må tilpasses 
vedtaket som ble fattet i sak 95/2016 – delegeringsreglement. Her siktes det til vedtakets pkt. 5      
«Formannskapet er kommunens klagenemnd». Endringen er innarbeidet i reglementet.  

Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å kvalitetssikre reglementet har hatt ett møte. Reglement for 
klagenemnd er nå harmonisert med de endringer som er foretatt i politisk reglement og 
delegeringsreglement.  
 
Prosjektleders vurderinger 
Prosjektleder mener at reglementet slik det nå foreligger ivaretar de behovene som nye Sandefjord 
kommune vil ha for regulering av klagenemndas saksbehandling og beslutning. 
 



Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

 

Behandlinger og vedtak: 
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 Sandefjord s vedtak: 

Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

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. 



Reglement for klagenemnd 

 

15.11.16 Side 1 
 

 
 
 

UTKAST – KST 13. desember 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement for klagenemd 
 
 

Sandefjord kommune 
(0710) 

Gyldig fra 19.10.2016 

Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016, sak xx/x. 
 
 
 
 
 

  



Reglement for klagenemnd 

 

15.11.16 Side 2 
 

1. Særskilt klagenemnd 
Klagenemnden i Sandefjord kommune er opprettet i medhold av forvaltningsloven § 28 annet avsnitt, 
første setning, jf. kommuneloven § 10.  

Formannskapet er kommunens klagenemnd etter forvaltningsloven § 28.  

Klagenemnden er klageinstans for samtlige klager på enkeltvedtak som er truffet av et forvaltningsorgan 
i Sandefjord kommune, med mindre annen klageinstans er fastsatt av særlov. Klage på vedtak som er 
fattet av kommunestyret, skal behandles av fylkesmannen.  

Klagenemndens kompetanse fremgår av forvaltningsloven § 34, og omfatter prøving av alle sider av 
saken, herunder nye omstendigheter. Klagenemnden skal vurdere klagerens synspunkter, men kan også 
vurdere forhold som ikke er berørt av klager. 

Et vedtak kan ikke endres til skade for klageren, med mindre dennes interesser finnes å måtte vike for 
hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser.  

Klagenemnden kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det påklagede vedtaket og sende saken 
tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 

For saksgangen i en klagesak, se gjeldende delegeringsreglement. 

 

2. Valg og sammensetning 
Formannskapet er kommunens klagenemnd. 

Valg og sammensetning av klagenemnden følger av kommunestyrets vedtak om valg til formannskap.   

  

3. Saksbehandlingsregler 
En klagesak skal innstilles av en annen ansvarsenhet enn den som tilrettela grunnlaget for 
vedtaket som er påklaget, jf. kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c.  

Rådmannen sørger for at de klagesaker som legges frem for klagenemnden er forberedt på en 
forsvarlig måte, og i samsvar med de regler som følger av forvaltnings- og kommunelovens 
bestemmelser. 

Klagenemnden har innsynsrett i alle dokumenter i klagesaken. 

For saksbehandlingsregler for øvrig, samt bestemmelser om ordskifte, avstemning og protokoll, 
gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel IV og kommuneloven, supplert av felles 
bestemmelser i Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer(politisk reglement) for 
Sandefjord kommune i den grad disse passer. 

 



Reglement for klagenemnd 

 

15.11.16 Side 3 
 

4. Klage på vedtak fattet av klagenemnden 
For klage på vedtak fattet av klagenemnden, gjelder reglene i kapittel 7 i delegeringsreglement 
for Sandefjord kommune. 

 

5. Sekretariat 
Rådmannen besørger sekretariatsfunksjon for klagenemnden, herunder utsending av sakslister 
og -dokumenter, utdeling av taushetsbelagte saker og dokumenter til klagenemndens 
medlemmer, føring og utsending av protokoll, publisering av sakslister og protokoll, samt 
effektuering av vedtak. 

 

6. Gyldighet 
Reglement gjelder fra 19.10.2016 og inntil nytt reglement vedtas av Sandefjord kommunestyre.  

 

 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5160 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
01/2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 

Sandefjord  
17.11.2016 

15/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
28/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
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. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Utkast reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne KST 131216 v2 
 
Sammendrag 
 

Fellesnemda behandlet 11.10.2016 i sak 110/2016 sak om reglement for Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og følgende vedtak ble fattet:  

1. Reglement for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjøres gjeldende for nye 
Sandefjord kommune slik det fremkommer av vedlegget.  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 
3. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.  

I Fellesnemdas møte samme dag i sak 130/2016 ble det fremmet forslag om at 2-3 medlemmer av 
Fellesnemda kvalitetssikrer reglementene frem til kommunestyremøtet i november i samarbeid med 
administrasjon. Det ble vedtatt at Cathrine Andersen, Bror-Lennart Mentzoni og Hilde Hoff 
Håkonsen utgjør gruppen som kvalitetssikrer reglementene.  

Kvalitetssikring er foretatt og nytt reglement foreligger.  
 
Saksfremstilling 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å kvalitetssikre reglementet har hatt ett møte. Reglement for 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er nå harmonisert med de endringer som er foretatt 
i politisk reglement.  
 
Prosjektleders vurderinger 
Prosjektleder mener at reglementet slik det nå foreligger ivaretar de behovene som nye Sandefjord 
kommune vil ha for et rådgivende kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
 



 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Eirin Farmen 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord              17.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. (11-0) 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord s vedtak: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende uttalelse: 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter prosjektleders 
innstilling. 

 
 

 

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

 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
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UTKAST – KST 13. desember 2016 
 
 
 

 
 

Reglement for råd for 
mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 
Sandefjord kommune 

(0710) 
Gyldig fra 19.10.2016 

 
Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016, sak xx/x. 
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Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

08.11.16 Side 3 

1. Generelt 

Rådet er lovpålagt i hht Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m av 17. juni 2005 nr. 58.   

Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder Kommuneloven, Forvaltningsloven og 
Offentlighetsloven og Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar 
for menneske med nedsett funksjonsevne med mer og andre lover for kommunens virksomhet for 
rådet. 

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - Politisk reglement for Sandefjord kommune 
vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016 sak xx/x inneholder bestemmelser om opprettelse og 
oppnevning av medlemmer m.v. til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

2. Sammensetning 

I henhold til § 6 i lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsett funksjonsevne med mer heter det;  

«Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda. Reglane om forholdstalsval i §§ 
36 og 37 i kommunelova gjeld ikkje ved val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne. 
Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av kommunestyret. Tilsvarande gjeld for 
eventuelle andre representasjonsordningar. Oppnemninga av medlemmer skal gjelde for 
valperioden. Ved oppnemning av representantar for menneske med nedsett funksjonsevne i 
kommunen skal organisasjonane deira ha forslagsrett.» 

Frem til 2019 består Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 11 medlemmer som 
oppnevnes av kommunestyret. 8 fra organisasjonene og øvrige medlemmer velges av kommunestyret. 

Etter konstituering 2019 er antall medlemmer 7 stk. 5 fra organisasjonene og 2 velges av 
kommunestyret.  

Kommunestyret oppnevner leder og nestleder. 

3. Arbeidsområde 

Rammene for rådets virksomhet fremgår av Lov om råd eller anna representasjonsordning i 
kommunar og fylkeskommunar for mennesker med nedsett funksjonsevne m.m., jfr. videre rundskriv 
A-28/2007. 

Rådet skal være rådgivende organ for kommunen 

Rådet skal forelegges saker som spesielt angår mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen, 
og skal avgi uttalelser til disse. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på 
grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
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Rådet skal ha anledning til å uttale seg til alle slike saker som skal til behandling i kommunestyret. 
Dersom saken forberedes til et underliggende utvalg, hovedutvalg eller formannskap, skal rådets 
uttalelse innhentes før saken behandles i disse utvalg, slik at rådets evt. uttalelse foreligger ved 
behandling av saken i nevnte utvalg. 

Saker som vedtas endelig i underliggende utvalg, hovedutvalg, eller formannskap, og som angår 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal på samme møte sendes rådet for uttalelse før behandling 
i første utvalg. 

Eksempler på saker rådet skal ha til behandling: 

• Forslag til økonomiplan og årsbudsjett. 
• Forslag til kommuneplan. 
• Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner 
• Saker vedrørende byggetiltak med forslag som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
• Alle tiltak i kommunalområdene som spesielt angår mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan 
også gi informasjon om sin virksomhet. 

Rådet skal ikke behandle enkeltsaker/saker som går på enkeltpersoner. 

Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret oppretter sekretariat, vedtar budsjett og gir 
utfyllende regler for saksbehandling i rådet. 

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen skal legges fram for 
kommunestyret. 

4. Møter 

Rådet holder møter etter en oppsatt plan, eller når lederen finner det påkrevd eller når minst 1/3 av 
medlemmene krever det. 

Rådmannen sørger for innkalling til rådets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for rådets medlemmer i 
samsvar med gjeldende regler for dette. 

Saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne skal legges fram for rådet i god tid før 
besluttende myndighet behandler saken.  

I de tilfeller medlemmene av rådet ønsker å stille spørsmål i møtene, bør administrasjonen så langt 
det er mulig orienteres på forhånd. Uten slik forhåndsvarsling kan medlemmene ikke forvente å få 
svar på sitt spørsmål. 

Rådet kan kalle inn representanter fra administrasjonen til å informere om spesielle saker. 

Gyldig vedtak kan bare treffes når minst halvparten av medlemmene er tilstede under behandlingene 
og avgitt stemme i vedkommende sak. 
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Vedtakene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet, er lederens stemme 
avgjørende 

Rådmannen sørger for sekretærbistand til rådet. 

Det skal føres protokoll fra rådets møter. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til de 
kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.  

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - Politisk reglement for Sandefjord kommune 
vedtatt av kommunestyret gjelder for rådets virksomhet så langt det passer. 

5. Godtgjørelse til medlemmer 

Godtgjørelse til Rådets medlemmer tilståes etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i 
kommunen. 

6. Taushetsplikt 

Rådets medlemmer har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. 

7. Innsynsrett 

Når det gjelder innsynsrett i kommunale saksdokumenter, vises til reglement for folkevalgtes 
innsynsrett i Sandefjord kommune, jfr. kommuneloven § 40 nr. 5. 

8. Ikrafttreden 

Dette reglementet trer i kraft fra 19.10.2016 

Reglementet kan endres av kommunestyret selv. 

Rådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet. 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5159 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Reglement for eldreråd 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
01/2016 Eldrerådet - Sandefjord 17.11.2016 
16/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
29/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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. 
 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Utkast reglement for Eldreråd KST 131216 v2 
 
Sammendrag 
 

Fellesnemda behandlet 11.10.2016 i sak 109/2016 sak om reglement for Eldreråd og følgende 
vedtak ble fattet:  

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

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 
3. Reglementet vurderes revidert innen utgangen av 2017.  

          Reglementet gjelder fra 19.10.2016.  

I Fellesnemdas møte samme dag i sak 130/2016 ble det fremmet forslag om at 2-3 medlemmer av 
Fellesnemda kvalitetssikrer reglementene frem til kommunestyremøtet i november i samarbeid med 
administrasjon. Det ble vedtatt at Cathrine Andersen, Bror-Lennart Mentzoni og Hilde Hoff 
Håkonsen utgjør gruppen som kvalitetssikrer reglementene.  

Kvalitetssikring er foretatt og nytt reglement foreligger.  
 
Saksfremstilling 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å kvalitetssikre reglementet har hatt ett møte. Reglement for 
Eldreråd er nå harmonisert med de endringer som er foretatt i politisk reglement.  
 
Prosjektleders vurderinger 
Prosjektleder mener at reglementet slik det nå foreligger ivaretar de behovene som nye Sandefjord 
kommune vil ha for et rådgivende kommunalt eldreråd. 



 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Eirin Farmen 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 

 

Behandlinger og vedtak: 
Eldrerådet - Sandefjord             17.11.2016 
 
Behandling: 
Eldrerådet foreslår følgende korrigeringer til reglement for eldrerådet: 
 
Pkt. 2  
Avsnitt 3 
Pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre har rett til å komme 
med forslag til eldrerådet. 
 
Avsnitt4 
Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. De øvrige medlemmene i rådet 
velges også av kommunens politikere. 
 
I tillegg ønskes nytt pk. 
Leder og nestleder har møte- og talerett i Sandefjord kommunestyre, men uten forslagsrett 
og stemmerett. 
 
Prosjektleders innstilling godkjennes enstemmig med korrigeringer. 
 

Eldrerådet - Sandefjords vedtak: 
1. Reglement for Eldreråd gjøres gjeldende for nye Sandefjord kommune slik det 
fremkommer av vedlegget. 
 

Eldrerådet foreslår følgende korrigeringer til reglementet for eldrerådet: 
 
Pkt. 2 
Avsnitt 3 
Pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre har rett til å 
komme med forslag til eldrerådet. 
 
Avsnitt4 
Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. De øvrige medlemmene i rådet 
velges også av kommunens politikere. 
 
I tillegg ønskes nytt pk. 
Leder og nestleder har møte- og talerett i Sandefjord kommunestyre, men uten 
forslagsrett og stemmerett. 

2. Reglement vurderes revidert innen utgangen av 2017. 

 
 

 

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 Sandefjord s 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. 
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Reglement for eldreråd 
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1. Generelt 

Eldrerådet er oppnevnt med hjemmel i § 1 lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. 
november 1991(eldrerådsloven).  Eldrerådet skal opprettes av kommunestyret og er et lovpålagt 
organ.  

Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder: Kommuneloven, Forvaltningsloven og 
Offentlighetsloven og Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991 og 
andre lover, for kommunens virksomhet for eldrerådet.  

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - Politisk reglement for Sandefjord kommune 
vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016 sak xx/x inneholder bestemmelser om opprettelse og 
valg til eldrerådet.  

2. Sammensetning 

Medlemmer til Eldrerådet velges av kommunestyret. For medlemmene velges personlige 
varamedlemmer. 

Medlemmene velges for valgperioden, jfr. eldrerådsloven § 1 og etter reglene i § 2. 

Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om medlemmer til eldrerådet.  

Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. De øvrige medlemmene i rådet velges blant 
kommunens politikere. 

Rådet velger selv leder og nestleder, som skal velges ut blant pensjonistene.  

 

Rådet består av 11 medlemmer frem til konstituering i 2019, 8 pensjonister (2 fra Andebu, 2 fra Stokke 
og 4 fra Sandefjord) og 3 politisk valgte.   

Rådet består av 7 medlemmer etter konstituering i 2019, 5 pensjonister og 2 politisk valgte.  

3. Arbeidsområde 

Det kommunale eldreråd er et rådgivende organ for kommunen. Rådet skal ha alle saker som gjelder 
levekår for eldre i til behandling. Jfr. eldrelovens § 3. 

Eldrerådet skal forelegges saker som spesielt angår eldre i kommunen, og skal avgi uttalelser til disse. 

Eldrerådet skal ha anledning til å uttale seg til alle slike saker som skal til behandling i kommunestyret. 
Dersom saken forberedes i et underliggende utvalg, hovedutvalg eller formannskap, skal Eldrerådets 
uttalelse innhentes før saken behandles i disse utvalg, slik at rådets evt. uttalelse foreligger ved 
behandling av saken i nevnte utvalg. 



Reglement for eldreråd 
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Saker som vedtas endelig i underliggende utvalg, hovedutvalg, eller formannskap, og som angår eldre i 
kommunen, skal på samme møte sendes rådet for uttalelse før behandling i 1. utvalg. 

Eksempler på saker rådet skal ha til behandling: 

• Forslag til økonomiplan og årsbudsjett. 
• Forslag til kommuneplan. 
• Sektorplaner/boligplaner m.m. med forslag som angår eldre. 
• Alle tiltak i sektorene som spesielt angår eldre. 

 

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. Eldrerådet kan også gi 
informasjon om sin virksomhet. 

Rådet skal ikke behandle enkeltsaker/saker som går på enkeltpersoner. 

Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet. Meldingen skal legges fram for 
kommunestyret. 

4. Eldrerådets møter 

Eldrerådet holder møter etter en oppsatt plan, eller når lederen finner det påkrevd eller når minst 1/3 
av medlemmene krever det. 

Rådmannen sørger for innkalling til eldrerådets møter. Møteinnkallingen gjøres kjent for rådets 
medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette. 

Eldrerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede under 
behandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. 

Avgjørelser treffes med alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

Rådmannen sørger for sekretærbistand til eldrerådet. 

Eldrerådet kan kalle inn representanter fra administrasjonen til å informere om spesielle saker. 

Det skal føres protokoll for eldrerådets møter. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til 
andre kommunale organ som behandler og tar endelig avgjørelse i saken.  

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - Politisk reglement for Sandefjord kommune 
vedtatt av kommunestyret gjelder for eldrerådets virksomhet så langt det passer. 

5. Godtgjørelse til medlemmer 

Godtgjørelse til Rådets medlemmer tilståes etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i 
kommunen. 



Reglement for eldreråd 
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6. Taushetsplikt 

Eldrerådets medlemmer har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. 

7. Innsynsrett 

Når det gjelder innsynsrett i kommunale saksdokumenter vises til reglement for folkevalgtes 
innsynsrett i Sandefjord kommune, jfr. kommuneloven § 40 nr. 5. 

8. Ikrafttreden 

Dette reglementet trer i kraft fra 19.10.2016 

Reglementet kan endres av kommunestyret selv. 

Eldrerådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet. 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5331 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Sandefjord kommune 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
17/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
30/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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. 

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. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Godtgjoringsreglement folkevalgte - til KST 1312 
 
Dokumenter i saksmappen 
 
Sammendrag 
 
Bakgrunn 
Fellesnemnda behandlet 11. oktober 2016 i sak 108/2016 godtgjøringsreglement for folkevalgte i 
nye Sandefjord kommune. I punkt 2.2.7 og 2.3.5 ble det vedtatt at formannskapet skulle innstille på 
forslag til godtgjørelsessatser. 

Satser for råd og utvalg må vedtas av kommunestyret senest 31.12.2016, og innarbeides i 
reglement for godtgjøring til folkevalgte – Godtgjøringsreglement for Sandefjord kommune. 

Videre heter det i samtlige vedtak fra Fellesnemnda (FN 108/2016, 2019/2016 og 110/2016) at 
endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16 

 



Saksfremstilling 

I godtgjørelsesreglementet kapittel 2.3.5 om andre utvalg, heter det følgende: «Formannskapet 
innstiller på godtgjørelse til kommunestyret». Tilsvarende for ledere av andre utvalg i kapittel 2.2.7. 

I Sandefjord kommune har byggekomiteens medlemmer vært tilstådt en godtgjørelse per møte på 
1,15 ‰ av ordførers godtgjørelse (OG). Det samme har gjeldt for varamedlemmer. Leder har i 
tillegg vært tilstådt en fast årlig godtgjørelse på 1,8 % av OG. Dersom nestleder har ivaretatt 
lederfunksjonen av utvalget, har denne vært tilstått dobbelt godtgjørelse, dvs. 3,0 ‰ av OG. 

Videre har man hatt godtgjørelse etter grupperinger, der gruppe 3 har hatt en godtgjørelse på 1,5 
‰ for medlemmer, og der leder i tillegg hatt en fast årlig godtgjørelse på 0,5 % av OG. Dette har 
blant annet gjeldt for Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for styret i 
Sjømænds gamlehjem. Dersom nestleder har ivaretatt lederfunksjonen av et utvalg for 2/3 av 
møtene eller mer, har det blitt tilstådt ledergodtgjørelse. 

Gruppe 4, som er utvalg hvor medlemmene er valgt av bystyret eller av andre politiske 
utvalg(frivillighetssentral, husstyre osv) har medlemmene mottatt en godtgjørelse på 1,15 ‰ av OG. 
Tilsvarende for leder av utvalgene og varamedlemmer.  

Følgende råd og utvalg omfattes av ordningen: 

· Eldrerådet 
· Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
· Byggekomiteen 
· Lønns og ansettelsesutvalget 
· Representanter til KS’ fylkesmøte 
· Oslofjordens friluftsråd 
· Kirkelig fellesråd 
· Heimevernsnemnda 
· Vestfold Vann IKS 
· Generalforsamling Gigafib 
· Representantskapet IKA Kongsberg 
· Sandefjord kommunale boligstiftelse 
· Stiftelsen Sandefjord kurbad 
· Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter 
· Styret for Vidaråsen landsby 
· Andebu kommunale boligstiftelse 
· Stiftelsen UNGBO i Andebu 
· Styret for Lorens Berg-stiftelsen  
· Politirådet 
· Stiftelsen Sjømænds gamlehjem 
· Stiftelsen Stokke Bygdetun 
· Stiftelsen Bogen kunstnerverksteder 
· Stokke trygdeboligers borettslag 
· Stiftelsen Melsom Mølle 
· Engveien husstyre 
· Tønsberg renseanlegg IKS 
· Stiftelsen Stokke felleslegat 
· Felleslegat for vanskeligstilte 
· O.A Stavnum og hustrus legat 
· Sti for øyet 

 



Følgende råd og utvalg har kommunal leder i tillegg til medlemmer: 

· Eldrerådet 
· Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
· Andebu kommunale boligstiftelse 
· Stiftelsen UNGBO i Andebu 

 
Prosjektleders vurdering 
I forhold til vedtatt reglement i Fellesnemda i sak 108/2016, har varamedlemmer blitt godtgjort med 
1,5 ‰ av OG. For ulike råd og utvalg har man i Sandefjord kommune lagt på en godtgjørelse til råd 
og utvalg på 1,15 ‰ av OG per møte, og det synes i utgangspunktet naturlig at man skjeler til dette 
når man skal sette nivået for godtgjørelsen i ny kommune. 

Ulik godtgjørelse for lederne av de ulike råd og utvalg kompliserer forholdet noe, og det anbefales 
at man legger en flat struktur for godtgjørelse til de ulike råd og utvalg som omfattes av ordningen. 

Det anbefales at leder av utvalg gis et tillegg per møte på 0,05 ‰, og at godtgjørelsen legges til 
1,20 ‰ av OG per møte. 

Til sammenligning har man i Andebu kommune hatt godtgjøring for stiftelsen UNGBO, Stiftelsen 
Store Dal og Andebu kommunale boligstiftelse på 1,0 % av OG (som igjen har lagt på 90 % av 
stortingsrepresentantenes faste godtgjørelse), mens man for øvrige råd og utvalg har hatt 
godtgjørelse på 0,1 % av OG per møte. Samtidig har man hatt en bestemmelse om at dersom en 
leder av et utvalg eller råd etter beregningen ville ha mottatt mindre årlig godtgjørelse enn 
medlemmene, skulle lederens godtgjørelse økes tilsvarende godtgjørelse for 2 møter i gjeldende 
organ. 

I Stokke kommune har man for Eldrerådet og Brukerrådet hatt en godtgjøring på 0,1 % per møte for 
medlemmer og 1,5 % per møte for leder av rådene. 

Også budsjettet setter begrensninger i forhold til hvilket nivå godtgjørelsen kan legges på. Vedlegg 
3 viser at en godtgjøring på 1,15 ‰ av OG per møte gir et budsjettavvik på 0,07 mill. kr. Hadde 
godtgjørelsen blitt satt til 1,0 ‰ av OG, hadde manglende inndekning vært redusert til 0,02 mill. kr. 
Et eventuelt vedtak med godtgjørelse høyere enn budsjettrammene i forslag til budsjett, må 
innarbeides i budsjett og økonomiplan 2017-2020. 

På nåværende tidspunkt foreligger ikke en fullstendig oversikt over råd og utvalg i nye Sandefjord 
kommune. Prosjektleder har i denne saken gjort rede for de råd og utvalg som allerede har vært 
oppe til politisk behandling, og det er disse det nå foreligger en anbefaling på godtgjørelse til. 
Eventuell godtgjøring til andre råd og utvalg må tas opp til behandling ved en senere anledning. 
 

Prosjektleder anbefaler at følgende satser tas inn i reglementet: 

· 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. 

· 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 

· I de tilfeller ordfører er medlemmer eller leder for et utvalg, utløses ingen ekstraordinær 
godtgjørelser da vervet omfattes av ordinær fast godtgjørelse. 



 

Da godtgjørelsen for råd og utvalg påvirker godtgjørelsesreglementet vedtatt i FN sak 108/2016, tas 
reglementet opp til ny behandling for samlet reglement der endringene fremkommer i punkt 2.2.7 og 
2.3.5. 

Under behandlingen av godtgjørelsesreglementet kom det frem at ordførers godtgjørelse skulle 
legges til det nivået som gjaldt for godtgjørelse i 2016, inklusiv justering i forbindelse med årets 
lønnsoppgjør. Videre synes det lite hensiktsmessig å ha en referanse til et reglement som snart er 
utdatert, og det anbefales en formulering i selve reglementet som er i tråd med den praksisen som 
ønskes for godtgjøring i ny kommune. 

Prosjektleder er også blitt gjort oppmerksom på at formuleringen i punkt 2.2.1 ikke er i tråd med 
gjeldende praksis, og tar derfor dette punktet opp særskilt i forbindelse med behandling av 
reglementet i kommunestyret. 

I tillegg til endringer i punkt 2.3.5 og 2.2.7 anbefales derfor følgende punkter endret i 
godtgjørelsesreglementet: 

· Reglementets 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. 

· Reglementets 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». 

 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Bertine Myhre 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
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. 
 
 
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 Sandefjord s 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. 
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1 Reglementets virkeområde 
 

1.1 Personkrets 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune gjelder for kommunalt 
folkevalgte representanter i kommunen, både faste medlemmer og varamedlemmer. 

 

1.2 Tidsavgrensning 

Reglementet gjelder for den perioden det enkelte medlemmet eller varamedlemmet sitter i 
kommunalt folkevalgt organ.  

 

1.3 Hvilke møter som omfattes 

Godtgjøring gis for møter medlemmet eller varamedlemmet deltar på etter lovlig innkalling, 
herunder møter i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg1 og andre faste utvalg opprettet 
av kommunestyret2. 

Representanter som møter i utvalg opprettet av eksterne organ, (statlige, fylkeskommunale 
eller private organ) skal gis godtgjøring når de møter på vegne av kommunen.  

 

1.4 Krav om utbetaling av godtgjøring  

Alle krav om utbetaling av godtgjøring etter dette reglementet, fremsettes til politisk 
sekretariat. Dette gjelder ikke fast godtgjøring etter punkt 2.2.  

Dersom det er nødvendig med egne formularer og dokumentasjon av kravet, fremgår dette av 
den enkelte bestemmelse i reglementet. 

                                                            
1 Per 1.1.2017 er følgende hovedutvalg opprettet av Sandefjord kommunestyre: Hovedutvalget for næringsutvikling 
og eiendomsforvaltning, Hovedutvalget for miljø- og plansaker, Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg, 
Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap og Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. 
2 Per 01.01.2017 er følgende utvalg opprettet av Sandefjord kommunestyre: Administrasjonsutvalget, Eldrerådet, 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Kontrollutvalget, kommunens klagenemnd, Lønns- og 
ansettelsesutvalg og Byggekomite.  
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2 Godtgjøring 
2.1 Generelle bestemmelser 

2.1.1 Grunnlaget for beregning av godtgjøring  

Grunnlaget for beregning av godtgjøring for folkevalgt medlem og varamedlem er til enhver tid 
gjeldende godtgjøring til ordfører (OG).  

 

2.1.2 Pensjonsrettigheter 

Ordfører og varaordfører innlemmes i Sandefjord kommunale pensjonskasse. 

 

2.1.3 Legitimert tap av pensjonsrettigheter 

Sandefjord kommune dekker opp pensjonsrettighetene i de tilfeller en folkevalgt representant 
reduserer sin faste stilling i valgperioden for å kunne utføre sine politiske verv. Tap av 
pensjonsrettigheter må dokumenteres.  

 

2.1.4 Plikt om tilstedeværelse på rådhuset 

Alle personer med fast godtgjøring på 15 % eller mer har arbeidsplikt tilsvarende 
honorarprosent.  

Gruppeledere, utvalgsledere, opposisjonsledere, varaordfører og ordfører har møtetid på 
rådhuset en avtalt fast ukedag. 4 t. per uke.  

 

2.1.5 Redusert godtgjøring ved fravær 

Dersom en representant er fraværende, uten gyldig sykefravær, i mer enn 1/3 av møtene så 
reduseres den faste godtgjøringen med 25 %. 

 

2.1.6 Barnetilsyn 

Godtgjøring til barnepass utbetales (kun) til folkevalgte som deltar i møter som holdes av et 
kommunalt organ. Det gjelder ikke kursvirksomhet, deltakelse i partipolitiske møter el.l. 

Barnevakt over 16 år lønnes på samme nivå som stillinger uten særskilt krav til utdanning. 
Barnevakt under 16 år lønnes etter særskilt skala.  
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2.1.7 Utbetalinger 

Fast godtgjøring per år utbetales månedlig med 1/12. 

Øvrige ytelser etter dette reglementet, avregnes månedlig fra og med den måned 
representanten tiltrer sitt verv. Utbetalingene baseres på dokumentert oppmøte i de organer 
medlemmet er medlem av og lovlig innkalt til. Politisk sekretariat har ansvaret for at 
møtegodtgjøringen kommer til utbetaling uten foregående krav fra representanten. 

For ytelser som skal dokumenteres, skal dokumentasjon og krav leveres til politisk sekretariat 
snarest mulig etter at utlegg er gjort. Godtgjøringen utbetales på neste mulige utbetaling. 

 

2.1.8 Fortolkning 

Ved tvil om tolkningen av disse bestemmelsene, skal de legges frem for formannskapet til 
avgjørelse. 

 

2.2 Fast godtgjøring og frikjøpsordning 

Størrelsen på den faste godtgjøringen fremkommer av punktene nedenfor.  

Frikjøpsordning spesifiseres for den enkelte representant nedenfor der dette er aktuelt. 

 

2.2.1 Ordfører 

Ordfører godtgjøres tilsvarende 100 % stilling. 

Ordfører er ikke berettiget til faste eller variable godtgjøringer for folkevalgte representanter, 
med mindre annet er uttrykkelig nevnt. 

Ordfører får fast godtgjøring på kr 1 027 000 fra 1.1.17.  

Ordfører får fast godtgjøring i henhold til årslønn etter justeringer i forhold til nåværende 
reglement for Sandefjord kommune. 

Ordførers godtgjøring gis samme årslønnsvekst som kapittel 4 i KS området. Godtgjørelsen 
reguleres 1. mai. 

 

2.2.2 Varaordfører 

Varaordfører godtgjøres tilsvarende 30 % av OG som en fast årlig godtgjøring. 

Varaordfører er berettiget til faste eller variable godtgjøringer for folkevalgte representanter, 
med mindre annet er uttrykkelig nevnt. 
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2.2.3 Gruppeledere 

Gruppeledere får fast årlig godtgjøring på kr 25 000, pluss 0,1 % av OG pr medlem i 
kommunestyret, i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste i henhold til pkt 3.2.  
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2.2.4 Opposisjonen 

Opposisjonsleder tilsås en fast årlig godtgjøring på 20 % av OG. Godtgjørelsen inkluderer 
møtegodtgjørelse i hovedutvalg.  

 

2.2.5 Ledere av hovedutvalg og administrasjonsutvalg 

Ledere av hovedutvalg får slik fast årlig godtgjøring:  

NE: 40 % av ordførers lønn 
KFBS: 40 % av ordførers lønn 
MP: 30 % av ordførers lønn 
OK: 20 % av ordførers lønn 
HSO: 20 % av ordførers lønn 
ADU: 5 % av ordførers lønn 

 

Godtgjørelsen inkluderer møtegodtgjørelse i hovedutvalgene.  

 

2.2.6 Leder av kontrollutvalget 

Leder av kontrollutvalget får fast årlig godtgjøring på 5 % av OG.  

 

2.2.7 Leder av andre utvalg 

For ledere av andre utvalg tilstås en godtgjøring for fremmøte med 1,20 promille av OG per 
møte. 

Følgende utvalg inngår i punktet: 

• Eldrerådet 
• Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• Andebu kommunale boligstiftelse 
• Stiftelsen UNGBO i Andebu 

 

2.2.8 Medlemmer i formannskapet 

Medlemmer i formannskapet får fast årlig godtgjøring på 6 % av OG.  Godtgjørelsen inkluderer 
møtegodtgjørelse i formannskapet.  
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2.3 Møtegodtgjøring  

2.3.1 Hvilke møter som omfattes 

Godtgjøring etter disse bestemmelsene tilstås for ordinære kommunale plenumsmøter og 
befaringer/seminarer som inngår i organets arbeids- og ansvarsområde.  

 

2.3.2 Medlemmer i kommunestyret 

Medlemmer i kommunestyret tilstås godtgjøring for fremmøte med 2,0 promille av OG pr. 
møte. 

 

2.3.3 Medlemmer i hovedutvalg og administrasjonsutvalg 

Utvalgsmedlemmer utbetales en fast godtgjørelse med 2,5 % av OG. Unntatt fra dette er Miljø 
og Plan som utbetales med 4 % av ordførerens lønn.  Medlemmer i hovedutvalg og 
administrasjonsutvalg tilstås i tillegg slik godtgjøring for fremmøte pr. møte: 

NE: 2  promille av ordførers lønn 
KFBS: 2  promille av ordførers lønn 
MP: 3  promille av ordførers lønn 
OK: 2  promille av ordførers lønn 
HSO: 2  promille av ordførers lønn 
ADU: 1,5  promille av ordførers lønn 

 

2.3.4 Medlemmer i kontrollutvalg 

Medlemmer i kontrollutvalg tilstås en godtgjøring for fremmøte med 1,5 promille av OG per 
møte.  

 

2.3.5 Andre utvalg 

Medlemmer i andre utvalg tilstås en godtgjøring for fremmøte med 1,15 promille av OG per 
møte. 

Følgende utvalg omfattes av ordningen: 

• Eldrerådet 
• Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• Byggekomiteen 
• Lønns og ansettelsesutvalget 
• Representanter til KS’ fylkesmøte 
• Oslofjordens friluftsråd 
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• Kirkelig fellesråd 
• Heimevernsnemnda 
• Vestfold Vann IKS 
• Generalforsamling Gigafib 
• Representantskapet IKA Kongsberg 
• Sandefjord kommunale boligstiftelse 
• Stiftelsen Sandefjord kurbad 
• Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter 
• Styret for Vidaråsen landsby 
• Andebu kommunale boligstiftelse 
• Stiftelsen UNGBO i Andebu 
• Styret for Lorens Berg-stiftelsen  
• Politirådet 
• Stiftelsen Sjømænds  gamlehjem 
• Stiftelsen Stokke Bygdetun 
• Stiftelsen Bogen kunstnerverksteder 
• Stokke trygdeboligers borettslag 
• Stiftelsen Melsom Mølle 
• Engveien husstyre 
• Tønsberg renseanlegg IKS 
• Stiftelsen Stokke felleslegat 
• Felleslegat for vanskeligstilte 
• O.A Stavnum og hustrus legat 
• Sti for øyet 

 

2.3.6 Varamedlemmer  

Varamedlemmer som møter i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og 
administrasjonsutvalg tilstås en godtgjøring for fremmøte med 1,5 promille av ordførers lønn pr. 
møte. 

3 Erstatning for tapt arbeidsinntekt 
3.1 Hva ordningen omfatter 

Folkevalgte representanter får dekket tapt arbeidsinntekt og andre utgifter som vervet 
medfører. Erstatning ytes for deltakelse i møter i styrer, råd og utvalg mv. som holdes i 
vedkommendes ordinære arbeidstid, herunder skift- og turnusarbeidstid.  

Eventuell reisetid dekkes etter Sandefjord kommunes ordinære satser. 

 

3.2 Krav om erstatning for tapt arbeidsinntekt for arbeidstaker 

Krav om erstatning for tapt arbeidsinntekt fremmes på en av følgende måter: 
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1. Ved at arbeidsgiver trekker vedkommende folkevalgte representant i lønn, og 
representanten krever refusjon av Sandefjord kommune 

2. Ved at arbeidsgiver utbetaler full lønn og krever refusjon av Sandefjord kommune. 

Som hovedregel utbetales refusjon til arbeidsgiver to ganger årlig. Det kan likevel avtales at 
dette gjøres oftere dersom det er gode grunner for en slik ordning. Slik avtale inngås mellom 
arbeidsgiver og politisk sekretariat. 

 

3.3 Krav om erstatning for tapt arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende 

Krav om erstatning for tapt arbeidsinntekt fremmes av den selvstendig næringsdrivende selv. 
Som dokumentasjon godtas attestasjon fra revisor, eventuelt egenerklæring dersom den 
næringsdrivende ikke er revisjonspliktig. 

 

3.4 Satser for tapt arbeidsinntekt 

Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste utbetales i inntil 8 timer pr. dag innenfor 
vedkommendes arbeidstid til;  

Folkevalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver. Godtgjørelsen utbetales etter bekreftelse 
fra arbeidsgiver. Alternativt kan private firmaer sende refusjonskrav, maksimum 1 promille av 
ordførers lønn pr. time. 

Selvstendig næringsdrivende. Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter 
legitimerte satser som begrenses oppad til maksimum 1 promille av ordførers lønn pr. time.  

For hjemmearbeidende og pensjonister utbetales godtgjørelse etter 0,2194 promille av 
ordførers lønn.   

 

3.5 Ordførers adgang til å fravike reglene om tapt arbeidsinntekt 

Ordfører kan i særlige tilfeller godkjenne ytterligere erstatning for tapt arbeidsfortjeneste enn 
det som følger av punktene 3.3 og 3.4 . Tapet må dokumenteres. 

 

4 Godtgjøring for reise, kost og overnatting 
4.1 Hva ordningen omfatter 

Folkevalgte representanter får dekket utgifter til reise, kost og overnatting som er nødvendig for 
å utføre vedkommendes politiske verv.  



Reglement for godtgjøring til folkevalgte 

 

15.11.16  Side 12 

Slik godtgjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende regler og satser i Sandefjord kommune. 
Reiser må foretas på rimeligste mulige måte. 

Utgifter til kost og overnatting dekkes ikke ved kurs, seminarer eller møter der kommunen 
betaler oppholdsutgifter eller pensjonspris for deltakerne, eller ved dagsmøter med servering. 

 

4.2 Krav om refusjon 

Krav om refusjon av reise-, kost- og overnattingsutgifter fremsettes til politisk sekretariat med 
spesifisert regning fra den enkelte representant.  

Sandefjord kommunes rutiner og skjema for reiseregninger skal benyttes. 

 

5 Øvrige godtgjøringer 
5.1 Ettergodtgjøring  

Ettergodtgjøring utbetales til ordfører.   

Slik ettergodtgjøring tilstås for 1,5 måned ved nytt eller eksisterende arbeid når ordfører fratrer.  

Dersom ordfører ikke har stilling å gå tilbake til, og ikke går inn i nytt arbeid, tilstås 
ettergodtgjøring i 3 måneder. Dette forutsetter at vedkommende er aktivt arbeidssøkende. 
Dersom ordføer får og tiltrer stilling i løpet av disse tre månedene, kan kommunen stanse videre 
utbetalinger, men ikke begrense ettergodtgjøringen til mindre enn 1,5 måned.  

Tilsvarende gjelder for ordfører som går tilbake til eller starter utdanning med rett til 
studiestøtte. 

 

5.2 Omsorgsgodtgjøring  

Det kan tilstås kompensasjon for utgifter til pass av mindreårige eller andre nærstående som 
krever omsorg, og der folkevalgte representant er forhindret i å gjøre disse oppgavene selv på 
grunn av utøvelsen av sitt politiske verv. Godtgjøring legges på samme nivå som stillinger uten 
særskilt krav til utdanning per møtedag. Slik godtgjøring gis uavhengig av hvilket verv 
representanten har.  

Krav om utbetaling fremsettes til politisk sekretariat. Kravet skal sannsynliggjøres og 
dokumenteres i den grad det er praktisk mulig. 
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5.3 Telefongodtgjøring  

Ordfører tilstås fri telefon. 

 

5.4 Godtgjøring ved langvarig sykdom 

Ved langvarig sykdom og fravær fra politiske verv, tilstås den enkelte representant en rimelig 
godtgjøring etter formannskapets skjønn. 

 

6 Regulering av godtgjøring  
Satsene for godtgjøring etter dette reglementet reguleres av kommunestyret. 

Reguleringen gjøres årlig, fortrinnsvis i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. 
Ordførers lønn reguleres ihht pkt 2.2.1. 

 

7 Kommunal støtte til partigruppene i kommunestyret 
Sandefjord kommune stiller til rådighet et beløp for hver partigruppe i kommunestyret. Det 
samlede beløp består av en fast del og et tillegg pr. representant i kommunestyret. Den faste 
delen settes til 1 % av OG pr. år. Tillegget pr. kommunestyrerepresentant settes til 0,5 % pr. år.  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5139 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Regional plan for vannforvaltning  - Videre medvirkning i vannområdene 
Horten-Larvik og Auli-vassdraget fra 2017 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
11/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
38/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
31/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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 

 

Vedlegg: 
Se www.vannportalen.no og velg «plandokumenter» 
 
Dokumenter i saksmappen 
Saksprotokoll HKEN, 08062016, Sak 20/16, Organisering av vannområder – vannregion Vest-Viken 
2016-2021 

 

Sammendrag 
Saken gjelder videreføring av arbeidet i de to vannområdene Horten-Larvik og Aulivassdraget for ny 
periode 2016 til 2021 i henhold til foreliggende forvaltningsplan, handlingsprogram og tiltaksplan for 
vannregion Vest-Viken. Disse ble godkjent av Klima og miljødepartementet i juli 2016. 

Saken gjelder organisering av arbeidet i de to vannområdene Horten-Larvik og Auli-vassdraget, 
prioriterte arbeidsoppgaver og finansiering av prosjektet frem til 2021. Under finansiering står videre 
ansettelse av en felles prosjektkoordinator for vannområdene Horten-Larvik og Auli-vassdraget 

http://www.vannportalen.no/


sentralt. 

Fylkesutvalgene i Vestfold, Telemark og Buskerud har allerede vedtatt en tilrådning om videreføring 
av vannforskriftsarbeidet i henhold til regional plan for vannforvaltning. 

For kommunene Sandefjord(0710), Tønsberg, Re og Holmestrand gjelder forslaget videreføring av 
arbeidet i de to vannområdene, men for de øvrige kommunene Færder (fra 2017) Larvik og Horten 
gjelder saken kun kystvassdragene og kystfarvannene Horten – Larvik. 

Sandefjord kommune(0710) er også involvert i vannområde Numedalslågen. Eventuelle 
økonomiske bidrag i dette vannområdet vil måtte behandles i egen sak. Pr. dags dato er det ikke 
avklart hvordan arbeidet i dette vannområdet skal videreføres.   

Bakgrunn 

Klima- og miljødepartementet godkjente 01.07.2016 vannforvaltningsplanene for perioden 2016-
2021, i tråd med EUs vanndirektiv. Det er satt miljømål for alle elver, innsjøer, kystvann og 
grunnvann i Norge. Planene er et resultat av mange års arbeid utført i de til sammen 11 
vannregionene, deriblant vannregion Vest-Viken som Stokke, Andebu og Sandefjord (0706) er en 
del av.  

Vannregionene er igjen delt inn i vannområder. SAS-kommunene har medvirket i tre av disse 
vannområdene.  

· Vannområde Horten-Larvik (Stokke og Sandefjord) 
· Vannområde Numedalslågen (Stokke, Andebu og Sandefjord) 
· Vannområde Auli-vassdraget (Stokke, Andebu) 

Planen er en regional plan utarbeidet etter plan- og bygningsloven og vannforskriften, og er vedtatt i 
de respektive fylkesting, herunder fylkestinget i Vestfold 10. desember 2015. Planen ble oversendt 
departementet for godkjenning den 23. desember 2015.  
 

Vannforskriften ble fastsatt i 2006 som en gjennomføring i norsk rett av EUs rammedirektiv for vann 
fra 2000. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven, vannressursloven og forurensningsloven. 
Vannforskriftens formål er å beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann, grunnvann 
og kystnære områder. Forskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest 
mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det generelle målet er at alle 
vannforekomster skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021.  

Den vedtatte planen består i hovedsak av tre dokumenter.  

· Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016–2021 
· Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 
· Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken 2016-2021 

 

Stokke, Andebu og Sandefjord (0706) har deltatt i arbeidet etter vannforskriften fra oppstarten i 
Drammen i 2007. Vannområde Numedalslågen var et av områdene som var med i pilotperioden fra 
2010 – 2015. Vannområdene Horten-Larvik og Auli-vassdraget er med i første ordinære 
planperiode som strekker seg fra 2016 til 2021. Kommunene har deltatt i prosjektgrupper innenfor 
de ulike vannområdene. Når kommunesammenslåingen blir et faktum fra 01.01.2017, vil Sandefjord 
kommune (0710) være involvert i alle de tre vannområdene.  



For Numedalslågen er man godt i gang med gjennomføring av tiltak i nedbørfeltet til Goksjø. Dette 
gjelder spesielt innenfor avløp i spredt bebyggelse. I tillegg gjennomføres det løpende tiltak på 
landbrukssektoren.  

Fra 2017 blir det fokus på gjennomføring av tiltaksprogrammet. Samtidig skal man i løpet av 2017 
utarbeide «Planprogram og Vesentlige spørsmål for planperioden 2021 – 2027». Disse skal ut på 
høring 01.01.2018. 

Saksfremstilling 

Arbeidet med regional plan for vannforvaltning har til nå fungert som et interkommunalt 
plansamarbeid i vannområdene og har vært bygget opp som prosjekt med spleiselag og med 
tidsbegrenset varighet. Spørsmålet nå er hvordan arbeidet i vannområdene bør innrettes i de 
kommende planperiodene frem mot 2021, 2027 og 2033.   

 
Departementet (KMD) har i brev av 07.03.2016 pekt på viktigheten av å holde på kompetanse som 
er etablert på lokalt nivå, styrking av beslutningsgrunnlaget gjennom et kunnskapsløft for 
vannmiljøet og gjennomføring av planene for perioden 2016-2021. 

Hovedutvalg for klima, energi og næring i Vestfold Fylkeskommune har behandlet saken og 
anbefaler at man viderefører organiseringen med vannområdekoordinatorer i planperioden 2016-
2021. Tilsvarende vedtak er fattet i de øvrige fylkene i vannregion Vest-Viken. Det vises til vedlegg 
for nærmere begrunnelser for forslaget.  

Fylkesutvalgene har tilrådd fortsatt kommunalt lederskap, og lagt til grunn at de involverte aktørene 
i vannområdene ønsker å arbeide seg frem til den løsning som kommunene og oppfølgingen av 
Regional vannforvaltningsplan er best tjent med. 

Vestfold Fylkeskommune, gjennom vedtaket i Hovedutvalget for klima energi og næring, anbefaler 
nå at kommunene bidrar med 40 % av totalkostnadene ved videreføring av vannforskriftarbeidet i 
de forskjellige vannområdene, resterende beløp dekkes opp med bidrag fra fylkeskommunen og 
staten og fylkesmannen. For de to vannområdene denne saken dreier seg om er det foreslått like 
budsjetter og at arbeidet videreføres med en prosjektkoordinator i 50 % stilling i hvert av områdene. 

 

Årlig budsjettforslag til VFK for hvert vannområde er som følger:      

          Lønnskostnader:                    390 000 

          Møter/ kurs:                                20 000 

          Vannanalyser/overvåkning:          120 000 

          Utredninger:                                50 000 

Sum:                                        kr          580 000 

 

40 % av dette innebærer at de deltagende kommunene må bidra med kr 232 000 for hvert av 
vannområdene. Det er lagt opp til at bidraget fortsatt deles likt kommunene imellom (med unntak av 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/AgendaItems/Details/204946


Holmestrand for Auli-vassdraget). 

Dette innebærer at Larvik, Sandefjord(0710), Tønsberg, Færder og Horten bidrar med årlig kr 
50 000 for årene 2017, 2018, 2019 og 2020 til vannområde Horten-Larvik. Kommunene 
Sandefjord(0710), Tønsberg og Re bidrar med kr 62 000 hver til vannområde Auli-vassdraget, 
mens Holmestrand her bidrar med kr 46 000. Samme periode gjelder for Auli-vassdraget som for 
Horten-Larvik. 

Forvaltningsplaner for planperioden 2016-2021 er nå vedtatt. Arbeidet er ikke slutt med dette, nå 
kommer tiden med gjennomføring av tiltak i kommunene. For Vestfold vil sanering av separate 
avløp og miljøtiltak i landbruket være viktig.  Det er også en rekke forhold som ikke er endelig 
avklart, bl.a i havner og sjøområder. 

Det vil også komme revisjon av planene for perioden 2022-27 og 2028-33. Det er derfor fortsatt 
nødvendig å ha et samarbeid innen vannområdene for å gjennomføre planer og å ha en viss 
forutsigbarhet og beredskap i forhold til fremtidige planrevisjoner.  

Det fremgår av departementets brev og av vedtakene i fylkesutvalgene at det er anbefalinger om å 
fortsette arbeidet etter dagens modell.  

Vurderinger/konklusjon 

Etter prosjektleders vurdering er det ikke hensiktsmessig at hver enkelt kommune innenfor de to 
vannområdene bygger opp egen faglig kapasitet til å føre dette arbeidet videre. Det er viktig at 
kommunene legger seg på de samme kravene til rensing av punktutslipp, miljøtiltak innenfor 
landbruket og miljøtiltak i de nære kystfarvannene. Det forventes også at kommunene skal komme 
med innspill i forbindelse med den varslede revisjonen av forvaltningsplanen. For å få til dette på en 
god måte er kommunene antagelig best tjent med at det fortsatt samarbeides om en prosjekt-
koordinator men nå på heltid ved at de to vannområdene Horten – Larvik og Aulivassdraget ses 
under ett.  

I foregående 4-årsperiode har Larvik kommune hatt arbeidsgiveransvaret for en 50 % koordinator-
stilling i vannområdet Horten – Larvik. Tønsberg kommune har hatt et tilsvarende ansvar for 
koordinator i vannområde Auli-vassdraget.  

Det legges nå opp til en felles 100 % koordinatorstilling for vannområdene Horten-Larvik og Auli-
vassdraget. Tønsberg kommune har sagt seg villig til å påta seg arbeidsgiveransvaret for et 4 års 
engasjement for en vannområdekoordinator dersom øvrige kommuner finner dette hensiktsmessig 
og forplikter seg til å bidra med finansiering i henhold til de foreslåtte kommuneandelene i denne 
saken.  

Forslaget til lik kostnadsfordeling mellom kommunene og 40 % kommuneandel innebærer lavere 
kostnader for kommunene frem til og med 2020 enn i siste 4-årsperiode. For Sandefjord(0710), vil 
de samlede kostnadene ved deltagelse i de to vannområdene reduseres fra årlig (75’+75’+68’) kr 
218 000 til (50’+62’) kr 112 000. For Tønsbergs del vil kostnadene reduseres fra årlig (75’+68’) kr 
143 000 til kr 112 000.  

Alternativet til foreslåtte løsning er at hver enkelt kommune må arbeide individuelt med å oppnå 
målene i henhold til EU’s vannforskrift ved at de selv sørger for nødvendig fagkompetanse i dette 
arbeidet. Koordineringen av tiltakene mellom kommunene skjer ved at Vestfold Fylkeskommune tar 
ansvar for dette.  

 

Prosjektleder anbefaler at Sandefjord kommune(0710) bidrar økonomisk og gjennom egen 



deltagelse i det videre arbeidet etter vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i neste 4-
årsperiode.  

Sandefjord kommune(0710) har en del synspunkter/innspill til hvordan det videre arbeidet bør 
organiseres og hvilke oppgaver som skal prioriteres framover. Dette vil bli tatt opp i styringsgruppen 
når prosjektet videreføres i 2017.  

 

 

 

Gudrun Grindaker          Kjell Christian Z. Børresen 

Prosjektleder          Saksbehandler 

 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Hovedutvalget for miljø- og plansaker 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. 

 
 

 

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



 

 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 

 

 
 

 

 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/4739 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Ny forskrift for vilkårsparkering - konsekvenser for drift og publikum 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
08/2016 Formannskapet Sandefjord  25.10.2016 
19/2016 Kommunestyret Sandefjord  08.11.2016 
10/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
39/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
32/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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.  

 

Dokumenter i saksmappen 
Kommunestyret i Stokke (23/2016) – Gjennomføring av parkeringsplan for Stokke sentrum 

Formannskapet i Sandefjord (71/2016) – Brukervennlig parkeringsordning 
Lov om trafikk (vegtrafikkloven) § 8 PARKERING  

Forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringreguleringer 
(parkeringsforskriften)  

 

Bakgrunn 
Ny forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer 
(parkeringsforskriften) ble vedtatt ved kgl res 18.mars 2016. Denne trer i kraft fra 1.1.2017.  

 

Forskriften inneholder bestemmelser som får konsekvenser for kommunens parkeringsvirksomhet 
når det gjelder følgende: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260


 

· Skiltplan og registreringsplikt 
· Betalingsordningen og krav om universell utforming 
· Kontrollsanksjoner 
· Klageordning 
· Tilrettelegging for lading av EL-biler 
· Tilrettelegging for funksjonshemmede 
· Avgiftsfritak for el-biler/ hydrogenbiler 
· Avgiftsøkning for biler med fossilt brennstoff 

 

Forskriften inneholder bestemmelser som påvirker kommunens utgifter og inntekter på 
parkeringsområdet, og kommunestyret inviteres til å ta stilling til reglene for avgiftsfritak.  

Kommunene har ulik parkeringssituasjon i dag. Sandefjord kommune er den eneste kommunen 
hvor parkeringsplasser er avgiftsbelagt. Det innføres tidsbegrenset parkering på utvalgte 
parkeringsplasser i Stokke sentrum fra 1.1.2017 i tråd med parkeringsplan vedtatt april 2016.  

Skiltplan og registreringsplikt 

Før kommunen kan tilby vilkårsparkering på det enkelte parkeringsområde, skal skiltplan og 
tilleggsinformasjon for dette området være registrert i sentralt elektronisk register og området skiltet 
i tråd med planen. Vegdirektoratet er ansvarlig for å opprette registeret og Statens vegvesen er 
tilsynsmyndighet. Publikum får via registeret innsyn i planer og vedtak. Kommunen er ansvarlig for 
å utarbeide og registrere skiltplan. Planen skal inneholde kart, antall plasser, plassering av automat 
og skilt. Planer for såkalt kantsteinsparkering er også underlagt de samme registeringskravene. 
Kommunen må selv bære kostnadene for utarbeidelse av planer og registrering.  

Nye planer og registreringer må foretas for å drive vilkårsparkering. Dette må være utført innen 
31.12.2016. Vegdirektoratet fastsetter gebyr i forskriftsform for dekning av kostnader med tilsyn av 
virksomheten som tilbyr vilkårsparkering.  

Kostnad for registrering og gebyr er anslått til ca kr 25’ pr år. Interne kostnader til registrering er 
beregnet til 600 timeverk i 2017. I 2017 vil også kostnader til omskilting og tilleggsskilting utgjøre ca 
kr 45’.   

 

Betalingsordningen og krav om universell utforming 

Forskriften fastsetter at det skal kunne betales både forskudds -og etterskuddsvis. Muligheter for 
etterskuddsvis betaling er utredet i tråd med tidligere vedtak i formannskapet i Sandefjord kommune 
(71/2016), og vil bli innført snarest mulig etter 01.01.17.  

Forskriften tilsier at det skal tilbys en betalingsløsning som ikke forutsetter bruk av automat eller 
annen fysisk innretning på parkeringsstedet, men at denne skal være universelt utformet. 
Sandefjord kommune har startet arbeidet med å gjennomføre mobilbetaling, og dette planlegges 
innført like etter 1.1.2017. Mobilparkering vil da innføres på samtlige avgiftsplasser med 
parkeringsautomater. Ved etterskuddsbetaling med bruk av mobiltelefon, vil alle utgiftene i 
forbindelse med transaksjonen bli belastet kommunen. Utgifter til korttransaksjoner er estimert til kr 
60’ pr år. For at automatene skal kunne håndtere etterskuddsvis betaling må disse 
omprogrammeres. Dette er kostnadsberegnet til kr 200’ i 2017. Etterskuddsvis betaling vil kunne gi 



noe lavere inntekter, og nivået på dette vil bli vurdert i budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.   

Alle automater skal tilfredsstille kravene til universell utforming innen 1.1.2021. Dette innebærer 
utskifting av 31 automater. Kostnaden er beregnet til kr 3 100’ samlet for årene 2019 og 2020. 

Kontrollsanksjoner 

Det vil bli innført 3 nivåer for sanksjoner. Gebyret vil være på kr 300,- 600,- og 900,- etter 
alvorlighetsgrad for overtredelse. Satsene reguleres hvert 5. år i takt med endringer i 
konsumprisindeksen. Satsene i dag er kr. 300,- for tilleggsavgift og kr. 500,- i p-gebyr. 
Gebyrøkningen vil kunne gi noe høyere inntekter, men dette er foreløpig ikke hensyntatt 
budsjettmessig.  

Klageordning 

Det opprettes en egen parkeringsklagenemnd som håndteres av Vegdirektoratet. Klageadgangen 
blir enklere for publikum da det ikke lenger vil være rettssystemet som håndterer disse. Kostnadene 
for etablering og drift av nemnda skal dekkes ved at en andel av sanksjonsgebyret avsettes til 
dette.  

Forutsatt samme antall ileggelser som i 2015 vil utgifter tilknyttet klageordningen kunne gi en årlig 
utgift på kr 80’ pr år for kommunen. 

Tilrettelegging for lading av EL-biler 

Det skal tilbys lademulighet på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, og det skal til enhver tid 
være ledig lademulighet for EL-biler.  

Det er tatt inn i bestemmelsene at kommunen ikke plikter å ha mer enn 6 % av plassene tilrettelagt 
for lading. Kravet om tilgjengelig lademulighet gjelder fra 1.1.2018. 

For at kravet til tilgjengelighet skal oppfylles, må plassene forbeholdes EL-biler og ikke hybride 
kjøretøy. Det må utredes behov for ladepunkter på samtlige vilkårsplasser i den nye kommunen slik 
at kravet til tilgjengelighet oppfylles innen fristen.  

Ladepunkt med stolpebetaling koster dobbelt så mye som punkter uten betaling, og det er derfor 
foreslått at lading på slike punkter blir gratis for brukerne. 

Utgifter til etablering av 12 ladepunkter er anslått å utgjøre kr 600’ i 2017.  

Fellesnemnda vedtok i sak 52/16 søknad om tilskudd til klimatiltak. I denne ble det søkt tilskudd til 
etablering av semiladestasjoner til etablering i alle de 3 gamle kommunene. Dersom søknaden 
innvilges vil dette kunne påvirke antallet ladepunkt som beskrevet.  

Tilrettelegging for funksjonshemmede 

Betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser for forflytningshemmede fortsetter som 
tidligere praksis. Plasser skal tilrettelegges forflytningshemmede etter særskilt størrelse, utforming 
og plassering.  

Det skal avsettes et tilstrekkelig antall plasser ifht det totale omfanget parkeringsplasser.  

Forskriften innebærer imidlertid endring ifht tidsbegrensning på slike plasser, ved at det på plasser 
med tidsbegrensning fra 30 minutter og lenger, gis adgang til å parkere inntil dobbel tid. Dette er en 



innstramming ifht dagens regler, og denne bestemmelsen kan ikke fravikes ved at kommunen 
vedtar annen ordning. Prosjektleder er kjent med at det fra sentralt hold vurderes utsettelse ifht 
denne forskriftsbestemmelsen.  

Det vil bli sendt informasjon til brukerne om endringen, og Sandefjord kommune(0706) har anmodet 
de andre Vestfoldkommunene om å gjøre tilsvarende.  

Avgiftsfritak for el-biler/ hydrogenbiler 

Ny forskrift fastsetter at elektriske og hydrogendrevne motorvogner skal betale parkeringsavgift på 
kommunale avgiftsplasser, men at kommunen selv kan vedta betalingsfritak.  

Det antas at det i dag parkerer i gjennomsnitt 75 EL-biler på avgiftsbelagte parkeringsplasser og 
dette er estimert til et inntektsbortfall på ca 675’ pr år.  

Dersom kommunen skal gi avgiftsfritak for denne gruppen biler, må det gjennomføres skilting for 
dette. Utgifter knyttet til slik skilting er beregnet til kr 50’.  

Avgiftsøkning for biler med fossilt utslipp 

Følgende parkeringsplasser i Sandefjord sentrum har størst belegg og attraktivitet: 

· Brygga 
· Aagaardsplass 
· Rådhuset 
· Møllersgate 
· Langesgate 
· Jernbaneplassen 
· Thor Dahls gate (bak taxi) 
· Havnetorget 

For å finansiere utgifter som følge av forskriftsendringen foreslås avgiftsøkning på disse plassene 
med kr 3,- pr time (fra 17,- til 20,-). Dette er beregnet å gi en årlig merinntekt på kr 800’. 
Formannskapet i Sandefjord behandlet tilsvarende forslag (F.sak 71/16).  

 

Økonomiske konsekvenser 
Det knytter seg stor usikkerhet til hvordan de økonomiske konsekvensene av forskriftsendringene 
vil bli. Tabellen under viser endringer i utgifter og inntekter for årene 2017 - 2020: 

 

 



 

Netto driftsutgifter utgjør til sammen 2 445’ (inntekt) i perioden 2017 – 2020. Investeringen er 
dermed dekket inn i løpet av 7 år.  

Prosjektleders vurderinger 
Forskriften medfører en rekke endringer og krav som må gjennomføres for at kommunen skal ha en 
lovlig parkeringsordning. Parkeringsordningen vil bli mer brukervennlig med de nye reglene, men 
ansvaret for å avgjøre hvorvidt EL-bilister skal betale for parkering overlates til kommunene.  

Forskriftsendringene påfører kommunen nye drifts- og investeringsutgifter og disse må finansieres.  

Formannskapet i Sandefjord kommune behandlet sak om brukervennlig parkeringsordning i møte 
10.5.2016. De fulle konsekvensene av forskriftsendringen var da ikke klare, og dermed heller ikke 
de økonomiske konsekvensene endringene vil medføre. Forslag om å øke parkeringsgebyret på de 
mest attraktive parkeringsplassene ble da ikke vedtatt. Kommunen vil med innføring av nye krav til 
parkeringsordningen bli påført merutgifter, og prosjektleder foreslår at dette finansieres ved å øke 
gebyret på plassene som beskrevet i saken. 

Et alternativ til økt parkeringsavgift for fossil-biler vil kunne være å innføre avgiftsbetaling også på 
EL-biler. Dette vil kunne gi en noe lavere samlet inntekt enn avgiftsøkning på utvalgte plasser og 
dermed noe lenger inntjeningstid på investeringene.  

Alternativ innstilling i sakens punkt 4 kan da være: 

Investeringskostnader for ladestasjoner og tilrettelegging for forlytningshemmede er beregnet til kr 
800’ i 2017 og kr 3 900 i økonomiplanperioden. Merinntekter er beregnet til kr 510’ pr år fra 2018, 
og dekker investeringsutgiften på 8 år.  

Punkt 1 i innstillingen vil samtidig utgå.  

Ut i fra klima og miljøhensyn mener prosjektleder at avgiftsfritak for elbil/ hydrogenbil og gratis 
strøm for parkering med elbil er ett av flere virkemidler for økt bruk av slike kjøretøyer. Avgiftsfritak 
vil kunne være et bidrag til økt bruk av elbil/hydrogenbil som igjen bidrar til reduserte 
klimagassutslipp og bedre lokal luftkvalitet. 

Dekning av parkeringsplasser i Sandefjord vurderes som god, og tilgjengeligheten for publikum som 
ønsker parkering er i stor grad oppfylt i bykjernen. Prosjektleder er av den oppfatning at det er viktig 
fortsatt å stimulere til bruk av elbil, og avgiftsfritak anses ikke å skape problemer for 
parkeringsdekningen i byen. 

Det vil bli lagt frem sak om parkeringsstrategi for den nye kommunen i løpet av 2017. I denne saken 
vil kommunens fremtidige behov for parkeringsplasser bli vurdert, og det vil da bli foreslått 
eventuelle endringer av gebyrnivå og avgiftsfritak for elbiler og hydrogendrevne biler. En fremtidig 
parkeringsstrategi bør også ivareta hensynet til kommunens næringsliv og fremtidig 
sentrumsutvikling. 

Den nye kommunen skal vedta klima- og energiplan i forbindelse med kommuneplanarbeidet. En 
slik plan vil måtte inneholde tiltak for å redusere klimagasser og utslipp. Ett av flere tiltak kan bli 
ulike stimuleringsordninger for kjøring på klimavennlig brensel. Den nye kommunens ambisjoner på 
dette området vil bli definert i denne planen. 
 
 
 



 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Torunn Årset 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Formannskapet Sandefjord              25.10.2016 
 
Behandling: 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt (19-0) 
 

 

 

 

Formannskapet Sandefjord s vedtak: 
Saken utsettes  
 
 

 

 

Kommunestyret Sandefjord              08.11.2016 
 
Behandling: 
Saken utgår. 

 

Kommunestyret Sandefjord s vedtak: 
Saken utgår. 

 
 

 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

Formannskapet Sandefjord              29.11.2016 
 
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 Sandefjord s 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 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. 

 
 

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

 
 

 

 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5428 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Kjøp av strøm i Sandefjord kommune fra 1.1.2017 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
18/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
33/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Prosjektleder/rådmann nye Sandefjord anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 

1. Sandefjord kommune benytter åpenmarkedsposisjon (spotpris) 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.  

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Strategier for kjøp av strøm 
Vedlegg 2 - Kjøp av strøm - Formannskapet sak 14-11 
 
Bakgrunn for saken 

Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS), som Sandefjord kommune er vertskommune for, har 
inngått avtale på kjøp av strøm for Vestfold fylkeskommune og kommunene i Vestfold og med 
Fjordkraft AS som leverandør.  

Kjøp av strøm foretas i dag ulikt i Stokke, Andebu og Sandefjord, hhv: 

· Stokke: forvaltning av strøm 
· Andebu: forvaltning av strøm 
· Sandefjord: Åpen markedsposisjon (spotpris) 

I Avtalen til VOIS, som trer i kraft 1.1.2017, er det mulighet for å kjøpe inn strøm etter flere ulike 
strategier bl.a. slik Stokke, Andebu og Sandefjord i dag gjør.  

Fjordkraft har behov for en snarlig tilbakemelding, senest 1. desember, på hvordan de skal kjøpe 
inn strøm til kommunen, slik at de kan starte opp arbeidet for å tilrettelegge for dette. Det er derfor 
behov for å ta stilling til hvordan nye Sandefjord kommune skal foretas sine strømkjøp fra og med 
1.1.2017.  

 



Sammendrag 

Nye Sandefjord kommune har fra 1.1.2017, gjennom avtalen til VOIS, flere måter å kjøpe strøm på 
hhv: 

· Strategi 1: Åpen markedsposisjon (spotpris) 
· Strategi 2: Gradvis økende sikring (daglig økende sikringshandel) 
· Strategi 3: Aktiv forvaltning / rådgivende forvaltning 

· Alt.1 - Maksimal bindingstid på 2 år og binding 0-50 % 
· Alt. 2 - Maksimal bindingstid på 4 år og binding 0-90 %. 

 

Strømmarkedet er preget av betydelig prisvolatilitet og er vanskelig å forutsi. Stokke, Andebu og 
Sandefjord har i dag erfaringer med både strategi 1 og strategi 3, og det vurderes at det er en av 
disse en også bør velge for nye Sandefjord kommune.  

Det anbefales nye Sandefjord kommune foretar kjøp av strøm etter strategi 1 – åpen 
markedsposisjon (spot) og at Stokke og Andebu sine inntatte posisjoner for årene 2017-2019 
selges. Videre bør en også avvente med å benytte opsjonen i avtalen med Fjordkraft vedrørende 
opprinnelsesgarantert kraft/strøm. 

Nærmere om kjøp av strøm 

Kort om strømmarkedet 

Norge er en del av et felles nordisk engrosmarked for elektrisk kraft. Sluttbrukermarkedene for 
strøm er imidlertid nasjonale, der kundene selv kan velge leverandør av kraft. NordPool er en felles 
nordisk kraftbørs. På NordPool kjøpes og selges strøm akkurat på samme måte som på en ordinær 
børs. Det er imidlertid det lokale nettselskapet som overfører kraften gjennom sitt nett, uansett 
hvilken kraftleverandør forbrukeren velger. 

Prisen på NordPool kan variere fra landsdel til landsdel, og prisene på strøm har variert mye fra år 
til år. NordPool skiller mellom systempris og områdepris. Systemprisen er en beregnet 
gjennomsnittspris for det nordiske markedet. Norge er i dag inndelt i 5 prisområder. Hvert område 
vil ha sin egen områdepris som bestemmes av tilbud og etterspørsel innenfor området. 

Strømbehovet og strømkostnader for nye Sandefjord kommune 

Nye Sandefjord kommune vil ha et årlig strømforbruk på ca. 68 millioner kWh (68 Gwh). Ved en 
gjennomsnittlig strømpris på 30 øre/kWh betyr dette en årlig kostnad på ca. 20 mill.kr, og endres 
prisen til 40 øre/kWh betyr dette en kostnadsøkning på hele 7 mill.kr. Dvs. at en liten endring i 
strømprisen, med f eks kun 1 øre/kWh, vil påvirke kommunens strømkostnader med ca. 0,7 mill.kr. 
Det er derfor viktig å ha en bevist strategi på hvordan kommunen skal håndtere sine strømkjøp og 
at en forstår risikoen ved den strategien en velger. 

Alternative måter å kjøpe strøm på  

I strømavtalen til VOIS kan det velges følgende strategier for kjøp av strøm: 

· Strategi 1: Åpen markedsposisjon (spotpris) 
· Strategi 2: Gradvis økende sikring (daglig økende sikringshandel) 
· Strategi 3: Aktiv forvaltning / rådgivende forvaltning 

Nedenfor følger nærmere informasjon om de ulike strategiene. 



 

Strategi 1: Åpen markedsposisjon innebærer at kommunen betaler markedspris for strøm, og følger 
strømutviklingen i markedet. En ligger her i spot (NO2, prisområde Kristiansand) og kraftprisen 
følger de svingningene som spotprisen har gjennom året, dvs. som regel lave sommerpriser og 
høyere vinterpriser, og fra år til år. Kraftprisen kan variere mye fra år til år.  

Fordel: Får lav strømkostnad når markedsprisen er lav.  

Ulempe: Ved at en ligger åpen i markedet med sitt strømbehov får en høy strømkostnad i år hvor 
markedsprisene er høye. Gir liten forutsigbarhet i strømkostnaden og gjør budsjettering vanskelig. 

Historiske tall viser en prisvariasjon innenfor en tidshorisont på 12 mnd. på ca. 40 øre/kWh. 

Strategien gir lav forutsigbarhet. 

Følgende virksomheter benytter denne i dag: 

· Sandefjord kommune - Vestfold Fylkeskommune. 

Anbefalte budsjettpris (fra Fjordkraft) for 2017 på 41 øre/kWh.  

Strategi 2: Fjordkraft foretar her daglig sikringshandel som gir kunden et snitt av kraft børsprisen 
over en valgt periode/tidsrom for en kontrakt. Dette kan gjøres med valgfri andel av 
forvaltningsvolumet. Ved 1. oktober året før levering er ønsket sikringsgrad oppnådd og budsjettpris 
for neste år kan settes.  

Strategien gir kunden forutsigbarhet, og kunden får en sikker budsjettpris for neste år. 

Strategien gir også utjevning av kraftkostnaden fra år til år. Historiske tall viser at med 2 års 
sikringsperiode er største prisvariasjon på 4,5 øre/kWh innenfor en tidshorisont på 12 mnd.  

Anbefalt budsjettpris (fra Fjordkraft) for 2017 settes til 31 øre/kWh. 

Følgende virksomheter benytter denne i dag:  

· Svelvik  

Strategi 3: Innebærer at kommunens strømbehov forvaltes i henhold til avtalte risikorammer. Dette 
gir stor fleksibilitet mht. å posisjonere seg i strømmarkedet, alt fra 100 % prissikring flere år fram i 
tid til å ligge helt åpent i markedet (spotpris). Kjøpte posisjoner kan reverseres dersom ny 
markedsinformasjon skulle tilsi dette.  

Dersom kommunen for eksempel ønsker stor forutsigbarhet i strømkostnadene 2 år fram i tid, kan 
det velges en konservativ strategi hvor 70-100 % av strømbehovet sikres i en gitt periode. I et 
oppadgående marked (økte priser) vil denne strategien gi finansiell gevinst og motsatt i et 
nedadgående marked. Dersom en ønsker å ta mer risiko og en ønsker å forsøke å ”slå markedet” 
kan en mindre del av strømporteføljen prissikres og resterende strømvolum benyttes til løpende 
kjøp/salg av strømkontrakter.  

 

Fordel: Gir mulighet for fleksibel risikohåndtering av strømbehovet og forutsigbare priser.  



Ulempe: Lange sikringer gir fare for å bli værende i ”dyre” strømkontrakter dersom markedsprisene 
faller. 

For VOIS er det gitt følgende føringer på hvilke alternativer en kan benytte: 

1. Maksimal bindingstid på 2 år og binding 0-50 %. 
2. Maksimal bindingstid på 4 år og binding 0-90 %. 

Alternativ 1 har en kortere tidshorisont og noe mer usikkerhet med tanke på budsjettpris da 
maksimal sikringsgrad er satt til 50 %. 

Strategien gir forutsigbarhet, og en sikker budsjettpris. Fjordkraft foretar sikringshandel, sammen 
med arbeidsutvalget som deltar aktivt, og timer og optimaliserer kjøp og salg av kraft/finansielle 
kontrakter. En vil her etter beste evne søke å kjøpe/selge i den hensikt å oppnå lavest mulig 
forutsigbar kraftpris. Fram til i dag har en ikke valgt å selge tidligere inntatte posisjoner. Bakgrunnen 
for dette har vært at forutsigbar pris er viktig for kommunene med dagens kommuneøkonomi.  

Følgende virksomheter benytter i dag alternativ 1: 

· Ingen. Helt ny alternativ, derfor ingen som i dag har benyttet denne. 

Følgende virksomheter benytter i dag alternativ 2: 

· Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sande, Stokke, Tjøme, 
Tønsberg (og Tønsberg IKS) 

Anbefalt budsjettpris (for Fjordkraft) for 2017 er 29 øre/kWh (Gjelder kun for de som har denne 
strategien i dag – da posisjoner tidligere er kjøpt for årene 2017-2019). 

Generelt gjelder: Dersom en kommune vil endre strategi, må kommunen gjøre opp for sine allerede 
inngåtte kraftkontrakter.  Kort forklart kan dette sammenlignes med en fastrente i banken, om du 
går ut av fastrenteavtalen du har gjøres denne opp til en overkurs eller underkurs, en gevinst eller 
et tap.  

Opprinnelsesgarantert kraft/strøm 

Fjordkraft har tilbudt som opsjon (frivillig) opprinnelsesgarantert kraft/strøm. Opprinnelsesgarantier 
kan kjøpes for hele år, ett eller flere. GoO er et internasjonalt system som tilbyr strømprodusenter et 
bevis på at den opprinnelige energikilden er fornybar. Dette gjøres ved å utstede et unikt, 
omsettbart sertifikat per 1 MWh produsert elektrisitet som er basert på fornybare energikilder. 
Merkostnaden/påslaget for opprinnelsesgarantert kraft/strøm vil for 2107 være ca. 0,29 øre/kWh, og 
er med på å finansiere/gi tilskudd til ny fornybar kraft. 

NVE står som kontrollør, og bekrefter at elektrisiteten som Fjordkraft har fått utstedt og/eller kjøpt 
av GoO sertifikater, kommer fra fornybare energikilder. 

Organisering og forvaltning av strømavtalen til VOIS 

Et eget arbeidsutvalg (valgt av faggruppen på avtalen) vil følge opp avtalen, på vegne av 
deltakerne, ovenfor leverandøren. Arbeidsutvalget vil i perioden 2017-2020 utgjøres av 
representant fra sekretariatet i VOIS, Tønsberg, Horten og Larvik kommune.  

Før avtalens oppstart velger hver kommune hvilken strategi man ønsker å knytte seg til. Fjordkraft 
har gitt en frist fram til 1. desember på dette. Et eget strategidokument utarbeides og som også 
inneholder en fullmakt til arbeidsutvalget om å kunne treffe beslutninger om disposisjoner innen 



gitte rammer. Kommunen returnerer signert strategidokument til VOIS-sekretariatet. 

I avtaleperioden forvaltes strategiene av arbeidsutvalget og i samarbeid med forvalter/leverandør. 
Strategiene justeres en gang årlig. VOIS-sekretariatet sender de justerte strategiene til deltakerne 
for godkjenning på samme måten som ved valgt av strategi ved avtalens oppstart. 

For strategi 3 vil det løpende kunne forekomme situasjoner i markedet der det kan være 
hensiktsmessig å foreta ad-hoc disposisjoner i form av kjøp/sikring eller evt. salg. I slike tilfeller er 
tidshorisonten kort og det må kunne tas umiddelbar beslutning. Beslutningene treffes av 
arbeidsutvalget i samarbeid med forvalter hos leverandør og innen for rammene av valgte 
strategi(er)/fullmakter. 

Som vedlegg til saken følger strategien – se vedlegg 1 Strategi for strøm i VOIS. 

Erfaringer med kjøp av strøm 

Stokke, Andebu og Sandefjord har i dag ulike strategier for å kjøpe strøm. Stokke og Andebu har i 
dag strategi 3, en strategi som de har hatt i flere år gjennom strømavtalen til VOIS.   

Sandefjord har i dag strategi 1 men det har ikke alltid vært slik. I tidligere år ble fastpris benyttet 
hvor strømprisen ble sikret for 1-2 år fram i tid. Fra 2003 og fram til 2011 ble forvaltning benyttet 
(slik som Stokke og Andebu har i dag). Dette var en avtale som ble etablert i samarbeid med Larvik 
kommune. Resultatet av forvaltningen, hentet fra (f.sak 14/11) for disse årene vises nedenfor: 

 

 

 

Som det fremgår av tabellen har resultatet i perioden 2003-2011 gitt en gevinst på samlet ca. 7,1 
mill. kr, etter at forvaltningskostnadene er trukket i fra, i forhold til spot. Prognosen for gevinst for 
2011 (pr. 6. januar 2011) er ca. 4,9 mill. kr og utgjør størstedelen av det samlede 
forvaltningsresultatet. De positive forvaltningsresultatene for 2010 og 2011 skyldes i all hovedsak 
den sterke veksten i strømprisen de 2-3 siste månedene av 2010.  

 

Figuren nedenfor viser forvaltningspriser og spotpris i perioden 2003-2011: 

 



 

 

I snitt over disse årene har oppnådd forvaltningspris vært 31,51 øre/kWh mens spotprisen har vært 
33,42 øre/kWh. Differansen har altså i snitt vært 1,9 øre/kWh til fordel for forvaltning, men med 
store variasjoner fra år til år.  

I egen sak til formannskapet (sak 14/11) i 2011 ble det vedtatt å gå fra forvaltning (strategi 3) og til 
å benytte åpen markedsposisjon/spot (strategi 1). Dette valget har gitt følgende årsgjennomsnitt 
priser (øre/kWh) i perioden 2012-2016: 

2012 2013 2014 2015 2016 
(estimat) 

25,8 31,8 26,1 22,7 31,7 
 

Av tabellen ser en at strømprisen har variert fra år til år og hvor laveste/høyeste har vært hhv. 22,7 
øre/kWh og 31,8 øre/kWh. En forskjell på hele 9 øre/kWh som betyr en forskjell i års kostnad på 4,5 
mill.kr. For 2016 er et estimat mottatt fra Fjordkraft, i et samarbeid med  arbeidsgruppen på strøm, 
benyttet. 

Avtalen til VOIS, som Stokke og Andebu benytter, har en forvaltningsperiode fra 2013 og til 2016. 
Det er oppnådd følgende årsgjennomsnitt priser (øre/kWh): 

2013 2014 2015 2016  
(estimat) 

33,9 33,0 31,7 29,3 
 

I denne perioden har Sandefjord kommune sin strategi (spot) kommet bedre ut økonomisk. 
Sammenligner en perioden 2013-2016 under et er differansen i strømpris ca. 15,7 øre/kWh og som 
samlet sett har gitt Sandefjord 7 mill.kr i lavere strømkostnader gjennom å være i spotmarkedet enn 
forvaltning via VOIS. I 2015 var det betydelig forskjell, ca. 9 øre/kWh, som skyldes betydelig fall i 
spotprisen ila året slik som figuren nedenfor viser: 

 



 

 

For perioden 2017-2019 har sikringene som Stokke og Andebu har foretatt gjennom forvaltningen 
(pr 14.11.2016) en finansiell gevinst på hhv. 5,7 / 2,4 og 3,5 øre/kWh, som samlet utgjør ca. 2,4 
mill.kr i gevinst. 

Prosjektleders vurderinger 

Nye Sandefjord kommune vil være en relativ stor forbruker av strøm med et årlig behov på ca. 68 
GWh. Selv en liten endring i strømprisen på 1 øre/kWh vil påvirke kommunens utgifter med ca. 0,7 
mill.kr. Det er derfor viktig at kommunen har en bevist strategi på hvordan kommunen skal håndtere 
sine strømkjøp og at en forstår risikoen ved den strategien en velger. 

I tidligere sak til formannskapet (14/11) endret Sandefjord kommune sin strategi fra forvaltning til 
åpen markedsposisjon/spot. Bakgrunnen for dette finner en i rådmannens merknader, hhv (klipp fra 
saken): 

 

Prosjektleder deler de betenkeligheter som her fremkommer knyttet til forvaltning. Erfaringene til 
Sandefjord med forvaltning er varierende fra år til år selv om forvaltningen i gjennomsnitt, for årene 
2003-2011, har gitt bedre resultat enn spotpris. Men det har her også vært betydelig forskjeller fra 
år til år, slik som historikken viser. For forvaltning for årene 2013-2016, som Stokke og Andebu har 
hatt, viser erfaringen at det ville ha vært mest lønnsom å ha vært kun i spot. Fordelen med faste 
priser, som forvaltning kan gi for en periode, kan være fordelaktig mht. forutsigbarhet og 
budsjettstyringen, men denne forutsigbarheten må det forventes å betale en premie for.  

 

Slik prosjektleder vurderer det bør nye Sandefjord kommune foreta kjøp av strøm etter strategi 1 – 



åpen markedsposisjon (spot), samt at en også en selger de posisjoner som Stokke og Andebu har 
tatt for årene 2017-2019. På denne måten blir hele strømbehovet i spot fra 1.1.2017 og vi kan ta ut 
en finansiell gevinst på ca. 2,4 mill.kr. Det anbefales videre at en avventer med å benytte opsjonen i 
avtalen med Fjordkraft vedrørende kjøp av opprinnelsesgarantert kraft/strøm. 

Dersom formannskapet ønsker forvaltning (strategi 3) som sin måte å kjøpe strøm på har en to 
alternativer å velge mellom hhv:  

1. Maksimal bindingstid på 2 år og binding 0-50 %. 
2. Maksimal bindingstid på 4 år og binding 0-90 %. 

Alt. 2 er det alternativet som de kommuner som i dag har forvaltning benytter. Her har en lenge 
bindingstid (4 år) og en kan binde opp til 90 % av strømbehovet. Alt. 1 gir kortere forvaltnings år og 
setter grense på binding på 50 %, som betyr at 50 % av strømbehovet ligger i spot. 

Slik forvaltningen til VOIS har vært gjennomført har en vært opptatt av forutsigbare strømpriser flere 
år fram i tid og en har bl.a. derfor aldri reversert (solgt) kjøpte posisjoner. I en aktiv forvaltning bør 
en også kunne foreta salg av kjøpte posisjoner dersom forvalteren, ut fra markedet skulle anbefales 
det. Dersom forvaltning velges for kommunen er det ønskelig at kommunen er representert i 
arbeidsutvalget på avtalen som følger opp avtalen på vegne av deltakerne ovenfor Fjordkraft. Slik 
at en på en best mulig måte kan følge med i dette komplekse markedet og at kommunen deltar på 
de beslutninger som fattes.  

 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Roger Stampe 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Formannskapet Sandefjord              29.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0. 
 

 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 

 
 

 

 
 
  



 

 

SANDEFJORD KOMMUNE 
  

Seksjon: Kemner- og økonomiavdelingen 

Sentraladministrasjonen 
 

Saksbehandler: Hanne F. Bjerke 
  

 
 
Deltakere på VOIS 
rammeavtale El-kraft 
 

  Dato: 9.11.2016 

 
         
 
VOIS rammeavtale El-kraft – fysisk levering og 
porteføljeforvaltning – strategier for kjøp av strøm 
 
GENERELT 
 
Det er inngått avtale med Fjordkraft AS om kjøp av el-kraft (fysisk levering og 
porteføljeforvaltning) for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020. 
 
Samtlige kommuner i Vestfold, samt Tønsberg renseanlegg IKS og Vestfold fylkeskommune, 
deltar på avtalen. 
 
Forvaltningen av avtalen er organisert med en faggruppe bestående av en representant fra hver 
av deltakerne. Faggruppen har utpekt et arbeidsutvalg som har den daglige oppfølgingen og 
kontakten med Fjordkraft i avtaleperioden. 
 
Arbeidsutvalget er p.t. sammensatt slik: 

• Hans-Petter Brusevold (Horten kommune) 
• Bjørn Langjordet (Larvik kommune) 
• Karsten Tollefsen (Tønsberg kommune) 
• Hanne Bjerke (VOIS) (deltar ikke i saker som er knyttet til den daglige oppfølgingen, 

sikring, o.l.) 
 
I henhold til avtalen foreligger følgende alternative strategier for kjøp av strøm (se nærmere 
beskrivelse av den enkelte alternativ under): 

1. Spot 
2. Gradvis økende sikring/indekshandel 
3. Aktiv forvaltning/rådgivende forvaltning (1) 
4. Aktiv forvaltning/rådgivende forvaltning (2) 

 
Før kontraktens oppstart må den enkelte deltaker velge hvilken strategi man ønsker å knytte 
seg til. 
 
Dersom noen av deltakerne (som også deltar på dagens/»gammel» avtale) ønsker å endre 
strategi i forbindelse med den nye avtalen, må disse deltakerne gjøre opp for sine allerede 
inngåtte kraftkontrakter. 
 
 Kort forklart kan dette sammenlignes med en fastrente i banken. Om man går ut av 
fastrenteavtalen man har, gjøres denne opp til en overkurs eller underkurs, en gevinst eller et 
tap. 

SV O I
Vestfold offentlige

innkjøpssamarbeid
.no
SV O I

Vestfold offentlige

innkjøpssamarbeid
.no



BESKRIVELSE AV STRATEGIENE 
 
1. Spot 
 
Deltaker ligger i spot (NO2, prisområde Kristiansand) og kraftprisen følger de svingningene 
som spotprisen har gjennom året, dvs. som regel lave sommerpriser og høyere vinterpriser, og 
fra år til år. 
 
Kraftprisen kan variere mye fra år til år. Historiske tall viser en prisvariasjon innenfor en 
tidshorisont på 12 mnd. på ca. 40 øre/kWh. 
 
Strategien gir lav forutsigbarhet. 

Følgende deltakere benytter denne i dag: 
• Sandefjord kommune 
• Vestfold fylkeskommune 

Anbefalt budsjettpris for 2017: 41 øre/kWh 
 
Her har man lagt til grunn Tysk Peak som i dag er priset til 42,5 Euro for 2017. Dette 
indikerer at markedet kan gå opp med ca. 12 Euro (ca. 11 øre/kWh) fra dagens nivå på ca. 30 
øre/kWh. 
 
2. Gradvis økende sikring/indekshandel 
 
Fjordkraft foretar daglig sikringshandel som gir kunden et snitt av kraftbørsprisen over en 
valgt periode/tidsrom for en kontrakt.   
 
Dette kan gjøres med valgfri andel av forvaltningsvolumet. Ved 1. oktober året før levering er 
ønsket sikringsgrad oppnådd og budsjettpris for neste år kan settes. 
 
 Man bygger opp sikringsandelen over en to års periode for en kunde som ønsker eksempelvis 
70 % sikringsgrad. Etter ett år er sikringsgraden 25 % av forventet forbruk, mens den etter to 
år er 30 %. 
 
Sikringsperioden går fra 1. oktober til 30. september to år etter. 
 
Strategien gir kunden forutsigbarhet, og kunden får en sikker budsjettpris for neste år. 
 
Strategien gir også utjevning av kraftkostnaden fra år til år. Historiske tall viser at med 2 års 
sikringsperiode er største prisvariasjon på 4,5 øre/kWh innenfor en tidshorisont på 12 mnd. 

Følgende deltakere benytter denne i dag: 
• Svelvik kommune 

Budsjettpris 2017 settes til 31 øre/kWh 
  



3. Aktiv forvaltning/rådgivende forvaltning (1) 
 
Forvaltningsramme: 0 % - 90% 
 
Sikringshorisont: 4 år 
 
Sikringshandel der Fjordkraft sammen med arbeidsutvalget timer og optimaliserer kjøp og 
salg av kraft/finansielle kontrakter. 
 
Her vil man etter beste evne søke å kjøpe/selge i den hensikt å oppnå lavest mulig forutsigbar 
kraftpris. 
 
Oppdragsgiver/arbeidsutvalget deltar aktivt i oppbyggingen av porteføljen. 
 
Strategien gir forutsigbarhet, og en sikker budsjettpris. 
 
Følgende deltakere benytter denne i dag: 

• Andebu kommune 
• Hof kommune 
• Holmestrand kommune 
• Horten kommune 
• Lardal kommune 
• Larvik kommune 
• Nøtterøy kommune 
• Re kommune 
• Sande kommune 
• Stokke kommune 
• Tjøme kommune 
• Tønsberg kommune 
• Tønsberg renseanlegg IKS 

Budsjettpris 2017 settes til 29 øre/kWh 
 

4. Aktiv forvaltning/rådgivende forvaltning (2) 
 
Forvaltningsramme: 0 % - 50% 
 
Sikringshorisont: 2 år 
 
Sikringshandel der Fjordkraft sammen med arbeidsutvalget timer og optimaliserer kjøp og 
salg av kraft/finansielle kontrakter. 
 
Her vil man etter beste evne søke å kjøpe/selge i den hensikt å oppnå lavest mulig forutsigbar 
kraftpris. 
 
Strategien gir også her forutsigbarhet, men for en kortere tidshorisont, og noe mer usikkerhet 
med tanke på budsjettpris da maksimal sikringsgrad er satt til 50 %. 
 
I dag er det ingen av deltakerne som benytter denne strategien. 
 
  



OPPRINNELSESGARANTERT KRAFT/STRØM 
 
Opprinnelsesgarantert kraft/strøm er i henhold til konkurransedokumentene tilbudt som 
opsjon. Opprinnelsesgarantier kan kjøpes for hele år, ett eller flere. 
 
GoO er et internasjonalt system som tilbyr strømprodusenter et bevis på at den opprinnelige 
energikilden er fornybar. Dette gjøres ved å utstede et unikt, omsettbart sertifikat per 1 MWh 
produsert elektrisitet som er basert på fornybare energikilder. 
 
Opprinnelsesgarantert kraft/strøm er den samme i kontakten som ikke opprinnelsesgarantert 
kraft/strøm, men merkostnaden for opprinnelsesgarantert kraft/strøm er med å finansiere/gi 
tilskudd til ny fornybar kraft. 
 
Merkostnaden/påslaget for opprinnelsesgarantert kraft/strøm er pr. 2.11.2016 (det vil være 
prisen på innkjøpstidspunkt som gjelder): 

• 2017: 0,291 øre/kWh 
• 2018: 0,299 øre/kWh 
• 2019: 0,308 øre/kWh 
• 2020: 0,316 øre/kWh 

 
Dokumentasjon: 

• NVE står som kontrollør og bekrefter at elektrisiteten som Fjordkraft har fått utstedt 
og/eller kjøpt av GoO-sertifikater (tidligere RECS), kommer fra fornybare 
energikilder. 

• Rapporter fra Fjordkrafts kundeinformasjonssystem viser hvilke kunder/anlegg som 
blir belastet opprinnelsesgaranti. Volumet her avstemmes med Statkrafts volum. Dette 
kan bekreftes av revisor. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hanne F. Bjerke 
VOIS-sekretariatet 
Innkjøpsrådgiver 
 
Telefon: 95 00 54 32 
hfb@sandefjord.kommune.no  
 
Holmbrua 2, 3211 Sandefjord 
Pb. 2025, 3202 Sandefjord 
 
 

mailto:hfb@sandefjord.kommune.no












SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5182 
Saksbehandler: Siri Fristad Mathisen 
 
Gravplassforvaltning – Forslag til avtale 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
02/2016 Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling - 

Sandefjord 
23.11.2016 

19/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
34/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
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. 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 -  Avtale-gravplassforv 27.10.16 
Vedlegg 2 - Kirkelig fellesnemd-møtebok 26.10.16 
 
Sammendrag: 
Kommunal fellesnemd vedtok i sak 67/2016 at Sandefjord kommune ønsket å være 
gravplassmyndighet, etter § 23 i Gravferdsloven. Det har vært ført samtaler med Kirkelig fellesnemd 
om en slik løsning, og det er utarbeidet forslag til avtale mellom Stokke, Andebu og Sandefjord 
kirkelige fellesråd og Sandefjord kommune om overføring av forvaltningsansvaret for gravplassene 
til Sandefjord kommune. Formålet med avtalen er å legge til rette for en hensiktsmessig ansvar- og 
oppgavefordeling, samt en god og verdig gravplassforvaltning for kommunens innbyggere, og et 
godt samarbeid mellom Sandefjord kommune og Sandefjord kirkelige fellesråd.  
 

Avtalen ble godkjent av Kirkelig fellesnemd i møte 26.oktober 2016, og legges frem for politisk 
behandling. 
 
Saksfremstilling: 
Bakgrunn: 
Kommunal fellesnemd fattet i møte 14.juni 2016, (sak 67/2016: Gravferd og kirkegårdsforvaltning i 
nye Sandefjord) følgende vedtak:  
 
«1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik forslaget 
nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd. 2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har 
ansvar for gravferdsforvaltning etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig 
fellesnemnda om fremtidig løsning». 
 



 

Kirkelig fellesnemd vedtok 5.juli 2016 (sak 24/16):  
 
«Kirkelig fellesnemnd gir prosjekt-leder/kirkeverge fullmakt til å forhandle frem et forslag til avtale 
med den nye kommunen om overføring av ansvar for gravferdsforvaltningen. 

Avtalen bør gjelde fra og med 1.1.2017 og må gi Kirkelig fellesråd påvirkningsmuligheter før 
kommunen gjør vedtak om større endringer i gravferdsforvaltningen. Samt sikre at berørte ansatte 
blir ivaretatt på en god måte, at kvaliteten på tjenesten blir opprettholdt, også i en overgangsfase, at 
det blir lagt opp til regelmessige samhandlingsmøter om kvalitet, utviklingsplaner, gjensidig 
informasjon etc. om overføring av myndighet og ansvar og for de oppgaver som er lagt til Kirkelig 
Fellesråd i medhold av Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 23 annet 
ledd til Sandefjord kommune.» 
 

På denne bakgrunn har det vært gjennomført møter mellom kommunens administrasjon og 
prosjektleder/kirkeverge, og forslaget til avtale om kommunal forvaltning av gravplassene i nye 
Sandefjord legges frem til politisk behandling. 

 
Vedlagte utkast til avtale ble godkjent av Kirkelig fellesnemd i møte 26.10.16. 

Prosessen:  
Det har vært gjennomført 6 møter mellom kommunens administrasjon og prosjektleder/kirkeverge 
for å utarbeide forslag til avtale om kommunal forvaltning av gravplassene i nye Sandefjord. Det har 
i prosessen vært fokus på forholdet til berørte ansatte, og å etablere faste møtepunkter for fremtidig 
samarbeid. Det er videre kartlagt hvilke ressurser som inngår i overdragelsen, og endringer i 
økonomiske forhold, som følger av avtalen. Begge parter ønsket en kort og oversiktlig avtale, hvor 
enkelte forhold utdypes i vedlegg. Det ble tatt utgangspunkt i avtalen mellom Bærum kommune og 
Bærum kirkelige fellesråd fra 2008.  
 

Avtalen har følgende hovedpunkter: 

· Overføring av myndighet og ansvar for de oppgaver som er lagt til kirkelig fellesråd i medhold 
av lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 23, annet ledd, til Sandefjord 
kommune.  

· Formålet med avtalen er å legge til rette for hensiktsmessig ansvar og oppgavefordeling, samt 
en god og verdig gravplassforvaltning for kommunens innbyggere. 

· Et godt samarbeid mellom Sandefjord kommune og Sandefjord kirkelige fellesråd. 
· Opprette et samarbeidsorgan som skal samordne partenes behov i forbindelse med 

forvaltning av gravplasser, og samarbeide om å opprettholde en god og verdig 
gravplassforvaltning.  

· Avtalenes varighet er 5 år, med automatisk fornyelse, dersom ingen av partene sier opp 
avtalen. 

· Overføringen av berørte ansatte i Stokke og Andebu kirkelige fellesråd til Sandefjord 
kommune, behandles som om det er en virksomhetsoverdragelse.  

 
Prosjektleders vurderinger 
Prosjektleder er av den oppfatning at samtalene mellom kommunen og prosjektleder/kirkeverge har 
vært konstruktive og målrettede, med fokus på at det skal sikres et godt samarbeid om en viktig 
samfunnsoppgave fremover.  Det er i felles interesse at kommunens innbyggere får en god 
tjeneste. 



 
Gravplassforvaltningen er pr i dag organisert på tre ulike måter. I Stokke har fellesrådet ansvaret, 
og i Sandefjord er det kommunen. I Andebu har fellesrådet forvaltningen, mens kommunen utfører 
praktiske tjenester til åpning og lukking av grav mv. Dette innebærer at endringen berører ansatte i 
fellesrådene i Stokke og Andebu i større grad enn i Sandefjord, og dette har vært vektlagt i 
prosessen. Endringen berører 5 ansatte, fordelt på 2,37 årsverk. Kommunen har ønske om å få 
tilført den kompetanse og kapasitet som ansatte i fellesrådene besitter. Tjenesten har vært utført på 
en god måte i alle tre kommuner, og prosjektleder har stor respekt for det arbeid som er gjort, og 
opptatt av at det videreføres et samarbeid og en kompetanseoverføring til beste for kommunens 
innbyggere. 

Det er p.t. ikke avklart hvilke ansatte som velger å følge oppgavene over til kommunen. 

 
Prosjektleder legger til grunn at samarbeidsorganet vil være et godt forum for dialog om utvikling og 
utfordringer som vil kunne oppstå.  
 
Økonomiske forhold:  

· Sandefjord kommune dekker engangskostnader til konvertering av elektroniske 
gravferdssystemer, og overtar personal ansvar og pensjonsforpliktelser for ansatte som velger 
å følge oppgavene fra fellesrådet til kommunen.  

· Stokke og Andebu fellesråd overdrar driftsmidler vederlagsfritt til kommunen, da disse er 
finansiert med kommunale tilskuddsmidler. 

· Sandefjord kommune finansierer de økte oppgavene ved å hente tilbake tilskudd kirkelig 
fellesråd har fått til gravplassoppgaver.  

· Tilskudd til kirkens øvrige virksomhet beregnes som tidligere. 

Videre saksbehandling: Avtalen sendes Kulturdepartementet for godkjenning. 
 
 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Ingrid Marie Eidsten 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling - 
Sandefjord             

23.11.2016 

 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling - Sandefjords vedtak: 
KFBS utvalget anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med 
følgende 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. 

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

 
 

 

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 Sandefjord s vedtak: 
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. 

 

 
 

 

 
 
  



























SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5435 
Saksbehandler: Lars Petter Kjær 
 
Handlingsplan digitalisering 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
20/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
35/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Handlingsplanen for digitalisering tas til orientering 
2. Handlingsplanen oppdateres når digitaliseringsstrategi og gevinstrealiseringsplan legges frem 

til folkevalgt behandling i 2017 

 

Vedlegg: 
Handlingsplan digitalisering 
 
Bakgrunn:  

I fellesnemndas møte 23.08 ble følgende vedtatt: 

1. Premissene for utarbeidelse av digitaliseringsstrategi tas til orientering. 
2. Handlingsplan for digitalisering legges frem for folkevalgt behandling i forbindelse med 

budsjettsaken 2017 
3. Digitaliseringsstrategi med handlingsplan vedtas innen høsten 2017 og innarbeides i 

budsjett/ økonomiplan 2018. 

Med fremleggingen av den vedlagte handlingsplanen i denne saken svares det andre punktet i 
vedtaket opp.  

Saksutredning  

Det er besluttet å løfte frem digitalisering som et satsingsområde, med en egen prosjektleder for 
digitalisering og nye løsninger. Digitaliseringen påvirker alle deler av den kommunale 
tjenesteproduksjonen, og digitaliseringsarbeidet er derfor prosjektorganisert med representasjon fra 
de ulike områdene, i tillegg til en representant fra de tillitsvalgte. Prosjektleders ledergruppe, fra 1.1 
2017 rådmannens ledergruppe, fungerer som styringsgruppe. 

Handlingsplanen er utarbeidet ved at kommunalområdene har spilt inn hvilke planer, initiativer, 
ambisjoner og aktiviteter som er i gang på digitaliseringsområdet. Handlingsplanen gir en oversikt 
over digitaliseringsarbeidet i nye Sandefjord kommune slik det ser ut nå, i oppstartsfasen av den 
nye kommunen. I løpet av 2017 vil det bli utarbeidet en strategi for digitaliseringen, og strategien vi 
inkludere et definert målbilde og en gevinstrealiseringsplan.  

Det er vedtatt i premiss-saken som ble behandlet i august 2016 at effektivisering, forenkling, 
samspill og åpenhet er de bærende prinsippene for digitaliseringsarbeidet i nye Sandefjord 



kommune, og dette vil være førende for hvilke strategiske mål man setter for digitaliseringsarbeidet.  

Prosjektleders vurderinger 

Digitalisering er et satsningsområde for den nye kommunen. Digitaliseringen vil kunne berøre alle 
sider ved den kommunale virksomheten, og påvirker kommunens leveranser og produksjonen av 
tjenester. Digitaliseringen skal gi en enklere og bedre dialog mellom innbyggerne og kommunen. 
Forenklingene gir også rom for effektivisering, som igjen gir rom for å flytte ressurser til 
tjenesteproduksjonen, eller gir kommunalområdene mulighet til å påta seg økte oppgaver uten at 
det tilføres en tilsvarende økning i ressursene.  

Videre vil digitaliseringen endre måten det jobbes på – det vil påvirke hvordan kommunens 
medarbeidere koordinerer aktiviteter, samarbeider, og kommuniserer. Dette endringsarbeidet vil 
utløse nye muligheter, men vil også være krevende. Digitaliseringen utfordrer hele arbeidslivet, 
kommunal sektor er ikke unntatt.  

Med handlingsplanen uttrykkes det at arbeidet og satsningen på digitaliseringen har startet. 
Prosjektleder ønsker å understreke at arbeidet er i startfasen. Ambisjonene er høye, og mange 
problemstillinger skal løses før alle gevinstene kan hentes ut. Det er ikke mulig å hente ut alle 
ønskede effekter innledningsvis i prosessen, og løsningene som etableres nå er ikke nødvendigvis 
de som må komme på plass for at en skal innfri alle ambisjonene. Ikke alle løsningene er utviklet 
ennå.  

Selv om mye arbeid gjenstår, er det et gledelig stort antall initiativer på gang. Prosjektleder er 
tilfreds med at kommunen har tatt tak i digitaliseringsarbeidet, og at det på mange felt jobbes aktivt 
for å fornye, forenkle og forbedre, og ikke minst effektivisere.  

Selv om det er for tidlig å knytte handlingsplanen til en vedtatt strategi, er det ønskelig å presentere 
planen for det folkevalgte nivå nå.  Dermed kan det kan gis en status ved inngangen til den nye 
kommunen, og det kan gis et bilde av hvordan digitaliseringen er med på å påvirke byggingen av 
den nye kommunen helt fra starten. 

 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             

Prosjektleder                                                                                 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Formannskapet Sandefjord              29.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0. 
 

 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
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Innledning 

Digitalisering er blitt løftet frem som et satsingsområde. Dette skjer i ikke bare i Sandefjord, 
men i hele kommune-Norge. Digitalisering gir muligheter til å levere enklere og mer 
tilgjengelige løsninger og systemer, det gir muligheter til effektivisering, og det gir 
muligheter til samspill og deling av informasjon på helt nye måter.  

Skal en lykkes med digitalisering er det på langt nær nok å anskaffe IKT-verktøy. Det 
avgjørende vil være at en evner å jobbe smartere, finne nye samarbeidsformer og løse 
oppgavene på nye måter. Mange bransjer og næringer er i ferd med å transformeres ganske 
fundamentalt pga digitaliseringen. Kommunal sektor er mer i startgropen, men endringene 
kommer, og de vil ha en betydelig påvirkning.  

I de største kommunene har man etablert egne digitaliseringsenheter som har fått tildelt 
ressurser til å utarbeide egne løsninger. Sandefjord har begrensede økonomiske ressurser, 
og kan ikke løse digitaliseringsutfordringen på den måten. I Sandefjord må man legge vekt på 
å utnytte løsninger som allerede er etablert, finne gode samarbeidsordninger og få mest 
mulig ut av de mulighetene man har.  

Dette kan også avleses i måten man har organisert digitaliseringsarbeidet. Det er ute i de 
tjenesteproduserende enhetene at digitaliseringen skal skje, og digitaliseringsarbeidet skjer i 
Sandefjord ved at man samordner og koordinerer mange ulike initiativer og løsninger, som 
skal iverksettes ut i kommunalområdene. Handlingsplanen er et uttrykk for alle de 
initiativene og ambisjonene som har fremkommet så langt.  Hittil er helse, sosial og omsorg 
kommet lengst, noe som understøttes ved at de har utarbeidet en egen 
velferdsteknologiplan. 

Selve sammenslåingsprosessen av Stokke, Andebu og Sandefjord er et godt incitament i 
prosessen med å tenke nytt og nye arbeidsformer. 

Prosjektleder digitalisering og nye løsninger har ansvar for å være pådriver, for å etablere et 
samarbeid mellom digitaliseringen som skjer i kommunalområdene og IKT, og utarbeide en 
strategi for digitaliseringsarbeidet, og følge opp deretter. I prosjektet deltar ressurspersoner 
fra alle kommunalområdene, fra Stokke, Andebu og Sandefjord, og de tillitsvalgte er 
representert.  

Neste skritt er å samle alle initiativene i en strategi, og i en gevinstrealiseringsplan. Den vil bli 
lagt frem i 2017. Her vil det fremkomme enda tydeligere og skarpere hvilke mål og 
prioriteringer man skal jobbe etter.  
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Digitalisering i kommunalområdet helse, sosial og omsorg 

Innenfor kommunalområdet er det særlig fire områder som vil bli løftet frem: 

1. Elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon.  

2. Velferdsteknologi 

3.  Tjenesteutvikling botiltak og aktivitet 

4.  Samarbeid om NAVs kanalstrategi 

 

1. Elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon 

Hva: 
Sandefjord er engasjert av Norsk Helsenett SF til å bistå kommunene i Vestfold og Telemark 
med oppgaver innenfor digitalisering og velferdsteknologi, foreløpig fram til 2018.  

Hovedoppgaver er å bidra i forvaltningen og videreutviklingen av den elektroniske 
meldingsutvekslingen slik at pasientinformasjon kan kommuniseres elektronisk mellom 
kommuner, fastleger og sykehus 

 

Når: 
Innen 31.12.17 skal alle kommuner i de pasientjournalsystemene hvor dette er tilrettelagt, 
benytte meldingsutveksling innen tjenestene: 

 Helsestasjon  
 Legevakt 
 KAD (Kommunal akutt døgnenhet)  
 Psykiatri  
 Ergoterapi 
 Fysioterapi 

 

Mål: 
 

• Bistå Helsedirektoratet i den nasjonale utbredelsen av kjernejournalen i akuttkjeden, 
samt i videreutviklingen av løsningen rette mot pleie- og omsorgsektoren.  

• Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i 
omsorgstjenestene i henhold til de nasjonale anbefalingene/føringene.  

o Spre kunnskap om velferdsteknologi via nasjonale nettverk 
o Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi  
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2. Velferdsteknologi  

Hva: 
En egen velferdsteknologiplan for Stokke, Andebu og Sandefjord er utarbeidet og behandlet 
folkevalgt. På bakgrunn av planen er følgende prioritert:  

- Plattform for velferdsteknologi (responssenter) 
- Anskaffelse av digitale trygghetsalarmer 
- Dokumentasjonsverktøy/nettbrett i tjenesten 
- Beslutningsstøttesystem for hjemmetjenesten 

Til grunn for den videre satsningen på velferdsteknologi er en IT/arbeidsplattform der 
trygghetsalarmer og etter hvert andre tjenester som fallsensorer, dørsensorer, digitalt tilsyn, 
nøkkelhåndtering i hjemmetjenesten, avstandsoppfølging osv kan bli rutet gjennom på en 
slik måte at kommunen kan respondere på alarmene og at det skjer en automatisk 
journalføring.  

Den nye kommunen har ca 900 brukere med trygghetsalarm. De fleste alarmene som 
kommunen har i dag er analoge alarmer. Kommunen må gå over til digitale alarmer (IP-
teknologi), i likhet med mottaksfunksjonen som er beskrevet over. De nye alarmene tilbys 
også med GPS som standard. De nye alarmene er mobile og vil kunne benyttes også utenfor 
hjemmet så lenge det er mobildekning. 

Nettbrett i hjemmetjenesten gir medarbeidere tilgang til journalopplysninger til enhver tid, 
via WiFi eller mobilnett, slik som personalia, diagnose, legemiddelliste, tiltaksplan, løpende 
journal og arbeidsplan. Utført oppdrag og daglig rapport kan dokumenteres, og det er tilgang 
til å lage og revidere tiltaksplan. 

Hjemmetjenesten har store utfordringer knyttet til optimalisering av kjøreruter, planlegging 
av arbeidslister osv. Sandefjord kommune er en del av et nasjonalt prosjekt, ledet av SINTEF, 
som går på å videreutvikle en slik løsning. Horten kommune har dette systemet i bruk og har 
svært gode erfaringer. Sandefjord kommune skal pilotere en løsning første halvår 2017. 

 

Når: 
- Arbeid med anskaffelse av plattform og alarmer har oppstart rett etter at budsjettet 

er vedtatt 
- Anskaffelse av nettbrett skjer i 2017 
- Beslutningsstøttesystemet vil bli tatt i bruk når det tilfredsstiller de kravene som 

kommunen har til systemet. En trinnvis innføring med start i 2017 er forventet. 
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Mål: 
Sandefjord kommune skal være blant de fremste kommunene i landet til å ta i bruk 
velferdsteknologi som en del av ordinære helse- og omsorgstjenester for å: 
 

1. Forebygge funksjonsnedsettelse og skade 
2. Tilrettelegge for økt mestring for tjenestemottakere og tjenesteytere  
3. Effektivisere  og kvalitetsforbedre pleie- og omsorgstjenester 

 
Økonomiske gevinster 
Kostnadene med velferdsteknologi må kanskje særlig vurderes opp mot potensialet for å 
utsette/forhindre bruk av kostnadskrevende kommunale tjenestetilbud. F.eks har en 
heldøgnsplass innenfor kommunenes pleie- og omsorgstilbud en netto kostnad for 
kommunen på ca. kr 1,1 million årlig. Som følge av den demografiske utviklingen vil det 
totale behovet for heldøgns pleie- og omsorgsplasser øke i årene framover. 
Velferdsteknologitiltak vil kunne redusere det framtidige behovet for nye plasser.  
 
Økonomiske gevinster ved et tiltak kan deles i to: 

- Reduksjon i direkte kostnader. F.eks. at en anskaffelse fører til at kommunen sparer 
en lisenskostnad.  

- Reduksjon i indirekte kostnader. Dette er reduksjoner i kostnader som følge av at 
tjenestene kan utføres på en mer effektiv måte ved bruk av teknologi. Ressurser kan 
frigis i flere deler av driftsorganisasjonen, men dette er ressurser som kan være 
vanskelige å ta ut av budsjettet fordi innsatsen ligger et sted i budsjettet mens 
resultatene kan ligge flere steder. F. eks har et studie i Oslo kommune vist at 
kronikere bruker spesialisthelsetjenesten mindre hvis de med teknologisk bistand kan 
måle helseindikatorer, og administrere eget medisinbruk. Dette effektiviserer 
innsatsen både på kommunal og statlig side.   

 

  



   
 

  7 av 22 
 

3. Tjenesteutvikling i botiltak og aktivitet 

Hva: 
Tjenesteutviklingsprosjekt med støtte av app – pilot på Teksleåsen.  

I prosjektet har noen foreldre fått omgjort døgnavlasting til fleksible timer som de kan 
bestille avlasting hjem til seg på ettermiddag/kveld fire dager i uken. De familiene som har 
brukt det er veldig fornøyd og ønsker å videreføre det. Appen er det Larvik kommune som 
har utviklet i samarbeid med Intellicom, men Sandefjord har hele tiden vært med som et 
delprosjekt i Larviks prosjekt og har fått teste ut appen for vår gruppe på Teksleåsen.  

Appen gjør det mulig å bestille avlastningen hjemme og man slipper da å måtte gjøre det 
over telefon. Senter for omsorgsforskning sør har følgeevaluert prosjektet og den rapporten 
er akkurat klar. De har ikke fått med appen for den var ikke klar da de evaluerte, men det jo 
tjenesteutviklingen som er det viktigste her.  

Både foreldrene og de ansatte har erfart at de samhandler bedre etter at prosjektet har vært 
gjennomført. Foreldrene er i tillegg mindre slitne og har opplevd det svært positivt å få 
ansatte inn i hjemmet.  

Når: 
Prosjektet fortsetter i 2017, og det vurderes om det skal utvides. 

Mål: 
Oppnå bedre og mer fleksible tjenester, som optimaliserer ressursutnyttelsen ved at 
foreldrene benytter tjenesten når de trenger den, mer enn til faste tidspunkter. 
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4. Samarbeid om NAVs kanalstrategi 

Hva: 
NAV har utviklet mange selvbetjeningsløsninger for den statlige delen av NAV, mens det så 
langt ikke har blitt utviklet tilsvarende for de kommunale tjenestene.  Sandefjord vil delta 
aktivt for å følge DigiSos. Dette er et pilotprosjekt som jobber fram digitale løsninger for 
sosiale tjenester i NAV (tjenester på kommunal side).  

Utviklingen av løsninger på kommunal side forsterker NAVs kanalstrategi. For å gjøre det 
enklere for bruker skal NAV tilby flere tjenester i de mest tilgjengelige kanalene. Tjenestene 
blir dermed mer tilgjengelige for bruker og det vil kreve mindre tid for brukeren å oppsøke 
tjenesten. 

- NAV.no: digitale søknader, opplasting av dokumenter ved å ta bilde av de, rask svar 
når søknaden er enkel, krever ikke manuell saksbehandling. 

- Min Side : Bruker kan når som helst sende melding eller informasjon til sin veileder 
og få svar i løpet av 48 timer) 

- Det ligger mye generell informasjon tilgjengelig på Nav.no slik at bruker kan finne 
frem og undersøke ting selv. 

- Chattefunksjon på enkelte tjenester, foreldrepenger og økonomi. 
- På sikt vil det også være mulig å få til videomøter med brukere. 
- Telefon: Blir rutet til riktig veileder som har kompetanse på det området du trenger 

veiledning på. NAV er komplekst og det er viktig at den som veileder har oppdatert 
kompetanse på dine spørsmål. 

- Mobile saksbehandlere: Saksbehandlere vil ha tilgang til mobiltelefon og bærbar pc, 
og kan være betydelig mer mobile i saksbehandlingen.  

 

Når: 
 Prosjektsamarbeid i 2017.  

 

Mål: 
Delta i å digitalisere de kommunale NAV-tjenestene, slik at publikum selv kan betjene eget 
behov når de trenger.  
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Digitalisering i kommunalområdet oppvekst og kunnskap 

Innenfor kommunalområdet er det særlig tre områder som vil bli løftet frem: 

1. Skoleadministrativt system 

2. Delings- og samhandlingsplattform 

3.  Digitaliseringsstrategi i Sandefjordsskolen – behovskartlegging og innovativ 
anskaffelse 

 

1. Skoleadministrativt system 

Det er besluttet at det skal anskaffes et felles skoleadministrativt system som skal ivareta de 
administrative oppgavene som trengs for alle roller i skolen (merkantile, lærere, ledere). 
Dette systemet skal være navet i skole, og sørge for at grupper og tilhørighet overføres til 
andre systemer som skolen skal bruke. 

De merkantile (f.eks skolesekretærer) skal enkelt kunne hente skolens elever fra databasen, 
og plassere elevene i riktige grupper. Sørge for at data ligger på riktig sted fra folkeregisteret 
til både lærer, elev og ansatt. Kunne enkelt administrere vikarlønn osv. 

Lærere skal føre fravær, karakter, anmerkninger, vurderinger, skrive ut lister, lage grupper, 
ha dialog med hjemmet via sms og e-post, kunne dokumentere arbeid som f.eks jobbing 
psykososialt miljø og lignende. Jobbe med IOP/IUP med integrasjon mot sak og 
arkivsystemet. 

Ledelsen skal kunne styre timeplan og enkelt administrere fravær/lønn/vikar, melde elever 
opp til nasjonale kartleggingsprøver, eksamen, lage grupper. 

Foresatte skal enkelt gjennom min-id kunne se de tingene som skolen ønsker å vise fram, 
motta informasjon som ukebrev-lekseplan og lignende på e-post og sms. 

 

Når: 
Anskaffes første halvår 2017, implementeres og testet og klart til bruk skolestart august 
2017 

 

Mål: 
Effektivisere alle administrative oppgaver i skolen og frigjøre tid til læring, og fjerne 
tidstyver. Fungere sømløst med andre fagsystemer 

  

Hva: 
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2. Delings- og samhandlingsplattform.  

Det skal etableres en felles samhandlingsplattform med Office 365 som grunnpilar. I Office 
365 kan man dele filer, jobbe sammen om dokumenter og ha alle filer og dokumenter 
tilgjengelig til enhver tid på alle enheter (mobil, nettbrett, pc). Dette vil kunne påvirke måten 
læring struktureres på, og det styrker mulighetene til faglig samarbeid på skolene. Det vil bli 
vurdert om det skal anskaffes et ferdig utviklet system som Skooler eller Zokrates, eller om 
man skal videreføre Office 365 som den er, og utvikle et felles grensesnitt ved hjelp av 
relevante leverandører.  

 

Når: 
Anskaffelse skjer første halvår 2017. Ved oppstart nytt skoleår aug 2017 skal alle være 
samlet på en ny plattform. Men fra 01.01 ønsker vi at alle de tre gamle kommunene skal 
oppleves som én via en ny felles portal på internett. 

 

Mål: 
Tilby tjenester med enkle og gode brukergrensesnitt som understøtter økt læring for 
elevene, og færre tidstyver for læreren. Digitaliseringen skal bidra til økt samarbeid og deling 
av kunnskaper og ferdigheter 

  

Hva: 
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3. Digitaliseringsstrategi i Sandefjordsskolen – behovskartlegging og innovativ 
anskaffelse 

For å kunne oppnå gevinster av digitaliseringen, og sikre at digitaliseringen i best mulig grad 
understøtter læringsløpet er det nødvendig å gjøre strategiske vurderinger av hva man skal 
oppnå for hvem. Deretter utforme en kravspesifikasjon som man kan møte markedet med, 
gjennomføre en pilot og deretter sikre implementering.  

En prosjektgruppe vil bli nedsatt i 2016 som skal levere en anbefaling til oppvekst og 
kunnskap i løpet av mars 2017. Denne gruppen vil bestå av skoleledere, lærere, 
representanter fra de tillitsvalgte, og deltagerne i gruppa vil komme fra Stokke, Andebu og 
Sandefjord.  

Prosjektgruppa vil deretter få et mandat til å anskaffe løsningen. En innovativ anskaffelse 
involverer aktuelle tilbydere helt fra planleggingsfasen. Dette sikrer at man gjør en 
anskaffelse som i størst mulig kan nyttiggjøre seg av de fagsystemene som kommunen 
benytter, og som sikrer at de som skal benytte tjenestene får gode, fleksible løsninger som 
er enkle og intuitive å benytte.  

 

Når: 
Oppstart desember 2016, fremleggelse av anbefaling mars 2017. Kravspesifikasjon klart okt 
2017, deretter pilot og implementering. Løsning skal foreligge til skolestart 2018 

 

Mål: 
Å gjennomføre et strategisk digitaliseringsvalg som styrker læringsløpet.  

 

  

Hva: 
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Digitalisering i kommunalområdet miljø og plan 

Innenfor kommunalområdet er det særlig tre områder som vil bli løftet frem: 

1. Digitalisering av byggesaksarkivet 
 

2. GPS-styring av rodedata i brøytebiler 
 

3. App til bruk ved avfallshåndtering – min renovasjon 

 

1. Digitalisering av byggesaksarkivet 

Publikum skal gis større innsyn i byggesaker. E-byggesak er under utarbeidelse hvor alle 
kommunene i landet får mulighet til å tilby en helelektronisk saksgang der man kan følge 
egen sak, og få innsyn i fremdriften i saksgangen. Noen kommuner er i dag i gang med et 
pilotprosjekt, og særlig Trondheim kommune har en sentral rolle.  

Flere kommuner gir i dag innbyggerne mulighet til å lete opp alle tidligere saker som er 
knyttet til egen adresse. Det er et ønske om å kunne tilby innbyggerne i Sandefjord den 
samme muligheten. Skal man kunne det, må byggesaksarkivet digitaliseres.  

Bygge- og delingssakene i arkivet som ikke allerede er skannet skal skannes slik at hele 
arkivet blir digitalisert.  

 

Når: 
Sandefjord kommune blir medeier i IKA Kongsberg. Digitaliseringen av byggesaksarkivet vil 
skje i samarbeid med dem, og oppstart er 2017.  

De delene av arkivet som blir digitalisert blir tilgjengelig for publikum fortløpende 

 

Mål: 
Kommunen ønsker å yte god og effektiv service til sine innbyggere og til næringslivet. 
Målene med å gjøre arkivet over byggesaker og delingssaker digitalt tilgjengelig er for å 
oppnå: 

- Bedre kvalitet på dokumentasjonen 
- Bedre tilgjengelighet og innsyn for kommunens innbyggere og næringsliv 
- Bedre informasjonsdeling internt i kommunen 
- Mindre tidsbruk til gjenfinning og bortlegging av eldre materiale 
- Hindre at dokumenter "forsvinner", eller arkiveres feil 
- Effektivere saksbehandlingen. 

 

Hva: 
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2. GPS-styring av rodedata i brøytebiler 

Status på brøyting og kvaliteten på brøytingen og fremkommeligheten på de kommunale 
veiene er en viktig service som ytes til innbyggerne. Ved å innføre GPS-styring gis det 
muligheter for å effektivisere, styrke dokumenteringen og derigjennom øke kvaliteten. I 
tillegg gis det muligheter for at publikum kan følge hvor brøytebilene befinner seg.   

Det vil bli fastmonterte nettbrett i de kommunale brøytebilene, mens de innleide vil ha 
mobile løsninger. Rodedata må legges inn og det må skaffes en oversikt over veilenker, dvs 
en forbindelse mellom to knutepunkt. For eksempel kryss til kryss, kryss til snuplass, kryss til 
kommunegrense.  

 

Når: 
Oppstart og anskaffelse 2017 

 

Mål: 
Effektivisere brøytingen, og gi publikum bedre informasjon om brøyteflåtens lokalisering. 
Bedre dokumentasjon på hvor brøytebilene har vært, og hva slags arbeid som er utført.  

  

Hva: 
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3. App til bruk ved avfallshåndtering – min renovasjon 

Det utvikles en app som tilbyd alle husholdningene i Sandefjord. Appen utvikles og driftes av 
VESAR.  

Appen kan lastes ned gratis fra app store eller google play.  

- Den gir opplysninger om hentedag for avfall tilknyttet den enkelte adresse, med 
mulighet for å skru på varsel som en påminnelse dagen før henting 

- Oversikt over returpunkt 
- Oversikt over miljøstasjoner 
- Oversikt over gjenvinningsinformasjon 
- Kort sorteringsinformasjon 

 

Tillegg til appen som kan kjøpes:  

- Min Renovasjon Web- en søkefunksjon på nettsiden hvor man kan søke opp adressen 
sin (eller g/bnr) og få opp samme informasjon som i appen. Denne kan tilpasses noe 
til hjemmesidens profil, med farger og fonter.  

- Min renovasjon sms, varsel om hentedager på sms. Sendes ut kvelden før hentedag. 
Et alternativ for innbyggere som ikke har smarttelefon. 

 

Når: 
Appen vil bli direkte knyttet til KomTek, som er kundesystemet som blir brukt for 
renovasjonstjenester for for 11 av Vesars 12 eierkommuner.  

Sandefjord har Gemini, mens Andebu og Stokke også etter kommunesammenslåingen vil 
ligge i KomTek hos Vesar. Det vil bli startet med å rulle ut tjenesten til de kommunene som 
benytter KomTek.  

Husstandene i Sandefjord vil få tilbud om å benytte appen første kvartal i 2017 

Økt service til publikum, og økt kildesortering av husholdningenes avfall 

  

Hva: 

Mål: 
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Digitalisering i kommunalområdet kultur, fritid, by og stedsutvikling 

Innenfor kommunalområdet er det særlig tre områder som vil bli løftet frem: 

1. Booking for frivillige lag og foreninger, privatpersoner 

2. Gravferdsforvaltning 

3. Kulturhuset: Nettsider og billettsystem  

 

1. Booking for frivillige lag og foreninger, privatpersoner 

Stokke og Sandefjord benytter i dag FRI4, et fagsystem som håndterer bookingbehov i 
kommunalområdet. Funksjonalitet som Stokke besitter vil bli videreført inn i ny kommune, 
og bli gjort tilgjengelig for hele den nye kommunen.  

- Leie av idrettshaller og uteområder (kan utvides til skolelokaler og andre) I dag aktiv 
for Sandefjord og Stokke 

- Webløsning med direkte booking for leietakere (lag og foreninger, privatpersoner 
osv) 

- Oversikt over foreninger (webløsning). I dag aktiv for Stokke 
- Oppdaterte adresselister er et viktig grunnlag for Innbyggerdialog/nærdemokrati 
- Fakturering – eksporterer fakureringsgrunnlag til økonomisystem. I dag aktiv for 

Stokke 
- Samhandling med tidsregistreringssystem – eksporterer tilgangstid til digital dørlåser 

for nøkkelfri tilgang til lokaler. I dag aktiv for Stokke 
- Oversikt for ansatte: Renholdere m flere kan på en enkel måte få oversikt over bruk 

av lokalene på sin smarttelefon. Fin planlegging av dagen. Sender deg en sms m 
lenke. I dag aktiv for Stokke 
 

Når: 
Utvidelse og samkjøring gjennomføres i 2017 

 

Gjøre det enklere for det frivillige å benytte kommunens lokaler og friområder. Effektivisere 
ved bedre samhandling mellom fagsystemer 

  

Hva: 

Mål: 
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2. Gravferdsforvaltning 

Utvikle dagens fagsystem Ecclessia til å gi publikum god og oversiktlig informasjon om 
tjenesten  

- hvilke gravlunder/kirkegårder finnes,  
- hva er tjenester som gis,  
- muligheter til å søke på/etter gravsteder,  
- oversikt over seremonier 

 

Når: 
Første del  består av å konvertere gravferdssystemet i Stokke til Ecclesia, og etablere 
systemene i Stokke, Andebu og Sandefjord til ett system. 

Uke 48: Starter konvertering og testkjøring av data fra Stokke sitt system til Ecclesia.   

Sandefjord kommune overtar daglig føring og videre ajourhold av Ecclesia for Stokke fra 
01.12.16. Det vil være en person fra Sandefjord med når Stokke testkjører systemet.  

Fra 05.12.16 kjøres Sandefjord og Stokke som ett system. Dette iverksettes så snart 
testkjøring er gjennomført i Stokke, og de nødvendige opprettinger foretatt. Det er totalt 11 
gravplasser i den nye kommunen. 

I løpet av andre uka januar 2017 skal Andebu samkjøres med Stokke og Sandefjord til ett 
system. 

Å gi publikum bedre mulighet til selvbetjening og oversikt, innenfor et område som kan være 
sensitivt for mange innbyggere.  

 

  

Hva: 

Mål: 
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3. Kulturhuset: Nettsider og nytt billettsystem 

Nytt felles driftsnett: 

- På bibliotek, kultur og kino har det i flere år eksistert fire ulike driftsnett for IKT. Et for 
behandling av digital kinofilm og fagsystemene knyttet til dette, et eget for salg av 
billetter og drift av infoskjermer og et eget nettverk for bibliotekansatte(med eget 
intranett, filserver og mailsystem). I tillegg har vi på kontorene vært tilknyttet 
kommunens administrasjonsnettverk. 

- De siste to årene har vi jobbet med å konsolidere alle driftsnettverkene og gjøre 
fagsystemene tilgjengelig i et og samme nettverk. Det nye driftsnettet gjør 
kommunens basis fagsystemer og intranett tilgjengelig for alle bibliotekansatte. 
Dette prosjektet er nå 98% i mål  

Nytt fagsystem for drift og billettsalg: 

- Vi implementerer nytt billettsystem fra 22. november i år. Det nye systemet leveres 
med integrasjon mot øvrige tilknyttede fagsystemer.  

Nye nettsider: 

- Nettsidene tilpasses dynamisk mobile enheter. Salgsløsningene er også dynamiske og 
svært forenklet fra i dag. Samtidig med de midlertidige nettsidene innfører vi e-
billett. En elektronisk billett som kan erstatte papirbillettene og «print@home 
løsningene vi har i dag. De nye nettsidene vil generere nyhetsbrev internt til 
turnuspersonell og til kunder/brukere som vil abonnere på dette.  E-billettene er 
gyldig rett i døra.  

 

Når: 
Nytt felles driftsnett sluttføres før jul. Alle enheter vil være på kommunalt driftsnett fra 
2017, men transport av kinofilm vil fortsatt foregå på lukket nettverk etter amerikanske 
føringer.  

Vi implementerer nytt billettsystem før jul i år. Det nye systemet leveres med integrasjon 
mot øvrige tilknyttede fagsystemer.  

Nye nettsider er tentativt satt til lansering i mars 2017. Nye midlertidige sider etableres fra 
22. november med begrenset integrasjon mot de nye fagsystemene. Videre lanserer vi nye 
nettsider for Markedet for scenekunst rett over nyttår. 

 

Tilbudet på kulturhuset presenteres på en enklere, mer oversiktlig og mer tilgjengelig måte.  

 

Hva: 

Mål: 
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Digitalisering i stab og administrasjon 

Innenfor stab og administrasjon er det særlig tre områder som vil bli løftet frem: 

1. Dokumentsenteret 
2. Lønn  
3. Organisasjon og HR 

 
1. Dokumentsenteret 

Gjennom opprettelsen av et sentralt dokumentsenter bemannet med profesjonaliserte 
dokumentforvaltere får kommunen en sentral og kompetent samlet fagenhet innen 
dokumenthåndtering. Dokumentsenteret vil ta forvaltningsansvaret for kommunens 
samlede dokumentasjon og vil på den måten bidra til å sikre at all dokumentasjon, og 
spesielt innbyggernes rettighetsdokumentasjon ivaretas etter gjeldende lovverk.  

Digitalisering er en vesentlig del av hvordan dokumentsenteret skal søke effektive og enkle 
løsninger for innbyggere og brukere. Dokumentsenteret innfører fullelektronisk 
saksbehandling. Det innføres elektroniske skjema som innbyggerne kan benytte slik at denne 
type dokumentasjon styres automatisk inn i de riktige fagsystemer. Integrasjoner mellom 
sak- og arkivløsning og relevante fagsystemer etableres. 

Innføringen av Websak Fokus som kommunens nye saksbehandlingsverktøy vil gi 
effektiviseringsgevinster ved at det oppnås mer effektiv saksbehandling og større mulighet 
for innbyggerne å følge «sin sak». Sikre digitale løsninger som SvarInn og SvarUt vil innføres, 
noe som forenkler innbyggerne mulighet til å kommunisere digitalt med sin kommune. 
Gjennom løsninger som BEST/EDU vil den samme funksjonalitet og effektivisering sikres mot 
andre offentlige virksomheter. 

Det vil opprettes en digital møteportal som sikrer at alle politikere får sine sakspapirer 
elektronisk på en trygg og effektiv måte. Møteportalen legger videre opp til at innbyggerne 
her enkelt vil få tilgang til alle møteinnkallinger og møteprotokoller slik at demokratiske 
prinsipper følges. 

 

Når: 
Implementeringene skjer løpende som en del av prosjekt "Sikre dokumentforvaltningen i 
Sandefjord kommune" i 2016. De nye fagsystemer som er anskaffet er under etablering, og 
vil implementeres gradvis i 2016 og 2017. 

 

Hva: 
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Effektiv og forskriftsmessig helelektronisk saksbehandling. Innføring av sikre digitale 
løsninger slik at Sandefjords dokumentforvaltning sikres og ivaretas iht lovverk. 

2. Lønn  

Selvbetjeningsløsninger på websiden til lønns- og personalsystemet 

- Ajourføre personlige data (navn, adresse) 
- Ajourføre bankkonto, evt. administrere flere konti for oppdeling av nettolønn 
- Be om lønnslipp til privat epostadresse 
- Ajourføre informasjon om pårørende, barn etc. 
- Fylle ut elektroniske timelister (for tjenestesteder hvor dette ikke håndteres av 

forsystemer), med elektronisk saksgang for attestasjon og anvisning 
- Søke om ferie, permisjoner samt melde om annet fravær (for tjenestesteder hvor 

dette ikke håndteres av forsystemer) 
- Tilgang til dokumenter som er produsert i HRM f.eks. lønnslipp, arbeidsavtaler, 

oppfølgingsplan m.m. 
- Lønnsslipp på mobil 

Tilgang til selvbetjeningsløsninger på HRM Web 24/7 

Elektronisk reiseregning - tilgjengelig fra skyen 

Lederverktøy på Visma HRM Web 

• Personalmeldinger 
• Ledere skal kunne hente ut informasjon om fravær, bli varslet om når det er tid for å 

utarbeide oppfølgingsplan, kalle inn til dialogmøter etc. 
• Økonomirapporteringsmodulen. Ledere skal kunne hente ut informasjon om alle 

lønnskostnader og refusjonsbeløp fra NAV med drill-down løsning slik at man kan se 
hvilken medarbeider det gjelder 

• Ferieoversikt – online 
• Oppslagsmulighet i egne medarbeideres stillings- og lønnsforhold 
• Oppslag og oppdateringsmulighet av ansattinformasjon 
• Registrere fravær, ferie, timer etc. på vegne av medarbeiderne 

 

 

 

Mål: 

Hva: 
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Ressursstyring 

• Importere endringer i faste tillegg, dvs. at når man endrer turnus og 
ulempetilleggene endres på en rekke medarbeidere, kan dette hentes ut fra 
Ressursstyring og legges digitalt inn i lønnssystemet. 

• Ressursstyring Web (portal) sikrer kommunikasjon med medarbeidere på vikarsøk, 
ledige vakter m.m. Løsningen gir leder oversikt over tilgjengelige vikarer, hva den 
enkelte vikar vil koste m.m. 

• Digital Vaktbok er en virtuell vaktbok som eliminerer behov for notater, gule lapper 
etc. for at Ressursstyring skal bli oppdatert f.eks. i helgene. Løsningen gir også 
mulighet for vikarsøk i forhold til behov og kostnader. 

• Sikre at flere tjenestesteder som jobber etter turnusordninger, tar i bruk 
Ressursstyring 

Når: 
Mange elementer er i drift, utrulling skjer fortløpende i 2016 og 2017 

Ingen manuelle bilag til lønningsavdelingen.  

  

Mål: 
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3. Organisasjon og HR 

Rekrutteringsverktøy Visma Easycruit 

• Forenklet arbeidsflyt i rekrutteringsprosesser 
• Jobbmaler 
• Automatisk e-post respons  
• Massebehandling av kandidater 
• Brukertilgangskontroll 
• Nettbasert 
• Integrert med websak  

 

Lederverktøy Visma Business Intelligence 

• En samlet oversikt i sanntid 
• Prosess for innsamling og omdanning av relevante data  
• Enkel tilgang til styringsrelevante nøkkeltall  
• Instrumentpaneler for ledelse og medarbeidere 
• Et korrekt beslutningsgrunnlag 
• Et riktig bilde av den fremtidige utvikling 
• Nettbasert 
• Direkte søknad via sosiale plattformer 

 

Kompetanseutviklingsverktøy KS Læring 

• Nasjonal felleskomponent for deling av kunnskap og kompetanseheving fra KS  
• Nettbasert læringsplattform 
• Digital læringsarena 
• Kursportal 
• Kompetansestyring på enhetsnivå 

 

Når: 
Implementering Visma Easycruit i løpet av første halvår 2017 

Implementering BI i løpet av 2017 – 2018 

Implementering KS Læring i løpet av 2017 - 2018 

 

Hva: 
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Tilrettelegg for heldigitaliserte rekrutteringsprosesser i hele organisasjonen. 

Tilrettelegge for strategisk personalforvaltning på alle ledernivåer. 

Tilrettelegge for digital kompetanseutvikling i hele organisasjonen. 

 

 

 

 

 

 

Mål: 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5308 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Valg av valgstyre 2017-2019 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
21/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
36/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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. 
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. 

 

Bakgrunn 

I henhold til valgloven § 4-1 skal det være et valgstyre i hver kommune, som velges av 
kommunestyret selv. 

 

Saksframstilling 

I mange kommuner er medlemmene i valgstyret personidentiske med formannskapets medlemmer.  
Tidligere lovbestemmelse tilsa at formannskapet skulle fungere som valgstyre, men denne 
bestemmelsen er nå fjernet.  Kommunestyret må etter dagens lovverk foreta et reelt valg av 
valgstyre, selv om medlemmene i formannskapet, eller deler av formannskapet, velges som 
valgstyre. 

Det er på mange måter en praktisk ordning at formannskapsmedlemmene også fungerer som 
valgstyremedlemmer – ikke minst fordi «valgstyresaker» da kan behandles i forbindelse med 
formannskapets ordinære møter, og det blir ikke nødvendig å innkalle et særskilt valgt valgstyre 
med andre medlemmer. 

Alternativt kan det selvsagt velges andre personer til et eget valgstyre.  Etter prosjektleders 
vurdering bør imidlertid valgstyret ha en forankring i formannskapet, ved at i hvert fall noen 
formannskapets medlemmer blir valgt inn i valgstyret. 

Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg av 
nemnder kommer til anvendelse.  Dette innebærer at valgbarhetsreglene i kommuneloven § 14 
gjelder, og man må følgelig påse at kravene til kjønnsmessig representasjon oppfylles jf. 



kommuneloven §§ 36, 37 og 38a. 

Valgstyret behandler ellers stort sett saker som er hjemlet i valgloven og andre saker knyttet til valg, 
med unntak av de saker som kommunestyret selv skal behandle. 

Det vil også kunne oppstå behov for et valgt samevalgstyre i forbindelse med sametingsvalg jf. 
Sameloven § 2-3, dersom antall personer i samemanntallet overstiger 30 personer.   

Prosjektleder foreslår av den grunn at valgstyret også skal fungere som samevalgstyre i den grad 
dette vil eller kan bli påkrevet. 

 

 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Kjell Skoli 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Formannskapet Sandefjord              29.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0. 
 

 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 

 

 
 

 

 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5433 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Stortingsvalget 2017 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
22/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
37/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
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. 

 

Bakgrunn for saken 

Med bakgrunn i at det skal gjennomføres stortingsvalg i 2017 er det nødvendig å vurdere hvilke 
stemmekretser og åpningstider som skal gjelde for Sandefjord kommune (0710). Stokke, Andebu 
og Sandefjord har hatt ulik praksis når det gjelder avvikling av valget med valg over en eller to 
dager. Sandefjord kommune har holdt valg over to dager (søndag og mandag), mens det i Stokke 
og Andebu har vært holdt valg på en dag (mandag).  

Videre har det vært ulike størrelser på stemmekretsene i de tre kommunene og det vurderes som 
hensiktsmessig å se på inndelingen av stemmekretsene for den nye kommunen. 

I henhold til valglovens § 9-2 heter det at «Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere 
steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må 
treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.» 

Videre heter det i valgloven § 9-3 bl.a. at: «Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør 
hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Sentral matrikkelmyndighet skal orienteres 
om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret.» 

Med hjemmel i valglovens § 9-5 a) kan kommunene selv vedta å ta i bruk en ordning med 



elektronisk avkryssing i manntallet. Dette er ikke besluttet for Sandefjord kommune (0710). 

Prosjektleder fremmer derfor denne saken til formannskapet og kommunestyret. 

 Saksframstilling: 

Prosjektleder har nedsatt en arbeidsgruppe for blant annet å fremme forslag til endringer eller 
videreføre nåværende inndeling av stemmekretser og stemmesteder. Gruppen har bestått av 
valgsekretærene i de tre kommunene.  

Stemmekretser 

I dag er det følgende stemmekretser i Stokke, Andebu og Sandefjord og med antall 
stemmeberettigede ved valget i 2015: 

Stokke 

01 Vear krets                                1.694 (utgår pr. 01.01.2017) 

02 Melsom krets                              1.654 

03 Stokke krets                              4.248 

04 Vennerød krets                              1.336 

Sum                                                  8.932 

Sum uten Vear                              7.238 

Andebu 

01 Andebu krets                              2.469 

02 Høyjord krets                                    778 

03 Kodal krets                                        1.258 

Sum                                                  4.505 

Sandefjord 

01 Sandefjord rådhus                              7.232 

02 Breidablikk ungdomsskole          6.674 

03 Haukerød skole                              7.080 

04 Ranvik ungdomsskole                    5.577 

05 Varden ungdomsskole                    9.098 

Sum                                                  35.798 



 

Elektronisk avkryssing 

Arbeidsgruppen har forutsatt at Sandefjord kommune benytter seg av elektronisk avkryssing i 
manntallet på valgdagen. Alle valglokalene i kommunen vil da til enhver tid ha tilgang til et 
elektronisk manntall oppdatert med kryss fra de velgerne som har avlagt stemme på valgtinget for 
hele kommunen. Velgere som har avgitt godkjent forhåndsstemme vil også være krysset av i 
manntallet. Ved bruk av elektronisk avkryssing i manntallet slipper man å operere med «fremmede 
stemmer» for velgere som avgir stemme i en annen krets enn der de er oppført. Man slipper også å 
telle opp antall kryss i manntallet da det foreligger elektronisk umiddelbart etter at valglokalene 
stenger.  

Sandefjord kommune var med i en forsøksordning med elektronisk avkryssing i manntallet ved 
valget i 2015. Alle kommuner som ønsker det, kan benytte seg av ordningen under stortingsvalget i 
2017.  

Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen er avhengig av god og stabil internettilgang. Man 
må sørge for å ha minst to ulike alternativer til internett. Valglokalet må ha tilgang til en fast 
internettlinje. Dette kravet tilfredsstiller ikke valglokalene i Høyjord og Kodal krets, hhv Haugar og 
Vonheim ungdomslokaler.  

Stemmekretser 

Arbeidsgruppen har også sett på antall velgere i stemmekretsene. Som det fremgår oppstillingen 
ovenfor, er kretsene i Stokke og Andebu relativt små i antall velgere i forhold til kretsene i 
Sandefjord. Gruppen har derfor foreslått følgende justeringer av stemmekretsene: 

· Kodal krets slås sammen med Haukerød skole. Basert på tallene fra 2015 vil den nye kretsen 
få 8.338 stemmeberettigede. 

· Høyjord og Vennerød krets slås sammen med Andebu krets. Basert på tallene fra 2015 vil den 
nye kretsen få 4.583 stemmeberettigede. 

· Melsom krets slås sammen med Stokke krets. Basert på tallene fra 2015 vil den nye kretsen 
få 5.902 stemmeberettigede. 

· Vear krets med sine 1.694 stemmeberettigede vil bli overført til Tønsberg kommune fra 
01.01.17. 
 

I dagens eksisterende kommuner er det i alt 12 stemmekretser (inkludert Vear). Dersom 
arbeidsgruppens forslag godkjennes vil den nye kommunen få følgende 7 kretser: 
 

· Sandefjord rådhus 
· Breidablikk ungdomsskole 
· Haukerød skole 
· Ranvik ungdomsskole 
· Varden ungdomsskole 
· Andebu, Høyjord og Vennerød krets 
· Stokke og Melsomvik krets. 

 

Basert på den godtgjøringen for valgmedarbeidere som administrasjonsutvalget i Sandefjord vedtok 
for valget i 2015 for arbeid utenfor vanlig arbeidstid, vil Stokke spare ca. kr 90.000 i lønnsutgifter 
ved å gå fra tre til en krets. For Andebu vil dette utgjøre ca. kr 20.000. Til sammen ca. kr 110.000. 



 

Prosjektleder er enig i at kommunen benytter seg av elektronisk avkryssing i manntallet og forslaget 
til justering av stemmekretsene. De foreslåtte kretsbetegnelsene, hvor stemmestedene utgjør 
kretsnavnet, gjelder foreløpig for valget i 2017. Rådmannen vil eventuelt fremme forslag om nye 
kretsbetegnelser i forbindelse med evaluering av valget, eller etter noen tid etter at dette valget er 
avholdt.  

 

Valgdager: 

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11.09.2017. 

Etter siste endring av valgloven 13.06.16 kan kommunestyret selv vedta at det kan holdes valg på 
søndag før valgdagen. Det er ikke lenger mulig å vedta et slikt forslag med mindretall i 
kommunestyret slik det var tidligere, jf. valglovens § 9-2 (2). Vedtaket må treffes senest samtidig 
med budsjettet for det året valget skal holdes. 

Tidligere Sandefjord kommune har lang tradisjon for å holde valg over 2 dager. Ved valget søndag 
avgis ca. 1/3 av stemmene. (34 % ved valget i 2015). For valgavviklingen er det en stor fordel å ha 
valg over 2 dager, da tidligere Sandefjord kun har 5 valgkretser som hver er relativt store. 

Andebu og Stokke har bare holdt valgting på mandag. Hvis alle stemmekretsene i den nye 
kommunen skal holde åpent også på søndagen, vil besparelsen på kr 110.000 ved færre 
stemmekretser, reduseres til ca. 20.000,-. 

Åpningstider: 

Valglovens § 9-3 bestemmer at kommunestyret kan med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, 
vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes 
senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Det er ikke gjort endringer i denne 
bestemmelsen, slik at åpningstidene for valglokalene kan vedtas med tilslutning fra minst 1/3 av 
medlemmene i kommunestyret. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.00.  

Ved forrige valg var valglokalene i Sandefjord åpne søndag fra kl. 12.00 til kl. 18.00 og mandag fra 
kl. 10.00 til kl. 21.00.  

Økonomi: 

Basert på den godtgjøringen for valgmedarbeidere som administrasjonsutvalget i Sandefjord vedtok 
for valget i 2015 for arbeid utenfor vanlig arbeidstid, vil Stokke spare ca. kr 90.000 i lønnsutgifter 
ved å gå fra tre til en krets. For Andebu vil dette utgjøre ca. kr 20.000. Til sammen ca. kr 110.000. 
Andebu og Stokke har bare holdt valgting på mandag. Hvis alle stemmekretsene i den nye 
kommunen skal holde åpent også på søndagen, vil besparelsen på kr 110.000 ved færre 
stemmekretser, reduseres til ca. 20.000,-. Utgiftene ved å holde søndagsåpent er beregnet til rundt 
46.000,- pr. krets. 

Samlede utgifter til valget i 2015 for de tre kommune utgjorde rundt 2,3 mill. kr. I prosjektleders 
forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 er det innarbeidet utgifter til valget i 2017 på 
rundt 2 mill. kr.  Basert på denne rammen vil en ikke kunne holde søndagsåpent i alle 
stemmekretsene, da besparelsen ved å redusere antall stemmekretser ikke er tilstrekkelig i forhold 
til budsjettforslaget.  Prosjektleder vurder det som uheldig å reversere ordningen med 
søndagsåpent som Sandefjord kommune har praktisert i mange år. Videre vurderes at det bør være 
like åpningstider i hele den nye kommunen og at det derfor etableres søndagsåpent i alle 



stemmekretsene. Prosjektleder vil derfor anbefale at admirasjonen før fremleggelsen av 
1.tertialrapport foretar en gjennomgang av valgutgiftene og om nødvendig fremmer forslag om 
budsjettjustering.  

Prosjektleders vurderinger 

Prosjektleder anbefaler at det innføres elektronisk avkryssing i manntallet for stortingsvalget for 
2017. Elektronisk avkryssing har vært en gjennomført som et forsøk (nasjonalt) for de tre siste 
valgene. Valgdirektoratet uttaler i brev av 01.09.16 at evalueringen har vist at de kommunene som 
har deltatt i forsøket har vært svært fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med 
papirmanntall. Sandefjord var med på forsøket ved valget i 2015. Ordningen medfører en 
effektivisering av valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Prosjektleder 
anbefaler at kommunen beslutter at elektronisk avkryssing i manntallet skal benyttes for valget i 
2017. 

Når det gjelder endring av stemmekretser legger prosjektleder til grunn at det er hensiktsmessig å 
etablere mer like størrelser på stemmekretsene og med utgangspunkt i det nye geografiske 
området for kommunen. Reduksjon i antall stemmekretser vil også redusere utgiftene til 
gjennomføring av valg. Prosjektleder anbefaler at forslag til nye stemmekretser som angitt i saken 
vedtas. 

Prosjektleder mener det bør være likt antall valgdager og samme åpningstid på alle 
stemmestedene i kommunen, slik at velgerne for lik mulighet til å avgi sin stemme uavhengig av 
bosted.  

Når det gjelder antall valgdager anbefaler prosjektleder at antall dager settes til to dager (søndag 
og mandag), slik det har vært gjort i Sandefjord kommune i mange år. En reduksjon av 
stemmekretser og ikke to-dagers valg vil mest sannsynlig medføre en stor pågang av velgere på 
selve valgdagen mandag.  For valgavviklingen er det en stor fordel å ha valg over to dager. 
Prosjektleder ser at dette vil få økonomiske konsekvenser i forhold til forslag til budsjett 2017, men 
vurderer at innføring av lik ordning som viktig. Nærmere gjennomgang av økonomiske 
konsekvenser og evt. behov for budsjettmessige tilpasninger vil bli vurdert i forbindelse med 
1.tertialrapport 2017. 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Ole Jacob Olsen 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Formannskapet Sandefjord              29.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt 19-0. 
 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 

 
 

 

 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5331 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
KORRIGERT - Praktisering av godtgjørelsesreglement for folkevalgte i 2016 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
24/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
38/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Godtgjørelsene for 2016 baseres på alternativ 3 slik det fremgår av saken og 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. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Notat beregning politisk godtgjøring 2016 
 
Dokumenter i saksmappen 
 
Sammendrag 
I forbindelse med overgang til ny kommune, og etablering av nytt kommunestyre, må det tas stilling 
til hvordan godtgjøringsreglementet skal legges til grunn for utbetaling av godtgjørelse for perioden 
19.10.2016 – 31.12.2016. 

I og med at hver av de tre kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu har egne reglementer i 
forhold til godtgjøring i egen kommune, medfører forslag til godtgjøringsreglement(FSK 17/2016) at 
enkelte av kommunens politikere vil motta godtgjøring fra både gammel og ny kommune i det 
nevnte tidsrommet. 

Det bør tas stilling til hvorvidt dette er ønskelig, hvilket nivå som godtgjørelsen evt. i stedet for skal 
ligge på, og hvordan godtgjørelsen for nytt kommunestyre og andre politiske utvalg skal finansieres. 

Prosjektleder fremmer derfor en egen sak om forholdet, slik at det unngås tvil om hvilke satser for 
godtgjørelse som skal legges til grunn. 

 
Bakgrunn 
Fellesnemnda behandlet 11.10.16 i sak 108/2016 reglement for godtgjøring til folkevalgte. Endelig 
reglement vedtas av kommunestyret i møtet den 13.12.2016. Reglementet er gjeldende fra 
19.10.2016 og løper i tillegg til allerede etablerte godtgjøringsreglement i de tre kommunene 



Sandefjord, Stokke og Andebu. 

 
Saksfremstilling 
Det gjenstår ett møte i 2016 for nytt kommunestyre. Samlet sett har hovedutvalgene en møteserie, 
formannskapet har to møter og kommunestyret har tre møter i 2016. 

Det nye reglementet for godtgjøring innebærer at både ordfører, varaordførere, utvalgsledere samt 
medlemmer i henholdsvis formannskap og kommunestyre skal ha utbetalt en andel av årlig 
godtgjørelse. Dersom godtgjøringsreglementet skal utbetales i sin helhet, innebærer dette 74/366 
dagers utlønning regnet fra og med 19.10.2016. 

Samlet sett medfører dette at det utbetales i overkant av 2,2 mill. kr i politiske godtgjørelser for de 
tre møteseriene i 2016. I tillegg kommer eventuelle utgifter til varamedlemmer samt til utgifter for 
eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt ungdomsråd, anslått til ca. 0,05 mill. 
kr. 
 
Prosjektleders vurdering 
Prosjektleder ser at faste årlige godtgjøringer, slik det ble vedtatt i Fellesnemnda og som fremmes 
for videre politisk behandling, vil løpe i tillegg til allerede etablerte godtgjøringssatser i de tre 
kommunene. Dette innebærer at både ordfører, varaordfører samt utvalgsleder for KFBS vil få 
godtgjørelse fra gammel og ny kommune den resterende perioden i 2016. 

Til tross for noe økt møteaktivitet i årets siste måneder stilles det spørsmål ved om representanter 
med fast godtgjøring skal motta et slikt tillegg av ordinær godtgjørelse i perioden. 

Til eksempel medfører nytt godtgjørelsesreglement at et respektivt medlem i formannskapet 
godtgjøres med kr. 6.229,- per møte i 2016 sett i forhold til medlem i kommunestyret som etter 
variabel utlønning mottar kr. 2.054,- per møte. Et utvalgsmedlem mottar til sammenligning (ved 0,2 
% av OG(Ordførers godtgjørelse)) kr. 2.054,- per møte i tillegg til andel av fast godtgjørelse på kr. 
5.191,-, dvs. samlet kr. 7.245,- for deltakelse på utvalgsmøte 17. november. Godtgjørelsene er 
oppgitt uten arbeidsgiveravgift. 

Prosjektleder anbefaler at nivået på godtgjørelsene i 2016 tas opp til vurdering. 

Hvordan godtgjørelsene skal finansieres må også avklares, og prosjektleder anbefaler at samlet 
finansiering tas av midler gitt til reformstøtte, da utgiftene relateres til nye Sandefjord kommune i sin 
helhet. 

For å sikre en rimelig tilnærming til nivå for godtgjørelser i 2016 sett i forhold til faktisk aktivitet for 
alle folkevalgte anbefales det at faste godtgjøringer definert i nytt reglement, ikke gjøres gjeldende 
før 01.01.2017. I stedet legges til grunn variabel godtgjøring, også for ordfører, varaordfører, 
opposisjonsleder og utvalgsledere. Dette innebærer at samtlige, også ledere av utvalgene samt 
ordfører og varaordfører, avlønnes etter samme sats slik de er definert i variabel del av 
reglementet, jfr. alternativ 3 i vedlagte notat. For formannskapets medlemmer legges til grunn 
744/366 av fast sats. 

For utvalgsmøte 17.11.2017 anbefales det at kun variabel del av godtgjørelsen legges til grunn. 

Samlet sett vil dette medføre en utgift estimert til 0,97 mill. kr i 2016. Varaordfører har i forslag til 
reglement fått en økning i godtgjørelsen fra 20 % (opprinnelig kommune) til 30 % av OG som fast 
godtgjørelse. Denne endringen foreslås løst ved at varaordfører kan få utbetalt tapt 
arbeidsfortjeneste for økt tilstedeværelse. Tilsvarende foreslås gjeldende for ledere av hovedutvalg 
og opposisjonsleder for tilstedeværelse og møtevirksomhet som faller utenfor møteplanen for 2016. 



Et annet alternativ ville ha vært å utlønne etter vedtatt godtgjøring med 74/366 deler for alle unntatt 
ordførere i henholdsvis Sandefjord og Andebu kommuner, samt justere varaordførers andel ned til 
totalt 30 % slik det fremkommer av notatet i alternativ 2. Dette ville gitt en samlet kostnad på 1,86 
mill. kr. og er nær 0,9 mill. kr høyere enn det alternativet som foreslås i saken. 

Avslutningsvis vil prosjektleder nevne at i vurderingene av de ulike alternativene som fremkommer i 
denne saken, har det vært mange hensyn å ta. Det er tatt utgangspunkt i forslag til 
godtgjørelsesreglement som legges frem for Formannskapet i sak 17/2016. Det kan likevel være at 
det er elementer som ikke er tilstrekkelig fanget opp i vurderingene. 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Bertine Myhre 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
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 Sandefjord s 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. 
 

 
 

 



Notat beregning politisk godtgjøring 2016 

Alternativ 1: vedtatt reglement legges til grunn 

Tabellen nedenfor viser samlet beregning i forhold til vedtatt møteplan for 2016, hvor både fast og variabel godtgjørelse er lagt til grunn. 

 

Det fremgår av tabellen at samlet godtgjøring regnet fra og med 19.10.2016 vil medføre en utgift på kr. 2,27 mill. kr. Det er lagt til grunn 5 varamedlemmer i 
perioden. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle kostnader til barnepass eller lignende. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle kostnader til bevertning. 

Sti l l ingsinnehaver
Sti l l ingstø

rrelse
 Årslønn -  ikke ny lønn 

etter lønnsoppgjør 
Totalkostnader 

pr folkevalgt

Antal l  
medlemmer/ 

utvalg

Antal l  
møteserier

Totalkostnad

Ordfører 100,00 % 1 027 000                                    1 126 619,00kr     259 904,23           KST
Varaordfører 30,00 % 1 027 000                                    337 985,70kr       77 971,27              KST
Gruppeleder 100,00 % 25 000                                          25 000,00kr         H, SP, KRF, FRP, AP, V, MDG 7 40 371,45              KST
Gruppeleder - sats per medlem 0,10 % 1 027 000                                    1 027,00kr           57 13 504,60              KST
Opposisjonsressurs 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       47 384,55              KST
Leder hovedutvalg NE 40,00 % 1 027 000                                    410 800,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 94 769,09              NE
Leder hovedutvalg KFBS 40,00 % 1 027 000                                    410 800,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 94 769,09              KFBS
Leder hovedutvalg MP 30,00 % 1 027 000                                    308 100,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 71 076,82              MP
Leder hovedutvalg OK 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 47 384,55              OK
Leder hovedutvalg HSO 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 47 384,55              HSO
Leder hovedutvalg ADU 5,00 % 1 027 000                                    51 350,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 11 846,14              ADU
Leder kontrollutvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -                          Kontrollutval
Leder andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -                          
Medlem formannskap 6,00 % 1 027 000                                    61 620,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 18 255 876,54           FSK
Medlem kommunestyret 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Pr møte. Antall:57 (etter valget 45) 56 3 393 727,15           Variabel KST
Utvalgsmedlem - fast godtgjørelse 2,50 % 1 027 000                                    25 675,00kr         Fast årlig godtgjørelse, i tillegg kommer møtegodtgjørelse 89 527 153,07           Fast Utvalgsmedle   
Medlem hovedutvalg NE 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 42 185,05              Variabel NE
Medlem hovedutvalg KFBS 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 42 185,05              Variabel KFBS
Medlem hovedutvalg MP 0,30 % 1 027 000                                    3 081,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 63 277,58              Variabel MP
Medlem hovedutvalg OK 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 17 1 39 841,44              Variabel OK
Medlem hovedutvalg HSO 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 42 185,05              Variabel HSO
Medlem hovedutvalg ADU 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 6 1 10 546,26              Variabel ADU
Medlem kontrollutvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Angitt % av SG - skal være OG 5 3 -                          Kontrollutval
Medlemmer andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Byggekomitee -                          
Medlemmer andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Ansettelsesutvalg -                          
Medlemmer andre utvalg 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Øvrige 22 1 38 669,63              Variabel
Varamedlem 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           pr møte 5 8 788,55                

2 270 801,70   



Ordførers godtgjøring er i vedtatt reglement angitt til kr. 1.006.000,- fra og med 01.01.2017, regulert for årlig lønnsoppgjør. Ordførers godtgjøring er fra og 
med 01.05.2016 regulert til kr. 1.027.000,-, regulert fra og med oktober lønn. Dette er derfor nå hensyntatt i beregningen. 

Alternativ 2: godtgjøring med 74/366 deler for fast godtgjøring. Variabel godtgjøring som i reglement. Unntak for ordførere og varaordfører 

Tabellen nedenfor viser alternativ beregning, der ordførere ikke godtgjøres dobbelt i perioden, dvs. at ordfører i nye Sandefjord ikke får dobbel godtgjøring 
og ordfører i Andebu heller ikke får godtgjørelse etter hovedutvalg. Godtgjørelse for varaordfører i nye Sandefjord er justert til samlet 30 % hvorav 10 % 
belastes nye Sandefjord i 2016, og resterende 20 % følger ordinær godtgjørelse i Sandefjord kommune. 

 

Det fremgår av tabellen at løsning 2 vil medføre en samlet utgift på kr. 1,86 mill. kr i 2016. 

Sti l l ingsinnehaver
Sti l l ingstø

rrelse
 Årslønn -  ikke ny lønn 

etter lønnsoppgjør 
Totalkostnader 

pr folkevalgt

Antal l  
medlemmer/ 

utvalg

Antal l  
møteserier

Totalkostnader 
pr folkevalgt

Totalkostnad

Ordfører 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -kr                      -                          Ikke dobbelt godtgjøring KST
Varaordfører 10,00 % 1 027 000                                    112 661,90kr       112 661,90kr        25 990,42              Ikke dobbelt godtgjøring KST
Gruppeleder 100,00 % 25 000                                          25 000,00kr         H, SP, KRF, FRP, AP, V, MDG 7 175 000,00kr        40 371,45              KST
Gruppeleder - sats per medlem 0,10 % 1 027 000                                    1 027,00kr           57 58 539,00kr          13 504,60              KST
Opposisjonsressurs 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       205 400,00kr        47 384,55              KST
Leder hovedutvalg NE 40,00 % 1 027 000                                    410 800,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 410 800,00kr        94 769,09              NE
Leder hovedutvalg KFBS 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   19 prepresentanter (etter valget 11) -kr                      -                          Ikke dobbelt godtgjøring KFBS
Leder hovedutvalg MP 30,00 % 1 027 000                                    308 100,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 308 100,00kr        71 076,82              MP
Leder hovedutvalg OK 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 205 400,00kr        47 384,55              OK
Leder hovedutvalg HSO 20,00 % 1 027 000                                    205 400,00kr       19 prepresentanter (etter valget 11) 205 400,00kr        47 384,55              HSO
Leder hovedutvalg ADU 5,00 % 1 027 000                                    51 350,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 51 350,00kr          11 846,14              ADU
Leder kontrollutvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -kr                      -                          Kontrollutval
Leder andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   -kr                      -                          
Medlem formannskap 6,00 % 1 027 000                                    61 620,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 18 1 109 160,00kr    255 876,54           FSK
Medlem kommunestyret 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Pr møte. Antall:57 (etter valget 45) 56 3 345 072,00kr         393 727,15           Variabel KST
Utvalgsmedlem - fast godtgjørelse 2,50 % 1 027 000                                    25 675,00kr         Fast årlig godtgjørelse, i tillegg kommer møtegodtgjørelse 89 2 285 075,00kr      527 153,07           Fast Utvalgsmedle   
Medlem hovedutvalg NE 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 36 972,00kr           42 185,05              Variabel NE
Medlem hovedutvalg KFBS 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 36 972,00kr           42 185,05              Variabel KFBS
Medlem hovedutvalg MP 0,30 % 1 027 000                                    3 081,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 55 458,00kr           63 277,58              Variabel MP
Medlem hovedutvalg OK 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 17 1 34 918,00kr           39 841,44              Variabel OK
Medlem hovedutvalg HSO 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 18 1 36 972,00kr           42 185,05              Variabel HSO
Medlem hovedutvalg ADU 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 6 1 9 243,00kr              10 546,26              Variabel ADU
Medlem kontrollutvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Angitt % av SG - skal være OG 5 3 -kr                      -                          Kontrollutval
Medlemmer andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Byggekomitee -kr                      -                          
Medlemmer andre utvalg 0,00 % 1 027 000                                    -kr                   Ansettelsesutvalg -kr                      -                          
Medlemmer andre utvalg 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Øvrige 22 1 33 891,00kr          38 669,63              Variabel
Varamedlem 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           pr møte 5 7 702,50kr            8 788,55                

1 864 147,53   



Alternativ 3: variabel godtgjøring som i reglement, likt for medlemmer og ledere av utvalgene samt ordfører og varaordfører. For medlemmer i 
formannskapet legges andel av fast godtgjørelse på 74/366 deler til grunn. 

Tabellen nedenfor viser en tredje alternativ beregning, der samtlige godtgjøres etter faktisk oppmøte, og hvor alle godtgjøres etter samme satser definert 
per utvalg. 

 

Det fremgår av tabellen at alternativ 3 vil medføre en samlet utgift på kr. 0,97 mill. kr. Samme forutsetninger gjelder i forhold til antall representanter i de 
tre modellene.  

Som det fremgår av tabellene ovenfor, er forskjellen mellom de to ytterliggående alternativene på ca. 1,3 mill. kr, mens alternativ 2 utgjør en forskjell på 0,4 
mill. kr i forhold til vedtatt reglement (alternativ 1). 

Sti l l ingsinnehaver
Sti l l ingstø

rrelse
 Årslønn -  ikke ny lønn 

etter lønnsoppgjør 
Totalkostnader 

pr folkevalgt

Antal l  
medlemmer/ 

utvalg

Antal l  
møteserier

Totalkostnad

Medlem formannskap 6,00 % 1 027 000                                    61 620,00kr         19 prepresentanter (etter valget 11) 19 270 091,91           FSK
Medlem kommunestyret 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Pr møte. Antall:57 (etter valget 45) 57 3 400 757,99           Variabel KST
Medlem hovedutvalg NE 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 44 528,67              Variabel NE
Medlem hovedutvalg KFBS 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 44 528,67              Variabel KFBS
Medlem hovedutvalg MP 0,30 % 1 027 000                                    3 081,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 66 793,00              Variabel MP
Medlem hovedutvalg OK 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 44 528,67              Variabel OK
Medlem hovedutvalg HSO 0,20 % 1 027 000                                    2 054,00kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 19 1 44 528,67              Variabel HSO
Medlem hovedutvalg ADU 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Står angitt pr møte - må være årlig godtgjørelse som er tenkt? 6 1 10 546,26              Variabel ADU
Medlemmer andre utvalg 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           Øvrige 22 1 38 669,63              Variabel
Varamedlem 0,15 % 1 027 000                                    1 540,50kr           pr møte 5 8 788,55                

973 762,01      



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5633 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Valg av leverandør for utførelse av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget 
i Sandefjord kommune (0710) 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
39/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Sandefjord kommune (0710) inngår kontrakt med Deloitte AS for utførelse av 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra 1.1.2017. 

2. Prosjektleder gis fullmakt til å inngå kontrakt med Deloitte AS 

 

I saksmappen:  

Kunngjøring av konkurransen på Doffin 

Konkurransedokumenter 

Bakgrunn for saken 

Fellesnemnda behandlet den 20.9.2016 sak 92/2016 Kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon, med 
følgende vedtak: 

 

Saksframstilling 

I tråd med vedtaket i fellesnemnda i sak 92/2016 ble Sandefjord kommune sin leverandør på 
sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, Doloitte AS, forespurt om gjeldende avtale kunne utvides til 
å gjelde nye Sandefjord kommune og med en varighet ut 2017. Deloitte AS valgte å si nei til en slik 
utvidelse/forlengelse (uten konkurranse) da det kunne innebære en omdømmemessig risiko, selv 
om det skulle være rettslig/juridisk grunnlag for dette. En ønsker ikke at det på noen måte skal 
kunne stilles spørsmål ved avtalen og måten den er inngått på. Videre er det også vektlagt at 
samtlige kontrollutvalg i de tre kommunen har ønsket at det skal gjennomføres en anbudsprosess.  



 

Etter avklaringen fra Doloitte AS ble det nedsatt en egen faggruppe som har gjennomført 
konkurransen. 

Nærmere om konkurransen 

Konkurransen ble kunngjort som en åpen anbudskonkurranse på den nasjonale-kunngjøringsbasen 
Doffin 1. november, med frist for interesserte tilbydere å levere tilbud 18. november. Sammen med 
kunngjøringen fulgte også konkurransedokumentene, hhv: 

Konkurransegrunnlag 

Vedlegg 1 Tilbudsmappe 

Vedlegg 2 Kontrakt 

Vedlegg 3 Reglement for kontrollutvalget 

Vedlegg 4 Forpliktelseserklæring 

Konkurransegrunnlag: Gir nærmere informasjon om anskaffelsens omfang, tilbudsfrist, varighet, 
antall leverandører, valg av anskaffelsesprosedyre osv. 

Vedlegg 1 Tilbudsmappe: Leverandøren fyller ut tilbudsmappen og vedlegger nødvendige egne 
vedlegg. Dette utgjør leverandørens tilbud.  

Vedlegg 2 Kontrakt: Kontrakten som regulerer avtalen med valgte leverandør og kommunen. 

Vedlegg 3 Reglement for kontrollutvalget: Her reglement for kontrollutvalget fra 2011, for 
Sandefjord kommune vedlagt. Det er tatt forbehold om evt. fremtidige endringer.  
Vedlegg 4 Forpliktelseserklæring: Dersom underleverandør skal benyttes til utførelse av oppgaver 
på avtalen må det vedlegges en forpliktelseserklæring fra underleverandør som viser at tilbyderen 
har råderett over den tilbudte kompetansen. 

Nærmere om premisser i konkurransedokumentene 

I Konkurransegrunnlaget fremkommer det at konkurransen gjelder kjøp av tjenester for utførelse av 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget for nye Sandefjord kommune slik det framgår av 
Kommunelovens § 77 nr. 9 og av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 
vedrørende sekretariat. Kontrakten vil omfatte følgende tjenester: 

· Praktisk tilrettelegging og gjennomføring av møter i kontrollutvalget 
· Ansvar for at saker som skal behandles i kontrollutvalgene er forsvarlig utredet  
· Ansvar for at utvalgenes vedtak protokolleres, iverksettes og følges opp 
· Ansvar for å utarbeide, tilrettelegge og følge opp de tjenester utvalgene bestiller mht. 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, gransking/undersøkelser og selskapskontroll 
· Utarbeidelse av forslag til årlige planer for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll 
· Utarbeide årsmelding til kommunestyret 
· Bistå kontrollutvalget ved innstilling til valg av revisjonsordning og revisor 
· Foreslå budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
· Oppfølging av revisjonsmerknader 



 

Det er presisert at: 

· Sekretariatet må på en nøytral og objektiv måtte kunne betjene kontrollutvalget som politisk 
valgte organ.  

· Sekretariatet er direkte underordnet kontrollutvalget i kommunen og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Hvilke oppgaver sekretariatet i praksis skal ivareta 
vil måtte besluttes av kontrollutvalget og innenfor de rammer som kommunestyret vedtar. 

· Vedlegg 3, til Konkurransegrunnlaget, Reglement for kontrollutvalget, er fra 2011. Det tas 
forbehold om evt. fremtidige endringer her.   

· Det er satt en maksimal årlig økonomisk ramme for oppdraget på kr 300.000 ekskl. mva. 
Rammen vil vurderes årlig ved behandling av budsjett.  

Varigheten på avtalen er 2 år, med oppstart 1.1.2017, og hvor kommunen har opsjon på å forlenge 
kontrakten med de samme betingelser med inntil 24 måneder basert på en eller flere forlengelser 
slik at slik at total mulig kontraktslengde blir 4 år. Leverandøren kan også på selvstendig grunnlag 
vurdere om de ønsker å prolongere avtalen.  

Anskaffelsesprosedyren som er valgt er åpen anbudskonkurranse. Dette innebærer at alle 
interessenter kan gi tilbud. Det er ikke tillatt å forhandle på grunnlag av de innleverte tilbud. 

I Tilbudsmappen er det stilt kvalifikasjonskrav (jf. kapittel 2)som skal sikre at tilbyderen er egnet til å 
oppfylle kontraktsforpliktelsene, herunder: Betaling av offentlige avgifter, økonomisk evne til å 
gjennomføre avtalen og ha god erfaring og gode referanser fra tilsvarende avtaler/oppdrag. Det er 
videre satt en rekke kontraktsgjennomføringskrav (jf. kapittel 3), herunder bl.a: 

· Den/de som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalg kan ikke i avtaleperioden utføre 
revisjonstjenester for kommunen. Den/de som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalg 
må dessuten varsle kontrollutvalget i forkant dersom virksomheten som leverer 
sekretariatstjenester påtar seg rådgiving eller annen bistand til kommunen som ikke er bestilt 
av kontrollutvalget. 

· Det er satt en økonomisk ramme på kr. 300.000 pr. år ekskl. mva til utførelse av tjenesten. 
Midlene som er avsatt er å forstå som den maksimale pris som vil betales for utførelse av 
tjenesten. Tilbyder er ansvarlig for at kostnadsrammen ikke overskrides. Rammen vil vurderes 
årlig ved behandling av budsjett. Det forutsettes at oppdraget faktureres etter medgått tid iht. 
avtalte timepriser og innenfor den økonomiske rammen. Timepris for oppdraget oppgis per 
effektiv arbeidet time i NOK ekskl. mva. og skal være inkludert alt, herunder utgifter til egen 
administrasjon, distribusjon av saksdokumenter, reisetid, reise- og diettkostnader osv. 
Eventuelt uteglemte kostnader er for tilbyders egen regning og risiko. 

· Tilbyder skal til enhver tid inneha nødvendig kompetanse til å gjennomføre oppdraget. Tilbudt 
kompetanse forutsettes opprettholdt gjennom avtaleperioden, og ved eventuelle utskiftning av 
personell skal denne godkjennes av oppdragsgiver 

I tilbudsmappen (jf. kapittel 4) fremkommer det at kommunen vil velge den tilbyder med det 
økonomisk mest fordelaktige tilbud ved kontraktstildeling, og etter kriteriene pris (30 %) og kvalitet 
(70 %). Vekting i parentes.  Innenfor pris vurderes timepris og innenfor kvalitet vurderes følgende 
del-kriterier: Faglig kompetanse, Tilgjengelig kompetanse som tilbudt personell kan nyttiggjøre seg 
av, Tilbudt tjeneste, Referanse på nøkkelpersonell. 

Kommunikasjon med interesserte tilbydere før tilbudsfrist 

Innenfor fristen for å stille spørsmål mottok kommunen epost fra VIKS (Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgs Sekretariat) hvor det ble stilt spørsmålstegn hvorvidt vedtaket i saken fra 
Fellesnemda (FN) er fulgt. Det ble her vist til at FN i sitt vedtak i sak 92/2016 har åpnet for at VIKS 
skulle gis anledning til å delta i konkurransen, og at FN var kjent med hvilke forutsetninger VIKS 



eventuelt kunne gi tilbud på da nemnda fattet sitt vedtak. Disse forutsetningene var det redegjort for 
i vedlegget til prosjektleders saksframlegg. 

VIKS så det ikke som mulig, slik konkurransegrunnlaget var utformet, å gi tilbud. Og det ble derfor 
stilt spørsmål hvorvidt det foreliggende konkurransegrunnlag er utformet i tråd med fellesnemndas 
vedtak. 

De forutsetninger som VIKS viser til i sin epost fremkommer av brev, jf. vedlegg 2 i saken i FN, av 
21.6.2016 til rådmannen i Sandefjord. Her fremkommer bl.a. følgende: 

 

 

 

Her fremkommer det at VIKS har fattet et styrevedtak hvor det forutsettes at nye Sandefjord 
kommune må bli medlem av VIKS på samme vilkår som øvrige eierkommuner. VIKS vil ikke legge 
inn tilbud dersom det eventuelt blir besluttet å konkurranseutsette sekretariats-funksjonen. I selve 
saken, under alternative løsninger står det bl.a.: 

 

 

 

Her fremkommer det at VIKS i ettertid har opplyst at de kan levere tilbud dersom 
konkurransegrunnlaget gjør det mulig å levere innenfor VIKS sine forutsetninger. 

Av vedtaket i saken i FN fremkommer det at prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune er 
gitt fullmakt til å gjennomføre en anbudsprosess hvor både VIKS og private tilbydere gis anledning 
til å delta. I tråd med vedtaket er det utarbeidet konkurransedokumenter, og kunngjort en åpen 
anbudskonkurranse på den nasjonale kunngjøringsbasen Doffin, som gir alle interesserte tilbydere 
anledning til å delta i konkurransen, også VIKS.  

Slik konkurransen er gjennomført kan alle interesserte tilbydere delta i en åpen og ryddig prosess 
hvor både kvalifikasjonskrav og kriterier for leverandørvalg er kjent for aktørene på forhånd. Det 



vises her også til prosjektleders vurdering i FN sak 92/16 hvor følgende fremkommer: 

 

 

 

Slik konkurransegrunnlaget og konkurransen er gjennomført på vurderes det at VIKS er gitt 
anledning, på like linje som andre tilbydere, å delta i konkurransen. Å tilpasse en konkurranse til en 
leverandørs krav/forutsetninger vil ikke være i overensstemmelse med lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser og de grunnleggende krav til offentlige anskaffelser. 

Vurdering av innkomne tilbud 

Det ble mottatt ett tilbud, fra Deloitte AS, på konkurransen, som også er dagens leverandør av 
tjenesten til Stokke og Sandefjord kommune. 

Tilbudet er vurdert av egen faggruppe bestående av økonomisjefen i Andebu kommune og 
innkjøpssjefen i Sandefjord kommune. Det vurderes at tilbudet ivaretar de krav som er stilt i 
konkurransen. Når det gjelder tildelingskriteriene (pris og kvalitet) vurderes det at Deloitte har levert 
et tilbud som er: 

· Konkurransedyktig på pris. Vi er tilbudt en fast timepris på fast sekretær, som er på linje med 
dagens nivå i Sandefjord og Stokke. For øvrige spesialressurser, som benyttes ved behov, er 
det oppgitt egne timepriser og som er høyere enn timeprisen til faste sekretær. 

· Basert tilbudte timepriser og antatt timefordeling, vil det, innenfor den fastsatte økonomiske 
rammen for oppdraget for 2017, gi rom for å fakturere vel 230 timer fordelt på åtte møter i året. 

· Det er garantert for at budsjettrammen for det enkelte år ikke overskrides, og at det ikke vil bli 
fakturert for timer som medfører at budsjettrammen overskrides. 

· Tjenesten som tilbys vurderes å være av god kvalitet og i tråd med hva som er etterspurt 
under tildelingskriteriet kvalitet. 

Prosjektleders vurdering 

Prosjektleder vurderer at konkurransen er gjennomført i tråd med vedtaket i saken til Fellesnemda, 
og at alle interesserte tilbydere er gitt anledning til å delta i konkurransen.  

Ved at det kun er mottatt ett tilbud på konkurransen har kommunen også mulighet til å avlyse 
konkurransen, grunnet manglende konkurranse, og kunngjøre den på nytt dersom dette skulle være 
ønskelig.  

Det vurderes at Deloitte AS har inngitt et godt tilbud, både mht. pris og kvalitet, og det vurderes at 
de vil utføre tjenesten på en meget god og tilfredsstillende måte. Prosjektleder anbefaler at det 
inngås kontrakt med Deloitte AS. 

 

Saken fremmes direkte til kommunestyret og ikke gjennom en forutgående behandling i 



formannskapet. Årsaken til dette henger sammen med at det ikke har vært tilstrekkelig tid til dette 
med bakgrunn i fristen i forbindelse med konkurransen og den tid administrasjonen har hatt til å 
behandle saken. 

 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Roger Stampe 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5181 
Saksbehandler: Lise Tanum Aulie 
 
Samarbeidsavtale NAV og Sandefjord kommune 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
03/2016 Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord 22.11.2016 
26/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
40/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Samarbeidsavtale NAV Vestfold og Sandefjord kommune godkjennes. 
 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Samarbeidsavtale NAV Sandefjord 
 
Dokumenter i saksmappen 
 
 
Sammendrag 
I forbindelse med etablering av ny kommune må det inngås en avtale mellom NAV Vestfold og 
Sandefjord kommune om drift og ledelse av NAV-kontoret. I det vedlagte utkastet til ny 
samarbeidsavtale videreføres prinsippene i de avtalene Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner 
har hatt med NAV Vestfold tidligere.  

Bakgrunn 
Avtalen er inngått mellom Sandefjord kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Vestfold. Avtalen 
gjelder drift og enhetlig ledelse av felles lokalkontor.   

Avtalen inngås med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 14. 

Formålet med avtalen er, i fellesskap å arbeide for å få; 

 

· Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad 
· Et velfungerende arbeidsmarked 
· Rett tjeneste og stønad til rett tid 
· God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov 
· En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning  

 

NAV Sandefjord skal arbeide etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon ”Vi gir mennesker 
muligheter”. 



 

Kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere. Partene vil aktivt bidra til å skape et godt 
arbeidsfellesskap. Sammen skal partene skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som 
fremstår som en enhet for brukerne. 

I tillegg legges følgende lokale satsingsområder til grunn for samarbeidet:  

· Samarbeid med lokalt næringsliv 
· Ungdom og flyktninger som står utenfor arbeidslivet 
· Levekår  

I sak 58/15 Prosjekt NAV behandlet i Fellesnemnda 22.09.2015  ble følgende vedtatt: 

I prosjektet vurderes muligheten for et pilotprosjekt hvor NAV i nye Sandefjord kommune er helt 
kommunalt drevet.  

Sentrale elementer i avtalen: 

Styring og ledelse 

NAV kontoret i Sandefjord skal ha følgende ledermodell: Enhetlig administrativ og faglig ledelse. En 
leder har det felles administrative og faglige ansvaret for alle deler av det felles lokale kontorets 
virksomhet, denne lederen har ansvars- og styringslinjer til kommunen og Arbeids- og 
velferdsetaten og forholder seg til begge eiere. NAV leder i Sandefjord har et kommunalt 
tilsettingsforhold. 

Det avholdes møter mellom rådmannen i Sandefjord kommune og fylkesdirektør for Arbeids- og 
velferdsetaten etter behov, minimum to møter i året, for å samordne overordnede styringssignaler 
for virksomheten fra kommune og stat. NAV leder innkaller og setter opp agenda for møtet. 

Kontoret har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Sandefjord kommune. 

Lokale mål og resultatkrav 

Leder har ansvar for at det utarbeides årlig virksomhetsplan for det felles lokale kontoret i 
samarbeid med medarbeidere og ansattes organisasjoner. 

Behovet for styringsinformasjon fra Arbeids- og velferdsetaten til kommunedelen i det felles lokale 
kontoret ivaretas gjennom å gi tilgang til statlig styringsinformasjon. Styringsinformasjon fra 
kommune til stat ivaretas gjennom å gi tilgang til den kommunale styringsinformasjonen. 

 Delegasjon 

Partene er blitt enige om å ha felles administrativ og faglig ledelse for den statlige og kommunale 
delen av kontoret.  

I henhold til lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 14 videre delegerer partene gjensidig 
myndighet til å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder som er lagt til Arbeids- og 
velferdstjenesten i Sandefjord. Delegasjonen gjelder også fullmakt til å ta standpunkt til klager før 
disse eventuelt sendes videre til klageinstans.  

 



Dette innebærer at den myndighet rådmannen er delegert av kommunestyret 
(Delegeringsreglement vedtas av kommunestyret 13.12.16), og videredelegert til kommunalsjef for 
helse sosial og omsorg herved delegeres til lederen av NAV kontoret med virkning fra oppstart av 
NAV Sandefjord. Videre at den myndighet lederen av NAV kontoret får delegert fra arbeids- og 
velferdsdirektoratet i henhold til arbeids- og velferdsforvaltningslovens § 5 blir videredelegert til de 
kommunale ansatte ved NAV Sandefjord fra samme tidspunkt. 

Dette gjelder ikke vedtak etter tjenestemannsloven annet kapittel om ”Tjenestens opphør, 
ordensstraff, avskjed m.m.”, jfr. delegasjonsforskriften § 3 tredje ledd. 

For delegasjonen gjelder de til en hver tid gjeldende styringsdokumenter, lover, forskrifter og 
instrukser. Delegasjonsvedtaket kan til enhver tid endres eller trekkes tilbake i overensstemmelse 
med lover og ulovfestede regler for delegasjon. 

Tjenesteområdene som inngår i det felles lokale kontoret  

Dette omfatter dagens oppgaveportefølje i form av statens tjenester og økonomiske virkemidler 
som er delegert NAV Sandefjord, med unntak av tjenester som ligger til spesialenhetene. 

Ut over kommunens ansvar for økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester, råd, 
veiledning/oppfølging av mottakere av økonomisk stønad og arbeidet med individuelle planer, skal 
kontoret også dekke følgende tjenester:  

· Bostøtteordningen 
· Gjeldsordningen/teamet 
· Introduksjonsordningen for flyktninger 
· Midlertidig bolig  
· Nødvendige merkantile ressurser 

Brukermedvirkning 

For å forbedre tjenestekvaliteten i det felles lokale kontoret og for å tilpasse tjenestene til brukernes 
behov skal kontoret ha følgende samhandlingsformer med brukerne: 

På individnivå – Brukermedvirkning på individnivå skal følge § 15 i lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen. Den enkelte bruker av NAV-kontorets tjenester skal kunne påvirke de 
tjenester og tiltak som iverksettes. Møtet med brukerne skal være preget av respekt og god 
veiledning. Tjenestetilbudet ved NAV Sandefjord skal så langt som mulig utformes i samarbeid med 
brukeren og brukerens mening og synspunkt skal tillegges stor vekt. 

På systemnivå – Brukermedvirkning på systemnivå skal følge § 6 i lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 

Brukerrepresentantene skal bidra til kvalitetsutvikling av NAV-kontorets tjenester.  Utvalget skal 
være sammensatt slik at det dekker samarbeidet mellom brukerorganisasjoner og 
brukerrepresentanter (som ikke er organisert) og NAV. 

NAV Sandefjord inviterer brukerutvalget til å delta i dialogmøter minst to ganger i året. 

Prosjektleders vurdering 

I forbindelse med opprettelse av nye Sandefjord kommune må det inngås en ny avtale med  

NAV Vestfold. I forslaget til avtale videreføres prinsippene fra de avtalene de tre kommunene har 



hatt med NAV Vestfold tidligere. 

I Fellesnemndas vedtak 58/15bes det om at muligheten for et pilotprosjekt hvor NAV i nye 
Sandefjord kommune er helt kommunalt drevet blir vurdert. Det er etablert et samarbeid om dette 
med nytilsatt direktør for NAV Vestfold og det er tatt et initiativ ovenfor Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. Prosjektleder vil følge opp arbeidet med å vurdere mulighet for et pilotprosjekt i 
2017. Dersom Sandefjord kommune skal få et utvidet ansvar for oppgavene på det lokale NAV-
kontoret, må avtalen revideres. Det ligger mulighet til dette i avtaleutkastets punkt 18.  

Konklusjon 

Samarbeidsavtale mellom NAV Vestfold og Sandefjord kommune godkjennes. 

 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             

Prosjektleder                                                                                 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord             22.11.2016 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Lise Tanum Aulie svarte på spørsmål. 
 
Bror-Lennart Mentzoni, KRF ønsket en omformulering av punkt 2 i samarbeidsavtalen 
vedrørende lokale satsningsområder. 
  
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende forslag til endret ordlyd på prosjektleders 
innstilling: 
HSO-utvalget anbefaler at Samarbeidsavtale NAV Vestfold og Sandefjord Kommune 
godkjennes. 
 
Det ble votert over prosjektleders innstilling opp mot forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, 
KRF. Forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni KRF ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjords vedtak: 
HSO-utvalget anbefaler at 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 Sandefjord s 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. 
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1. Parter 
Avtalen er inngått mellom Sandefjord kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Vestfold. 
Avtalen gjelder drift og enhetlig ledelse av felles lokalkontor.   

 

2. Formål 
Avtalen inngås med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 14. 
Formålet med avtalen er, i fellesskap å arbeide for å få; 
 

• Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad 
• Et velfungerende arbeidsmarked 
• Rett tjeneste og stønad til rett tid 
• God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov 
• En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning  

 
NAV Sandefjord skal arbeide etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon ”Vi gir mennesker 
muligheter”. 
 
Kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere. Partene vil aktivt bidra til å skape et 
godt arbeidsfellesskap. Sammen skal partene skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor 
som fremstår som en enhet for brukerne. 
 
I tillegg legges følgende lokale satsingsområder til grunn for samarbeidet:  
 

• Samarbeid med lokalt næringsliv 
• Ungdom og flyktninger som står utenfor arbeidslivet 
• Levekår  

 

3. Styring og ledelse i felles lokalkontor 
NAV kontoret i Sandefjord skal ha følgende ledermodell: Enhetlig administrativ og faglig 
ledelse. En leder har det felles administrative og faglige ansvaret for alle deler av det felles lokale 
kontorets virksomhet, denne lederen har ansvars- og styringslinjer til kommunen og Arbeids- og 
velferdsetaten og forholder seg til begge eiere. 
 
Det avholdes møter mellom rådmannen i Sandefjord kommune og fylkesdirektør for Arbeids- og 
velferdsetaten etter behov, minimum to møter i året, for å samordne overordnede styringssignaler 
for virksomheten fra kommune og stat. NAV leder innkaller og setter opp agenda for møtet. 
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I møtene vil det bl.a. fokuseres på: 
 
• Gjennomgang av status i henhold til resultatoppnåelse 
• Drøfte hva som bør være felles mål, prioriteringer og felles driftsbudsjett 
• Avklare spesielle lokale utfordringer og satsingsområder 
• Samordne forventninger og krav resultatmål for NAV leder 
• Foreta strategiske vurderinger mht videreutvikling av kontoret 
• Følge kontorets utvikling med fokus på et godt arbeidsmiljø 
• IA målsetninger 

 

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret 
 
Felles leder tilsettes på enten statlige eller kommunale vilkår. Dagens leder er tilsatt på 
kommunale vilkår. Det er en viktig forutsetning at de vilkår (statlige eller kommunale) en felles 
leder tilsettes etter, ikke har betydning for lederens reelle ansvar eller atferd overfor verken 
brukerne, personalet eller eierne.  
 
Leder tilsettes i et samarbeid mellom NAV Vestfold og Sandefjord kommune. Tillitsvalgte fra 
både statlig og kommunal sektor deltar i tilsettingsprosessene. 
 
Medarbeidere tilsettes i henhold til kommunale eller statlige tilsettingsrutiner og regelverk 
avhengig av hvilken tilknytning stillingen skal ha. Ved ansettelse av mellomledere velger statlig 
eller kommunal sektor hver sin representant. 

    

5. Medbestemmelse 
Medbestemmelse ved det felles lokale kontoret utøves innenfor rammen av hovedavtalene i stat 
og kommune. 
  
Stat og kommune vil legge til rette for hensiktsmessige systemer for god samhandling og reell 
medbestemmelse i NAV Sandefjord. 
 

6. Lokale mål– og resultatkrav  
Leder har ansvar for at det utarbeides årlig virksomhetsplan for det felles lokale kontoret i 
samarbeid med medarbeidere og ansattes organisasjoner. 
 
Behovet for styringsinformasjon fra Arbeids- og velferdsetaten til kommunedelen i det felles 
lokale kontoret ivaretas gjennom å gi tilgang til statlig styringsinformasjon. Styringsinformasjon 
fra kommune til stat ivaretas gjennom å gi tilgang til den kommunale styringsinformasjonen. 
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7. Utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder 
Partene er blitt enige om å ha felles administrativ og faglig ledelse for den statlige og kommunale 
delen av kontoret.  
 
I henhold til lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 14 videre delegerer partene gjensidig 
myndighet til å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder som er lagt til Arbeids- og 
velferdstjenesten i Sandefjord. Delegasjonen gjelder også fullmakt til å ta standpunkt til klager 
før disse eventuelt sendes videre til klageinstans.  
 
Dette innebærer at den myndighet rådmannen er delegert av bystyret og videredelegert til 
kommunalsjef helse, sosial og omsorg herved delegeres til lederen av NAV kontoret med 
virkning fra oppstart av NAV Sandefjord. Videre at den myndighet lederen av NAV kontoret får 
delegert fra arbeids- og velferdsdirektoratet i henhold til arbeids- og velferdsforvaltningslovens § 
5 blir videredelegert til de kommunale ansatte ved NAV Sandefjord fra samme tidspunkt. 
 
Dette gjelder ikke vedtak etter tjenestemannsloven annet kapittel om ”Tjenestens opphør, 
ordensstraff, avskjed m.m.”, jfr. delegasjonsforskriften § 3 tredje ledd. 
 
For delegasjonen gjelder de til en hver tid gjeldende styringsdokumenter, lover, forskrifter og 
instrukser. Delegasjonsvedtaket kan til enhver tid endres eller trekkes tilbake i overensstemmelse 
med lover og ulovfestede regler for delegasjon. 
 

8. Tjenesteområder som inngår i det felles lokale kontoret  
Kontoret har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Sandefjord kommune. 
 
Dette omfatter dagens oppgaveportefølje i form av statens tjenester og økonomiske virkemidler 
som er delegert NAV Sandefjord, med unntak av tjenester som ligger til spesialenhetene. 
Ut over kommunens ansvar for økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester, råd, 
veiledning/oppfølging av mottakere av økonomisk stønad og arbeidet med individuelle planer, 
skal kontoret også dekke følgende tjenester:  
 
• Bostøtteordningen 
• Gjeldsordningen/teamet 
• Introduksjonsordningen for flyktninger 
• Midlertidig bolig  
• Nødvendige merkantile ressurser 

 
9. Samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjenester   

Partene er enige om at samhandling med andre kommunale og statlige tjenester enn de som etter 
denne avtalen inngår i det felles lokale kontoret, eventuelt reguleres i samarbeidsavtale/ 
intensjonsavtale.   
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10. Brukermedvirkning 
For å forbedre tjenestekvaliteten i det felles lokale kontoret og for å tilpasse tjenestene til 
brukernes behov skal kontoret ha følgende samhandlingsformer med brukerne: 
 
På individnivå – Brukermedvirkning på individnivå skal følge § 15 i lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen. Den enkelte bruker av NAV-kontorets tjenester skal kunne påvirke de 
tjenester og tiltak som iverksettes. Møtet med brukerne skal være preget av respekt og god 
veiledning. Tjenestetilbudet ved NAV Sandefjord skal så langt som mulig utformes i samarbeid 
med brukeren og brukerens mening og synspunkt skal tillegges stor vekt. 
 
På systemnivå – Brukermedvirkning på systemnivå skal følge § 6 i lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
 
Brukerrepresentantene skal bidra til kvalitetsutvikling av NAV-kontorets tjenester.  Utvalget skal 
være sammensatt slik at det dekker samarbeidet mellom brukerorganisasjoner og 
brukerrepresentanter (som ikke er organisert) og NAV. 
 
NAV Sandefjord inviterer brukerutvalget til å delta i dialogmøter minst to ganger i året. 
 

11. Universell utforming 
Begge samarbeidsparter skal sikre at kravene til universell utforming ivaretas, jfr. lov om 
arbeids- og velferdsforvaltningen § 13. Dette har blitt gjort ved utforming av kravspesifikasjoner 
og valg av lokaler. Kontoret har involvert verneombud og tillitsvalgte i forhold til valg av 
innredning og totalt tjenesteinnhold. Kommunen stiller teknisk og faglig kompetanse til rådighet 
for prosjektet.   
 

12. Kompetanseutvikling 
Det skal utarbeides en felles kompetanseplan i tråd med satsingsområdene i NAV-kontoret og 
medarbeidernes behov. Kompetanseplanen skal utarbeides sammen med medarbeiderne og 
organisasjonene. 
 
Det er enighet om at alle ansatte ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til 
kompetanseutviklingstiltak. 
 

13. Personvern/Informasjonssikkerhet/Beredskap  
Det lokale arbeidet som gjøres i enheten med personvern, informasjonssikkerhet og beredskap 
skal dokumenteres. Partene har i fellesskap ansvar for at innholdet i dokumentasjonen detaljeres 
og beskrives.  
 
Dersom en av partene bringer strengere krav til sikkerheten inn i det felles lokale kontoret enn 
det som følger av det anbefalte sikkerhetsnormdokumentet, vil den lokale lederen sørge for at 
disse kravene blir tatt hensyn til. 
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14. Informasjon/profil  
Partene er enige om følgende når det gjelder:  
 
Brevark 
Arbeids- og velferdsetatens vedtak skrives på NAVs brevark. Kommunens vedtak skrives på 
brevark med kommunelogoen, kontorets navn i toppen og NAV- logo nederst i høyre hjørne.  
Det skal komme tydelig frem hvem som har det juridiske ansvar for innholdet.  
 
Skilt 
Skiltet angir at vi er et Arbeids- og velferdskontor og merkes med NAV logo + Sandefjords 
kommunevåpen. Bunnen av skiltet merkes med ”Arbeids- og velferdsetaten og Sandefjord 
kommune” 
 
Innredning 
Innredning og design av det felles lokale kontoret vil følge Arbeids- og velferdskontorets 
enhetlige profil med lokale tilpasninger.  
 
Informasjonsstrategi 
Partene vil samarbeide om en felles informasjonsstrategi og i felleskap utarbeide en lokal 
kommunikasjonsplan. 
 

15. Drift 
Kostnadsprinsipp: 
Kommune og stat svarer for sin andel av felles driftsutgifter i forhold til antall årsverk som 
partene er representert med i det felles lokale kontoret.  
 
Faktureringstidspunkter og måter reguleres i avtale om drift og forvaltning av eiendom mellom 
NAV Vestfold og Sandefjord kommune. 
 
Særskilte tjenester som ikke dekkes av denne avtale, avtales og faktureres særskilt. Det avtales 
gode hensiktsmessige løsninger for å begrense kostnadsressursen av fakturering med mer. 
 

16. Prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet.  
Samarbeidspartene er enige om å søke å løse alle konflikter om inngåelse og fortolkning av 
denne avtalen gjennom forhandling lokalt. Skulle dette ikke føre fram vil tvisten løses i samsvar 
med forskrift om nemndbasert tvisteløsning.  
 

17. Revisjon 
Riksrevisjonen, Arbeids- og velferdsetatens internrevisjon, kommunens revisor og kommunens 
internrevisjon gis tilgang til lokalkontoret for å kunne utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig 
måte. 
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18. Avtaleperiode 

Denne avtalen erstatter avtale av 9. desember 2015 og gjelder fra 1. januar 2017. Avtalen skal evalueres 
hvert 4. år, neste gang innen utgangen av 2020. Avtalen kan evalueres i avtaleperioden dersom en av 
partene krever det. Gjensidig varslingsfrist settes til 6 måneder. 

 
 
 
Tønsberg ………………….    Sandefjord ………………….. 
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Steinar Hansen     Gudrun Haabeth Grindaker 
Fylkesdirektør      Rådmann 
NAV Vestfold      Sandefjord kommune 
 
Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar. 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5179 
Saksbehandler: Lise Tanum Aulie 
 
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i 
Vestfold HF 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
02/2016 Eldrerådet - Sandefjord 17.11.2016 
02/2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 

Sandefjord  
17.11.2016 

04/2016 Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord 22.11.2016 
27/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
41/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
Prosjektleders innstilling: 
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold godkjennes. 
 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Overordnet samarbeidsavtale januar 2017 
 
Dokumenter i saksmappen 
 
 
Sammendrag 
Kommunene er pålagt å inngå en samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten. Alle kommunene 
i Vestfold har likelydende avtaler med Sykehuset i Vestfold. I forbindelse med etableringen av ny 
kommune, må det inngås en ny avtale med sykehuset. Den vedlagte avtalen er innholdsmessig lik 
de avtalene Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner har hatt med Sykehuset i Vestfold tidligere.  

Bakgrunn 
Som en følge av samhandlingsreformen er det fra 2012 innført en lovpålagt plikt til å inngå 
samarbeidsavtaler mellom kommune og lokalt helseforetak. Kravet er hjemlet i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 og i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e. Lovkravet 
innbefatter både overordnet samarbeidsavtale og delavtaler med samarbeidsprosedyrer.  

Vedlagte overordnete samarbeidsavtale er utarbeidet i samarbeid mellom kommunene i Vestfold og  
SiV HF, og er likelydende for alle kommunene. Formålet med avtalen er å klargjøre oppgave- og 
ansvarsfordelingen mellom kommunen og helseforetak. Den gir bestemmelser om 
samarbeidsformer, prosesser for utvikling av delavtaler, skal sikre bruker- og ansattmedvirkning, 
samt avklare håndtering av avvik og uenighet. 

Overordnet samarbeidsavtale skal evalueres og eventuelt revideres når en partene ber om det. 

 

Samarbeidsavtaler  



Følgende avtaler skal være inngått i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 6:  

1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret 
for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre  

2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte 
tjenester  

3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus  
4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 

tredje ledd  
5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon  
6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 

faglige nettverk og hospitering  
7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid  
8. Samarbeid om jordmortjenester  
9. Samarbeid om IKT- løsninger lokalt  
10. Samarbeid om forebygging  
11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden  

Nr. 1 er den overordnete samarbeidsavtalen. Nr. 2 – 11 benevnes delavtaler. I tillegg er det inngått 
2 tjenesteavtaler i 2012 på rus og psykiatrifeltet.  

Prosjektleders vurderinger 
I forbindelse med etableringen av nye Sandefjord kommune må det inngås en ny avtale med 
Sykehuset i Vestfold Helseforetak. Avtaleforslaget er likelydende med avtalene de andre 
kommunene i Vestfold har med Helseforetaket. Avtalene skal gjenspeile og bygge opp under at 
partene er likeverdige. 

Samhandlingsreformen er en retningsreform som innføres over flere år og det vil trolig være behov 
for revidering av denne avtalen etter hvert som samarbeidsområdene blir utvidet. En av 
begrunnelsene for etableringen av den nye kommunen var samhandlingsreformens krav til 
kompetansekrevende tiltak i kommunene. Nye Sandefjord kommune vil være i sterk posisjon til å 
innfri forventningene i samhandlingsreformen, og Sandefjord medisinske senter vil være et godt 
virkemiddel. Prosjektleders oppfatning, er at det på sikt søkes et tettere samarbeid med sykehuset 
enn det avtaleforslaget legger opp til. En større kommune vil kunne ha større faglig robusthet og 
derved kunne ha andre forventninger til sykehuset og til samarbeidet i det likeverdige 
partnerskapet.   

Prosjektleder vil ta et initiativ til dette ovenfor sykehusledelsen. Dersom et slikt samarbeid skulle 
medføre behov for endringer i samarbeidsavtalen, kan denne sies opp og revideres i henhold til 
punkt 11 i avtaleutkastet. Alternativt kan et utvidet samarbeid forankres i en tilleggsavtale.   

Overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold godkjennes 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Elisabeth Kehlet 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 



Behandlinger og vedtak: 
Eldrerådet - Sandefjord             17.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig godkjent. 

 

Eldrerådet - Sandefjords vedtak: 
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold 
godkjennes. 
 

 
 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord              17.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. (11-0) 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord s vedtak: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende uttalelse: 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter prosjektleders 
innstilling. 

 
 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord             22.11.2016 
 
Behandling: 
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende forslag til endret ordlyd på prosjektleders 
innstilling: 
HSO-utvalget anbefaler at overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord Kommune og 
Sykehuset i Vestfold godkjennes. 
 
Det ble votert over prosjektleders innstilling opp mot forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, 
KRF. Forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjords vedtak: 
HSO-utvalget anbefaler at overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord Kommune og 
Sykehuset i Vestfold godkjennes. 

 
 

 

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

 

 

Formannskapet Sandefjord s vedtak: 
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
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. 
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1. Parter  

Overordnet samarbeidsavtale er inngått mellom Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) og Sandefjord 

kommune. 

Partene i avtalen er likeverdige og er gjensidig forpliktet av avtalen. 

 

2. Bakgrunn  

Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011 § 6-1 og i lov om 

spesialisthelsetjenester § 2-1 e pålagt å inngå samarbeidsavtale. Ved inngåelse av samarbeidsavtalen og 

vedtakelse av retningslinjer/ delavtaler, oppfyller partene sin lovpålagte plikt til å inngå 

samarbeidsavtale.  

 

Når partene i denne samarbeidsavtalen bruker uttrykket “avtale”, omfatter det både overordnet 

samarbeidsavtale og de delavtaler og prosedyrer som er omtalt nedenfor. 

Partene erkjenner at dialog er et viktig fundament for gjennomføring og samhandling knyttet til avtalen.  

 

3. Formål og virkeområde 

3.1. Formål 

Formålet med overordnet samarbeidsavtale er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom 

kommunene og helseforetaket, samt å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale 

samhandlingsområder. Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- 

og omsorgstjenester. 

 

Avtalen skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, generelle bestemmelser som 

gjelder uavhengig av tjenesteområder, samt fastsette en prosess for å vedta delavtaler, faglige 

retningslinjer og prosedyrer mellom partene. 

 

Partene skal i delavtaler og prosedyrer gi mer detaljerte bestemmelser.  

 

Overordnet samarbeidsavtale og delavtalene / prosedyrene skal bidra til å: 

 Sikre ”behandling på beste effektive omsorgsnivå” (BEON-prinsippet) gjennom hele 

behandlingskjeden.  

 Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasientforløp, og som følger faglige retningslinjer 

og veiledere.  

 Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet 

 Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende nivå for utforming og 

iverksetting av samhandlingstiltak.  

 Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhandlingskultur. 

 Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning, slik at deres erfaringer med hvordan samhandling 

fungerer, tas i bruk på en systematisk måte. 
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Pasienter og brukere skal oppleve at tjenestene: 

 Er faglig gode 

 Er samordnet og helhetlige 

 Preges av kontinuitet 

 

3.2. Virkeområde 

Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sin kompetanse – og ansvarsområder. 

Inntil Helse- og omsorgsdepartementet i forskrift gir nærmere bestemmelser om hva som er helse- og 

omsorgstjenester og hva som er spesialisthelsetjeneste etter henholdsvis helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a, er oppgavefordelingen i denne 

avtalen styrt av de nåværende helsefaglige forsvarlighetsvurderingene. Denne oppgavefordeling skal 

legges til grunn med mindre annet eksplisitt fremkommer i denne avtale eller delavtaler.  

Virkeområdet for dette avtaleverket (overordnet samarbeidsavtale, delavtaler og prosedyrer) vil være de 

områder hvor loven pålegger partene å inngå samarbeidsavtale, og områder hvor partenes ansvar 

overlapper hverandre og hvor det er behov for samordning mellom partene.  

Avtalen omfatter samhandling om pasienter med somatiske lidelser samt rus og 

avhengighetsproblematikk og psykiske helseproblemer. 

 

4. Avtalestruktur, frister og fullmakter 

4.1. Avtalestruktur 

Overordnet samarbeidsavtale regulerer det overordnede samarbeidet mellom SiV HF og den enkelte 

kommune. Den er lovpålagt, og er et juridisk bindende dokument mellom helseforetaket og den enkelte 

kommune.  

 

Overordnet samarbeidsavtale og tilhørende delavtaler skal sikre at lovens krav til innhold, jf. Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 6-2 oppfylles. 

 

Ved motstrid mellom overordnet samarbeidsavtale og delavtaler og prosedyrer skal overordnet avtale ha 

forrang. 

 

Delavtalene skal:   

a) Regulere ulike rutiner for samhandling i en del av et pasientforløp (eks. inn – og utskrivning fra/til 

sykehus) slik at pasienter/brukere opplever et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester 

b) Konkretisere arbeidsfordeling knyttet til ulike pasientgrupper (pasientforløp) 

c) Beskrive spesielle samarbeidsforhold og samarbeidsprosjekter mellom foretak og en 

kommuneregion/kommune 

 

Spesielle forhold i samarbeidet mellom Sandefjord kommune og SiV HF, ivaretas i den enkelte delavtale. 

 



Overordnet samarbeidsavtale 

 5 

Prosedyrer:  

For å sikre at det som reguleres i delavtalene gjennomføres på en kvalitativt god måte, skal delavtalene 

understøttes av prosedyrer. Prosedyrene er et viktig verktøy for å utvikle og sikre kvalitet og 

pasientsikkerhet i pasientforløpene. 

 

4.2. Lovpålagte delavtaler 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 stiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal 

inneholde. Alle obligatoriske punkter i loven dekkes gjennom delavtalene nedenfor. I tillegg er det opp til 

partene selv å etablere samarbeid på andre områder enn de lovpålagte. I dette punktet beskriver 

partene hvilke lovpålagte delavtaler som skal inngås: 

 

a) Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en 

felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre 

b) Retningslinjer for innleggelse i sykehus 

c) Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon 

d) d1) Omforente beredskapsplaner  

d2) Planer om den akuttmedisinske kjeden 

e) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og   

lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og 

omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 

f) Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 tredje ledd 

g) Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og 

hospitering 

h) Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 

i) Samarbeid om jordmortjenester 

j) Samarbeid om IKT- løsninger lokalt 

k) Samarbeid om forebygging 

 

4.3. Andre delavtaler 

Det kan inngås delavtaler/ prosedyrer der partene er enige om at det er formålstjenlig 

 

4.4. Fullmakter 

Fullmakt til å vedta og gjøre endringer i overordnet samarbeidsavtale ligger til kommunestyret/bystyret i  

kommunen og til styret for SiV HF. 

Fullmakt til å vedta og gjøre endringer i delavtaler og prosedyrer ligger til administrerende direktør  ved 

SiV HF og rådmannen i kommunen.  
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5. Samarbeidsformer 

Partene er enige om at det er viktig å sikre god politisk styring av og involvering i samarbeidet, og at 

dette skjer på en helhetlig og forutsigbar måte.  

 

Den politiske forankringen av samhandlingsarbeidet vil skje på følgende måte:  

a) Den overordnede samarbeidsavtalen skal vedtas av kommunestyret/bystyret i den enkelte 

kommune og av styret for SiV HF 

b) Avtalen skal evalueres og eventuelt revideres når kommunen, SiV HF, eller begge parter ber om det.  

c) I tillegg vil det bli utarbeidet en årlig oversikt som viser status og resultater i samarbeidet. Denne 

inngår som del av kommunenes og SiV HFs årsmeldinger.  

d) Det vil bli avholdt en årlig samhandlingskonferanse i Vestfold for politisk og administrativ ledelse i 

kommunene, for styret i SIV HF, foretaksledelsen i SiV HF, tillitsvalgte, brukerorganisasjoner og andre 

samarbeidspartnere. Formålet med konferansen er å presentere situasjonen og  utfordringsbildet i 

samhandlingsarbeidet og bidra til brede diskusjoner om ”veien videre”. 

 

Overordnet samhandlingsutvalg (OSU) er et felles administrativt utvalg for ledelse av 

samhandlingsarbeidet. OSU består av 3 rådmenn og 3 representanter fra SiV HFs ledelse. 

 

Overordnet samhandlingsutvalg har disse oppgavene; 

 følge opp og vedlikeholde denne samarbeidsavtalen 

 foreta planlegging og prioriteringer av samhandlingstiltak innen de rammer som er lagt av 

politiske organ i kommunene og styret for SiV HF. Prioriteringene nedfelles i en årlig plan for 

samhandlingsaktiviteter, som behandles i april-mai hvert år. 

 Følge opp arbeidet blant annet gjennom behandling av tertialrapporter om status i arbeidet med 

planen 

 Sikre at det settes av tilstrekkelige ressurser for arbeidet. 

 Sørge for at det blir tatt nødvendige beslutninger med hensyn til oppstart, framdrift og 

godkjenning av prosjekter samt spredning av godkjente prosjektresultater til kommuner og deler 

av SiV som ikke var omfattet av prosjektet. 

 Sørge for god informasjon om samhandlingsarbeidet og om utvalgets arbeid. 

 Møtes minst 3 ganger i året 

 

Samhandlingsutvalget (SU)koordinerer og leder det praktiske samhandlingsarbeidet på grunnlag av 

årsplanen og andre bestillinger fra OSU. Det har følgende sammensetning: En administrativ leder fra hver 

kommune (kommunalsjef/ - direktør/ helse- og sosialsjef) og klinikksjefer ved SiV, en brukerrepresentant 

og 2 tillitsvalgte. 

  

Samhandlingsutvalget skal: 

 Sørge for at beslutninger i OSU blir fulgt opp 

 Sørge for at arbeidet med prosjekter og tiltak blir organisert og bemannet på en hensiktsmessig 

måte 
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 Holde oversikt over status og problemer i det konkrete arbeidet og bidra til problemløsning 

 Rapportere tertialvis til OSU om status i arbeidet samt utarbeide årsrapport som inngår i 

kommunenes og SiVs årsrapporter/årsmeldinger. 

 Sørge for forankring og informasjon til ledere og ansatte i egen organisasjon. 

 Gi innspill til OSU med hensyn til nye prosjekter, tiltak og problemstillinger som kan bidra til 

samhandlingen. 

 Møtes minst 4 ganger i året. 

 

Sekretariat 

Det forutsettes at det opprettes et sekretariat som betjener OSU og SU og som har som oppgave å følge 

opp arbeidet på daglig basis. Sekretariatet består av en person fra kommunene og en fra SiV HF. 

 

Organiseringen av det praktiske samhandlingsarbeidet skjer normalt i form av prosjekter med klare 

mandater, framdriftsplaner og målsettinger og med en ansvarlig prosjektleder. Partene er innstilt på at 

det blir avsatt nødvendige ressurser til prosjektledelse.    

 

Partene er enige om at når det er gjennomført prosjekter der en eller noen få kommuner har deltatt og 

kun deler av SiV og prosjektets konklusjoner/modell er godtatt av OSU, så er det denne modellen som 

skal spres til øvrige kommuner og til andre deler av SiV. Spredningstempo og rekkefølge koordineres av 

OSU. 

 

 

6. Brukermedvirkning 

 

Etter helse og omsorgstjenesteloven § 6-1, 2. ledd, skal pasient- og brukererfaringer 

inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal også 

medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, oppfølging og endring av avtalen. 

 

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning normalt skal oppfylles ved at synspunkter og 

tilbakemeldinger som kommer fram gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved SiV HF, 

eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunene skal legges til grunn for det 

samarbeidet som denne avtalen regulerer.  
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7. Ansattes medvirkning 

 

Det forutsettes at partene involverer de ansattes organisasjoner i den grad hovedtariffavtalen, 

overenskomster og hovedavtalen for det aktuelle området stiller krav om det. 

 

Partene viser til felleserklæringen av 30. mars 2011 vedrørende representasjon i arbeidsgrupper som 

opprettes på tvers av forvaltningsnivåene. 

 

8. Kostnader 

Partene bærer selv sine kostnader til det arbeidet som følger av denne avtalen.  

 

9. Plikt til gjennomføring og forankring 

Partene forplikter seg til å holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det 

enkelte ansvarsområdet. Dette skal beskrives nærmere i delavtaler og prosedyrer.  

 

Partene forplikter seg til å: 

a) Gjøre kjent og iverksette de beslutninger / vedtak som følger av overordnet samarbeidsavtale og 

tilhørende delavtaler. Dette gjelder også avtalespesialister som har avtaler med det regionale 

helseforetaket, fastleger og fysioterapeuter med kommunale avtaler.  

b) Partene skal sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid. 

c) Medvirke i utviklingsprosesser og bidra til at nødvendige beslutninger av betydning for 
samhandlingsarbeidet blir truffet.  

d) Orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de 
områdene avtalen omfatter.  

e) Involvere den annen part før det treffes vedtak om tiltak som berører den annen part. 
f) Gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører annen part,  
g) Opprette en klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å veilede og hjelpe ved 

samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne. 
 
Partnerskapet skal ha etablert ordninger for god forvaltning av avtalen. 
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10. Håndtering av avvik, uenighet og mislighold  

10.1. Avvik 

Partene skal håndtere avvik etter nærmere definert prosedyre. En håndtering av avvik på de avtaler, 

retningslinjer og prosedyrer som er inngått, er nødvendig for å sikre at det etableres et system for 

lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføring. 

 

10.2. Håndtering av uenighet – tvisteløsning 

Partenes intensjon er å løse uenighet i linjen, så nær pasient/ bruker som mulig og på lavest mulig 

tjenestenivå. Pasientens beste skal være hovedfokus for begge parter i pasientrelaterte saker. 

 

Partene er enige om at håndtering av uenighet knyttet til avtalen skal følge denne prosessen: 

 Partene skal løse uenighet på så lavt nivå som mulig i de respektive organisasjoner 

 Uenigheten skal være behandlet på øverste administrative nivå i henholdsvis helseforetak og 

kommune. 

 Dersom det ikke oppnås enighet på øverste administrative nivå i henholdsvis helseforetak og 

kommune legges saken fram for den nasjonale tvisteløsningsnemda 

 Avgjørelsen fra nasjonalt organ for tvisteløsning kan bringes inn for de ordinære domstoler etter 

reglene i tvisteloven. 

 

 Etter ”Avtale om nasjonal tvisteløsningsnemnd for helse- og omsorgssektoren1” bærer partene egne 

omkostninger i forbindelse med behandlingen av konkrete tvister for den nasjonale 

tvisteløsningsnemnda. 

 

10.3 Mislighold 

Dersom en av partene misligholder sin del av avtalen med vedlegg, og dette påfører den annen 

part dokumenterte tap, kan tapet kreves dekket av den som misligholder avtalen. 

 

11. Varighet, revisjon og oppsigelse 

Overordnet samarbeidsavtale trer i kraft 1.1.2017 og gjelder fram til en av partene sier opp avtalen med 

et års oppsigelsesfrist. Revidert overordnet samarbeidsavtale trer i kraft fra og med dato for underskrift 

av avtalen. Avtalen evalueres og eventuelt reforhandles når en eller begge parter ber om det. 

Hver av partene kan kreve overordnet samarbeidsavtale revidert dersom vesentlige forutsetninger som 

for eksempler endringer i lovgrunnlaget, forskrifter, finansieringsordninger eller andre vesentlige 

forutsetninger for avtalen endres. 

                                                           
1
  

 Avtale om nasjonal tvisteløsningsnemnd for helse- og omsorgssektoren mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og KS 
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Begge parter er innforstått med at delavtaler og prosedyrer for pasientforløp mv regulerer et 

samarbeidsforhold som er, og skal være, i utvikling. Delavtalene og prosedyrene for pasientforløp kan 

derfor bli endret for å tilpasse utviklingen i samarbeidsforholdet. 

I henhold til lov om Helse- og omsorgstjenester § 6- 5 skal avtalepartene årlig gjennomgå avtalen med 

sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser. Avtalen kan sies opp med ett års frist. Når en av 

partene sier opp avtalen, skal det regionale helseforetaket varsle Helsedirektoratet. 

 

 

12. Innsending av avtaler til Helsedirektoratet 

Plikten til å arkivere og publisere avtalene ligger på de Regionale Helseforetakene. Dette er avtalt 

mellom Helsedirektoratet, de Regionale Helseforetakene og Helse- og Omsorgsdepartementet. 

 

13. Underskrifter 

 

 

Dato: 

 

 

 

Sandefjord kommune      Sykehuset i Vestfold HF 

Ordfører       Styreleder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5178 
Saksbehandler: Lise Tanum Aulie 
 
Planprosess for nytt sykehjem 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
04/2016 Eldrerådet - Sandefjord 17.11.2016 
04/2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 

Sandefjord  
17.11.2016 

05/2016 Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord 22.11.2016 
02/2016 Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning - 

Sandefjord 
22.11.2016 

28/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
42/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
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. 
 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Planprosess for nytt sykehjem 
Vedlegg 2 - Oversiktskart 
Vedlegg 3 - Kartutsnitt tomtealternativer 
Vedlegg 4 - Fremdriftsplan 
 
Dokumenter i saksmappen 
Planprosess for nytt sykehjem 

Oversiktskart 

Kartutsnitt, tomtealternativer 

Framdriftsplan/styringsplan datert 19.05.16 
 
Sammendrag 
Gjennomføring av nytt sykehjem vil fra årsskiftet bli den nye, sammenslåtte kommunens ansvar. 

Det er lagt opp til en stram framdriftsplan for prosjektet og det er anbefalt at tomtevalget tas i 
januar/februar 2017. Det nye sykehjemmet skal være klart til å tas i bruk fra januar 2021, 

Det igangsettes et prosjektarbeid for å avklare hvorvidt vaskeri og kjøkken skal være en del av 
byggeprosjektet eller om disse kan legges separat på en annen tomt. 



 
Bakgrunn 
Bystyret i gamle Sandefjord vedtok i desember 2015 at det skal bygges et nytt og fremtidsrettet 
sykehjem med 174 plasser, og at Nygård bo- og behandlingssenter med 126 plasser samtidig 
legges ned. Dette vil gi en netto tilvekst på 48 plasser. Bakgrunnen var en utredning hvor det ble 
sett på 3 ulike alternativer. I det ene alternativet ble det foreslått en mindre rehabilitering av Nygård 
samt å bygge 48 nye plasser i et demenslandsbykonsept i tilknytning til Nygård. I det andre 
alternativet ble det foreslått en større rehabilitering av Nygård (noe som ville gitt færre plasser i 
eksisterende bygning, men etter Husbankens standard), 48 nye plasser i et demenslandsbykonsept 
i tilknytning til Nygård og ytterligere 54 plasser i et nytt sykehjem. Det tredje alternativet var å bygge 
nytt sykehjem, og det var dette som ble vedtatt. Begrunnelsen var at med Husbankens 
tilskuddsmidler fremsto dette alternativet som det mest kostnadseffektive samtidig som det var best 
for fremtidige beboere. Det nye sykehjemmet skal bygge på demenslandsbytankegangen, men 
oversettes til en Sandefjordsmodell.  Alle tre alternativer ga 174 plasser totalt. 

Formannskapet i gamle Sandefjord vedtok i april 2016 at tre alternative tomter skulle utredes 
nærmere: Sørby-Virik, Haukerød og Virikdammen. 

Formannskapet i gamle Sandefjord behandler sak om planprosess for nytt sykehjem i sitt møte 10. 
november 2016, se vedlegg. For å sikre at det videre planarbeid forankres politisk i den nye, 
sammenslåtte kommunen, legges denne saken frem til behandling i nye Sandefjord. 
 
Saksfremstilling 
Det er arbeidet med en mulighetsstudie for lokalisering av nytt sykehjem på tre aktuelle tomter. På 
et overordnet nivå har alle tomtene forutsetninger for etablering av nytt sykehjem. Arkitekten som 
har gjennomført mulighetsstudiet mener at Haukerød gir de beste forutsetningene. Andre momenter 
som vil ha innflytelse på valg av tomt er det foreløpig ikke tatt stilling til. Dette er blant annet 
reguleringsmessige forhold, grunnforhold, trafikkavvikling, prisforutsetninger og tidspunkt for når 
tomta kan være tilgjengelig for byggestart. Det anbefales at tomtevalget tas i januar/februar 2017. 

Det er avsatt 740 m2 til vaskeri og kjøkken i prosjektet. Hvorvidt disse funksjonene bør ligge i 
tilknytning til sykehjemmet eller om de kan legges separat på en annen tomt, trenger en snarlig 
avklaring. Dette avhenger blant annet av om det skal lages mat og vaskes tøy for flere enn de som 
skal bo i det nye sykehjemmet. Det bør igangsettes et prosjektarbeid for å avklare dette. 

Framdriftsplanen legger opp til at det nye sykehjemmet kan tas i bruk fra januar 2021. 

Økonomi 

I prosjektlederes forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for 2017-2020 i nye Sandefjord er det lagt 
inn 467 mill. kr brutto og 188 netto til nytt sykehjem. Det er forutsatt om lag 280 mill. kr i tilskudd fra 
Husbanken. I Regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt opp til at investeringstilskudd fra 
Husbanken fra 2021 kun skal gå til nye plasser. I dag gis det tilskudd både til utskifting/renovering 
og til nye plasser. Det legges opp til en gradvis innfasing av endringen i perioden 2017-2020. Det er 
forutsatt at det nye sykehjemmet vil få tilskudd som forutsatt i økonomiplanperioden. Det gjøres for 
øvrig oppmerksom på at budsjettrammen for det nye sykehjemmet er satt på et tidlig tidspunkt, 
basert på usikre forutsetninger. 

Det nye sykehjemmet vil gi økte driftskostnader på om lag 50 mill. kr pr. år fra 2021. Dette er utover 
det som brukes på Nygård i dag. 

 
Prosjektleders vurderinger 
I henhold til den demografiske utviklingen vil det være stort behov for styrking av ulike tilbud 
innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Det vil i 2017 bli lagt frem en sak til folkevalgt behandling som 
blant annet vil vise det samlede behovet for heldøgnsbemannede plasser fremover. Ut fra flere 



forhold kan vi ikke avvente en slik samlet oversikt før det tas stilling til denne saken. Det ville 
forsinket prosessen betydelig og kunne innvirket på muligheten for tilskudd fra Husbanken. 

Konklusjon 
Det videre planarbeidet gjennomføres i tråd med forutsetningene i saken. 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Øyvind Riverud 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Eldrerådet - Sandefjord             17.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling tas enstemmig til orientering. 

 

Eldrerådet - 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. 
 

 
 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord              17.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0). 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord s vedtak: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende uttalelse: 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter prosjektleders 
innstilling. 
 

 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord             22.11.2016 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Lise Tanum Aulie orienterte og svarte på spørsmål. 
Økonomi- og stabssjef Øyvind Rivrud svarte på spørsmål. 
 
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende endringsforslag til punkt 2. 
Pkt 2 "HSO-Utvalget anbefaler at videre planarbeid gjennomføres i tråd med 
forutsetningene i saken." 
 
 
Det ble først votert over punkt 1 i prosjektleders innstilling. Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 



Det ble deretter votert over punkt 2 i prosjektleders innstilling opp mot forslag til nytt punkt 
2 fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF. 
Forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjords vedtak: 
 

1. Informasjon om status i planlegging av nytt sykehjem tas til orientering. 

2. HSO-utvalget anbefaler at videre planarbeid gjennomføres i tråd med 
forutsetningene i saken. 

 
 

 

Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning - 
Sandefjord             

22.11.2016 

 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt (19-0). 

 

 

Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning - 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. 

 
 

 

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

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hans Øvrum Arkiv: 614 H12  

Arkivsaksnr.: 15/3725-20    

 

INNSTILLING/BEHANDLING: 

 

Utvalgsbehandling: Dato: 

Eldrerådet 27.10.2016 

Rådet for funksjonshemmede 27.10.2016 

Helse- og sosialutvalget 01.11.2016 

Bygge- og eiendomsutvalg 04.11.2016 

Formannskapet 10.11.2016 

 

 

PLANPROSESS FOR NYTT SYKEHJEM  

 

Rådmannens innstilling til helse- og sosialutvalget: 

Rådmannen anbefaler at helse- og sosialutvalget fatter følgende vedtak:  

 

Informasjon om status i planlegging av nytt sykehjem tas til orientering. 

  

 Helse- og sosialutvalget anbefaler at videre planarbeid gjennomføres i tråd med 

forutsetningene i saken. 
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SAKSUTREDNING: 
 

Bakgrunn: 

Ved behandling av utbygging av institusjonsomsorgen i sak 82/15 gjorde bystyret 17.12.2015 

flg. vedtak: 

 

1. Videre planlegging baseres på at det bygges et nytt og fremtidsrettet sykehjem, i 

henhold saksfremleggets alternativ 3. 

 

2. Det igangsettes en prosess for å identifisere egnet tomt, som også kan være 

hensiktsmessig i forhold til kapasitetsøkning.  
 

3. Det legges fram en egen sak for bygge- og eiendomsutvalget hvor det tas stilling til 

plan og byggeprosess, som gir ferdigstillelse i 2019. 

 

I sak om valg av tomt vedtok formannskapet 12.04.2016 følgende i sak 40/16: 

 

1. Videre prosess for valg av tomt til nytt sykehjem gjennomføres slik det fremgår av 

rådmannens bemerkninger med den endring at tomt 4 ved Ringveien utgår. 

 

2. Rådmannen bes sikre at eldrerådet blir godt inkludert i den videre prosess for valg av 

tomt og planlegging av det nye sykehjemmet. 

 

Basert på vedtaket skal flg. tomtealternativ utredes: Sørby-Virik, Haukerød og Virikdammen. 

(oversiktskart, vedlegg 1) 
 

Bygge- og eiendomsutvalget vedtok 26.05.2016 følgende i sak 16/16: 

 

Forslag til framdriftsplan, datert 19.05.2016, legges til grunn for videre plan- og 

byggeprosess for nytt sykehjem. 

 

Formannskapet orienteres om forutsatt framdrift i møte 07.06.2016. 

 

Framdriftsplan er vist i vedlegg 3. 

 

Formannskapet vedtok 07.06.2016 følgende i sak 101/16: 

  

Informasjon om plan- og byggeprosess for nytt sykehjem tas til orientering. 

 

Rådmannen har i møte 15.09.2016 avklart med ordfører, leder for plan- og utbyggingsutvalget 

og leder for helse- og sosialutvalget at videre saksgang bør baseres på følgende: 
 

 Varsel om regulering aktuelle tomter: 15.10.2016 

 Antatt sluttbehandling reguleringsplan: mai/juni 2017 

 Tomtevalg/romprogram behandles i «gamle Sandefjord»: 

o Rådsmøter  27.10.2016 

o HS-utvalg  01.11.2016 

o BE-utvalg    04.11.2016 

o Formannskap 10.11.2016 
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 Orienteringssak til "nye Sandefjord»: 

o rådsmøte  17.11.2016 

o utvalg   22.11.2016 

o Formannskap 29.11.2016 

 

 Budsjettmessig håndtering vil avklares av kommunestyret den 13.12.2016 etter 

innstilling fra formannskapet 29.11.2016. 

 

 Endelig tomtevalg forutsettes i januar/februar 2017. 

 

Sykehjemprosjektet planlegges med utgangspunkt i ovenstående forutsetninger. Denne saken 

gir status i planarbeidet. 

 

Eierforhold: 

Tomten på Sørby-Virik disponeres av Telemark og Vestfold eiendomsutvikling (TVU). TVU 

har stilt seg positiv til at Sandefjord kommune kan få kjøpe tomt, forutsatt at det oppnås 

enighet om vilkårene. Det er god dialog om utforming av en mulig kjøpsavtale. 

 

Tomten på Haukerød har flere eiere, bla. Hjertnes eiendom (HE) som ivaretar alle eieres 

interesser i samtalene med kommunen. Status i dialog om et mulig kjøp er tilsvarende som for 

tomten på Sørby-Virik.  

 

Det aktuelle området ved Virikdammen eies av Sandefjord kommune. 

 

Regulering: 

Sørby-Virik er i kommuneplanen satt av til boligområde. TVU er i gang med 

områderegulering for et område som omfatter ca. 300 daa og antas å kunne romme rundt 800 

nye boliger. Områdeplanen forventes til 1. gangs behandling i plan- og utbyggingsutvalget 

inneværende år. Parallelt med dette har kommunen varslet detaljregulering for en eventuell 

sykehjemstomt i dette området. Varsel om regulering og planprogram for 

konsekvensutredning (KU) ble sendt ut 15. oktober.  

 

Haukerød er i kommuneplanen dels satt av til offentlig formål (11 daa), dels LNF (18 daa 

dyrka mark). Varsel om regulering og KU for en eventuell sykehjemstomt her ble også sendt 

ut 15. oktober.  

 

Virikdammen er i kommuneplanen avsatt til LNF. Området er uregulert. Det er ikke varslet 

regulering her. 

 

Planlegging bygg: 

Planlegging av nytt bo- og behandlingssenter skal baseres på beboernes behov. 

Døgnrytmeplaner, bemanningsplaner og turnus skal bygges opp basert på en forståelse av 

"hvem som er til for hvem". Holdninger skal være den viktigste byggesteinen i det nye 

senteret som skal ta med seg de gode ideene fra demenslandsbykonseptet i Nederland. 

 

Beboerne skal oppleve minst mulig endring fra det livet da har hatt tidligere. Små og hjemlige 

enheter skal bidra til å gjøre avstanden fra et langt levd liv i eget hjem mindre, samtidig som 

det styrker mulighetene for å oppleve større tilhørighet i gruppen. I bogruppene skal det foregå 
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dagligdagse aktiviteter og lages hyggelige rammer rundt måltidene. Beboerne skal så langt råd 

kunne bo sammen med folk de føler seg hjemme sammen med. 

 

Det tilstrebes fortrinnsvis bygningsmasse med få etasjer hvor beboerne har lett tilgang til 

utearealer og kan bevege seg fritt. Utearealet vil ha større betydning enn i tradisjonelle 

sykehjem. 

 

Beboerne skal gis mulighet til å delta i ulike aktiviteter. Samarbeidet med frivillige skal 

videreutvikles og det skal vektlegges at frivillige skal ha nytte og glede av å bidra. Beboere, 

pårørende og frivillige skal ha tilgang til ulike tilbud, eksempelvis kafé, samt mulighet til å 

handle i butikk. 

 

En administrativ arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til romprogram for sykehjemmet. 

Totalt BRA er ca. 17 000 m2, inklusive arealer til vaskeri og kjøkken. Programmet er fortsatt 

"uferdig" og skal bearbeides videre. Tomtevalg, avklaringer med husbanken og flere andre 

forhold vil ha innflytelse på endelig arealbehov.  

 

Det er i liten grad arbeidet med utforming av bygningskroppen og planløsning. Dette vil være 

avhengig av en rekke forhold, hvor særlig tomtas beskaffenhet og antall etasjer vil være 

avgjørende. Foreløpig foreligger det ikke grunnlag for å arbeide med denne delen av 

prosjektet. 

 

Tomtevalg: 

Arkitektfirmaet Arkitektformidling A/s, med erfaring fra tilsvarende oppdrag, har arbeidet 

med et mulighetsstudie for lokalisering av sykehjem på de tre aktuelle tomtene. Studien viser 

på et overordnet nivå at alle tre tomter har forutsetninger for etablering av nytt sykehjem. 

Samlet sett mener arkitektene at Haukerød gir best forutsetninger. 

 

Andre momenter, som det foreløpig ikke er tatt stilling til, vil også ha innflytelse på valg av 

tomt, blant annet reguleringsmessige forhold, grunnforhold, trafikkavvikling, 

prisforutsetninger og tidspunkt for når tomta kan være tilgjengelig for byggestart.   

 

Økonomi: 

I kommunens økonomiplan 2016 - 2019 er det brutto avsatt 473 mill. kr (eks. mva.) til 

bygging av nytt sykehjem. Beløpet er basert på en rekke forutsetninger, hvorav 174 

pasientplasser (47 nye), et antatt bygningsareal på ca. 17 000 m2 BRA og tilskudd fra 

Husbanken på 280 mill. kr. er de viktigste. 

 

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen nå å endre tilskuddsordningen fra 2021 slik at 

det kun gis støtte til prosjekter som øker det totale antall sykehjemsplasser. Det legges opp til 

en gradvis innfasing av endringen i perioden 2017 - 2020. I denne perioden vil det fortsatt 

være mulig å benytte deler av tilskuddet til utskifting og renovering, Det forutsettes imidlertid 

at fra 2018 skal 40 % av tilskuddet gå til nye plasser, og at denne andelen trappes opp til 60 % 

fra 2019 og til 80 % fra 2020.  

 

Rådmannens merknader. 

Rådmannen legger framdriftsplanen som BE-utvalget vedtok 26.05.2016 til grunn for videre 

planarbeid. Dette forutsetter en svært stram framdrift. Rådmannen har tidligere påpekt at et så 

stort prosjekt, med så mye "nybrottsarbeid", i utgangspunktet burde ha en noe romsligere 
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framdrift med tid til å utvikle gode driftsløsninger og la disse påvirke planløsningen. Bystyrets 

ønske om høy framdrift og usikkerheten rundt Husbankens tilskuddsrammer gjør at 

rådmannen likevel anbefaler at forutsatt framdrift opprettholdes. Slik rådmannen forstår 

regjeringens forslag, vil nytt sykehjem kunne finansieres med de forutsetninger som ligger i 

kommunens økonomiplan. Hvis det oppstår forhold som gir grunnlag for endring av dette, bør 

det legges frem egen sak om videre håndtering.  

 

Prosjektets endelige kostnad henger i stor grad sammen med byggarealet. Foreløpig 

romprogram viser et byggareal omtrent som forutsatt da gjeldende budsjett ble fastlagt. 

Ettersom dette er foreløpige tall, vil det være svært viktig at prosjektet bearbeides med sikte 

på effektiv arealbruk og korte interne transportavstander. Dette henger bl.a. sammen med 

antall etasjer og etasjenes samspill og kontakt med utearealene. Antall etasjer påvirker også i 

stor grad tomtebehovet. I den planfasen prosjektet nå går inn i, er det viktig at dette arbeidet 

blir prioritert. 

 

Det er avsatt samlet 740 m2 til vaskeri og kjøkken i prosjektet. Hvorvidt disse funksjonene 

skal være del av byggeprosjektet, hvorvidt de bare skal betjene sykehjemmet eller også andre 

boliger og institusjoner og hvorvidt det i så fall kan legges separat på en annen tomt, for 

eksempel i Pindsleområdet, trenger snarlig avklaring. Rådmannen ønsker å igangsette et 

prosjektarbeid for å avklare dette. 

 

Ambisjonen om hvordan hjemmet skal fungere og samvirke med frivillige vil være et 

vesentlig element i driftsopplegget. Arbeidet med å utvikle dette vil pågå parallelt med øvrig 

planarbeid.  

 

Reguleringsarbeidet for Sørby-Virik er i hovedsak en detaljering av områdeplanen hvor en 

rekke forhold av betydning allerede er avklart. Reguleringsmessig er dette tomtealternativet 

oversiktlig. Rekkefølgekrav til utbygging av Krokemoveien og samordning med boligbygging 

i området kan likevel gi utfordringer. Rådmannen legger til grunn at det bør inngås en 

utbyggingsavtale som regulerer hvordan nødvendig teknisk infrastruktur best kan finansieres 

og gjennomføres. Rådmannen ser også behov for at kommunen snarlig gjennomfører 

vurderinger av hvordan skolekapasiteten i området er tilpasset ambisjonene om fremdrift for 

boligutbyggingen.  

  

For Haukerødalternativet er det reguleringsmessige utfordringer tilknyttet trafikk og bruk av 

dyrka mark. En første avklaring av dette vil komme når merknader til reguleringsvarsel 

foreligger i begynnelsen av desember. 

 

For Virikdammen er det ikke igangsatt regulering. Bakgrunnen for dette er primært de 

reservasjoner som fremkom ved formannskapets behandling i april, sammenholdt med 

nødvendighet for å prioritere den administrative ressursinnsatsen for å kunne opprettholde den 

fremdrift som er ønsket. Reguleringsprosesser er arbeidskrevende, og administrasjonen er inne 

i en periode med stor arbeidsbelastning. Rådmannen vil også påpeke at mulighetsanalysen 

rangerer dette alternativet etter de to øvrige.   

 

Rådmannen registrerer at mulighetsanalysen vurderer Haukerød som mest egnet, men vil 

understreke at det ikke foreligger nødvendig grunnlag for å konkludere. Som det framgår av 

saken er det flere uavklarte forhold som vil kunne ha tungtveiende innvirkning på valg av 
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tomt. Det er blant annet av denne grunn rådmannen har anbefalt å ta tomtevalget i 

januar/februar neste år. 

 

Budsjettrammen for det nye sykehjemmet er satt på et tidlig tidspunkt, basert på usikre 

forutsetninger. Det foreligger foreløpig ikke grunnlag for å fastslå om rammen må endres, 

men rådmannen vil understreke at det er betydelig usikkerhet knyttet til dette. Rådmannen vil i 

det videre planarbeid fortsatt legge vesentlig vekt på kostnadsbegrensende tiltak, både for de 

investerings- og driftskostnadene sykehjemsprosjektet representerer. Effektiv arealbruk, både 

for tomt og byggareal, er avgjørende viktig i denne sammenheng. 

 

Gjennomføring av nytt sykehjem vil fra årsskiftet bli den nye, sammenslåtte kommunens 

ansvar. Rådmannen har derfor holdt ny rådmann og kommunalsjef orientert om 

prosjektplanleggingen og lagt opp til en saksbehandling hvor prosjektet kan behandles i den 

nye kommunens folkevalgte organer før budsjett for 2017 og økonomiplan fastsettes. 

 

Rådmannen legger opp til at sluttforhandling av avtale om grunnerverv gjennomføres på 

nyåret når prosjektet og reguleringsmessige forhold er bedre avklart. Vilkårene i en 

grunneieravtale vil kunne være viktig i spørsmål om tomtevalg. Avtalepremisser og øvrige 

forhold ved tomtevalg bør derfor behandles samordnet. Grunneierne er inneforstått med at 

dette innebærer et skifte i kommunens administrative ansvar for forhandlingene. 

 

 

Dokumenter i saken: 

 

1. Oversiktskart 

2. Kartutsnitt, tomtealternativer 

3. Framdriftsplan / styringsplan dat. 19.05.16 

 

 



















SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5175 
Saksbehandler: Lise Tanum Aulie 
 
Egenbetaling i kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
03/2016 Eldrerådet - Sandefjord 17.11.2016 
03/2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 

Sandefjord  
17.11.2016 

06/2016 Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord 22.11.2016 
29/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
43/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
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 
 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester 
 
Dokumenter i saksmappen 
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
Sammendrag 
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester regulerer hva kommunene kan 
kreve i egenandel. Utover denne er det rom for noen lokale tilpasninger. Bofradrag har vært ulikt 
praktisert i Stokke, Andebu og Sandefjord. Prosjektleder foreslår nå at alle enslige skal få bofradrag 
i inntil 3 måneder utover friperioden. I tillegg gis det bofradrag til alle som har korttidsopphold i 
institusjon som varer over 60 døgn. Kommunen bør likestille gifte og samboende, slik at begge har 
de samme rettigheter knyttet til forsørgerfradrag. 

Bakgrunn 
Kommunen krever egenandel for opphold i institusjon. Forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester regulerer hva kommunene kan kreve i egenandel. I tillegg er det rom for 
noen lokale tilpasninger knyttet til fradrag i beregningsgrunnlaget. Sistnevnte har vært noe ulikt 
praktisert i Stokke, Andebu og Sandefjord. 

Saken legges frem til politiske behandling for at nye Sandefjord skal ha en enhetlig innkreving av 
egenandel for opphold i institusjon. 

 



Saksfremstilling 

Egenbetaling i institusjon 

Kapittel 1 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester omhandler 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv., se vedlegg. 

I forskriften står det at kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon, som nevnt i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav C når kommunen helt eller delvis dekker 
utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet garanti for oppholdet. 

Det kan ikke kreves egenandel for korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres 
omsorgsoppgaver eller for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. 

Egenandelen må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene. Av inntekter inntil folketrygdens 
grunnbeløp (92 576 kr. pr. mai 2016), fratrukket et fribeløp på 8 000 kr pr. år, kan det kreves betalt 
75 prosent årlig. Av inntekter over folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. 

For langtidsbeboere kan krav om egenandel først gjøres gjeldende etter en måned regnet fra 
innflyttingsdato. Det gis altså en friperiode på 1 måned. 

Kommunen kan ta betaling på inntil 155 kr. pr. døgn for korttidsopphold og inntil 80 kr for det 
enkelte dag- eller nattopphold. Satsene er fra Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Det 
kan tas betaling for korttidsopphold fra første døgn. 

Fradrag - ulik praksis i Stokke, Andebu og Sandefjord 

Ulikhetene i de tre kommunene er knyttet til fradrag i beregningsgrunnlaget. Forskriftens § 5 har 
bestemmelser om hvilke fradrag som skal gjøres når den som oppholder seg på institusjon har 
hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn, eller helt eller delvis forsørger barn over 18 år. 
Fradragene skal sikre at de hjemmeboende har igjen nok midler til å klare seg selv om det betales 
for institusjonsopphold. Det er rom for å bruke skjønn i vurderingen av fradragene. Fradragene skal 
minst tilsvare de brutto pensjonsytelser ektefelle/barn ville fått fra folketrygden dersom 
institusjonsbeboeren var død. Dette kalles forsørgerfradrag.  

I tillegg til forsørgerfradrag kan det gis fradrag for boutgifter. Dette er ikke et lovpålagt fradrag, og 
det er ulikt hvordan dette har vært praktisert i Stokke, Andebu og Sandefjord. 

I Stokke gis det fradrag for faktisk dokumenterte boutgifter i inntil 3 måneder. Frimåneden er 
inkludert i disse 3 månedene, slik at det reelle fradraget kun er i 2 måneder. Det gis fradrag for 
husstandens samlede boutgifter og ikke kun beboers andel. Alle får fradrag, uansett om de er 
enslige eller har hjemmeboende ektefelle/samboer. Regelen om 3 måneder fravikes unntaksvis når 
beboer på institusjon er ung og har hjemmeboende ektefelle/samboer og barn.  

I Andebu gis det fradrag for faktisk dokumenterte utgifter etter søknad fra alle. Enslige kan få 
fradrag for inntil 3 måneder. Dersom boligen blir solgt eller utleid i løpet av denne perioden, 
avkortes fradragstiden. Beboere med hjemmeboende ektefelle/samboer eller hjemmeboende barn 
under 18 år kan få fradrag i den perioden de er på institusjon. Kommunen foretar en skjønnsmessig 
vurdering av størrelsen på fradraget.  

I Sandefjord gis det fradrag på faktisk dokumenterte utgifter i inntil 6 måneder. Det er kun enslige 
som får fradrag. Det gis et maksimalt fradrag på 4 206 kr pr. måned og utgiftene må være knyttet til 
primærbolig.  



 

Vurdering av alternativer 

I nye Sandefjord bør innkreving av egenbetaling gjøres på samme måte for alle som er på 
institusjon.  

Alle som har hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn, eller helt eller delvis forsørger barn 
over 18 år vil få forsørgerfradrag i beregningsgrunnlaget. I tillegg kan det vurderes å gi bofradrag til 
alle, eller om dette kun skal gis til enslige uten forsørgeransvar for barn. 

Det er mulig å gi bofradrag til alle, slik som det gjøres delvis i Stokke og Andebu. Dette vil lette 
overgangen økonomisk for beboer ved innflytting, og vil gi tid til omstilling for hjemmeboende. Det 
foretas i såfall ingen skjønnsvurdering og det vil være lik praktisering for alle uavhengig av hva 
slags økonomi de har. Dette vil komme i tillegg til forsørgerfradrag, som er ment å skulle ivareta 
hjemmeboende og barn som forsørges. En konsekvens vil være at det gis fradrag til personer som 
ikke har behov for dette. For kommunen vil dette gi lavere inntekter fra egenbetaling enn det som 
ligger i budsjettforutsetningene. Mindreinntekten kan anslås til 700 000 kr pr. år. 

Å gi fradrag kun til enslige vil lette overgangen økonomisk for beboer ved innflytting og vil gi tid til 
avvikling av egen bolig. For kommunen vil dette gi de inntekter omtrent som forutsatt i budsjettet. 
Dette vil medføre at noen færre får fradrag enn de som har dette i de tre kommunene i dag. Det er 
imidlertid anledning til å vurdere særfradrag for beboere med dårlig økonomi. 

Bofradraget bør uansett hvilket alternativ som velges være et maksimalt beløp som det kan gis 
fradrag for etter faktisk dokumenterte utgifter. Utgifter som bør inngå er husleie, avdrag boliglån 
(boliglånet må være tatt opp før innflytting), energi, kommunale avgifter, boligforsikring (bygning), 
fastavgift telefon og abonnementsutgifter til boligalarm.  

Beboere som har korttidsopphold i institusjon som varer over 60 døgn, skal etter 60 døgn betale 
etter satser for langtidsopphold. Her kan det vurderes å gi bofradrag til alle som er på 
korttidsopphold som varer over 60 døgn, og hvor det planlegges at de skal hjem til egen bolig etter 
oppholdet i institusjon. Dette vil forenkle saksbehandlingen for kommunen og situasjonen for 
beboer. Dette gir ingen vesentlige økonomiske konsekvenser. 

I spesielle tilfeller er det rom for å bruke skjønn. Dette gjøres i enkelte tilfeller i de tre kommunene i 
dag, og bidrar til å sikre forutsigbarhet for den som bor på institusjon og de hjemmeboende.  

Ektefelle – samboer 

Etter forskriften er det kun ektefeller som har rett på forsørgerfradrag. Samboere faller utenfor 
forskriften i denne forbindelse. Det vil si at kommunen ikke har plikt til å vurdere om beboer skal ha 
forsørgerfradrag dersom vedkommende har en hjemmeboende samboer. Kommunen kan likevel 
velge å likestille gifte og samboende. Dette har vært praksis i Stokke, Andebu og Sandefjord.  

Økonomi 

Det er budsjettert med om lag 56 mill. kr i egenbetaling fra institusjon. Dette er for totalt 389 plasser, 
hvorav 299 er langtidsplasser og 90 er korttidsplasser. 

Dersom det gis bofradrag for alle vil dette gi lavere inntekter fra egenbetaling enn det som er 
forutsatt i budsjettene med ca. 700 000 kr pr. år. Bofradrag for kun enslige vil gi om lag de 
inntektene som er forutsatt. 



 

Prosjektleders vurderinger 
Kommunen må følge Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, men 
velger selv om den skal følge forskriftens maksimalsatser eller ikke. Prosjektleder anbefaler at 
Sandefjord kommune følger maksimalsatsene i forskriften ved innkreving av egenbetaling i 
institusjon.  

Prosjektleder vil også anbefale at det gis bofradrag til enslige. Dette vil lette overgangen økonomisk 
for beboer ved innflytting og vil gi tid til avvikling av egen bolig. Alle som har hjemmeboende 
ektefelle eller mindreårige barn, eller helt eller delvis forsørger barn over 18 år ivaretas ved 
forsørgerfradrag og dette bør være tilstrekkelig for disse. Å gi bofradrag til enslige vil ikke gi 
kommunene mindreinntekter, slik bofradrag til alle ville gitt.  

I tillegg bør det gis bofradrag til alle som har korttidsopphold i institusjon som varer over 60 døgn.  

Bofradraget bør gis i maksimalt 3 måneder etter friperioden. For 2017 bør det maksimale beløpet 
som gis i bofradrag pr. måned være 5 500 kr. Dette er noe høyere enn det som gjennomsnittlig gis i 
fradrag i de tre kommunene i dag. Beløpet bør reguleres årlig, og bør følge veksten i grunnbeløpet i 
Folketrygden.  

Kommunen bør likestille gifte og samboende, slik at disse har de samme rettigheter knyttet til 
forsørgerfradrag. 

Det brukes skjønn i vurderingen av spesielle tilfeller. 

Endringene som foreslås vil kun gjelde fremtidige beboere på institusjon. De som allerede bor der 
følger de vedtak og den praksis som gjelder i dag. 
 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Øyvind Riverud 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Eldrerådet - Sandefjord             17.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig godkjent.  

 

Eldrerådet - Sandefjords 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 

 
 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord              17.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling med tillegg fremmet av Synnøve Hansen ble enstemmig vedtatt 
(11-0) 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord s vedtak: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende uttalelse: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter prosjektleders innstilling med 
følgende tilleggsforslag: 

I beregning av måneds- og timebetaling for praktisk 
bistand, endres nivå 2 fra 2-3 G til 2-4 G. Dette for å skjerme blant annet unge uføre. 

 
 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord             22.11.2016 
 
Behandling: 
Økonomi- og stabssjef Øyvind Rivrud svarte på spørsmål. 
 
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende forslag til ledetekst til vedtaket: 
HSO-utvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak 
 
 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt med ledetekst. 
 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjords vedtak: 
HSO-utvalget anbefaler at kommunestyret fatter 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 
 

 
 

 

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

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
 

 
 

 

 
 
  















SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5149 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2018-2021 - Høringsuttalelse fra 
Sandefjord kommune 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
02/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
30/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
44/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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) 
 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Høring av forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 
Vedlegg 2 - Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 invitasjon dialog spleiselag 
 
Dokumenter i saksmappen 
Formannskapet i Sandefjord (0706) (102/15)- Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2018-
2021,innspill fra Sandefjord kommune 

Hovedutvalg for miljø og plansaker i Andebu kommune (43/15) – Innspill fra Andebu kommune til 
handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.  

Hovedutvalg Plan og miljø i Stokke kommune (møte 14.10.2015) – Innspill fra Stokke kommune til 
handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 

 
Bakgrunn 
Hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune har den 6. september 2016 vedtatt å 
sende forslag til Handlingsprogram (HP) for fylkesveger 2018-2021 på høring.  

I høringsperioden har kommunene mulighet til å foreslå spleiselagsprosjekter, og til å søke dialog 
med fylkeskommunen om å få slike prosjekter inn i handlingsprogrammet. 

 



Frist for uttalelse er 20. desember 2016.  
 
Saksfremstilling 
 

Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet 

Hovedutvalg for samferdsel og areal fattet følgende vedtak i sak om handlingsprogram for 
fylkesvegnettet 2018-2021, sak 70/16: 

1. Forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 sendes på høring til kommunene I 
Vestfold. 

2. Kommunene inviteres i høringsperioden til å foreslå aktuelle samarbeidsprosjekter. 

3. Fylkesrådmannen får i fullmakt å innlede forhandlinger om spleiselag for prosjekter I tråd 
med de vedtatte vedtatte retningslinjene for spleiselagsordningen for fylkesveg (FT sak 
22/16). 

4. Fylkesrådmannen innarbeider prosjekter som er aktuelle for spleiselag og enklere standard 
enn det SVV vegnormaler foreskriver, og legger frem justert forslag til handlingsprogram for 
fylkesveg for sluttbehandling i fylkestinget. 

5. Tiltak 9 under punkt 5.2.4 i saksutredningen flyttes opp til punkt 7 slik at tiltakene 7 og 8 
skyves en plass ned. 

Saken drøfter bakgrunn for og viser investeringsprosjekter som er foreslått på fylkesvegnettet i 
Vestfold i perioden 2018-2021. Prosjektene er delt inn i 7 programområder: planlegging/ løpende 
oppgaver, miljøtiltak, by/ samfunnsutviklingsprosjekter, forfall, gang- og sykkelvegtiltak, 
trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak. Den økonomiske rammen er 405,2 mill.kr. Det største 
satsningsområdet er gang- og sykkelvegtiltak med 150 mill.kr., hvor av 20 mill. kr. er avsatt til 
«Trafikksikkerhetsordningen» (på fylkesveg) som er samarbeidsprosjekter mellom kommunene og 
fylkeskommunen.      

Prosjekter som tidlig er spilt inn som spleiselag, og der det foreligger formelle kommunale vedtak 
om spleiselag, er allerede vurdert i foreliggende høringsforslag. Fire spleiselagsprosjekter i 
Holmestrand, Sande og Larvik er allerede tatt inn i høringsforslaget.  

I nye Sandefjord (0710) er følgende prosjekter foreslått (marginalprosjekter er ikke tatt med):  

Prosjekt Tiltak Kostnad 
mill. kr.  

Forfallsprosjekter   
Fv. 312 Gravdal-Lønnskollen  
(Andebu/ Re) 

Forsterknings- og dreneringstiltak  6 

Fv. 312 Sem- Gravdal  
(Andebu/ Stokke / Tønsberg) 

Forsterkningstiltak 10 

Fv. 260 Kilen (Sandefjord) Utbedring av støttemur 2,2 
Fv. 306 Hvarnes- Dalsroa  
(Larvik/ Andebu) 

Skred / fjellsikring 1 

Gang- og sykkelvegtiltak   
Fv 275 Dølebakken/ Lingelemveien 
(Frøyas vei-Ringveien, Sandefjord) 

Sykkelveg og fortau. Siste del av 
igangsatt prosjekt. Skolevei, 
hovedsykkelrute (missing link) 

40 



Fv 303 Hystadveien  
(Strandpromenaden- Haukeveien, 
Sandefjord) 

Oppgradering av dårlig eksisterende 
anlegg for gående og syklende. 
Skolevei, hovedsykkelrute 

20 

Trafikksikkerhetstiltak   
Fv. 251 Lingelemkrysset 
(Sandefjord) 

Kryssutbedring. Betydelig høyere 
ulykkestall en normaltall. God kost-
nytte effekt i sammenheng med gs-
prosjektet i Dølebakken/ 
Lingelemveien 

15 

Fv 303. Haukeveien (Sandefjord) Kryssutbedring. God kost-nytte effekt i 
sammenheng med gs-prosjektet i 
Hystadveien 

10 

Kollektivtiltak   
Fv. 305 Kodal (Andebu) Etablering av kollektivknutepunkt, vil 

betjene Kodal sentrum, skole og 
barnehage 

10 

 

Det er flere prosjekter i Sandefjord kommune (0710) på marginallista i handlingsprogrammet. 
Prosjekter på marginallista er ikke finansiert. 

Trafikksikkerhetsordningen som omfatter prosjekter på kommunal veg dekkes over driftsbudsjettet 
til fylkeskommunen. Ordningen økes fra 5 til 9 mill. kr. årlig, fylkeskommunen dekker tiltak på 
kommunal vei med 70 % av kostnadene etter en årlig søknadsrunde.   

Spleiselagsprosjekter 

Administrasjonen har gjennomført uforpliktende forhandlinger med fylkeskommunen om aktuelle 
spleiselagsprosjekter i Sandefjord kommune (0710). Følgende spleiselagsprosjekter er drøftet: 

· Fv. 255 Krokemoveien (Sportsveien- Ringveien), Sandefjord. Hovedsykkelrute, Skolevei, 
pågående planarbeid for boligutbygging i Sørby-Virik området som vil kunne utløse behov for 
tiltak for gående og syklende der det i dag mangler anlegg, med mulig bidrag fra innbygger. 
Prosjektet er prioritert øverst på marginallista i handlingsprogrammet.  

· Fv. 560 Dalenveien (Dalen- Vennerød), Stokke. Gang- og sykkelveg fra Dalen til Vennerød 
skole for å sikre myke trafikanter. Prosjektet er ikke på marginallista i handlingsprogrammet.  

· Fv. 307 Vestre Andebu vei, Døvlehamna, Andebu. Gang- og sykkelveg for å sikre myke 
trafikanter, strekningen er også skolevei. Prosjektet er ikke på marginallista i 
handlingsprogrammet 

 Fylkeskommunen er positiv til å gå videre med forhandlinger om spleiselag for Fv. 255 
Krokemoveien. Dersom det skal forhandles videre om de andre prosjektene, mener 
fylkeskommunen at det må ses i forhold til de prosjektene i Sandefjord kommune (0710) som 
allerede er inne i handlingsprogrammet og eventuelt omprioriteres.  

 
Kommunens prioritering 

De prosjekter som Stokke kommune har prioritert ved tidligere innspill er ikke tatt med i 
handlingsprogrammet. Av Andebu kommunes innspill er kollektivknutepunkt i Kodal som er 
kommunens 2. prioritet inne i programmet. Sandefjord kommunes (0706) øverste prioriterte prosjekt 
Fv. 275 Dølebakken-Lingelemveien og Fv. 303 Hystadveien som er kommunens 3. prioritet er inne i 
programmet. Fv. 255 Krokemoveien på marginallista er kommunens 7. prioritet.    



Forhandlingsutvalgets utredning 

I forbindelse med sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner ble det i de tre 
kommunene fattet vedtak om at Forhandlingsutvalgets utredning legges til grunn. Utredningen 
beskriver blant annet følgende:  

“Det må aktivt arbeides med spørsmålet om ny fylkesvei 305 fra Kodal til Fokserød”. 

I tillegg til fylkesvei 305 skal fylkesveien Borgeskogen – Andebu samt nye veier fra Sandefjord via 
Torp Øst til Tassebekk og fra Tassebekk til Stokke sentrum prioriteres. Det samme gjelder ny vei 
fra Stokke sentrum til Torp Øst.  

Det må arbeides aktivt for en ringvei rundt Stokke sentrum. Videre skal det arbeides for en god 
løsning på trafikkutfordringene langs dagens fylkesvei 303 gjennom Vear/Hogsnes-området.» 

Vurderinger 

Det er positivt at prosjekter som Sandefjord (0706) og Andebu kommuner har pekt som viktige er 
prioritert i handlingsprogrammet. Gjennomføring av tiltak i Lingelemkrysset og Haukeveien i samme 
prosjekt som gs-prosjektene i Dølebakken / Lingelemveien og Hystadveien vil gi en god kost - nytte 
effekt. 

Videreføring av prosjektet Sykkelbyen Sandefjord er viktig, ny avtale mellom Sandefjord kommune 
(0706), Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen om videreføring frem til 2020 er inngått. 
Dette vil bidra både til bedret folkehelse, reduserte klimagassutslipp og bedret lokal luftkvalitet. 
Tiltak på hovedsykkelruter i fylkesvegnettet som foreslått i handlingsprogrammet er viktig for å øke 
sykkelandelen av det totale trafikkarbeidet. 

Spleiselagsordningen kan bidra til at flere viktige anlegg, eksempelvis for gående og syklende, blir 
bygget. Ordningen er spesielt aktuell ved stor boligutbygging som utløser behov for slike anlegg, og 
der utbygger bidrar finansielt til utbyggingen. For tiden pågår det et omfattende planarbeid for 
boligutbygging i Sørby-Virik området, og det er opprettet dialog med utbygger om finansielt bidrag til 
blant annet anlegg for gående og syklende langs hovedsykkelruta Krokemoveien. Det er ikke 
anlegg for gående og syklende i Krokemoveien i dag på strekningen Sportsveien-Raveien. Her er 
det allerede i dag store boligområder som i tillegg til den nye utbyggingen har behov for gang- og 
sykkelanlegg. Videre forhandlinger med fylkeskommunen om spleiselag for gang- og sykkelanlegg 
langs Krokemoveien bør derfor gjennomføres.  

 Aktuell trasé for planlagt nytt vann- og avløpsanlegg mellom Vårnes og Fosnes er delvis 
sammenfallende med gang- og sykkelveg langs Fv. 560 Dalenveien. Det kan derfor være aktuelt å 
se prosjektene i sammenheng og i et spleiselag med fylkeskommunen. Eventuell bygging av vann- 
og avløpsanlegget ligger imidlertid noen år frem i tid, det er derfor vurdert at et eventuelt spleiselag 
må drøftes med fylkeskommunen på et senere tidspunkt.  

I kommuneplanen til Andebu er det avsatt områder for boligutbygging som vil kunne utløse behov 
for gang- og sykkelveg langs Fv. 307 Vestre Andebu vei. Det er imidlertid ikke igangsatt 
reguleringsarbeid for dette. Nytt vann- og avløpsanlegg på strekningen kan også være aktuelt. Et 
eventuelt spleiselag bør vurderes på et senere tidspunkt.  

Ny Kodalvei fra Fokserød til Kodal er på marginallista til handlingsprogrammet. Prosjektet er 
omfattende og kostbart og vil ved en høy prioritering kunne medføre at andre viktige tiltak ikke blir 
gjennomført. 

 



Økonomiske konsekvenser 

Investeringstiltak på fylkesvegnettet finansieres i hovedsak av fylkeskommunen. Eventuelt bidrag 
fra kommunen til spleiselagsprosjekter vurderes i de enkelte tilfeller og tas opp som egen sak. Det 
er satt av midler til kommunens andel i prosjektleders forslag til økonomiplan 2017-2020 som helt 
eller delvis kan dekke utgiften.  

 
Prosjektleders vurderinger 
Det er hensiktsmessig å dele de forskjellige tiltakene i ulike kategorier, på samme måte som det er 
gjort i handlingsprogrammet for fylkesveinettet. Gang- og sykkelveg kan prioriteres, de andre 
tiltakene er det vanskeligere å vurdere. Tabellen under viser forslaget til prioritering av gang- og 
sykkelvegtiltak, samt de andre tiltakene som er nevnt i saken og tidligere innspill fra Stokke, 
Andebu og Sandefjord kommune (0706). 

Gang- og sykkelvegtiltak  Tiltak  Prioritet  
Lingelemveien 
(Midtåsveien-Ringveien)  

Sykkelfelt og fortau  1  

Vesterøyveien (Kilen-
Framnesveien)  

Sykkelveg og fortau  2  

Hystadveien (Stub- Store 
Berganveien)  

Oppgradering av 
eksisterende anlegg for 
syklende og gående  

3  

Bottenveien (Åbol 
barnehage- Raveien)  

Gang- og sykkelveg m/ 
utvidet skulder  

4  

Gokstadveien (Bjerggata-
Øvre Gokstadvei)  

Sykkelfelt og fortau  5  

Håskenveien 
(Hoksrødveien- Skabos 
vei) 

Gang- og sykkelveg 6 

Veløyveien (Industriveien-
Asnesveien)  

Gang- og sykkelveg  7  

Håskenveien 
(Andebuveien-Andebu 
kirke) 

Gang- og sykkelveg 8 

Kilgata-Brygga-
Strandpromenaden  

Gang- og sykkelveg / 
sykkelveg og fortau  

9  

Fv. 303 (Sandskje-
Bogen) 

Gang- og sykkelveg 10  

Fv. 557 (Tassebekk) Gang- og sykkelveg 11 
 

Spleiselagsprosjekter  Tiltak  Prioritet  
Krokemoveien-Peder 
Bogens gate 
(Sandefjordsveien-
Ringveien) 

Sykkelfelt og fortau  1  

Fv 560 Dalenveien 
(Dalen- Vennerød)  

Gang- og sykkelveg  2  

Fv. 307 Vestre Andebu 
vei (Døvlehamna)  

Gang- og sykkelveg 3  

 

 



Trafikksikkerhetstiltak  Tiltak  
Sandefjordsveien (Peder Bogens gate x 
Sandefjordsveien)  

Tiltak i kryss (må vurderes nærmere)  

Sandefjordsveien (Høsts gate x 
Sandefjordsveien)  

Tiltak i kryss (må vurderes nærmere)  

Sandefjordsveien (Strandpromenaden x 
Sandefjordsveien)  

Tiltak i kryss (må vurderes nærmere)  

Hystadveien (Haukeveien x 
Hystadveien)  

Tiltak i kryss (må vurderes nærmere)  

Sandefjordsveien  Strekningstiltak  
Kilgata  Strekningstiltak  

 

Andre tiltak  
Sykkelbyen Sandefjord  Videreføring av prosjektet  
Shared space Stokke sentrum 
Detaljprosjektering omkjøringsvei Stokke sentrum 
Tassebekk – Nilsesvingen  Ny vei  
Kodalvei  Ny vei fra Fokserød til Kodal  
Øvrige tiltak i Forhandlingsutvalgets 
utredning  

Veitiltak  

 

Kollektivtiltak  
Kodal Kollektivknutepunkt 
Hjertnespromenaden  Kollektivknutepunkt  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             

Prosjektleder                                                                                 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Trond Clausen 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 Trond Clausen ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt med nytt pkt. 5 (18-0). 
 

 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Hovedutvalget for miljø- og plansaker 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. 

 
 

 

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. 
 
Prosjektleders innstilling med nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt 19-0. 
 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
 



 
 

 

 
 
  































































































SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/4755 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Avgiftssatser for 2017 for vann, avløp, renovasjon og septik. 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
03/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
31/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
45/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
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 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Bilag 1 til 4 - Avgiftssatser for 2017 
 
Dokumenter i saksmappen 
Sak om beregning av selvkost for kommunale tjenester vedtatt av Fellesnemnda 11.10.2016 
(112/2016).  

Sak om disponering av fond på selvkostområdet vedtatt av Fellesnemnda 14.06.2016 (061/2016).   

 
Sammendrag 
Basert på prosjektleders budsjettforslag for 2017, er vannavgiften for et standardabonnement 2.017 
kr, avløpsavgiften for et standardabonnement er 3.011 kr, renovasjonsavgiften 1.830 kr, og 
septikavgiften for standardabonnement (1 fastavgift + levert 3 m3 septik) er 1.250 kr.  
Tilknytningsavgift for vann og avløp beregnes med hensyn til en pris pr m2 på 70 kr for vann og 90 
kr for avløp. Stengegebyr og plombering for 2017 er 858 kr. Alle priser eksklusiv mva.  

 
Bakgrunn 

I denne saken gjøres rede for vesentlige forhold vedrørende avgiftssatsene for vann, avløp, 
renovasjon og septik. I henhold til forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr skal det, før 
kommunestyret gjør vedtak om gebyrenes størrelse, foreligge et overslag over kommunens antatte 
kostnader til investeringer, drift og vedlikehold på vann- og avløpssektoren for de nærmeste årene. 
For renovasjon og septik gjelder Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven 
skal kostnadene fullt ut være dekket inn gjennom gebyrene. For avfall som kommunen har plikt til å 



samle inn, motta og/eller behandle må gebyret ikke overstige kommunens kostnader.  

Fellesnemnda har tidligere behandlet saker som har betydning for beregning av avgiftene for 2017. 
Det vises til sak 061/2016 Disponering av fond på selvkostområdet, som ble behandlet i møtet den 
14. juni 2016 og til sak 112/2016 Selvkost for kommunale tjenester i nye Sandefjord – innretning på 
betalingsregulativene for kommunale avgifter og gebyrer for 2017 som ble behandlet i møtet 11. 
oktober 2016. 
 

Saksfremstilling 
Generelle bestemmelser om gebyrer og avgifter er å anse som forskrifter. Av forvaltningslovens § 
37 fremgår at kommunen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Berørte 
parter skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. I tråd 
med dette er endringer av avgiftene annonsert i dagspressen med frist for å gi uttalelse før 
kommunestyrets behandling av budsjettet og denne saken. 

Avgiftsgrunnlaget for vann, avløp, renovasjon og septik samt forslag til nye avgiftssatser for 2017 
fremgår av bilag 1, 2, 3, og 4.  

Avgiftsgrunnlaget er bygget opp etter prinsipper gitt i Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester. Beregning av avgiftene er tilpasset departementets nye 
retningslinjer H-3/14 Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 
I avgiftsgrunnlaget er de indirekte kostnadene innarbeidet med andel av utgifter til støttefunksjoner 
og tilleggsytelser. Avskrivningsperioden følger periodene som er angitt i forskrift om årsregnskap og 
årsberetning av 15.12.00. Renten er basert på 5-årig SWAP-rente med tillegg på 0,5 %-poeng og 
det er lagt til grunn 2,25 % i 2017, 2018 og i 2019 og 2,5 % i 2020.  

Nedenfor følger en oversikt som viser de forskjellige kostnadskomponentene innenfor 
avgiftsområdene vann, avløp, renovasjon og septik. Avgiftsgrunnlaget består som vist i oversikten i 
hovedsak av direkte utgifter, men for avløp utgjør kapitalkostnader en vesentlig andel av 
kostnadene. 

  Vann Avløp Renovasjon Septik 
Direkte utgifter 89 % 75 % 95 % 76 % 
Indirekte 
kostnader 

3 % 2 % 3 % 8 % 

Kapitalkostnader 8 % 23 % 2 % 16 % 
Inntekter av 
avgifter 

-86 % -94 % -96 % -81 % 

Til/fra fond (+/-) -14 % -6 % -4 % -19 % 
 

Avgiftene er beregnet slik at inntektene i sin helhet skal dekke alle utgifter og kostnader på 
området, med avregning mot fond 

Innsatsen innenfor de områdene som denne saken omfatter er basert på en videreføring av etablert 
drift i Stokke, Andebu og Sandefjord (0706). Det er også forutsatt en videreføring av løpende 
investeringsprosjekter, slik disse ble vedtatt i de 3 kommunene. I tillegg er det nedenfor gjort rede 
for vesentligste endringer i budsjettet.  
 

 

Endringer innenfor vannforsyningen 



Driftsrammen for vann er i hovedtrekk en videreføring av sist vedtatte budsjett for de 3 kommunene.  

Budsjettert utgift til vannkjøp er justert med hensyn til nye priser fra Vestfold Vann IKS og et samlet 
forbruk på ca 8,0 mill. m3. 

Driftsrammen er endret som følge av grensejusteringen for Vear og denne endringen er basert på 
forutsetningene som fremgår av Fellesnemndas behandling av sak 077/2016 Grensejustering og 
virksomhetsoverdragelse Vear.  

Det er budsjettert med investeringer på til sammen 25,4 mill. kr i 2017. I tillegg kommer utskifting av 
biler og maskiner med netto 725.000 kr. 

Endringer innenfor avløp 

Driftsrammen for avløp er i hovedtrekk en videreføring av sist vedtatte budsjett for de 3 
kommunene.  

Driftsrammen er endret som følge av grensejusteringen for Vear og denne endringen er basert på 
forutsetningene som fremgår av Fellesnemndas behandling av sak 077/2016 Grensejustering og 
virksomhetsoverdragelse Vear.  

Det er budsjettert med investeringer på til sammen 30,6 mill. kr i 2017. I tillegg kommer utskifting av 
biler og maskiner med netto 1.375.000 kr. 

Endringer innenfor renovasjon 

Driftsrammen for renovasjon er i hovedtrekk en videreføring av sist vedtatte budsjett for de 3 
kommunene.  

Driftsrammen er endret som følge av grensejusteringen for Vear og denne endringen er basert på 
forutsetningene som fremgår av Fellesnemnds behandling av sak 077/2016 Grensejustering og 
virksomhetsoverdragelse Vear.  

Det er budsjettert med investeringer på til sammen 1,7 mill. kr i 2017, som gjelder utskifting av biler 
og maskiner. 

 
Dokumenter i saksmappen 
Sak om beregning av selvkost for kommunale tjenester vedtatt av Fellesnemnda 11.10.2016 
(112/2016).  

Sak om disponering av fond på selvkostområdet vedtatt av Fellesnemnda 14.06.2016 (061/2016).   

 
Sammendrag 
Basert på prosjektleders budsjettforslag for 2017, er vannavgiften for et standardabonnement 2.017 
kr, avløpsavgiften for et standardabonnement er 3.011 kr, renovasjonsavgiften 1.830 kr, og 
septikavgiften for standardabonnement (1 fastavgift + levert 3 m3 septik) er 1.250 kr.  
Tilknytningsavgift for vann og avløp beregnes med hensyn til en pris pr m2 på 70 kr for vann og 90 
kr for avløp. Stengegebyr og plombering for 2017 er 858 kr. Alle priser eksklusiv mva.  

 
 
Bakgrunn 



 

I denne saken gjøres rede for vesentlige forhold vedrørende avgiftssatsene for vann, avløp, 
renovasjon og septik. I henhold til forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr skal det, før 
kommunestyret gjør vedtak om gebyrenes størrelse, foreligge et overslag over kommunens antatte 
kostnader til investeringer, drift og vedlikehold på vann- og avløpssektoren for de nærmeste årene. 
For renovasjon og septik gjelder Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 
skal kostnadene fullt ut være dekket inn gjennom gebyrene. For avfall som kommunen har plikt til å 
samle inn, motta og/eller behandle må gebyret ikke overstige kommunens kostnader.  

Fellesnemnda har tidligere behandlet saker som har betydning for beregning av avgiftene for 2017. 
Det vises til sak 061/2016 Disponering av fond på selvkostområdet, som ble behandlet i møtet den 
14. juni 2016 og til sak 112/2016 Selvkost for kommunale tjenester i nye Sandefjord – innretning på 
betalingsregulativene for kommunale avgifter og gebyrer for 2017 som ble behandlet i møtet 11. 
oktober 2016.  
 
Saksfremstilling 
 

Generelle bestemmelser om gebyrer og avgifter er å anse som forskrifter. Av forvaltningslovens § 
37 fremgår at kommunen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Berørte 
parter skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. I tråd 
med dette er endringer av avgiftene annonsert i dagspressen med frist for å gi uttalelse før 
kommunestyrets behandling av budsjettet og denne saken. 

Avgiftsgrunnlaget for vann, avløp, renovasjon og septik samt forslag til nye avgiftssatser for 2017 
fremgår av bilag 1, 2, 3, og 4.  

Avgiftsgrunnlaget er bygget opp etter prinsipper gitt i Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester. Beregning av avgiftene er tilpasset departementets nye 
retningslinjer H-3/14 Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 
I avgiftsgrunnlaget er de indirekte kostnadene innarbeidet med andel av utgifter til støttefunksjoner 
og tilleggsytelser. Avskrivningsperioden følger periodene som er angitt i forskrift om årsregnskap og 
årsberetning av 15.12.00. Renten er basert på 5-årig SWAP-rente med tillegg på 0,5 %-poeng og 
det er lagt til grunn 2,25 % i 2017, 2018 og i 2019 og 2,5 % i 2020.  

Nedenfor følger en oversikt som viser de forskjellige kostnadskomponentene innenfor 
avgiftsområdene vann, avløp, renovasjon og septik. Avgiftsgrunnlaget består som vist i oversikten i 
hovedsak av direkte utgifter, men for avløp utgjør kapitalkostnader en vesentlig andel av 
kostnadene. 

  Vann Avløp Renovasjon Septik 
Direkte utgifter 89 % 75 % 95 % 76 % 
Indirekte 
kostnader 

3 % 2 % 3 % 8 % 

Kapitalkostnader 8 % 23 % 2 % 16 % 
Inntekter av 
avgifter 

-86 % -94 % -96 % -81 % 

Til/fra fond (+/-) -14 % -6 % -4 % -19 % 
 

Avgiftene er beregnet slik at inntektene i sin helhet skal dekke alle utgifter og kostnader på 
området, med avregning mot fond 

Innsatsen innenfor de områdene som denne saken omfatter er basert på en videreføring av etablert 
drift i Stokke, Andebu og Sandefjord (0706). Det er også forutsatt en videreføring av løpende 



investeringsprosjekter, slik disse ble vedtatt i de 3 kommunene. I tillegg er det nedenfor gjort rede 
for vesentligste endringer i budsjettet.  

 
Endringer innenfor vannforsyningen 

Driftsrammen for vann er i hovedtrekk en videreføring av sist vedtatte budsjett for de 3 kommunene.  

Budsjettert utgift til vannkjøp er justert med hensyn til nye priser fra Vestfold Vann IKS og et samlet 
forbruk på ca 8,0 mill. m3. 

Driftsrammen er endret som følge av grensejusteringen for Vear og denne endringen er basert på 
forutsetningene som fremgår av Fellesnemndas behandling av sak 077/2016 Grensejustering og 
virksomhetsoverdragelse Vear.  

Det er budsjettert med investeringer på til sammen 25,4 mill. kr i 2017. I tillegg kommer utskifting av 
biler og maskiner med netto 725.000 kr. 

Endringer innenfor avløp 

Driftsrammen for avløp er i hovedtrekk en videreføring av sist vedtatte budsjett for de 3 
kommunene.  

Driftsrammen er endret som følge av grensejusteringen for Vear og denne endringen er basert på 
forutsetningene som fremgår av Fellesnemndas behandling av sak 077/2016 Grensejustering og 
virksomhetsoverdragelse Vear.  

Det er budsjettert med investeringer på til sammen 30,6 mill. kr i 2017. I tillegg kommer utskifting av 
biler og maskiner med netto 1.375.000 kr. 

Endringer innenfor renovasjon 

Driftsrammen for renovasjon er i hovedtrekk en videreføring av sist vedtatte budsjett for de 3 
kommunene.  

Driftsrammen er endret som følge av grensejusteringen for Vear og denne endringen er basert på 
forutsetningene som fremgår av Fellesnemnds behandling av sak 077/2016 Grensejustering og 
virksomhetsoverdragelse Vear.  

Det er budsjettert med investeringer på til sammen 1,7 mill. kr i 2017, som gjelder utskifting av biler 
og maskiner. 

Endringer innenfor septik 

Driftsrammen for septik er i hovedtrekk en videreføring av sist vedtatte budsjett for de 3 
kommunene.  

 

Driftsrammen er endret som følge av grensejusteringen for Vear og denne endringen er basert på 
forutsetningene som fremgår av Fellesnemndas behandling av sak 077/2016 Grensejustering og 
virksomhetsoverdragelse Vear.  

Avgiftene for 2017 



 
Med forutsetninger som angitt ovenfor vil et standardabonnement for vann og avløp for bolig over 
70 m2 med standard renovasjon husholdning samlet sett få et gebyr på 6.858 kr i 2017. Avgiftene 
for vann, avløp og renovasjon for de 3 kommunene og avgiftene for Sandefjord (0710) i 2017 
fremgår av tabellen nedenfor (priser ekskl mva). 

Avgifts-   2016   2017 
område Stokke Andebu Sandefjord 

(0706) 
 Sandefjord 
(0710) 

Vann 2.078 kr 1.398 kr 1.714 kr 2.017 kr  
Avløp 3.285 kr 3.023 kr 2.578 kr  3.011 kr  
Renovasjon 1.777 kr 1.696 kr 1.766 kr 1.830 kr  

 

Andebu og Sandefjord (0706) kommuner reduserte sine vann- og avløpsavgifter for 2016. For 
Andebu kommune skyldes dette behov for å avvikle gamle fond. Reduserte priser for Sandefjord 
(0706) skyldes feil i anleggsregistret, som medførte at det ble tatt inn for mye i avgifter i flere år 
forut for 2016. Dette betyr at prisveksten for abonnentene i Andebu og Sandefjord (0706) blir 
vesentlig større enn det som ellers ville vært prisutviklingen fra 2016 til 2017. For abonnentene i 
Sandefjord kommune (0706) øker prisen på standard abonnement med 13,3 %. I forbindelse med 
at avgiftene for 2016 ble vedtatt, ble det samtidig vist til at prisene ville øke med 8,9 % fra 2016 til 
2017 med det reduserte prisnivået for 2016. Indeks for kommunal tjenesteyting innebærer en 
prisvekst på 2,5 % fra 2016 til 2017. Dette medfører at merprisveksten for abonnentene i 
Sandefjord (0706) utgjør ca. 1,9 %-poeng. Prisveksten fra 2016 til 2017 må vurderes i lys av dette. 
For Andebu er prisveksten 12,2%. Dette må også vurderes i lys av den ekstraordinære fondsbruken 
i 2016. For abonnentene i Stokke kommune vil det bli en redusert pris på 3,9 % fra 2016 til 2017.  
Det er mange forhold som påvirker avgiftsutviklingen. Dette omfatter bruk og avsetning til fond på 
områdene, renteøkning, høyere pris på kjøp av vann og nytt anbud for håndtering av kvist og 
hageavfall fra Kastet Gjenvinningsstasjon. Forskjellig pris i de 3 kommunene gjør også at 
prisutviklingen blir noe ulik for de 3 kommunene.   

Septik-avgiften 

Septik-avgiften for 2017 blir 1.250 kr eks mva ved et tømmevolum på 3 m3. Avgiften i Andebu for 
tømming av inntil 4 m3 var i 2016 2.345 kr. I Stokke var prisen 1.336 kr for tømming av 
minirenseanlegg eller tett tank for bolig. Veid gjennomsnittspris for de 3 kommunene beregnes til 
1.194 kr. Prisen for Sandefjord (0710) i 2017 øker med 4,7 % i forhold til veid pris for de 3 
kommunene i 2016. I prisen for 2017 og etterfølgende år er det også tatt høyde for inndekking av 
fremført underskudd fra Andebu og Stokke kommuner. I tillegg påvirkes prisutviklingen for 
abonnentene i de respektive kommunene på grunn av ulikt pris og kostnadsnivå på tjenestene.   

Renovasjonsavgiften 

Det er etablert ulike ordninger for differensiering og rabatter av renovasjonstjenestene for de 3 
kommunene. Det legges opp til en harmonisering samtidig som de ulike ordningene kan 
videreføres.  For abonnenter som deler standard restavfallsbeholder gis en reduksjon i avgiften på 
50 %. Andebu og Stokke kommuner har også etablert rabatt for delte kildesorteringsbeholdere med 
15 % og hjemmekompostering med 25 % rabatt i standard avgift. Disse ordningene videreføres, 
men rabatten skal kun gis dersom man ikke har redusert pris for delt restavfallsbeholder. Det er 
variasjon mellom kommunene når det gjelder varighet for innsamling av avfall fra hyttene. Det er 
også variasjon i antall fraksjoner. Prisen er også forskjellig der Andebus pris utgjør ca 30 % av 
standard renovasjonsavgift, Sandefjord (0706) har 50 % og Stokke har 75 %. Det legges opp til en 
harmonisering ved at prisen settes til 50 % av standard avgift. Ekstra restavfall (240 l beholder) 
faktureres med et tillegg på 42 % fra 1. januar 2017. Her er det også variasjoner der Andebu har et 
påslag på 30 %, Sandefjord (0706) har 37 % og Stokke har 40 %. Påslaget vil derfor bli større for 



alle kommunene, men påslaget vil i større grad reflektere volumøkningen.  

Sekkebasert avfall 

Det er registrert en økning på sekkebasert restavfall. Vesar AS har løftet dette som en 
problemstilling og ønsker å stramme inn slik at sorteringen blir bedre. Det legges opp til en 
tilpasning til Vesar AS på dette. Avgiften pr. 100 liters sekk levert på gjenvinningsstasjon er foreslått 
økt med 10 kr til 50 kr inkl. mva. pr 100 liters sekk i 2017. Kjøp av ekstraavfallssekk for husholdning 
og næring endres med 10 kr til 40 kr inkl. mva. pr sekk.   

Fondsbruk 

Forbruk av fondene for vann, avløp, renovasjon og septik utgjør til sammen ca.40,8 mill. kr i 4-
årsperioden, hvorav ca. 17,8 mill. kr gjelder forbruk av vannfondet, ca. 14,5 mill. kr gjelder forbruk 
av avløpsfondet, ca. 8,7 mill. kr gjelder forbruk av renovasjonsfondet.  Etter 2020 vil det ikke være 
fondsmidler igjen utover en normal sikkerhetsbuffer på ca. 0,5 mill. kr for hvert av VAR-fondene 
vann, avløp og renovasjon. På septik-området planlegges det for at fremført underskudd er dekket 
inn i løpet av 2020, med en avsetning til fond det siste året i økonomiplanperioden med 0,2 mill. kr.  

Spesielle forhold 

Stokke kommune har inngått en avtale om lavere avløpsavgifter for Brunstad Conference Center. 
Lavere pris skal kompensere for formidling av avløp fra 30 boliger som er tilknyttet stikkledningen til 
virksomheten. Kompensasjonen utgjør 10 % av målt forbruk på avløpsavgiften.    

Prosjektleders vurderinger           

Sak om vann-, avløps-, renovasjons- og septikavgiftene er omfattende. Det er viktig at folkevalgte 
er godt kjent med forutsetningene som er lagt til grunn for beregning av avgiftene, fordi dette har 
betydning for prisen for tjenesten som innbyggerne må betale.  

Det er viktig med en langsiktig planlegging på området for å sikre en stabil og sikker vannforsyning 
og forsvarlig håndtering av avløpsvann og avfallet. Innsatsen på vann og avløpsområdet er også 
viktig for å sikre en fornyelse av anleggene i tråd med anleggenes materielle levetid. 

Avgiftene for standard abonnement for Sandefjord kommune (0710) i 2017 øker for abonnentene i 
Sandefjord (0706) og Andebu, mens abonnentene i Stokke får en mindre reduksjon i avgiftene. 
Prosjektleder vil i denne sammenhengen trekke frem at avgiftsveksten må sees i sammenheng 
med den ekstraordinære reduksjonen i 2016 for innbyggerne i Sandefjord (0706) og Andebu. Sees 
avgiftene for 2017 for Sandefjord kommune (0710) i forhold til 2015,vil abonnentene i Andebu 
oppleve en prisreduksjon på 17,4 %, mens abonnentene i Sandefjord får en prisvekst på 6,9 %. 
Denne prisveksten må vurderes i lys av veksten i indeks for kommunal tjenesteyting som har vært 
2,7 % i 2016 og 2,5 % i 2017.  

 

Når det ikke er fond til å finansiere avgiftsområdenes utgiftsside og kvaliteten på vann-, avløps-, 
renovasjons- og septik-tjenesten opprettholdes, må fondsmidlene erstattes med en økning i 
avgiftene. 

Avgiftsnivået i 2017 er fortsatt på et lavt nivå i Vestfold sammenlignet med avgiftene for de andre 
kommunene i 2016. 

 
 



 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             
Prosjektleder                                                                                 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

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

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 

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

 
 

 

 

 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE

                                                                                                 BILAG 1.

SELVKOST OG GEBYRBEREGNING VANN

Alle beløp i 1.000 kr

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2017 2018 2019 2020

Planlagte nyinvesteringer 
1) 26 125 28 214 29 475 23 770

Utgifter/kostnader:

Administrasjon (indirekte henførb.kostn.) 2 028 2 024 2 022 2 022

Drifts- og vedlikeholdsutgifter 60 816 62544 64 194 67 139

Kapitalkostnader 9 764 10 740 11 649 13 203

Brutto årsutgifter/-kostnader 72 608 75 308 77 865 82 364

Andre inntekter -2176 -2176 -2176 -2176

Selvkost
2) 70 432 73 132 75 689 80 188

Gebyrinntekter:

Årsgebyrer 63 505 65 645 68 222 73 024

Tilknytningsgebyrer 2570 2570 2570 2570

Sum gebyrinntekter 66 075 68 215 70 792 75 594

Avsetning til eller bruk av fond 

 Avsetning til eller bruk av fond (+/-) 
3) -4 356 -4 916 -4 898 -4 594

Selvkostfond:

Renter av fond 
5) 378 283 179 84

Saldo selvkostfond pr 31.12. 
4) 15 020 10 387 5 668 1158

Dekningsgrad - gebyrer % 93,81 % 93,28 % 93,53 % 94,27 %

Årsgebyr – satser:  I tillegg kommer 

merverdiavgift

Bolig:

Fast gebyr                                          kr/år 781 807 839 898

Mengdevariabelt gebyr                      kr/m
3 7,75 8 8,3 8,9

Årsgebyr bolig over 70m
2
(stip.160m

3
)kr/år 2 017 2 085 2 167 2 320

Årsgebyr bolig 50 – 70 m
2
(stip.96m

3
) kr/år 1 523 1 574 1 636 1 751

Årsgebyr bolig under 50m
2
(stip.64m

3
)kr/år 1 275 1 318 1 370 1 467

Fritidsbolig:

Årsgebyr  (stip.96m
3
)                          kr/år 1 523 1 574 1 636 1 751

Årsgebyr vannpost (stip.60m
3
)            kr/år 1 245 1 287 1 337 1 431

Måler bolig , fritidsbolig og næring:

Fast gebyr                                          kr/år 781 807 839 898

Mengdevariabelt gebyr                      kr/m
3 7,75 8 8,3 8,9

Vannmålergebyr                           kr/måler 213 213 213 213

1)       Inngår i kostn.grunnlaget i investeringsåret kun med renter i et halvt år. 

2)       Brutto årskostnader fratrukket ”andre inntekter”.

3)       Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond.

4)       Nominelle kroner. 

5)       Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats.



SANDEFJORD KOMMUNE

                                                                                                 BILAG 2.

SELVKOST OG GEBYRBEREGNING AVLØP

Alle beløp i 1.000 kr

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2017 2018 2019 2020

Planlagte nyinvesteringer 
1) 32 025 54 430 47 045 17 830

Utgifter/kostnader:

Administrasjon (indirekte henførb.kostn.) 2 047 2 043 2 041 2 040

Drifts- og vedlikeholdsutgifter 69 893 69949 71 108 71 158

Kapitalkostnader 22 443 23 907 26 254 28 528

Brutto årsutgifter/-kostnader 94 383 95 899 99 403 101 726

Andre inntekter 4740 4740 3740 3740

Selvkost
2) 99 123 100 639 103 143 105 466

Gebyrinntekter:

Årsgebyrer 83 891 85 268 89 095 91 443

Tilknytningsgebyrer 2365 2365 2365 2365

Sum gebyrinntekter 86 256 87 633 91 460 93 808

Avsetning til eller bruk av fond 

 Avsetning til eller bruk av fond (+/-) 
3) -3 387 -3 525 -4 213 -4 178

Selvkostfond:

Renter av fond 
5) 315 244 163 80

Saldo selvkostfond pr 31.12. 
4) 12 627 9 346 5 296 1198

Dekningsgrad - gebyrer % 87,02 % 87,08 % 88,67 % 88,95 %

Årsgebyr – satser:  I tillegg kommer 

merverdiavgift

Bolig:

Fast gebyr                                          kr/år 1 124 1 142 1 225 1 256

Mengdevariabelt gebyr                      kr/m
3 11,80 12,00 12,90 13,20

Årsgebyr bolig over 70m
2
(stip.160m

3
)kr/år 3 011 3 060 3 283 3 367

Årsgebyr bolig 50 – 70 m
2
(stip.96m

3
) kr/år 2 256 2 293 2 460 2 523

Årsgebyr bolig under 50m
2
(stip.64m

3
)kr/år 1 879 1 909 2 048 2 101

Fritidsbolig:

Årsgebyr  (stip.96m
3
)                          kr/år 2 256 2 293 2 460 2 523

Måler bolig , fritidsbolig og næring:

Fast gebyr                                          kr/år 1 124 1 142 1 225 1 256

Mengdevariabelt gebyr                      kr/m
3 11,80 12,00 12,90 13,20

1)       Inngår i kostn.grunnlaget i investeringsåret kun med renter i et halvt år. 

2)       Brutto årskostnader fratrukket ”andre inntekter”.

3)       Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond.

4)       Nominelle kroner. 

5)       Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats.



SANDEFJORD KOMMUNE

                                                                                                 BILAG 3.

SELVKOST OG GEBYRBEREGNING RENOVASJON

Alle beløp i 1.000 kr

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2017 2018 2019 2020

Planlagte nyinvesteringer 
1) 1 700 383 390

Utgifter/kostnader:

Administrasjon (indirekte henførb.kostn.) 1 626 1 624 1 623 1 622

Drifts- og vedlikeholdsutgifter 57 055 57055 57 055 57 055

Kapitalkostnader 1 003 1 175 928 962

Brutto årsutgifter/-kostnader 59 684 59 854 59 606 59 639

Andre inntekter 3735 3735 3735 3735

Selvkost
2) 63 419 63 589 63 341 63 374

Gebyrinntekter:

Årsgebyrer 53 675 53 675 53 675 53 675

Sum gebyrinntekter 53 675 53 675 53 675 53 675

Avsetning til eller bruk av fond 

 Avsetning til eller bruk av fond (+/-) 
3) -2 275 -2 444 -2 196 -2 230

Selvkostfond:

Renter av fond 
5) 182 133 84 40

Saldo selvkostfond pr 31.12. 
4) 7 138 4 827 2 714 526

Dekningsgrad - gebyrer % 84,64 % 84,41 % 84,74 % 84,70 %

Årsgebyr – satser:  I tillegg kommer merverdiavgift

Bolig:

Standard abonnement (140 L) 1 830 1 830 1 830 1 830

Ekstra restavfall (100 L)                        769 769 769 769

Delt abonnement (70 L) 915 915 915 915

Fritidsbolig:

Standard abonnement (140 L), sommertid 915 915 915 915

Ekstra restavfall (100 L), sommertid                        385 385 385 385

Kun for abonnenter hos Vesar:

Leie plastbeholder, leie 240 L, 1 ab 207 207 207 207

Leie plastbeholder, leie 360 L, 1 ab 277 277 277 277

Leie plastbeholder, leie 360 L, 2 ab 87 87 87 87

Leie plastbeholder, leie 660 L, 2 ab 403 403 403 403

Leie plastbeholder, leie 660 L, 3 ab 223 223 223 223

Redusert ab.avgift(kun mulig med en)

Standard abonnement med kompost 1 374 1 374 1 374 1 374

Standard abonnement med delt mat og papir 1 556 1 556 1 556 1 556

Delt abonnement (70 L) 915 915 915 915

Generelt:

Salg av sekker (minimum 5 stk)                 kr/stk 160 160 160 160

1)       Inngår i kostn.grunnlaget i investeringsåret kun med renter i et halvt år. 

2)       Brutto årskostnader fratrukket ”andre inntekter”.

3)       Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond.

4)       Nominelle kroner. 

5)       Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats.



SANDEFJORD KOMMUNE

                                                                                                 BILAG 4.

SELVKOST OG GEBYRBEREGNING SEPTIK

Alle beløp i 1.000 kr

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2017 2018 2019 2020

Planlagte nyinvesteringer 
1)

Utgifter/kostnader:

Administrasjon (indirekte henførb.kostn.) 227 227 227 227

Drifts- og vedlikeholdsutgifter 3 998 4001 4 007 4 007

Kapitalkostnader 430 423 417 424

Brutto årsutgifter/-kostnader 4 655 4 651 4 651 4 658

Andre inntekter 596 596 596 596

Selvkost
2) 5 251 5 247 5 247 5 254

Gebyrinntekter:

Årsgebyrer 4 288 4 288 4 288 4 288

Sum gebyrinntekter 4 288 4 288 4 288 4 288

Avsetning til eller bruk av fond 

 Avsetning til eller bruk av fond (+/-) 
3) 229 232 233 227

Selvkostfond:

Renter av fond 
5) -13 -8 -3 3

Saldo selvkostfond pr 31.12. 
4) -461 -236 -6 224

Dekningsgrad - gebyrer % 81,66 % 81,72 % 81,72 % 81,61 %

Årsgebyr – satser:  I tillegg kommer 

merverdiavgift

Bolig/Fritidsbolig/Næring:

Fast gebyr alle abonnenter 560 560 560 560

Variabel pris pr m3 230 230 230 230

1)       Inngår i kostn.grunnlaget i investeringsåret kun med renter i et halvt år. 

2)       Brutto årskostnader fratrukket ”andre inntekter”.

3)       Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond.

4)       Nominelle kroner. 

5)       Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats.



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5140 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider etter matrikkelloven 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
04/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
32/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
46/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
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. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider 
 
Dokumenter i saksmappen 
Gebyrregulativer for 2016 fra Sandefjord, Andebu og Stokke. 
 
Sammendrag 
Forslag til nytt gebyrregulativ for oppmålingssaker etter matrikkelloven følger i all hovedsak den 
anbefalte malen fra KS, Kartverket og Geoforum, som også benyttes i dag i de tre kommunene.       
I hovedsak følges eksisterende gebyrsatser fra Sandefjord kommune. Dette skyldes at Sandefjord 
kommune i motsetning til Andebu og Stokke, har utført selvkostberegning. Det vil bli innført selvkost 
i nye Sandefjord kommune.  
 
Bakgrunn 

Denne saken er en oppfølging av sak 112/2016 til fellesnemnda. «Selvkost for kommunale tjenester 
i nye Sandefjord – innretning på betalingsregulativene for kommunale avgifter og gebyrer for 2017».  

Det må vedtas et gebyrregulativ for oppmålingssaker gjeldende fra 01.01.17. Matrikkelloven § 32 
og tilhørende forskrifter § 16, hjemler fastsetting av gebyrer etter matrikkelloven.  Der gis 
kommunen bl.a. rett til selv å fastsette gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. 
Kommunen gis kun rett til kostnadsdekning for arbeid etter gjeldene lovverk. 

Saksfremstilling 

Det er utarbeidet en mal for gebyrregulativ av KS, kommunesektorens organisasjon, Kartverket og 
Geoforum i fellesskap. Malen skulle oppfylle følgende formål: 

 

- Regulativet skulle være i samsvar med matrikkelloven 



- Gebyrordningen skulle fremme formålene med loven. 
- Regulativet skal gi lettere sammenligningsgrunnlag av kommunale gebyrer, også med 

henblikk på KOSTRA-rapportering. 
- Regulativet skal være oversiktlig og enkelt å praktisere. 
- Regulativet skal gjøre kommunene bevisst på sine kostnader og muligheter for dekning av 

selv-kost. 
 

Denne malen har siden matrikkelloven trådte i kraft i 2010 blitt brukt i de tre kommunene. 

Oppbygging av nytt gebyrregulativ: 

Kun mindre forskjeller i oppbyggingen skiller dagens regulativer. Det er typisk arealstørrelser, 
volumstørrelser, og antall punkter som danner trinnene i satsene. Her skiller Andebu seg ut med 
flere steg for å differensiere satsene. Andebu skiller seg også ut ved å redusere gebyrene ved 
fradeling av flere tilstøtende eiendommer. På disse to punktene er Andebus løsninger lagt til grunn 
for innstillingen. Sandefjord skiller seg ut ved å ha eget punkt for fradeling av tilleggsarealer. Dette 
er tatt med i innstillingen. Andebu og Sandefjord har i motsetning til Stokke, bestemmelse om 
unntak fra tidsfrister i vinterhalvåret. Her videreføres Andebus ordlyd om at tidsfristen på 16 uker 
ikke løper i perioden fra 1. november til 1. mai. 

Satser 

I utgangspunktet er kun satsene i Sandefjords regulativ beregnet etter selvkost.  Satsene her 
legges derfor i hovedsak til grunn i nytt regulativ. Sandefjord skiller seg ut ved å ha høyere 
gebyrsatser for arealoverføring. Satsene er imidlertid basert på erfaringsmateriale. Dette 
kompenseres ved å ha et eget punkt med lavere satser for fradeling av mindre tilleggsarealer som 
er mindre arbeidskrevende og samtidig et godt alternativ til arealoverføring. Her følges Sandefjords 
oppbygging og satser i innstillingen. Stokkes regulativ skiller seg ut med de høyeste satsene for 
fradeling av tomter over 2 dekar og for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn over 2 
dekar. I innstillingen følges derfor nivået i Sandefjord, som ligger mellom Andebu og Stokkes nivå.  

Selvkostberegning for 2017 fra budsjetterte kostnads- og inntektsnivå, tilsier generelt ingen 
prisøkning fra 2016 til 2017. 

 
Prosjektleders vurderinger 
Det er ingen grunn til å foreslå store endringer i oppbyggingen av det regulativet som har vært i 
bruk. Det imøtekommer de formål som KS, Kartverket og Geoforum mente var viktige.    

Gebyrstørrelsene, som i hovedsak følger Sandefjord kommunes regulativ for 2016, uten økning for 
2017, anses å dekke kommunens utgifter til oppgaveutførelsen, altså til selvkost. 

 

 
 

Gudrun Grindaker 

Prosjektleder 

 

 

Behandlinger og vedtak: 



Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

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

 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
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Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider    
Forskrift om gebyrer for arbeider etter matrikkellovens § 32 og forskriftenes § 16. 

Sandefjord kommune 

Gjelder fra 1. januar 2017 

1. Oppretting av matrikkelenhet 

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  

Areal fra 0-500 m2      kr. 26.665 

Areal fra 501-2000 m2      kr. 29.331 

Tillegg pr. påbegynt da. 2 -10     kr. 2.666 

Tillegg pr. påbegynt da. fra 10 da.     kr. 1.333 

Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig betales 80 % av satsene for 
den 6. t.o.m. den 10 enheten. Deretter betales 70 % av satsene f.o.m. den 11. enhet. 

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  

Ved krav om oppmålingsforretning benyttes gebyrsatser og arealgrenser fra pkt. 1.1.  
Dersom det ikke gjennomføres oppmålingsforretning benyttes pkt. 2. 

1.3 Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon 

Areal fra 0-50 m2      kr. 7.466 

Areal fra 51-250 m2      kr. 9.599 

Areal fra 251-2000 m2      kr. 14.221 

Areal fra 2001m2. Økning pr. påbegynt dekar   kr. 2.666 

      1.4 Oppmåling av anleggseiendom 

Volum fra 0-2000m3      kr. 35.553 

Volum fra 2001m3. Økning pr. påbegynt 1000m3.  kr. 3.200 

1.5 Registrering av jordsameie  

 Gebyr faktureres etter medgått tid, se pkt. 8.  
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1.6 Fradeling av tilleggsareal til eksisterende eiendom 

 Areal fra 0-250m2       kr. 19.938 

 Areal fra 251 – 1000m2      kr. 22.848 

 Areal fra 1000m2. Økning pr. påbegynt dekar   kr. 2.666 

 

2.  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning i marka 

2.1 Utsatt oppmålingsforretning 

   Ved oppretting i matrikkelen faktureres pr tomt  kr. 4.500 

          I tillegg faktureres i.h.t. pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 eller 1.6 etter at forretningen er avholdt. 

Avbrudd i oppmålingsforretning etter matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres 
av årsaker som ikke skyldes kommunen, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punkt 1 og 2. 

 2.2 Kontorforretning iht matrikkelforskriften § 40.  kr. 4.500 

 

3. Grensejustering 

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 
eiendommens areal(maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke 
avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For 
grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.                
Summen av arealer som skifter eiendom i en og samme forretning, danner grunnlaget for 
beregning av gebyret. 

Areal       Beløp 

Areal fra 0-250 m2        9.599 

Areal fra 251-500 m2     14.221 

Areal fra 500. Økning pr. påbegynt 500 m2.     2.666 

3.2 Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens 
volum, men det maksimale volumet er satt til 1000 m3.                                                        



3 

 

Summen av volumer som skifter eiendom i en og samme forretning danner grunnlaget 
for beregning av gebyret. 

 

Volum        Beløp 

         Volum fra 0-250 m3      11.554 

        Volum fra 251-1000 m3      23.999  

        Volum fra 1001 m3. Økning pr påbegynt 1000m3       3.666  

4. Arealoverføring 

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved arealoverøring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring 
utløser dokumentavgift . Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.  
Dersom forretningen gjennomføres uten at eksisterende grense først blir klarlagt i marka, slik 
matrikkelforskriften gir anledning til, skal tabell 1.6 benyttes. Summen av arealer som skifter 
eiendom i en og samme forretning danner grunnlaget for beregning av gebyret. 

Areal         Beløp  

Areal fra 0-500 m2       26.665 

Areal fra 501-2000 m2       29.331 

Tillegg pr. påbegynt da. fra 2 -10 da.       2.666 

Tillegg pr. påbegynt da. fra 10 da.         1.333 

4.2 Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen ikke 
være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet 
dersom vilkårene for sammenslåing er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum. Summen av volumene som skifter eiendom i en og samme 
forretning danner grunnlaget for beregning av gebyret. 

Volum         Beløp 

Volum fra 0-250 m3       26.665 

Volum fra 251-500 m3        29.331 

Volumoverføring fra 501 m3. Økning pr. påbegynt 500 m3    2.666 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning 
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Antall punkter        Beløp 

For inntil 2 punkter       5.332 

For overskytende punkter økes gebyret pr punkt med   1.995  

Samlet gebyr skal ikke overstige gebyr etter pkt 1.1 når eiendommens legges til grunn.  

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning.  Fastlegging av rettighet. 

Antall punkter        Beløp 

For inntil 2 punkter       10.666 

For overskytende punkter økes gebyret pr. punkt med     3.500 

Samlet gebyr skal ikke overstige gebyr etter regulativets pkt. 1.1 når eiendommens areal 
legges til grunn. 

7. Privat grenseavtale  (matrikkelloven §19) 

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Se pkt. 8. 

8. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid 

Gebyr som blir beregnet etter medgått tid skjer etter følgende timesatser 

Type arbeidskraft       Beløp 

Landmåler        977 

Landmåler m/assistent       1.700 

Matrikkelfører        827  

9. Urimelig gebyr 

Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det 
arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan leder av fagenheten av eget tiltak 
fastsette et passende gebyr.  Leder av fagenheten kan under samme forutsetninger, og med 
bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et 
redusert gebyr. 

10. Betalingstidspunkt 

Gebyr kreves normalt inn etter oppmålingsforretningen og matrikkelføringen, men kan også 
innkreves forskuddsvis. 

11. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 
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Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, 
opprettholdes likevel gebyret. 

12. Utstedelse av matrikkelbrev  

Matrikkelbrev        Beløp 

Matrikkelbrev inntil 10 sider      175 

Matrikkelbrev over 10 sider      350 

Endringer i satsene kan reguleres av Kartverket i takt med kostnadsutviklingen. 

13. Betalingsbestemmelser 

a) Rekvirent er ansvarlig for gebyrinnbetaling 

b) Gebyret fastsettes etter det regulativet som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 

c) Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilutgifter, administrasjonsutgifter og 
merkemateriell. 

d) Tinglysingsgebyr og dokumentavgift(kun ved arealoverføring) til staten kommer i tillegg. 
Kommunene forskutterer beløpene og krever dette tilbake fra rekvirent i forbindelse med 
fakturering. 

e) Utgifter til innhenting av nødvendige dokumenter kan komme i tillegg. 

f) Utgifter til annen ekstern bistand for utarbeidelse av erklæringer eller lignende bæres av 
rekvirent. 

g) Arbeider som ikke faller inn under noen av de omtalte sakstypene faktureres etter anvendt 
tid. Se pkt. 8. 

14. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning 

 Gebyrene reduseres i samsvar med matrikkellovens forskrifter § 18, dersom fristene for 
gjennomføring blir overskredet. 

14.1 Utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning. 

Tidsfrister som er fastsatt i forskriftene til matrikkelloven, løper ikke i perioden fra 1. 
november til 1. mai. 

 

 

   



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5144 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Gebyrregulativ for byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven. 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
05/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
33/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
47/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Byggesaksgebyr 2017 
 
Dokumenter i saksmappen 
Gebyrregulativer for 2016 fra Sandefjord (0706), Andebu og Stokke 
 
Sammendrag 
Kommunestyret kan med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 31-1, vedta gebyrregulativ for å 
dekke kommunes kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver etter Plan- og bygningsloven. 
Byggesaksgebyrene kan baseres på selvkostprinsippet.  

Andebu, Stokke og Sandefjord (0706) har i dag egne gebyrregulativ, som må samles til et felles 
regulativ. 

 
Bakgrunn.  

Det må vedtas nytt gebyrregulativ for byggesaksbehandling for nye Sandefjord (0710), gjeldende 
fra 01.01.2017. 
 

Plan- og bygningslovens § 33-1 hjemler fastsetting av gebyrer for «behandling av søknad om 
tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift 
påhviler kommunen å utføre, ...»  Kommunen gis kun rett til kostnadsdekning for arbeid etter loven, 
og gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Gebyrregulativet 
kan etter dette beregnes etter selvkostprinsippet.  

 



Saksfremstilling. 

Gebyrregulativene for byggesaksbehandling i Stokke og Sandefjord kommune (0706) er i dag 
basert på selvkostprinsippet. I Andebu kommune ligger regulativet noe under selvkost, og dekker 
da ikke fullt ut kommunens kostnader med å utføre lovpålagte oppgaver etter Plan- og 
bygningsloven. 

Det legges i utgangspunktet til grunn at byggesaksregulativet for den nye kommunen skal følge 
selvkostprinsippet.  

Oppbygging av regulativet: 

Dagens tre gebyrregulativ er i hovedsak utformet etter samme prinsipp, med de samme 
kategoriene. I forslaget til nytt regulativ er det lagt vekt på å gjøre regulativet enklest mulig, samtidig 
som kategoriene og punktene i størst mulig grad skal være dekkende for kommunens arbeid, og 
også være forståelige og forutsigbare for brukerne.  Forslag til nytt regulativ er derfor forsøkt satt 
sammen med de nødvendige og best formulerte punktene fra dagens regulativer, på en enkel og 
oversiktlig måte. Noen av gebyrkategoriene vil etter dette være nye i forhold til dagens regulativ i de 
tre kommunene, mens noen gebyrkategorier medfører endringer i forhold til dagens praksis.  

Kapittel 2 om gebyrsatser for helårsboliger og fritidsboliger, medfører en endring i forhold til dagens 
regulativ for Sandefjord (0706). Sandefjord (0706) har ved behandling av fritidsbolig/ 
boligbebyggelse i dagens regulativ differensierte satser for ett-trinnssøknader og søknad om 
rammetillatelse med tilhørende igangsettingstillatelse. I tillegg har Sandefjord (0706) også et eget 
gebyr for utstedelse av midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest. Dette foreslås nå endret i 
samsvar med Stokke og Andebus praksis, hvor behandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter Pbl 
§ 20-3 omfatter behandling av søknad, og eventuelt også behandling av 1.igangsettingstillatelse og 
utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Dette gjør beregningen av gebyrene enklere, og 
vil gi brukerne en bedre oversikt over påkommende gebyrer. Samtidig reduseres kommunens 
utgifter med fakturautsendelser.  

Kapittel 10 er utformet tilsvarende dagens bestemmelser i Andebu og Sandefjord (0706). Stokke gir 
i dag 25 % reduksjon av saksbehandlingsgebyret i saker som avslås. Behandling av søknader som 
avslås anses imidlertid å være minst like tidkrevende som søknader som godkjennes. Basert på 
selvkostprinsippet anbefales det derfor at det legges til grunn at gebyret må betales selv om 
søknaden avslås.  

Det er i gebyrregulativet også tatt med et kapittel om Landbruk, Kapittel 11. Det er her gitt 
gebyrsatser for behandling av konsesjonssøknader og behandling av delingssøknader etter 
jordloven. Disse gebyrene er hjemlet i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjon- og 
delingssaker. 

Bestemmelser om gebyr for behandling av ansvarsrett/lokalgodkjenning går ut, da Plan- og 
bygningslovens ikke lenger pålegger aktørene å søke kommunen om godkjenning.  

Satser 

Nytt byggesaksregulativ skal dekke kostnader og utgifter som følge av kommunens byggesaks-
tjeneste. Dagens satser i Sandefjord (0706) og Stokkes regulativ er beregnet etter selvkost. Det 
anses videre i utgangspunktet ikke å være vesentlige forskjeller i kostnadsnivåene i disse to 
regulativene, Det er derfor tatt utgangspunkt i Sandefjord (0706) kommunes regulativ ved 
beregning av satsene i nytt regulativ.  

 



Videre er det i forslag til gebyrsatser tatt høyde for kostnadsdekning for skanning av de historiske 
byggesaksarkivene som i dag er papirbasert. For at Sandefjord kommune (0710) skal kunne 
fulldigitalisere sin saksbehandling vil det være nødvendig å få skannet og digitalisert også de 
arkivene som i dag er papirbasert. Tidligere år har fondet på byggesaksområdet blitt benyttet til å 
utsette avgiftsveksten på området. I denne økonomiplanen er det innarbeidet 6,0 mill. kr til 
skanneprosjektet, og fondsmidlene disponeres til dette. Dette medfører at det fra 2016 til de 
etterfølgende årene, må utgiftsveksten på området dekkes ved høyere gebyrer. Fremtidig nivå på 
gebyrene er avhengig av den endelige kostnadsberegningen for dette prosjektet og aktiviteten på 
byggesaksområdet. Når prosjektet er gjennomført vil det igjen kunne settes av fondsmidler slik at 
gebyrveksten evt kan dempes i senere år.  

Basert på erfaringene i Sandefjord legges det opp til en noe lavere prisvekst enn det selvkost-
beregningene i utgangspunktet tilsier at de burde være. For Sandefjord medfører de foreslåtte 
gebyrsatsene en økning på ca 10 % når skanneprosjektet er inkludert. For Stokke medfører 
forslaget at noen av gebyrsatsene reduseres i forhold til dagens regulativ for Stokke, mens andre 
satser økes. For brukere i Andebu vil prisveksten i hovedsak være noe større. 

De nye satsene gjelder fra 01.01.17, og trer i kraft for søknader som registreres inn etter denne 
datoen. Behandlingsgebyr for søknader som er registrert inn før 01.01.17, beregnes etter gamle 
gebyrregulativ, selv om vedtak fattes etter 01.01.17.  

Prosjektleders vurderinger 
Skanning av byggesaksarkivene for den nye kommunen er en stor satsning og et viktig bidrag for å 
gjøre kommunen digital og dermed utvikle effektive og gode tjenester. Når løsningen er ferdig vil 
også innbyggerne kunne nå sine eiendomsopplysninger på en enklere og bedre måte enn i dag.  

Det legges til grunn at forslag til nytt gebyrregulativ for «byggesaksbehandling etter Plan- og 
bygningsloven» vil dekke kommunens kostnader for tjenesten, i tråd med selvkostprinsippet. 
 

 

 
 

Gudrun Grindaker 

Prosjektleder 

 

 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 



Saken tas til orientering. 

 
 

 

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

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
 

 
 

 

 
 
  



Byggesak – gebyrer – revidert 18.11.16 (Pkt 11.0) 
Gjeldene fra 01.01.2017 
 
Generelt: 
0.1 Alle gebyrer (ikke avgiftspliktige) betales til kommunen etter oppgave fra 

bygningsmyndighetene/teknisk etat. Behandlingsgebyr sendes tiltakshaver eller rekvirent.  

0.2 Gebyrene dekker kommunens arbeid og må betales selv om søknaden er avslått. Dersom 
avslag etter klage blir omgjort, beregnes gebyret fullt ut for det aktuelle tiltaket. 

0.3 Dersom saksbehandlingen er svært enkel, eller angjeldende arbeider er av ubetydelig 
investeringsverdi, kan kommunen fastsette et redusert gebyr, dog ikke under 1550,-  
Kommunen kan også fastsette et passende gebyr dersom gebyret etter dette regulativet er 
åpenbart urimelig. 

0.4 I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å beregne gebyr etter medgått tid. 
Timesats for 2017 er 850 kroner 

0.5 Regulativet justeres av kommunestyret hvert år ved budsjettbehandlingen og gjelder fra 
1.januar påfølgende år.  

0.6  Areal 
 Arealene som legges til grunn for gebyrsatsene er bruksareal, beregnet i tråd med Norsk 
 Standard NS 3940. 

  
1.0  Tiltak som etter plan- og bygningslovens § 20 – 4 krever søknad og tillatelse, og som 

kan forestås av tiltakshaver 
 

1.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom inntil 50 kvm BRA/BYA 
Tiltak over 50 kvm BRA/BYA, inntil 70 kvm BRA/BYA 
 

Kr  4.200 
Kr  5.500 

1.2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket  
 

 
Kr  5.500 

1.3 Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd 
bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år 
 

 
Kr  5.500 

1.4 Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver, 
f.eks mindre fasadeendring/små terrasser/ etc 
 

 
Kr  1550 

       
 
2.0       Helårsboliger og fritidsboliger, som etter plan- og bygningslovens § 20 – 3 krever 

søknad og tillatelse, med ansvarlig foretak 
 

 
2.1 
2.2 

Eneboliger/fritidsboliger,  
Enebolig m/sekundærleilighet  

Kr 20.300 
Kr 25.300 

2.3 Rekkehus, kjedehus, tomannsboliger og andre boligbygg inkl. oppdeling pr. 
enhet inntil to etasjer, pr boenhet 

 
Kr 15.200 

 



2.4   Boligbebyggelse i blokk, pr. boenhet      kr 10.700 
 
2.4   Gebyrene inkl 1.igangsettingstillatelse og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 
 
 
3.0   Øvrige søknadspliktige bygg etter pbl. § 20 – 3 
Andre kategorier nybygg, samt tilbygg og påbygg, hovedombygging og bruksendring 
gebyrfastsettes etter bruksareal ihht NS 3940 (inkluderer næringsbygg) 
 
3.1 
  0 – 50 kvm Kr    9.400 
  51 – 100 kvm Kr   13.900 
  101 – 200 kvm Kr   18.900 
  201 – 500 kvm Kr   22.000 
  501 kvm og større Kr   22.000 

for de første 
500 kvm, 
deretter kr 
40,- pr kvm 
 

   
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 

For øvrige tiltak som krever behandling etter plan- og bygningsloven, betales et 
gebyr på  
Dette kan eksempelvis være skilt, riving, sammenføyning av bruksenheter, 
konstruksjoner og anlegg, tekniske installasjoner, (større) fasadeendring, endring 
av tidligere vedtak, igangsettingstillatelser utover den første, registrerte avvik ved 
tilsyn. 
Tilsvarende gebyr betales for tillatelse til enkeltutslipp inntil 100 PE, jfr. 
forurensingslovens bestemmelser. 
 
Rehabilitering pipe, installasjon trappeheis, etc 

 
Kr  4.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kr 1.500 

 
 
4.0       Dispensasjoner 
4.1 For dispensasjoner i henhold til plan- og bygningslovens kap. 19, betales et gebyr 

pr. disp. på  
 
Kr  4.900 

4.2 Ved dispensasjon etter pbl. kap. 19, der andre myndigheter er høringspart, betales 
et gebyr pr. disp. på 

 
Kr  7.000 

 

5.0 Brygger 

Tiltak Gebyr 
Oppføring av ny brygge/erstatning for eksisterende brygg         5.000 



Tillegg for båtplasser:   

5-15 plasser 3.750 

5-30 plasser 6.250 

Over 30 plasser 10.000 

Brygge, endring 3.750 

Andre tiltak i marine områder  5.000 

 
 
6.0       Delingssøknader 
6.1 Pr. enhet i regulert område Kr  4.850 
6.2 Pr. enhet utenfor regulert område, (område avsatt til bebyggelse og anlegg eller 

LNF) 
Kr  8.500 

   
6.3 Tilleggsparsell/grensejustering Kr  4.000 
 
 
7.0 Tilsyn 
7.1 
 
 
7.2 

For kontroll med tiltak etter pbl § 25-1 beregnes gebyr etter medgått tid for 
tilsynet, jf pkt 0.4, men begrenset oppad til   
 
Kommunen kan ved behov og ved samtykke fra tiltakshaver, rekvirere sakkyndig 
bistand etter pbl. § 25-2 for tiltakshavers regning. 

 
Kr 12.500 

 
 
8.0 Ulovlige byggearbeider 
8.1 
 
 
 
 
 
 
8.2 

Byggearbeid som er igangsatt uten at det foreligger nødvendig søknad og 
tillatelse, beregnes grunngebyr med tillegg på 100 % for behandling av søknaden i 
ettertid. 

For oppførte skilt/reklameinnretninger uten at det foreligger nødvendig 
 tillatelse, beregnes grunngebyr med tillegg på 100 % for behandling av 
 søknaden i ettertid. 

Ulovlig igangsetting. 
 Tiltak som er godkjent, men satt i gang uten at det foreligger skriftlig 
varsling til kommunen, beregnes grunngebyr med tillegg på 100 %. 
Tiltak oppført i strid med vedtak beregnes grunngebyr med tillegg på 50 %. 

 

 
 

 
 

9.0 Byggetillatelse som utgår 
9.1 Byggetillatelse som utgår etter 3 år, og hvor søknaden fremmes  på nytt uten 

endringer, beregnes et gebyr på 50% av det til enhver tid gjeldene 
gebyrregulativ 
 

 

 
 



10.0 Avslag 
 Byggesaksgebyr betales fullt ut, jf pkt 0.2 

 

 

 
 
11.0 Landbruk 
 
 Konsesjonssaker 

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader 
 
* Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 14.12.2011 
 
Delingssaker i henhold til jordloven alene 
 

 
Kr 5.000* 
 
 
 
Kr 2.000 

 
 
 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5147 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner etter Plan- og 
bygningsloven. 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
06/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
34/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
48/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
      
 
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. 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Gebyrregulativ for reguleringsplaner 2017 
 
Dokumenter i saksmappen 
Gebyrregulativer for 2016 fra Sandefjord (0706), Andebu og Stokke 
 
Sammendrag 
Kommunestyret kan med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 31-1, vedta gebyrregulativ for å 
dekke kommunes kostnader for å utføre lovpålagte oppgaver etter Plan- og bygningsloven. 
Gebyrene kan baseres på selvkostprinsippet.  

Andebu, Stokke og Sandefjord (0706) har i dag egne gebyrregulativ, som må samles til et felles 
regulativ. 

 
Bakgrunn.  

Det må vedtas nytt gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner i nye Sandefjord (0710), 
gjeldende fra 01.01.2017. 
 

Kommunestyret kan i henhold til plan- og bygningslovens § 33-1 gi forskrift om gebyr for behandling 
av private planforslag fram til førstegangsbehandling. Ved fastsettelse av gebyret kan det legges til 
grunn selvkostprinsippet.  

 



Saksfremstilling. 

Det legges i utgangspunktet til grunn at regulativet for behandling av reguleringsplaner i den nye 
kommunen skal følge selvkostprinsippet. For 2017 er det budsjettert med totalt kr. 2.162.000,- i 
gebyrinntekt for behandling av reguleringsplaner. For behandling av private reguleringsplaner 
innebærer selvkostprinsippet at det bare kan gebyrlegges de kostnadene som oppstår fram til 
1.gangsbehandling. Resterende tid går med til andre oppgaver som ikke gebyrlegges, for eksempel 
utarbeidelse av kommunale områdeplaner, detaljplaner for offentlige formål (gang- og sykkelveier, 
kirkegård m.m.), oppgaver knyttet til revisjon av kommuneplanens arealdel, utredninger av ulike 
typer, deltagelse i prosjektarbeid (kommunalt/regionalt), eiendomsforespørsler og veiledning av 
publikum.  

Av eksempelvis 12 private detaljreguleringsforslag som ble behandlet i Sandefjord i 2015 var 2 
planer 0 – 5 daa, 3 planer var 5 -10 daa, 4 planer var 10 – 20 daa og 3 planer over 20 daa. De 
største planområdene var på 66 daa (IKEA) og 51 daa (Jotun). Det kan derfor være hensiktsmessig 
å fortsette med de intervallene for planstørrelser som Stokke og Andebu har i sine regulativer med 
tillegg for hver daa over 20 (ikke over 10 som i Sandefjord (0706)) og med en øvre grense på 50 
daa.  

I mange av de mindre planene, ofte planer i sentrum eller fortettingsplaner, oppveier gebyr for 
beregnet BRA eller BYA bolig/næring for gebyrinntektene knyttet til størrelsen på planområdet. 
Gebyr for byggeomfang utgjør mellom 20 og 50 % av gebyr knyttet til størrelsen på planområdet. 
Dersom vi ser bort fra planene over 20 daa (store og komplekse) lå gebyrene for private 
detaljreguleringsplaner i Sandefjord i 2015 mellom kr. 90.000 og kr. 220.000 eller et gjennomsnitt 
på ca. kr. 165.000 per plan. Forslagsstillere som oppnår høy utnyttelse i sine fortettingsplaner 
belastes med høyere gebyr enn boligplaner med lavere utnyttelse. Dette kan forsvares med at 
fortettingsplaner ofte fører til mer omfattende saksbehandling da engasjement/involvering av 
berørte parter (naboer) er større.  

Med gebyrsatser og beregningsmåte som for Sandefjord (0706) må det ut fra gjennomsnittlig 
gebyrinntekt på kr. 165.000,- per plan, behandles minimum 13 private detaljplaner i 2017 for å nå 
budsjett. Det er en forventning om 15 private detaljplaner i 2017 (9 i gamle Sandefjord, 4 i Stokke 
og 2 i Andebu). Dette tilsier at gjennomsnittlig gebyr pr sak må bli ca 144.000 kr. Ut fra viste 
beregninger for gebyrnivået, kan gebyrsatsene ta utgangspunkt i Sandefjord kommunes gebyrer for 
2016, med noen mindre justeringer (avrundinger). Gebyrsatsene er videre vurdert opp mot 
gebyrene i nabobyene Tønsberg og Larvik. Larvik tar ikke gebyr for utbyggingsomfang og ligger 
derfor lavere enn Sandefjord. Tønsberg har generelt vesentlig høyere satser.  

Oppbygging av regulativet: 

Gebyrregulativet for reguleringssaker i de tre kommunen er gjennomgått og sammenlignet med 
hverandre. Det er store forskjeller. Andebu kommune har lavest gebyrer, mens Sandefjord har de 
høyeste. I alle kommunene er gebyrene fastsatt etter areal på planområdet. I Sandefjord er det i 
tillegg gebyr for utbyggingsomfang. Forslag til endringer av satsene i gebyrregulativene for 
reguleringssaker i de tre kommunene tar utgangspunkt i antall og type planer som er behandlet i de 
tre kommunene. Gebyret i en konkret sak bør ikke på en urimelig måte overstiger de faktiske 
(faste og variable) kostnadene i saken. Sistnevnte innebærer at gebyrene ikke beregnes 
nøyaktig for hver enkelt sak, men at de kan standardiseres med utgangspunktet i 
gjennomsnittlige utgifter for vedkommende sakstype.  

Eksempler på urimelige utslag vil kunne være store planområder (eks pukkverk) hvor det ikke skal 
bygges, store byggevolumer (eks industribygg) hvor BRA beregnes for hver 3 meter takhøyde eller 
små, men kompliserte planer. 

 



Det er vurdert hvilke konsekvenser endringene vil ha for en enkelt plansak, framtidig årsbudsjett 
2017 og konkurransedyktighet med nabokommunene (Tønsberg og Larvik). Noen av 
gebyrkategoriene vil etter dette være nye i forhold til dagens regulativ i de tre kommunene.  

Planforespørsel 

Det foreslås å videreføre fra alle de tre kommunene gebyrsats for å behandle en forespørsel politisk 
dersom den er i strid med kommuneplanen, gjeldende reguleringsplaner eller det på annen måte er 
tvil om at det politisk er ønske om å igangsette reguleringsarbeid for tiltenkte formål eller utnyttelse.  

Mindre endring av reguleringsplan 

Det forslås gebyr for behandling av mindre endring av arealplaner slik det i dag er i Stokke og 
Andebu.  Sandefjord (0706) har ingen slik spesifisering da mindre endringer generelt er gjort 
gjennom byggesaksbehandling eller som dispensasjon.  

Reguleringsplaner  

I dagens gebyrregulativ beregnes gebyr for planområdet over 10 daa ved et fast gebyr for påbegynt 
daa over 10 daa (Sandefjord) og over 20 daa. (Andebu og Stokke). Gebyr for BRA / BYA 
(Sandefjord) beregnes med en sats per 100 m2. Beregningsmåten sats / daa og sats / 100 m2 BRA 
eller BYA betyr at gebyret øker proporsjonal med størrelsen på planområdet / utbyggingsomfang. 
Beregningsmåten i Sandefjord gir i dag betydelig høyere gebyrer enn i Stokke og Andebu.  

Det foreslås å videreføre prinsippet fra Sandefjord (0706). For gebyrberegning av store planer 
anbefales imidlertid at det fastsettes en øvre grense for planområdet. Gebyrsatsene foreslås 
avrundet og holdt på samme nivå som for 2016 i Sandefjord.  

Tillegg - reduksjon 

I dag kan det vurderes et påslag på 25 % (Sandefjord) eller 20 % (Stokke og Andebu) for planer 
med spesielle forhold. (komplekse planer i sentrum). På samme måte tar Stokke og Andebu kun  

80 % av gebyrsatsene for mindre kompliserte planer. Prinsippene anbefales videreført. 

Forkastede planer 

For planer som forkastes av planutvalget (ved førstegangsbehandling) eller ved skriftlig 
tilbaketrekking av saken før offentlig ettersyn beregnes 50 % av fullt gebyr (Sandefjord),  

75 % (Andebu og Stokke) da jobben i hovedsak er gjort med hensyn til selvkostprinsippet i 
lovgrunnlaget. I og med at gebyrsatsene økes for Andebu og Stokke, foreslås å videreføre 50 % av 
fullt gebyr for forkastede planer. 

Bearbeiding av planforslag 

Sandefjord (0706) tar gebyr for bearbeiding av planforslag etter medgått tid (dersom ikke kvaliteten 
er god nok på de digitale dataene).  Endringer i plankartet etter 1. gangsbehandling/offentlig 
ettersyn gjøres primært av forslagsstiller. Endring i bestemmelsene gjøres av kommunen. 
Prinsippet fra Sandefjord foreslås videreført. 

 

Prosjektleders vurderinger 
Det legges til grunn at forslag til nytt gebyrregulativ for «behandling av reguleringsplaner etter Plan- 



og bygningsloven» vil dekke kommunens kostnader for tjenesten i tråd med selvkostprinsippet. De 
fleste planer er under 20 daa. Foreslåtte gebyrinntektene i denne kategorien og at prinsippet sats / 
100 m2 BRA/BYA opprettholdes, antas å være i tråd med selvkostprinsippet med forventet antall 
private planer til behandling i nye Sandefjord.  

 

 

                                                             
                                         

Gudrun Grindaker          Sindre V. Rørby 

Prosjektleder          Saksbehandler 

 

 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

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

 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
 



 
 

 

 
 
  



GEBYRREGULATIV FOR NYE SANDEFJORD - 2017 

Reguleringssaker 

Gebyrer beregnes for de tjenester som utføres som følge av plan- og bygningslovens 
bestemmelser (jf. PBL § 33-1). 

1.0 
 
1.1 
 
 

Forespørsel 
 
Forespørsel om ny regulering eller endring av plan 
som behandles i utvalg 
 
 

 
 
 
Kr 20 000,- 
 
 

2.0 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
2.4 

Reguleringsplaner 
 
Forslag om endring av eller ny behandling av 
reguleringsplan etter pbl. § 12-11 betales et gebyr 
etter det regulerte områdets areal: 
0 – 5 daa 
5 – 10 daa 
10 – 20 daa 
Over 20 daa (maks 50 daa) betales kr 1350,- /675,- 
(industriformål) pr. påbegynte daa.  
Det beregnes i tillegg et gebyr etter bebyggelsens 
areal i reguleringsplanen. Kun ny bebyggelse skal 
medregnes. Areal i garasje under terreng og kjeller 
medregnes ikke.  
For hver 100 m² mulig BRA betales  
For industriformål pr. 100 m² BRA  
For hver 100 m² mulig BYA betales  
 
Forkastede planer 

a) Planer som forkastes (avvises) av 
hovedutvalget ved 1. gangs behandling 
belastes med 50 % av fullt gebyr etter pkt. 
2.1. 

b) Planer som forkastes etter pkt. 2.2 a), men 
som forslagsstiller forlanger fremlagt for 
kommunestyret, belastes med fullt gebyr 
etter pkt. 2.1.  

 
For mindre kompliserte planer betales 80 % av 
gebyr etter pkt. 2.1. 
 
For kompliserte planer i sentrumsnære områder, 
samt for planer som ikke er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel, betales 25 % høyere 
gebyr etter pkt. 2.1.  

 
 
 
 
 
Kr   78 000,- 
Kr 109 000,- 
Kr 129 000,- 
 
 
 
 
 
 
Kr    960,- 
Kr    480,- 
Kr 1 600,- 
 

3.0 Mindre endring av arealplan 
For behandling av mindre reguleringsendring etter 
pbl § 12-14, betales et gebyr på  

 
 
Kr 23 000,- 



 
4.0 Konsekvensutredning 

I de tilfeller der plan- og bygningsloven krever 
konsekvensutredning etter § 4-2, skal det for 
behandling av konsekvensutredning betales et gebyr 
som tilsvarer 75 % av satsene for reguleringsplaner.  

 

6.0 
 
6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 
6.3 
 
 
 
 
 
 
6.4 

Andre forhold 
 
For ovennevnte satser forutsettes det at 
arealplanforslaget oversendes kommunen på digitalt 
format før 1. gangs behandling samtidig med øvrige 
plandata. Digital arealplan skal være i henhold til 
nasjonale produktspesifikasjon for arealplan og 
digitalt planregister. Ved bearbeiding av digitale 
data som ikke er i henhold til ovennevnte krav, kan 
det beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid. 
  
Gebyrer beregnes etter de satser som gjelder på det 
tidspunkt fullstendig planforslag foreligger til 
behandling.  
 
Følgende reguleringsformål og planforslag er fritatt 
for gebyr:  
Bevaringssone, grav- og urnelunder, landbruks-, 
natur- og frilufts formål, grønnstruktur og 
eksisterende offentlig samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur.  
 
Idrettslag og ideelle organisasjoner kan, etter 
søknad, få redusert plangebyr med inntil 50 %.  

 

 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5150 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Gebyr for gravemelding og arbeidsvarsling 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
07/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
35/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
49/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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    700,- 
Manglende ferdigmelding pr sak    kr 3.000,-           
 

2. Kommunens innsats med disse arbeidene styrkes etter prinsippet om selvkost. 
 

3. Vedtatte gebyrer justeres årlig den 01. januar i henhold til gjeldende konsumprisindeks. 

 

Dokumenter i saksmappen 
Notat om kommunens arbeid med gravemeldinger og arbeidsvarsling. 
 
Sammendrag 
Det foreslås innført gebyr for kommunens arbeider med gravemeldinger og arbeidsvarsling. Ingen 
av dagens kommuner i nye Sandefjord tar i dag gebyr for disse arbeidene. Gebyrfastsettelse er 
hjemlet i Veglovens §§ 32 og 57. Gebyr for disse arbeidene er relativt vanlig i norske byer. Samlet 
årlig inntekt med foreslåtte gebyrsatser er kr 1.280.000,-. Dette vil gi mulighet til å dekke 
kostnadene med kommunens arbeider og samtidig styrke innsatsen, spesielt når det gjelder 
oppfølging og kontroll.    
 
Bakgrunn 
Tiltakshaver/entreprenør plikter å søke om arbeidsvarsling/gravemelding når det skal utføres 
arbeider som gjør det nødvendig å avsperre, helt eller delvis, vei og/eller fortausareal. For 
eksempel bruk av stillas eller graving for utskifting av vann- og kloakkledninger. Dette for å sikre 
framkommeligheten i byen, samt å sikre at arealet blir istandsatt etter gjeldende krav. 
Gravetillatelse skal sikre at kommunale anlegg i bakken hensyntas i nødvendig grad og ikke 
skades. 

For å få behandlet søknad om arbeids- /gravetillatelse må tiltakshaver/ entreprenør utarbeide en 
arbeidsvarslingsplan. Denne planen kan bestå av en skriftlig del som kan angi sted for arbeidet, hva 
som skal utføres, hvilke betingelser som stilles for gjennomføring og så videre, og en 
skiltplan/skisse som viser hvordan varslings- og sikringsmateriellet skal plasseres i forhold til 
arbeidsstedet og eksisterende skilt. 



Veglovens § 32 og § 57 med forarbeider gir kommunen hjemmel til å kreve gebyr for behandling av 
søknader om gravetillatelser og arbeidsvarsling. Det kan ikke kreves inn høyere gebyr enn de 
faktiske kostnader kommunene har med sitt arbeid. (Selvkostprinsippet). Arbeidsvarsling er regulert 
i skiltforskriftens § 37. 

Innføring av gebyr vil gi mulighet til å styrke kommunens innsats på området. Ikke minst gjelder 
dette oppfølging og kontroll av gravearbeider, herunder å påse at kommunal grunn ikke skades og 
at istandsetting utføres tilfredsstillende. 

Lovgrunnlag 

Veglovens §§ 32 og 57 med forarbeider samt Skiltforskriftens § 37. 
 
Saksfremstilling 
Når det gjelder gravemelding blir dette innmeldt i graveportalen hos Geomatikk AS som sender 
saken videre til kommunen for godkjenning av forhold som omfattes av kommunens 
ansvarsområder.  

Sandefjord, Andebu og Stokke kommune behandler i dag ca. 700 gravesøknader og ca. 500 
søknader om arbeidsvarsling. I tillegg behandles også en rekke søknader om containere, stillaser, 
kraner, plattformer, arrangement og riggområder.  

I denne saken er det kun saker som gjelder graving og arbeidsvarsling som vurderes da det er her 
det finnes en klar hjemmel for gebyrfastsetting. Det foreslås også gebyr dersom tiltakshaver 
unnlater å sende inn ferdigmelding etter utført arbeid. Det er viktig for kommunens kontroll og 
oppfølging at ferdigmelding sendes inn, og gebyrlegging av unnlatelse vil høyst sannsynlig føre til at 
tiltakshaverene skjerper sine rutiner slik at manglende ferdigmelding etter hvert blir et mindre 
problem.  

Veldig mange bykommuner, også i Vestfold, har vedtatt gebyr for gravemelding og arbeidsvarsling. 
Dette gjelder eksempelvis Larvik, Tønsberg, Fredrikstad, Drammen, Sarpsborg m.flere. Gebyr som 
foreslås i denne saken er blant annet vurdert i forhold til det nivået som sammenlignbare byer har 
vedtatt.  
 
Prosjektleders vurdering 
Gebyr for gravearbeider ligger i en del sammenlignbare kommuner i størrelsesorden kr 800,- til kr 
3.700,-. Larvik og Tønsberg tar gebyr på henholdsvis kr 1.000,- og kr 818,-.  

For arbeidsvarsling er gebyr i Larvik og Tønsberg henholdsvis kr 1.150,- og kr 450,-. Andre byer det 
er sammenlignet med ligger i hovedsak innenfor det samme nivået. Ved manglende ferdigmelding 
er gebyrene noe høyere, eksempelvis Larvik som tar kr 3.000,- for dette.  

Med et gebyr på kr 1.200,- for gravemelding, kr 500 for arbeidsvarsling og kr. 3.000,- ved 
manglende ferdigmelding vil årlige gebyrinntekter bli: 

Gravemelding                       kr 1.200,- x 700 saker                              kr 840.000,- 

Arbeidsvarsling                     kr    700,- x 500 saker                              kr 350.000,- 

Manglende ferdigmelding     kr 3.000,-.x   30 saker                              kr   90.000,- 
 
Dette vil gi en samlet årlig inntekt på kr 1.280.000,-. Ut fra prinsippet om selvkost vil det da være 
nødvendig å bruke ca. 2 årsverk på kommunens arbeider med gravemeldinger og 
arbeidsvarslinger. 

 

  



 

Gudrun Grindaker 

Prosjektleder 

 

 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

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

 

 

Formannskapet Sandefjord s 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    700,-           

              Manglende ferdigmelding pr sak                              kr 3.000,-           

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. 
 
 

 

 



 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5146 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Tilsyns- og feiegebyr i Sandefjord kommune 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
08/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
36/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
50/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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. 

 

 

Dokumenter i saksmappen 
Sak om beregning av selvkost for kommunale tjenester vedtatt av Fellesnemnda 11.10.2016 
(112/2016) 

 
Sammendrag 
Som følge av kommunesammenslåingen må det fastsettes nye gebyr for feiing og tilsyn. 
Fastsettelsen av gebyrene er basert på at feiing utføres i snitt en gang hvert andre år og tilsyn 
utføres en gang hvert fjerde år. 
 
Bakgrunn 
I følge Forskrift om brannforebygging § 17, Feiing og tilsyn med fyringsanlegg, skal kommunen 
sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved 
behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe 
for eiere og brukere. Etter feiing skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted. 

I følge Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver, § 28, gebyr, kan kommunestyret selv fastsette lokal forskrift om gebyr for 
gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  

Tilsyns- og feiegebyrene er basert på selvkostprinsippet og gebyrene har vært ulike i de tre 
kommunene. For nye Sandefjord må det vedtas nye gebyrsatser som gjelder for hele den nye 



kommunen. 

Saksfremstilling 
I den gamle forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn var det krav om behovsprøvd feiing, men det 
skulle minimum feies hvert fjerde år. Tilsynet av piper og ildsteder skulle utføres minimum hvert 
fjerde år. I ny forebyggende forskrift, gjeldende fra 01.01.16, skal hyppigheten av både tilsyn og 
feiing være basert på risiko. Veiledningen til ny forskrift anbefaler at det lages rutiner for planlegging 
og gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Feiing og tilsyn skal da være vurdert for 
hvert enkelt fyringsanlegg. Det kan være formålstjenlig å fastsette lokale vurderingskriterier for 
prioritering av feiing og tilsyn. 

I 2016 har alle tre kommunene basert gebyrene på gjennomsnittlig feiing hvert andre år og tilsyn 
hvert fjerde år. Årlig gebyr for feiing (pr.pipeløp) og tilsyn i Stokke var i 2016 kr. 198,- pr år. I 
Andebu var årlig gebyr kr. 487,- og i Sandefjord var årlig gebyr kr 292,-. Ved feiing hvert år har 
Andebu et årlig gebyr for feiing og tilsyn på kr. 666,-. Sandefjord har fakturert ekstra feiinger av 
fyrkjeler, hytter osv. med kr. 456, i mens Stokke har fakturert etter medgått tid. Alle gebyr er 
inkludert mva. 

I ny forskrift om brannforebygging § 17, fremgår det at kommunen skal sørge for feiing og tilsyn av 
alle byggverk som brukes til oppvarming. Det betyr at alle fritidsboliger også skal feies og føres 
tilsyn med etter behov. Det er mange hytter i den nye kommunen, men det er usikkert om dette vil 
føre til økt bemanningsbehov. Feiing og tilsyn med fritidsboliger vil føre til merarbeid. Samtidig vil 
endrede fyringsvaner, digitale løsninger og nye krav til hyppighet av feiing og tilsyn frigjøre 
arbeidskapasitet. Eventuelle behov for å ansette flere feiere må vurderes etter et par års drift. 

 
Prosjektleders vurderinger 

Behovet for tilsyn og feiing i nye Sandefjord vil være varierende. Det er stor forskjell på kvaliteten av 
piper og ildsteder, og fyringsvanene er forskjellige. Generelt er behovet for feiing større i områder 
med spredt bebyggelse, hvor det tradisjonelt fyres mer med ved enn i tettere befolkede deler av 
kommunen. I nyere boliger er det oftere montert nye rentbrennende ovner og mange har gått over 
til andre energikilder som for eksempel varmepumpe. 

Fra 2017 blir feiegebyret 294,- kr inkl mva. Dette gir kostnadsdekning for feiing i gjennomsnitt hvert 
andre år og tilsyn hvert 4. år. For de som har behov for feiing oftere enn dette, eller for de pipene 
som av ulike årsaker ikke kan feies samtidig som øvrige husstander i roden (maksimalt 14 dager 
etter feiing er varslet), betales det for ekstra feiing med 457,- kr inkl mva. Den samme prisen gjøres 
gjeldende for budfeiing og andre oppdrag feietjenesten utfører. Feiing av fyrkjeler betales etter 
medgått tid.  

Det er innført et nytt krav om tilsyn og feiing av piper og ildsteder i hytter. Det skal foretas en 
kartlegging av omfanget av dette i 2017 og hytteeiere skal levere selvangivelse for fyringsvaner slik 
at frekvens for tilsyn og feiing kan fastsettes på bakgrunn av dette. Tilsyns- og feieavgiften bør 
reflektere fyringsvanene og prosjektleder vil komme tilbake til dette når det foreligger mer 
informasjon om denne oppgaven. 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             

Prosjektleder                                                                                 
 
 

 



Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

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

 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
 

 
 

 

 
 
  



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5143 
Saksbehandler: Torunn Årset 
 
Forskrift om anløpsavgift, priser og vilkår for Sandefjord kommunes 
sjøområder for 2017 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
09/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
37/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
51/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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. 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Priser havneseksjonen 2017 
 
Sammendrag 
Havnens inntekter består av anløpsavgift og vederlag. Anløpsavgift skal dekkes inn og justeres 
etter selvkostprinsippet. Øvrige kostnader i havnen dekkes gjennom vederlag (alminnelig prising). 

Bakgrunn: 
Med bakgrunn i havneloven med forskrifter er det utarbeidet ett dokument som omhandler både:  

1. Forskrift om anløpsavgift. Denne beregnes ut fra skipets bruttotonnasje (BT) basert på 
kostnader ved anløpet, fordelte kostnader vedrørende investeringer i sikkerhetsmessige 
(ikke ISPS) innretninger og arbeid, utdyping, sjømerking, belysning, skilter og annet.  

2. Priser med vilkår. Dette baseres på de samme forhold som tidligere år, og fastsetter 
vederlag bruk og kostnader for securitybaserte tiltak, avfallsmottak, kaier, varer som 
transporteres over kaier, og utleie av mannskaper og utstyr.  

Saksfremstilling: 
Ved endring av havnerelatert lovverk er det kun anløpsavgiften som omfattes av avgiftsbegrepet, 
og er lovstyrt. For øvrig skal kostnadene i havnen dekkes gjennom vederlag (alminnelig 
prisfastsetting). Det er viktig å beholde begrepet anløpsavgift for å kunne kreve dekning for 
kostnader med sikkerhetsinnretninger, og andre kostnader fra skip som bruker private kaier og som 
er bruker av leden, med de innretninger og tiltak som er gjort for å trygge ferdselen.  Avgifter og 
vederlag er generelt økt med 2,5 %. Havneseksjonen og driften av havnen er et selvfinansierende 
område. Anløpsavgiften er en del av havnens inntekter. Det er et krav om at anløpsavgiftene i sum 
ikke skal utgjøre mer enn havneseksjonens utgifter og kostnader, jfr. forskrift om anløpsavgift.  



Kostnadene for ISPS relaterte oppgaver har imidlertid økt betydelig i forhold til tidligere år, og dette 
skyldes flere pålagte øvelser og i større omfang med innleid personell, etc. Videre har EU 
regulations 2005/65 pålagt kommunen å utarbeide sikringsplaner for hele havnen, inkludert private 
kaier også med baklandet. Dette er utført og godkjent plan foreligger. Planene forutsetter innleid 
hjelp for å ivareta øvelsesprogrammet. Slike kostnader skal dekkes inn over eget kostnadsområde. 
Kostnadene for bruk av havnen vil også i en viss grad måtte omfatte kostnader for miljøtiltak ved 
det enkelte kaiavsnitt.  

Sandefjord Kommunens andel av fjordtildekkingsprosjektet belastes Havneseksjonen. 

Prosjektleders vurderinger 
Avgifter og vederlag er generelt foreslått økt med 2,5 %. Unntatt er priser for gjestehavnen. 

Gjestehavnens priser foreslås på samme nivå som for 2016 i Sandefjord (0706). Begrunnelsen for 
dette er et ønske om å øke besøksantallet i gjestehavnen i Sandefjord. Stokke har ingen 
gjestehavn.  

 

 

 

Gudrun Grindaker                                          Karl Oskar Jørgensen 

Prosjektleder                                                  Saksbehandler 

 

 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 

 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

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



 

 

Formannskapet Sandefjord s 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. 
 

 
 

 

 
 
  



                                                                                                          
                                                                         HAVNEREGULATIV2017 KOJ 

 
SANDEFJORD   HAVNEVESEN 

 
1. FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT 

2. PRISLISTE MED VILKÅR  
GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ny havnelov ble iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak av 
anløpsavgift, mulighet for fri prissetting for havnens salg av varer og tjenester. Det er i 
oppsettet benyttet en utarbeidet mal for oppbygging og innhold.  
 
     Seksjon Sandefjord havn 
 
 
 



Havneregulativ 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 DIV. BESTEMMELSER FOR BRUK AV HAVNEN. 
 A. Alminnelige bestemmelser      2  
 B. Ansvar for betaling       2 
 C. Beregningsgrunnlag for anløpsavgifter/vederlag  2 

D. Oppkreving av avgifter og vederlag    2 
E. Ettergivelse og nedsettelse      3 
F. Straffeansvar        3 

 
2.  LOVREGULERT ANLØPSAVGIFT:  
 G. Bil- og passasjerferger      4 

H. Øvrig sjøtrafikk, kommunale og private havner   4 
 
3.  VEDERLAG: 
  I. ISPS         4 

J. Avfall         4 
 
4.   BETALING FOR BRUK AV INFRASTRUKTUR 

K. Kaivederlag        5 
L. Varevederlag        6 
M. Spesielle vederlag for trafikk med bil/passasjerferge  8        

 
5. SALG AV VARER OG TJENESTER 
 N. Salg av ferskvann       9 
 O. Septikanlegg        9 
 P. Salg av strøm        9 
        
6. UTLEIE AV UTSTYR 
 Q. Utleie av båter og kjøretøyer     9 
 R. Utleie av mannskaper       9 
 S. Utleie av utstyr        9 
 

 
 
 
 



Havneregulativ 2017 
 
 

 
2 
 

 
1. DIV. BESTEMMELSER FOR BRUK AV HAVNEN. 
 A. Alminnelige bestemmelser 
 B. Ansvar for betaling 
 C. Beregningsgrunnlag for anløpsavgifter/vederlag 

D. Oppkreving av avgifter og vederlag 
E. Ettergivelse og nedsettelse 
F. Straffeansvar 

 
A. ALMINNELIGE BESTEMMELSER: 
 
Avgifter og vederlag gjeldende for Sandefjord kommunes sjøområder (tidl. Sandefjord 
havnedistrikt) er vedtatt av kommunestyret under sak………2016 
 
Forskrift om anløpsavgift, og vederlag er basert på Lov 17.04.2009, nr. 19 om havner 
og farvann. Det er utarbeidet nye forskrifter til loven.  
 
B. ANSVAR FOR BETALING. 

 
For anløpsavgift og vederlag som gjelder skipet, er reder ansvarlig for betalingen 
For varevederlag er avskiper ansvarlig for utgående og mottaker ansvarlig for 
inngående forsendelse. Alle priser blir tillagt MVA. Unntatt her er varer og tjenester 
for utenlandske skip. 

 
C. BEREGNINGSGRUNNLAG FOR ANLØPSAVGIFTER 

 
Sandefjord kommune har tatt i bruk Fiskeridepartementets bestemmelser om 
beregningsgrunnlag for fartøysavgifter. Dette innebærer at beregningsgrunnlaget 
fastsettes på bakgrunn av fartøyets målte BT.(Bruttotonnasje) 
 
Anløpsavgiften (A) fremkommer ved at fartøyets BT multipliseres med faktor (F) 
A = (BTxF)+T. Fartøyets BT er oppgitt i innsendt oppgave over fartøyets 
dimensjoner. Se side 5 og 6 for fullstendig oversikt. 
 
D. OPPKREVING AV AVGIFTER OG VEDERLAG. 
 
Unntak fra avgiftsplikt: 

• Fartøyer under 15 meter 
• Kystverkets fartøyer ved arbeid i farvannet 
• Bergings- og losfartøyer i forbindelse med losing og isbryting. 
• Orlogsfartøy, norske og utenlandske. 
• Fartøyer som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand, og fartøyet ikke 

losser, laster eller tar om bord passasjerer. 
 
3 
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De enkelte kostnadselementene: 
 
Anløpsavgift:  
belastes fartøyer i avgiftsområdet både til private og offentlige kaier 
Kaivederlag:  
belastes fartøyer ved offentlige kaier. 
Varevederlag:  
belastes varer som lastes/losses over kommunale kaier. 
Isvederlag:  
belastes alle fartøyer og alle varer som lastes/losses over offentlige og private kaier. 
Passasjervederlag:  
belastes alle skip som frakter passasjerer over offentlige og private kaier 
ISPS gebyr: 
kan belastes alle skip som anløper havnen.  
Avfallsgebyr:  
belastes alle skip som anløper havnen. Unntak: det kan søkes om unntak fra 
bestemmelsen dersom skipets reder har avtale om levering av avfall i en særskilt havn. 
Beregningsgrunnlag: 
Beregningsgrunnlag for vare er dens vekt i metrisk tonn. 
 

 
E. ETTERGIVELSE OG NEDSETTELSE. 

 
Kommunen kan, når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpne 
anløpsavgifter i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. 
 
 
F. STRAFFEANSVAR. 
 
Med bøter eller fengsel i 6 mnd eller begge deler, straffes etter § 62 i Lov om havner 
og farvann, den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller ikke etterkommer pålegg i 
henhold til nevnte punkter i § 62 i Lov om havner og farvann. 
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2. LOVREGULERT ANLØPSAVGIFT  hfl.§ 25:  
G. Bil- og passasjerferger 
H. Øvrig sjøtrafikk, kommunale og private havner 

 
Med de unntak som er nevnt, skal alle fartøyer som anløper havnen betale følgende 
avgift til havnekassen: 
 
G Bil- og passasjerferger, som øvrig sjøtrafikk, eller ved egen avtale (se side 9) 
   
H  
Bruttotonn (BT) Faktor (F)   Tillegg (T) 

0 – 999   0,5 +NOK     0 

1000 – 2999   0,4      +NOK 120 

3000 – 5999   0,3      +NOK 460 

Over 6000  Avtales i det enkelte 
tilfelle 

 

Cost: (BT x F)+T Pris: (BT x F)+T  

 
Anløpsavgift betales bare en gang for ankomst og avgang til sammen, og bare en gang 
per døgn. 
 
Oljeplattformer, boreskip, kranskip m.v. som anløper havnen skal betale avgift for 
bruken av sjøarealet. Havneadministrasjonen forhandler og fastsetter avgiften i hvert 
enkelt tilfelle. 

. 
 
3. VEDERLAG: 
I. ISPS  
J. Avfall 
 
I. Isps: 
Alle skip over 300 BT som anløper havnen skal betale til havnekassen NOK 178,- 
per døgn. 
 
J. Avfall: 
Alle skip som anløper havnen skal betale til havnekassen NOK 0,35/BT per døgn. 
Gjelder ikke skip i faste ruter som har egen avfallsordning 
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4.  BETALING FOR BRUK AV INFRASTRUKTUR 
 

K. Kaivederlag 
 L. Varevederlag 
 M. Spesielle vederlag/avtaler.  
       Passasjervederlag. 

 
K. Kaivederlag 
Fartøyer som legger til kommunale kaier, betaler kaivederlag etter nedenstående 
satser. Vederlagene betales pr. påbegynt døgn. 
 
Bruttotonn (BT) Faktor (F)         Tillegg (T) 
1 – 999 0,70                     + NOK     0 
1000 – 2999 0,60                + NOK 120  
3000 – 4999 0,55                + NOK 285 
5000 – 8999 0,50 + NOK 570 
 9000+ Etter avtale  
Cost: (BT x F)+T Pris: (BT x F)+T  
Minste avgift, kr 235 for alle fartøyer 
 
Bil- og passasjerferger betaler som øvrig sjøtrafikk, eller egen avtale (se side 9). 
 
Cruiseskip betaler etter dagens satser, men det kan inngås avtaler ved innmelding av 
flere skip fra samme rederi. 
 
Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy som er fortøyd ved kommunale kaier, og 
har forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale fult kaivederlag etter 
gjeldende satser. 
 
Fritatt for kaivederlag er orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske. 
For fritidsbåter i vinteropplag erstattes kaivederlag med stasjonsplassavgift for 
fritidsbåter. For bruk av kommunale kaier til vinteropplag av fartøyer betales det til 
havnekassen Kr 185,- (inkl. mva) pr. fot for vintersesongen (1. september – 30.april ) 
 
Kaivederlag for fritidsbåter i Sandefjord kommunale gjestehavner i sommersesongen:  
 
(1. april - 31. aug.): 
FARTØYSSTØRRELSE BELØP PR DØGN 
Under 30 fot Kr. 200,- 
30-40 fot Kr. 250,-  
Over 40 fot Kr. 300,- 
Strømleie, alle størrelser Inkl. 
         
Prisene i tabellen over er inkl mva uavhengig av båtens nasjonalitet. 
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L. VAREVEDERLAG 
 
a. Varevederlag gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres 

over kommunale kaier. Alle takstene er angitt i kr. pr. tonn når ikke annet er angitt. 
 
b. For varer som ankommer havnen i transitt og som videreforsendes med fartøy, erlegges 

varevederlag kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet, erlegges dog 
varevederlag ved utgående. 

 
c.  Varevederlag pålegges også varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere 

kaianlegget, hvis fartøyet ligger ved kaien. Vederlaget oppkreves i så tilfelle med en 
tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien. 

 
d.  Varevederlag skal dekke lagring av varer på kaiarealet i minst 48 timer etter endt 

utlossing eller påbegynt lasting av skipet. 
 
e.  Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler 

vederlaget vareavsender. Dette er ikke til hinder for at havnevesenet kan avtale med lokal 
representant for vareeier om annen form for innkreving av varevederlag eller at 
vederlaget innberegnes i frakten.   

 
VARETYPE ENHET AVGIFT 
Frukt, grønnsaker, poteter, etc. Tonn kr.18,50 
Jern, stål, og varer derav Tonn kr.11,10 
Gjødning, kalk Tonn kr.10,00 
Animalske og vegetabilske oljer Tonn kr.14,20 
Sand, grus, singel Tonn kr.  8,00 
Sement, sementvarer Tonn kr.  10,00 
Varer av stein, gips Tonn kr.13,20 
Glass og glassvarer Tonn kr.25,30 
   
Båter og biler Stk. kr.189,50 
Joller Stk. kr.79,00 
Tømmer M3 kr. 8,0 
Øvrige varer Tonn kr.20,10 
 
Fritatt for vareavgift er: 
a) Passasjerers bagasje. 
b) Proviant, olje og andre skipsfornødenheter til fartøyets eget bruk. 
c) Ballast. 
d) Postforsendelser. 
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VEDERLAG PÅ VARER OG VARER I LAGERHUS 
 

 
Varer som henlegges på havnevesenets kaier eller i skur skal hurtigst mulig bringes bort, 
med mindre havnevesenet finner å kunne tillate at de blir liggende. Varer og gods må bare 
legges på de steder havnevesenet anviser. For varer som skal skipes ut over havnen må 
lagring innhentes på forhånd. 
 

 
At varer som blir liggende over 48 timer etter endt utlossing plikter varemottaker å betale 
kaivederlag av overliggende varer til havnekassen for hvert døgn eller del av døgn etter 
følgende takster: 
 På åpent areal for de første 48 timer   kr. 5,90 pr. m2 
  “      “       “   den etterfølgende tid    kr. 6,90 “     ” 
 

 
Når varer ønskes lagret på kai eller for lengre tid enn 48 timer, kan havnevesenet etter 
søknad gi tillatelse til lagring etter følgende takster gjeldende fra første dag: 
 På åpent areal     kr.  20,90 pr.m2 pr.mnd. 
  
 

 
Varer som ligger på kaier eller i skur uten samtykke eller som blir liggende der lenger enn 
tillatt, kan av havnevesenet fjernes og lagres for vedkommende mottaker eller avsenders 
regning. Blir slike varer ikke hentet innen 3 mnd, kan havnevesenet selge dem ved offentlig 
auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne omkostninger 
eller som er lett utsatt for å bederves eller som kan foranledige skade, har havnevesenet rett 
til å selge innen utløpet av de 3 mnd, eller å tilintetgjøre hvis det finnes nødvendig. 
 

 
Havnevesenet er uten ansvar for varer som ligger på kai eller i skur og for eventuelle skader 
av de tiltak som havnevesenet finner nødvendig å gjennomføre. 
 
KAIVEDERLAG PÅ VARER UAVHENGIG AV SKIPSFARTEN 
 
Varer som losses eller lastes i havneområdet uavhengig av skipsfarten, betaler et vederlag på 
kr. 174,- pr. trailer pr. gang. 
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M. VEDERLAG FOR TRAFIKK MED BIL- OG PASSASJERFERGER. 
 
 

 
I tillegg til anløpsavgift og kaivederlag, skal det betales: 
 
Varevederlag: 
Varevederlag på import og eksport via fergeruten settes til kr. 14,80 pr. tonn. 
 
Kjøretøyvederlag: 

 For motorkjøretøyer som losses eller lastes til/fra offentlige kaier i Sandefjord havnedistrikt 
betales vederlag til Sandefjord Havnevesen etter følgende takster: 

 
 

 
  
   
 

 
 

 
Denne avgiften berettiger ikke til opphold på kaier utover den tid som medgår til 

ekspedisjon, ombord- og i landkjøring. 
 
Passasjervederlag: 
For passasjerer i utenrikstrafikk regnes vederlag både ved påstigning og avstigning. 
Passasjervederlag beregnes aldersmessig i forhold til fergeselskapets aldersinndeling.  
Som passasjer regnes også sjåfør på biler som fraktes med ferge. 
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Skip: Anløpsavgift: Kaivederlag: 
«Bohus»               BT  9149 Kr.   1 602,- pr. døgn Kr.   3 312,- pr. døgn 
«Color Viking»   BT 19763 Kr.   1 922,- pr. døgn Kr.   3 798,- pr. døgn 
«Oslofjord»         BT 17851 Kr.   1 865,- pr. døgn Kr.   3 686,- pr. døgn 

KATEGORI KJØRETØY 
Personbil/varebil/tilhenger Kr.   24,20 pr. stk. 
Lastebil/buss/tilhenger Kr.   47,60 pr. stk. 
Motorsykkel/ moped Kr.     9,30 pr. stk. 

KATEGORI                               PASSASJERAVGIFT                
Passasjervederlag voksen Kr. 5,90 pr stk 
Passasjervederlag barn Kr. 3,60 pr stk. 
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5. SALG AV VARER OG TJENESTER 
N. Salg av ferskvann 
O. Septikanlegg 
P. Salg av strøm 
Q. Salg av tjenester 
 
N. Salg av ferskvann  
Levering av ferskvann kan leveres av havnevesenet mot vederlag: 
Vannleveranse til skip per tonn: kr   16,00  
Minsteavgift    kr 750,00 

 
O. Septiktømmeanlegg 
Til vedlikehold av septiktømmeanlegget kan havnevesenet innkreve  
kr.17.000,00 per år. 

 
P. Salg av strøm til båter og skip. 
Til vedlikehold av havnevesenets el. nett skal kundene betale et påslag på  
32 øre/per Kwh. i tillegg til leverandørens priser. 
 
6. UTLEIE AV UTSTYR 
Q. Utleie av båter og kjøretøyer  
R. Utleie av mannskaper 
S. Utleie av materiell 
 
Q. R. S. Utleiepriser av mannskaper og materiell.  
Kategori Info NOK/time Div. 
1 arbeidstime  472,00  
1 arbeidstime   50% 697,00 kl. 1500 - 2100 
1 arbeidstime 100% 923,00 Kl. 2100 -0700 
Tugbåt Kos 250 HK 1087,00 Eks. fører 
””   ””   Buster 140 HK 912,00 ””   ”” 
””  ””Sjøheksa    25HK 1087,00 ””   ”” 
””  ”” Bolærne 650 HK 1968,00 ””   ”” 
Traktor laster 984,00 ””   ”” 
Mob. Løftekraner Fast, og på bil 1087,00 ”” ”” ”” 
 
Prisene er eks. merverdiavgift og overtid for fører/mannskap. 
Forbruk av drivstoff er inkludert i prisene, unntatt "Buster",”Sjøheksa”, og ”Bolærne” 
som faktureres etter medgått forbruk av drivstoff. 
 
Ved utkalling utover vanlig arbeidstid betales det for leie av mannskap etter medgått 
tid, i henhold til ovennevnte satser.  
Oljevern betales etter avtalte satser. 



SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Saksfremstilling 
 

Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/5031 
Saksbehandler: Thor Fjellanger 
 
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
06/2016 Eldrerådet - Sandefjord 17.11.2016 
06/2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 

Sandefjord  
17.11.2016 

01/2016 Ungdomsrådet - Sandefjord 21.11.2016 
01/2016 Administrasjonsutvalget Sandefjord  21.11.2016 
03/2016 Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning - 

Sandefjord 
22.11.2016 

07/2016 Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord 22.11.2016 
12/2016 Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord 23.11.2016 
04/2016 Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling - 

Sandefjord 
23.11.2016 

03/2016 Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap - Sandefjord 23.11.2016 
40/2016 Formannskapet Sandefjord  29.11.2016 
52/2016 Kommunestyret Sandefjord  13.12.2016 
 
 
 
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 
vedlegg 3. 



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. 

 

 

Bakgrunn:  

Med dette legger prosjektleder frem et fullstendig, balansert forslag til årsbudsjett for 2017 og en 
fireårig økonomiplan for 2017-2020.  

Forslagene er ved offentliggjøring samordnet i ett dokument slik at årsbudsjettet utgjør det første 
året i økonomiplanen.  

Dokumenter i saken:  

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Prosjektleders forslag - (separat utsending.) 

 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Eirik Fossnes 

Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
 
 

 

Behandlinger og vedtak: 
Eldrerådet - Sandefjord             17.11.2016 
 
Behandling: 
Eldrerådet er bekymret for utviklingen av antall sykehjemsplasser og anbefaler derfor, at 
det ikke legges ned 2 plasser på Mosserødhjemmet.  
 
 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig godkjent, med tilleggsbemerkning. 
 

Eldrerådet - Sandefjords vedtak: 
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 vedlegg 3. 
 

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. 

Eldrerådet er bekymret for utviklingen av antall sykehjemsplasser og anbefaler derfor at 
det ikke legges ned 2 plasser på Mosserødhjemmet. 

 
 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord              17.11.2016 
 
Behandling: 
Synnøve Hansen og Sølvi Ørstenvik fremmet forslag til nytt pkt. 6: 
Høyesterettsdom 2016-01366-A vil få store konsekvenser for kommunen. Rådet for 
nedsatt funksjonsevne ber kommunen legge inn lønnskostnader til private avlastere og 
støttekontakter for å innfri dommen fra høyesterett. 
 

Rådet (RMNF) fremmet forslag til nytt pkt. 7: 
Rådet ønsker at det gjøres en vurdering i forhold til akutte bygningsmessige tiltak i 
skolesektoren, og at nødvendige midler til utbedringer innarbeides i økonomiplan 2017 -
2020 

Rådet (RMNF) uttaler bekymring for funksjonshemmede elevers situasjon i skolen når det 
nå skjæres ytterligere ned på det pedagogiske tilbudet. 

 
Prosjektleders innstilling med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt (10-0). 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Sandefjord s vedtak: 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende uttalelse: 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter prosjektleders innstilling med 
følgende forslag til nytt pkt 6 og 7: 

6. Høyesterettsdom 2016-01366-A vil få store konsekvenser for kommunen. Rådet for 
nedsatt funksjonsevne ber kommunen legge inn lønnskostnader til private avlastere og 
støttekontakter for å innfri dommen fra høyesterett. 
 

7. Rådet ønsker at det gjøres en vurdering i forhold til akutte bygningsmessige tiltak i 
skolesektoren, og at nødvendige midler til utbedringer innarbeides i økonomiplan 2017 



-2020 

Rådet (RMNF) uttaler bekymring for funksjonshemmede elevers situasjon i skolen når 
det nå skjæres ytterligere ned på det pedagogiske tilbudet. 

 

 

 
 

 

 

Administrasjonsutvalget Sandefjord              21.11.2016 
 
Behandling: 
Protokolltilførsel fra Anne Merete Sørensen, Fagforbundet: 
Innsparingene på 20 mill.: Ca. 60 % av driftsbudsjettet er bundet opp til lønninger, dvs. ca. 
12 millioner i lønn. Betyr da ikke dette ytterligere nedbemanning? 
 
Historisk sett har det vært positivt driftsregnskap i alle 3 kommunene de siste årene, 
allikevel er det ytterligere innsparinger? 
 
Kommune  Driftsregnskapet 2015 Beregnet til i 2016? 
Sandefjord 225 672  
Stokke   19 611  
Andebu   13 967  
 
Det har vært naturlige innsparinger ved færre overføringer av stillinger til nye Sandefjord 
kommune: 
For eksempel Rådmenn, økonomisjefer, kommunalsjefer og andre ledere har sluttet før 
sammenslåingen og blitt konstituert (midlertidig frem til 2017). 
 
Forskning viser at ved fusjoneringer/omstillinger er det stor sannsynlighet for økonomisk 
pukkeleffekt, hvordan kan dette harmonisere med 20 mill. i innsparinger i tillegg til den 
allerede innsparte gevinsten med stillinger og sammenslåing av tjenester.  
 
Hvor godt legges det til rette for en god prosess for de ansatte i kommunesammenslåings- 
prosessen? Hvordan er det tenkt rundt de uspesifiserte innsparingene på 
kommunalområdene fremover? 
 
 
Roy Standahl, Frp, fremmet følgende forslag: saken tas til orientering. 
      
 
Forslag fremmet av Roy Standahl ble enstemmig vedtatt (7-0). 
 

Administrasjonsutvalget Sandefjord s vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

Ungdomsrådet - Sandefjord             21.11.2016 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet slutter seg til prosjektleders innstilling. 
 

Ungdomsrådet - Sandefjords 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. 

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 vedlegg 3. 
 

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. 

 
 

 

Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning - 
Sandefjord             

22.11.2016 

 
Behandling: 
Anders Sperre H, fremmet følgende forslag: 
Saken tas til orientering. 
 
Forslag fra Anders Sperre ble enstemmig vedtatt (19-0). 
 
 

Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord             22.11.2016 
 
Behandling: 
Økonomi- og stabssjef Øyvind Rivrud orienterte og svarte på spørsmål. 
Kommunalsjef Lise Tanum Aulie svarte på spørsmål. 
 
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende alternative forslag til vedtak:  
HSO-utvalget tar saken til orientering 
 
 
Det ble votert over prosjektleders innstilling og forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF. 
Prosjektleders innstilling falt enstemmig og forslaget fra Bror-Lennart Mentzonie, KRF ble 
enstemmig vedtatt. 



 

 

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen H, fremmet følgende forslag:  
Saken tas til orientering. 
 
 
Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassens ble enstemmig vedtatt (18-0). 
 
 

Hovedutvalg for miljø- og plansaker - Sandefjords vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling - 
Sandefjord             

23.11.2016 

 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling - Sandefjords vedtak: 
KFBS utvalget 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 

a. Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet 
b. Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet 

2. Kommunen tar opp 36 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2017. 

a. 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. 

a. Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 
år. 

4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, ”Betalingssatser” vedtas. 

5. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 der annet tidspunkt ikke er angitt. 
 

6. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2017 og økonomiplan 2017-2020 
vedtas som vist i vedlegg 3. 
 

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 Delegeringsreglement vedtas av 
kommunestyret den 13.12.2016. 
 

 
 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap - Sandefjord             23.11.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap - Sandefjords vedtak: 
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 vedlegg 3. 
 

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.  
 
 
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 Sandefjord s 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. 

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 vedlegg 3. 

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. 
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