Side 1 av 6

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

18.04.2018
Re kommunestyresal, Revetal
18:00

Medlemmer
Per Martin Aamodt
Trude Viola Antonsen
Frode Hestnes
Petter Berg
Tove Øygarden
Benedicthe Lyngås
Kari Proos
Steinar Solum
Thorvald Hillestad
Anette Viken
Heming Olaussen
Bent Sørsdal
Suzy Christina S. Haugan

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

Forfall
Bent Moldvær
Torhild Dehnæs
Terje Olsen

Parti
FRP
KRF
MDG

Varamedlemmer:
Reidar Smidsrød
Kjell Anders Lier

Parti
KRF
MDG

Møtenotater:
Dessuten møtte prosjektleder/rådmann Egil Johansen, rådmann Trond Wifstad, rådmann Geir
Viksand, prosjektkoordinator Martine Gran, kommunikasjonsrådgiver Anders Tyvand,
geodatasjef Kåre Conradsen og prosjektmedarbeider Lise Brit Haugen som førte protokollen.
Virksomhetsleder kultur, idrett og folkehelse Magnus C. Martin orienterte om nytt
svømmeanlegg i Tønsberg.
Fellesnemndas arbeidsutvalgs arbeid med politisk organisering av nye Tønsberg ble presentert.
Det ble gjennomført gruppearbeid og drøfting i plenum av utvalgte spørsmål knyttet til politisk
organisering.

Saksliste
Saksnr.
011/18
014/18
012/18
013/18
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Endring av veinavn og gårdsnummer i ny kommune.
Prosjektleder/rådmann informerer
Forespørsler

011/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
18.04.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FTK- 011/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

014/18: Endring av veinavn og gårdsnummer i ny kommune.

Prosjektleder/rådmannens innstilling
1.
I tråd med Kartverkets anbefaling legges følgende faktorer til grunn
for endring av veinavn i Re og Tønsberg :
·
·
·
·
·
·

Antall bo- og industri/næringsenheter tilknyttet veien
Har veinavnet stedsnavntilknytning
Er veinavnet i et område med flere av samme type
Kan veinavnet enkelt erstattes ved forlengelse av tilstøtende veinavn
Veinavn som flere enn oppsitterne har sterk tilknytning til
Veinavnets alder og tilhørighet i området

2.
Det bør være et balansert forhold mellom antall endringer av veinavn i
kommunene.
3.

Endring av veinavn i Re og Tønsberg :

Tabellen viser de 15 like og 4 nesten like veinavnene og hvilke som foreslås endret.
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18.04.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Thorvald Hilllestad, Sp, fremmet følgende forslag:
Burmaveien gis nytt navn i Tønsberg,og beholdes i Re.
Petter Berg, H, fremmet følgende forslag:
Reineveien beholdes i Re, mens Reinveien gis nytt navn i Tønsberg.
Votering:
Hillestads forslag ble enstemmig vedtatt.
Bergs forslag ble enstemmig vedtatt.
Forøvrig ble prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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FTK- 014/18 Vedtak:

1. I tråd med Kartverkets anbefaling legges følgende faktorer til grunn for
endring av veinavn i Re og Tønsberg :
· Antall bo- og industri/næringsenheter tilknyttet veien
· Har veinavnet stedsnavntilknytning
· Er veinavnet i et område med flere av samme type
· Kan veinavnet enkelt erstattes ved forlengelse av tilstøtende veinavn
· Veinavn som flere enn oppsitterne har sterk tilknytning til
· Veinavnets alder og tilhørighet i området
2. Det bør være et balansert forhold mellom antall endringer av veinavn i
kommunene.
3. Endring av veinavn i Re og Tønsberg :
Tabellen viser de 15 like og 4 nesten like veinavnene og hvilke som foreslås
endret.
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012/18: Prosjektleder/rådmann informerer

18.04.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Prosjektkoordinator Martine Gran presenterte foreløpig status på risiko- og
sårbarhetsanalysen som er gjennomført for sammenslåingsprosjektet.
Prosjektleder/rådmann orientert om status i prosjektet:
· Arbeidet med administrativ hovedorganisering
· 9 kartleggingsgrupper som ser på likheter og ulikheter mellom kommunene
skal være ferdig 20 juni, og kommer som orienteringssak til Fellesnemnda etter
sommeren.
· Felles virksomhetsledersamlingsamling 3-4 mai
· Sak vedrørende omstillingsavtale, personalpolitiske spilleregler for
sammenslåingsprosessen. Blir lagt frem til neste møte i Fellesnemnda.
· Øvrige aktiviteter det jobbes med: Sosiale tiltak og kulturbygging, arbeid med
visjon, innbyggermagasin, ny nettside for sammenslåingen, allmøter for
ansatte.
Anette Viken, Sv, etterspurte endringer av forsidebildet på hjemmesiden.
Prosjektleder/rådmann opplyste at saken er under arbeid i administrasjonen, i
samarbeid med en ekstern designer.

013/18: Forespørsler
18.04.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Heming Olaussen, Sv, stilte følgende spørsmål:
Vi ønsker som kjent et fortsatt NAV-tilbud i Re kommune. Jeg sitter i styret for et
borettslag i kommunen med OBOS som sekretariat. OBOS opplever at det nå har blitt
vanskeligere å nå frem til og få ta i rett person, da NAV har omrokkert sitt personale og
omorganisert.
Rådmennene i Re og Tønsberg sitter i styringsgruppa for sammenslåingsprosessen for
NAV, og skal følge opp dette arbeidet. Saken tas med til første møte i styringsgruppa.
Eventuelt:
Fellesnemndas møte 6. desember flyttes til 4. desember.

Side 6

