
 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 24.01.2017 
Tid: Kl. 13:00 – 16:30 

 
 
 
Rolle Følgende medlemmer møtte Parti Møtte for Parti 
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch H   
Medlem Tor Steinar Mathiassen H   
Medlem Anne Strømøy H   
Medlem Anders Sperre H   
Medlem Grethe Østgård H   
Medlem Jan Tore Rui-Haugerød H   
Medlem Cathrine Andersen FRP   
Medlem Harry Gran FRP   
Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF   
Medlem Bjarne Sommerstad SP   
Medlem Ida Cathrine Nilsen SP   
Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP   
Medlem Wenche Davidsen AP   
Medlem Arild Theimann AP   
Medlem Nils Ingar Aabol AP   
Medlem Charlotte Jahren Øverbye SV   
Medlem Karin Virik V   
 
Varamedlem Parti Forfall Parti 
Audun Tjomsland H Thomas Mørk Bjørvik H 
Bjørn Orerød AP Lozan Balisany AP 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Ole Gleditsch Mette Wiik 
ordfører sekretariatsleder 
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001/17: Godkjenning av møteprotokoll fra møte 13.12.2017 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 
 

Møteprotokoll godkjennes. 
 

 
 

Behandling: 
Karin Virik, V gjorde følgende bemerkning, sak 45/16 – rådmannens innstilling ble ikke 
vedtatt med 19 mot 0 stemmer. Korrekt er, rådmannens innstilling ble vedtatt med 15 mot 4 
stemmer. Mindretallet bestod av Andersen, FRP, Gran, FRP, Nilsen, SP og Virik, V. 
 
Ber administrasjonen rette denne teksten. 
 
Rådmannens innstilling med slik endring som bemerket av Virik, V, ble enstemmig vedtatt. 
 

 

FSK- 001/17 Vedtak: 
 

Møteprotokoll godkjennes. 
 

 
 
 
002/17: Endring av reguleringsplan for Kiserødveien 69 - sluttbehandling 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 

Forslag til reguleringslan for Kiserødveien 69 med plankart datert 31.05.2016 og 
bestemmelser datert 18.10.2016 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 

 
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

FSK- 002/17 Innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for Kiserødveien 69 med plankart datert 31.05.2016 og 
bestemmelser datert 18.10.2016 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12. 
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003/17: Luftkvalitet i Sandefjord 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 
 

Sak om luftkvalitet i Sandefjord tas til orientering. 
 

 
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

FSK- 003/17 Vedtak: 
 

Sak om luftkvalitet i Sandefjord tas til orientering. 
 
 
 
004/17: Barn og unges interesser i planleggingen 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 

For å ivareta barn og unges interesser i plansaker etablerer Sandefjord kommune en 
uavhengig ordning, slik som skissert i alternativ 1. 

 
 

Behandling: 
Cathrine Andersen, FRP fremmet følgende forslag: 

 

For å ivareta barn og unges interesser i plansaker etablerer Sandefjord kommune en 
uavhengig ordning, slik som skissert i alternativ 2. 

 
Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling og forslag fremmet av Andersen, 
FRP. 
 
Forslag fremmet av Andersen, FRP ble vedtatt med 12 mot 7 stemmer. 
 
Mindretallet bestod av Virik, V – Øverbye, SV – Davidsen, AP – Aabol, AP – Orerød, AP – 
Håkonsen, AP – Theimann, AP. 
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FSK- 004/17 Innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

For å ivareta barn og unges interesser i plansaker etablerer Sandefjord kommune en 
uavhengig ordning, slik som skissert i alternativ 2. 

 

 
 
 
005/17: Bypakke Tønsberg, videre deltagelse 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
1. Sandefjord kommune opprettholder fellesnemndas vedtak om å gå ut av 

Bypakkesamarbeidet for Tønsbergregionen som fullt medlem. 

 
2. Sandefjord kommune søker i det videre samarbeidet om politisk observatørdeltakelse i 

Overordnet styringsgruppe (OSG). 

 
3. Sandefjord kommune ønsker at det også legges til rette for administrativ 

observatørdeltakelse. Rådmannen avklarer nærmere hvordan observatørrollen med 
administrativ deltakelse skal ivaretas. 

 
 

Behandling: 
Rådmannen redegjorde for ny informasjon som er innkommet.  
 
Med bakgrunn i mottatt brev m/vedlegg vil rådmannen anbefale/fremme nytt forslag til nytt 
punkt 1 i innstillingen til formannskapet 
 

1. Sandefjord kommune trer ut av samarbeidet Bypakke - Tønsbergregionen som 
fullt medlem fra 01.01.2017. Økonomiske forpliktelser som følge av avgitt 
Garantiansvar bortfaller og overtas av de andre kommunene i samarbeidet.  

 
Rådmannens innstilling med endret pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tor Steinar Mathiassen, H fremmet følgende forslag: 
 

Til observatørstilling velges ordfører Bjørn Ole Gleditsch, H med varaordfører 
Cathrine Andersen, FRP som vara. 

 
Forslag fremmet av Mathiassen, H ble enstemmig vedtatt. 
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FSK- 005/17 innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

1. Sandefjord kommune trer ut av samarbeidet Bypakke - Tønsbergregionen som fullt 
medlem fra 01.01.2017. Økonomiske forpliktelser som følge av avgitt Garantiansvar 
bortfaller og overtas av de andre kommunene i samarbeidet.  

 
2. Sandefjord kommune søker i det videre samarbeidet om politisk 

observatørdeltakelse i Overordnet styringsgruppe (OSG). 
 

3. Sandefjord kommune ønsker at det også legges til rette for administrativ 
observatørdeltakelse. Rådmannen avklarer nærmere hvordan observatørrollen med 
administrativ deltakelse skal ivaretas. 

 
4. Til observatørstilling velges ordfører Bjørn Ole Gleditsch, H med varaordfører 

Cathrine Andersen, FRP som vara. 
 
 
 
006/17: Etablering av servicetorg, i Andebu, Stokke og Sandefjord 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 

1. Sandefjord etablerer servicetorg i Stokke, Andebu og Sandefjord som et helhetlig 
tilbud til innbyggerne i den nye kommunen 

2. Servicetorgene samlokaliseres med bibliotekene i de tre lokasjonene 
3. De økonomiske og budsjettmessige konsekvensene belyses i en egen sak som 

legges frem i forbindelse med sak om første tertial 
 
 
 

Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, FRP, KRF, SP: 

1. Det etableres servicetorg i Stokke og Andebu som et helhetlig tilbud til 
innbyggerne. 

2. Servicetorgene samlokaliseres med bibliotekene i Stokke og Andebu. 

3. Servicetorget i gamle Sandefjord vurderes videreutviklet med nåværende 
plassering ved hovedinngangen i Rådhuset. 

4. Endelig vedtak gjøres i forbindelse med at de økonomiske og 
budsjettmessige konsekvensene foreligger i forbindelse med sak om første 
tertial om den helhetlige løsningen. 

Arild Theimann, AP fremmet følgende forslag: 
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Servicetorgenes funksjonalitet evalueres etter 2 år. 
 
 
Det ble votert punktvis over fellesforslag fremmet av Mathiassen, H: 
Pkt 1 ble enstemmig vedtatt 
Pkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Pkt 4 ble enstemmig vedtatt 
 
Det ble votert over forslag fremmet av Theimann, AP. 
Forslag fremmet av Theimann, AP ble enstemmig vedtatt. 
 

 

FSK- 006/17 Innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak. 

1. Det etableres servicetorg i Stokke og Andebu som et helhetlig tilbud til 
innbyggerne. 

2. Servicetorgene samlokaliseres med bibliotekene i Stokke og Andebu. 

3. Servicetorget i gamle Sandefjord vurderes videreutviklet med nåværende 
plassering ved hovedinngangen i Rådhuset. 

4. Endelig vedtak gjøres i forbindelse med at de økonomiske og 
budsjettmessige konsekvensene foreligger i forbindelse med sak om første 
tertial om den helhetlige løsningen. 

5. Servicetorgenes funksjonalitet evalueres etter 2 år. 

 
 
 
007/17: Permisjonssøknad for perioden 01.01.2017 - 01.11.2017 - Elin Hasås, H 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 

Elin Hasås, H innvilges fødselspermisjon i perioden 1.1.2017 til 1.11.2017 fra følgende 
verv: 
 

Varamedlem KST 
Varamedlem FSK 
Medlem OK 

 
Følgende endringer gjøres i forbindelse med slik permisjonssøknad: 
 

Til kommunestyret rykker neste på listen opp en plass. 
Til FSK velges ______som varamedlem. 
Til OK velges ______ som medlem. 
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Behandling: 
Tor Steinar Mathiassen, H fremmet følgende forslag: 
 
Til FSK velges Hanne Børresen Johansen, H som varamedlem 
Til OK velges Svein Olaf Ødeskaug, H som medlem 
 
 
Hilde Hoff Håkonsen, AP gjorde formannskapet oppmerksom på at Elin Hasås, H er fast 
medlem til kommunestyret. Slik endring følger formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Rådmannens innstilling med slik endring fremmet av Mathiassen, H og Håkonsen, AP ble 
enstemmig vedtatt. 
 

 

FSK- 007/17 Innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

 
Elin Hasås, H innvilges fødselspermisjon i perioden 1.1.2017 til 1.11.2017 fra følgende 
verv: 
 

Medlem KST 
Varamedlem FSK 
Medlem OK 

 
Følgende endringer gjøres i forbindelse med slik permisjonssøknad: 
 

Til kommunestyret rykker neste på listen opp en plass, første vara trer inn som 
medlem.  
Til FSK velges Hanne Børressen Johansen, H som varamedlem. 
Til OK velges Svein Ødeskaug, H som medlem. 

 
 
 
008/17: Permisjonssøknad for perioden 1.1.2017 - 1.9.2017 - Peder Markus 
Runsjø, H 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med 
følgende innstilling. 
 

Peder Markus Runsjø, H innvilges ikke permisjon i perioden 1.1.2017 – 1.9.2017 i 
følgende verv: 
 
Varamedlem KST 
Varamedlem OK 
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Behandling: 
Jan Tore Rui-Haugerød, H fremmet følgende forslag: 
 

Peder Markus Runsjø, H innvilges permisjon i perioden 1.1.2017 – 1.9.2017 i følgende 
verv: 
 
Varamedlem KST 
Varamedlem OK 
 

Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling og forslag fremmet av Rui-Haugerød, 
H. 
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 7 stemmer. 
Mindretallet bestod av Gleditsch, H – Mathiassen, H – Østgård, H – Rui-Haugerød, H – 
Tjomsland, H – Strømøy, H – Sperre, H. 
 

 

FSK- 008/17 Innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

 
Peder Markus Runsjø, H innvilges ikke permisjon i perioden 1.1.2017 – 1.9.2017 i 
følgende verv: 
 
Varamedlem KST 
Varamedlem OK 

 
 
 
009/17: Fergesak - orientering 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 
 

Informasjon om prosess for tildeling av seilingstider for perioden  
1. januar 2020 – 31. desember 2025 og status i videre arbeid tas til etterretning. 

 
 
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

FSK- 009/17 Vedtak: 
 

Informasjon om prosess for tildeling av seilingstider for perioden  
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1. januar 2020 – 31. desember 2025 og status i videre arbeid tas til etterretning. 

 
 
 
: Eventuelt 
 
 

 Ordfører orienterte om alternative løsninger etter erfaring fra oppskyting av 
raketter i overgangen fra gamle til nye Sandefjord kommune. Det vil bli 
jobbet videre med en vurdering av et eventuelt spleiselag med næringslivet. 

 

 Rådmannen orienterte om hvordan gamle ordførerkjeder, bilder og 
symboler blir ivaretatt fremover. 

 

 Ordfører orienterte om en henvendelse vedrørende kommunevåpen på 
rådhusets vegg. Dette var en gave til Sandefjord kommune, etterkommer av 
giver ønsker dette kommunevåpenet tilbake til familien. Ordfører ber 
administrasjonen ta med denne henvendelsen i planlegging for ivaretagelse 
av skilt og symboler for fremtiden. 

 

 Ordfører orienterte om initiativ til å bedre kollektivtilbud til Sandefjord samt 
veiprosjekter i ny kommune, jfr nasjonal transportplan. Sett i sammenheng 
med «best på næring og infrastruktur», er det  planlagt et møte med 
fylkeskommunen fredag 27. januar, som skal se på fremtidige prosjekter. 
Ordfører og rådmann stiller i dette møtet. Ber administrasjonen komme 
tilbake til FSK med orientering om alternative muligheter for finansiering. 

 

 Ordfører orienterte om etterspurt sak vedr gjennomgang av 
delegeringsreglement. Han foreslår at de tre som ble oppnevnt til 
prosjektgruppe for gjennomgang av reglementene (Hilde Hoff Håkonsen, 
AP, Bror-Lennart Mentzoni, KRF, Cathrine Andersen, FRP) supplert med Tor 
Steinar Mathiassen, H foretar en gjennomgang før saken legges frem for 
formannskapet. Rådmannens notat til ordfører  vedr. videre arbeid med 
delegeringsreglementet sendes formannskapets medlemmer.  

 

 Infrastrukturfondet – kriterier og frister, ordfører etterspurte mer 
informasjon om dette. Thor Fjellanger orienterte om saken. Frister og 
kriterier er ikke mottatt fra departementet. 

 

 Ordfører orienterte om siste nytt i regionreformen.  
 

 Ordfører orienterte om ekstraordinært formannskap tirsdag 28. februar 
2017, kl 18.00. ,hvor det legges opp til behandling av sak vedrørende ny 
sykehustomt. 

 

 Hilde Hoff Håkonsen, AP spurte administrasjonen om når det kan komme en 
sak om seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter. 
Rådmannen orienterte om at dette vil komme før sommerferien. Cathrine 
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Andersen, FRP ber om at denne saken legges frem for MP.  
 

 Sak om strategikonferanse til Fylkesmøtet i KS – 9-10 feb. Rådmannen 
orienterte om at sak blir lagt frem til administrasjonsutvalgets 
arbeidsgiverdel 13. feb. Ordfører ber administrasjonen om sende ut 
informasjon om saken som administrasjonen har utarbeidet til de 5 
folkevalgte som skal møte. 

 

 Nils Ingar Aabol, AP ber om at de folkevalgte får en kort innføring om 
Vestfjordforbindelsen og Fastlandsforbindelsen.  

 

 februar KST – det vil bli gitt en kort orientering om jernbanetraseplaner. 
 
 
 
 


