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Forhandlingsutvalg 

• Forhandlingsutvalg 
• ordfører 

• varaordfører 

• leder største opposisjonsparti 
 

• Seminarer 
• gruppeledere og tillitsvalgte 

• Befaring 

• Møte statsråd Sanner 
 

 

 



Tematiske drøftinger: 

• Politisk forankring: Folkevalgtes definisjon av hva som 
må avklares før søknad sendes. 
 

• Unngå ”feilfokus” - for tidlig administrative utredninger 
av forhold som best kan utredes når det er avklart at 
det blir en sammenslåing. 
 

• Sikre tilbørlig involvering av tillitsvalgte i prosessene. 

 



Tidsplan 

• Forhandlingsutvalgenes ”arbeidshypotese”: 
• Søknad vedtas av kommunestyrene i februar 2015 

• Regjeringen vedtar ny kommune våren 2015 

• Ordinært valg i de tre kommunene høsten 2015 

• Ny kommune etableres fra 1. januar 2017 
 

• Utvalgene har ikke endelig konkludert 
 

• Utvalgene anbefaler – kommunestyrene vedtar 
 

 

 



Forhandlingsutvalgets resultat 

Saksutredning 

 

---- 

---- 

---- 

---- 

--- 

 

 

 
Innstilling: 

 

1. FUs anbefaling 

legges til grunn 

 

2. Søknad sendes 

 

 

FUs anbefaling 

 
1. Prinsipper 

----- 

2. Tidsplan 

----- 

3. Folkevalgtes 

organisering 

----- 

4. ---- 

---- 

5. ---- 

---- 

---- 

Signatur: 

 

-------- -------- -------- 

-------- -------- -------- 

-------- -------- -------- 

 

Søknad om 

sammenslåing 

 

----- 

--------- ---- - ---- 

--- - - ----- -----  

------ - - ----- - - - 

------ - - - 

 

 

 

Mvh 

 

 

------- ------- ------- 

 



FUs anbefaling 



Viktige tema: 

• Prinsipper for sammenslåingsprosessen 

• Folkevalgt organisering – utvalgsstruktur etc.  

• Kommunenavn – symboler 

• Skolestruktur 

• Lokalisering av tjenestetilbud 

• Økonomiforvaltning 

• Eierskap i Sandefjord Lufthavn 

• Torp Øst – Jernbane, vei, infrastruktur 

• Effektiviseringsgevinster 

• Informasjon 

• Overordnet administrativ organisering 

• Prinsipper for ansattes medvirkning/-bestemmelse 



Folkevalgt organisering 

Kommunestyre 

45 

Formannskap 

11 

Helse, sosial og 
omsorg 

11 

Oppvekst og 
kunnskap 

11 

Næringsutvikling og 
eiendom 

11 

Kultur, friluftsliv, by- 
og stedsutvikling 

11 

Miljø- og plansaker 

11 



Innflytelse 

25  29  39  

57  

39 11 7 

19  

Kommunestyrene 

Valg 2015 

Felles kommunestyre 

2017 - 2019 

Formannskap/hovedutvalg 

2017 -2019 

11 5 3 

13?  Fellesnemnd § 26 

2015 - 2017 

3 3? 7? 

4?  Partssammensatt utvalg 

5.719 11.509 44.976 



Spørreundersøkelser 



Videre prosess: 
 

• Forhandlingsutvalgene konkluderer (19.des) 
 

• Informasjon 
• Folkemøter 
• Informasjonsbrosjyre 

 

• Ny, felles spørreundersøkelse (januar) 
 

• Bystyret/kommunestyrene (februar 2015)  
• Godkjenner FUs anbefaling 
• Sender søknad 
• Etablerer ”Fellesnmend § 26” 
• Etablerer ”Partssammensatt utvalg” 

 

• Fellesnemnd 
• Ansetter prosjektleder (rådmann fra 2017) 
• Behandler prinsipielle forhold som gjelder ny kommune 

 

• Prosjektleder 
• Administrativt ansvarlig for videre prosess mot ny kommune 

 


