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Møteprotokoll
for
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

13.06.2018
Re kommunestyresal, Revetal
18:00

Medlemmer
Per Martin Aamodt
Trude Viola Antonsen
Bent Moldvær
Petter Berg
Tove Øygarden
Benedicthe Lyngås
Torhild Dehnæs
Kari Proos
Steinar Solum
Anette Viken
Heming Olaussen
Bent Sørsdal

Parti
AP
AP
FRP
H
H
KRF
KRF
MDG
SP
SV
SV
V

Forfall
Frode Hestnes
Terje Olsen
Thorvald Hillestad
Suzy Christina S. Haugan

Parti
FRP
MDG
SP
V

Varamedlemmer:
Bente Torun Brekke
Kjell Anders Lier
Lise Berit Firing
Josef Kleven

Parti
FRP
MDG
SP
V

Møtenotater:
Dessuten møtte prosjektleder/rådmann Egil Johansen, rådmann Trond Wifstad, rådmann Geir
Viksand, prosjektkoordinator Martine Gran, kommunikasjonsrådgiver Anders Tyvand og
prosjektmedarbeider Lise Brit Haugen som førte protokollen.

Proos forlot møtet under behandling av sak 27/18.
Prosjektleder/rådmann Egil Johansen orienterte om høringsforslag administrativ
hovedorganisering.
Kommunaldirektør Tove Hovland orienterte om bygging av nye Hogsnes sykehjem.
Virksomhetsleder Ida Charlotte Johre orienterte om arbeidet med kommunevåpen.
Møtet ble ledet av ordfører Petter Berg.
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Saksliste
Saksnr.
021/18
022/18
023/18
024/18
025/18
026/18
027/18
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Politisk organisering av Tønsberg kommune fra 1.1.2020
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 - nye Tønsberg
kommune - organisering og gjennomføring
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 - nye Tønsberg
kommune - valg av valgstyret og delegering av myndighet
Prosjektleder/rådmann informerer
Forespørsler
Grunnerverv Revetal - godkjenning av opsjonsavtale om
kjøp av Revetal Søndre AS

021/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
13.06.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Trude Viola Antonsen, Ap, hadde følgende merknad til protokollen:
I sak 19/18 Prosjektleder/rådmann informerer, under Fellesnemndas arbeidsutvalg for
kommunevåpen og symboler, rettes "Leder av arbeidsutvalget, ..." til "Medlem av
arbeidsutvalg, ..."
Forøvrig ble protokollen godkjent.

FTK- 021/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes med følgende endring:
I sak 19/18 Prosjektleder/rådmann informerer, under Fellesnemndas arbeidsutvalg for
kommunevåpen og symboler, rettes "Leder av arbeidsutvalget, ..." til "Medlem av
arbeidsutvalget, ..."

022/18: Politisk organisering av Tønsberg kommune fra 1.1.2020
1. Rådmannens innstilling
Arbeidsutvalgets vedlagte forslag,

«Politisk reglement for Tønsberg kommune Del I – Politisk hovedstruktur»
gjeldende fra 1. januar 2020, godkjennes.
2. Utvalg for plan og bygg skal ha …. medlemmer
3. Den politiske organiseringen av Tønsberg kommune evalueres innen utgangen av første
kommunestyreperiode i 2023.
4. Punkt 2.2.10 i det vedlagte Politiske reglementet om antall og sammensetning av
medlemmer i Ungdomsrådet vedtas etter forslag fra nærdemokratiutvalget.

13.06.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Steinar Solum, Sp, fremmet følgende forslag:
Utvalg for plan og bygg skal ha 7 medlemmer.
Per Martin Aamodt og Trude Viola Antonsen, Ap, fremmet følgende forslag til ny
siste setning i reglementets punkt 2.2.5, 3. avsnitt:
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Leder og flertallet i utvalget kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme
gruppe som ordføreren.
Trude Viola Antonsen, Ap, fremmet følgende forslag:
Utvalg for plan og bygg skal ha 11 medlemmer.
Petter Berg, H, fremmet følgende forslag:
Utvalg for plan og bygg skal ha 9 medlemmer.
Votering:
Punkt 1.
Antonsen og Aamodts forslag ble enstemmig vedtatt.
Forøvrig ble prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Punkt 2:
Solums forslag falt med 6 mot 10 stemmer (Berg, Molvær, Solum, Aamodt, Lier,
Dehnæs)
Bergs forslag ble satt opp mot Antonsens forslag. Antonsens forslag ble vedtatt med 10
mot 6 stemmer.
Punkt 3-4: Prosjektleder/rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FTK- 022/18 Vedtak:
1. Arbeidsutvalgets vedlagte forslag,
«Politisk reglement for Tønsberg kommune Del I – Politisk hovedstruktur»
gjeldende fra 1. januar 2020, godkjennes med følgende endringer av siste setning i
punkt 2.2.5, 3. avsnitt:
Leder og flertallet i utvalget kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme
gruppe som ordføreren.
2. Utvalg for plan og bygg skal ha 11 medlemmer
3. Den politiske organiseringen av Tønsberg kommune evalueres innen utgangen av første
kommunestyreperiode i 2023.
4. Punkt 2.2.10 i det vedlagte Politiske reglementet om antall og sammensetning av
medlemmer i Ungdomsrådet vedtas etter forslag fra nærdemokratiutvalget.

023/18: Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 - nye Tønsberg kommune organisering og gjennomføring

Prosjektleder/rådmannens innstilling
1. Utgiftene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 dekkes av kommunenes ordinære
budsjett. Eventuelle økte utgifter dekkes etter innbyggertall.
2. Saken m/vedlagte prosjektplan tas for øvrig til orientering.

13.06.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Votering:
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Prosjektleder/rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FTK- 023/18 Vedtak:
1. Utgiftene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 dekkes av kommunenes
ordinære budsjett. Eventuelle økte utgifter dekkes etter innbyggertall.
2. Saken m/vedlagte prosjektplan tas for øvrig til orientering.

024/18: Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 - nye Tønsberg kommune - valg av
valgstyret og delegering av myndighet

Prosjektleder/rådmannens innstilling
1. Valg av valgstyret legges frem uten innstilling.
2. Valgstyret delegeres myndighet til å fastsette antall valgkretser og aktuelle valglokaler,
samt oppnevne stemmestyrer på 3 medlemmer, samt varamedlemmer.

13.06.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Petter Berg, H, fremmet følgende forslag:
Fellesnemnda velges som valgstyre.
Votering:
Bergs forslag ble enstemmig vedtatt.
Forøvrig ble prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FTK- 024/18 Vedtak:
1. Fellesnemnda velges som valgstyre.
2. Valgstyret delegeres myndighet til å fastsette antall valgkretser og aktuelle valglokaler,
samt oppnevne stemmestyrer på 3 medlemmer, samt varamedlemmer.

025/18: Prosjektleder/rådmann informerer

13.06.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmannen orienterte om følgende:
· Vi har 9 kartleggingsgrupper på stabs- og tjenesteområdene som kartlegger
forskjeller og likheter mellom kommunene og også drøfter utfordringer i den nye
kommunen. Konklusjonene fra gruppene legges frem for fellesnemnda i august.
· Administrativ organisering er ute på høring. Høringsfrist neste uke.
· Omstillingsutvalget har hatt sitt første møte i dag. Alle lederstillinger og merkantile
stillinger som blir ledige skal inn til utvalget før de eventuelt kan lyses ut. Alle som
etterhvert blir overtallige som følge av sammenslåingen, skal vurderes i forhold til
stillinger som blir ledige.
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·

·
·
·

Tilsetting av ny ledergruppe. Det vil bli benyttet et rekrutteringsselskap for å bistå
med vurderinger sammen med prosjektleder/rådmann. Tillitsvalgte vil delta i
prosessen. Ny ledergruppe skal være innplassert 15 oktober.
Prosjektet har mye kontakt med andre kommuner. Drammen kommer på besøk
18. juni.
Innbyggermagasin distribueres 21. juni.
Det jobbes med aktiviteter som skal igangsettes til høsten, som kommunal
planstrategi, overordnet beredskapsplan, økonomiplanarbeid, vedtekter og
forskrifter osv. Saker vil bli lagt frem for fellesnemnda.

026/18: Forespørsler

13.06.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Det ble ikke stilt noen spørsmål.

027/18: Grunnerverv Revetal - godkjenning av opsjonsavtale om kjøp av Revetal Søndre
AS

Rådmannens innstilling
Fellesnemnda gir følgende uttalelse til saken: …

13.06.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Petter Berg, H, fremmet følgende forslag:
Fellesnemnda ber Re kommunestyre vurdere de argumenter og synspunkter som er
fremkommet under fellesnemndas behandling av saken.
Votering:
Bergs forslag ble enstemmig vedtatt.
FTK- 027/18 Vedtak:

Fellesnemnda gir følgende uttalelse til saken:
Fellesnemnda ber Re kommunestyre vurdere de argumenter og synspunkter som er
fremkommet under fellesnemndas behandling av saken.
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