Møteprotokoll
Kommunestyret
Møtested:

Breidablikk i Steinsholt

Møtedato:

19.11.2015

Tidspunkt:

Kl. 18:00 - 18:35

Til behandling:

Saksliste nr. 8/15

Medlemmer:
A
Høiseth, Rune (ordfører)
A
Løsnæs, Turid (medlem)
A
Lysnes, Andre (medlem)
A
Utklev, Elin Saga (medlem)
A
Kolberg Lomme, Guro (medlem)
A
Carlsen, Espen Hetty (medlem)
A
Seierstad, Bente (medlem)
A
Johannessen, Ragnar (medlem)
A
Amedi, Nawzad Rashid (medlem)
A
Ulusso, Liban Mohamed (medlem)
FRP Nielsen, Kristin Winther (medlem)
FRP Odberg, Tor Kåre Hansen (medlem)
FRP Lærum, Egil (medlem)
FRP Døler, Ingar (medlem)
FRP Johnsen, Gina Merethe (medlem)
H
Karlsson, Bendik Rød (medlem)
H
Steen, Bjarne (medlem)
H
Holthe, Ole Martin (medlem)
H
Løvald, Thomas (medlem)
H
Heyn, Øivind (medlem)
H
Gjertsen, Gjert (medlem)
KRF Bårnes, Dorthe Kyvik (medlem)
KRF Holm, Olaf (medlem)
mdg
Knutsen, Tormod (medlem)
mdg
Rosendal, Vinjar Sten Olav (medlem)
SP
Nordheim, Olav (medlem)
SP
Borvik, Even (medlem)
SV
Eliassen, Gunnar (medlem)
V
Bast, Hallstein (medlem)
FRP Manvik, Per (gruppeleder)
Varamedlemmer:
A
Kaupang, Ann Kristin Holt
A
Oxholm, Arne Inge
A
Ekmann, Janne

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Inger Anne Speilberg
Lise Dybdahl, protokollfører
Forfall:
A
A
A
H
H

Nyland, Elin (medlem)
Karlsen, Bruce Atle (medlem)
Hillestad, Rolf Geir (medlem)
Walle, Bjørn (medlem)
Løken, Birgitte Gulla (gruppeleder)

Bjørn Walle, H, hadde forfall under første del av møtet, og var ikke til stede ved
behandlingen av sak 158/15. Morten Riis-Gjertsen, H, tiltrådte i hans sted.
Totalt møtte: 35

Underskrifter:

Guro Kohlberg Lomme

Rune Høiseth
ordfører

Gjert Gjertsen

Saksliste
Sak nr.

Sakstittel

158/15

Søknad om sammenslåing av Larvik kommune og Lardal kommune

159/15

Opprettelse av fellesnemd

158/15: Søknad om sammenslåing av Larvik kommune og Lardal
kommune
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Det søkes om at Lavik kommune slås sammen med Lardal kommune fra 1.1.2017.
Den nye kommunens navn skal være Larvik kommune.
2. Fra etablering av den nye kommunen 1. januar 2017 frem til kommunevalget i 2019
skal kommunestyret bestå av 43 representanter, der Larvik har 35 og Lardal 8
representanter. Antall representanter i Larvik kommunestyre etter valget i 2019 skal
være 41. Sammensetningen av kommunestyret, formannskap, komiteer og utvalg
fastsettes for øvrig i samsvar med den politiske plattformen fremforhandlet 2.6.2015.
3. Det nedsettes en fellesnemnd iht. inndelingsloven § 26 til å forberede
sammenslåingen av kommunene. Fellesnemnda skal bestå av 7 representanter fra
Larvik kommune og 5 representanter fra Lardal kommune. Fellesnemnda skal ha
mandat slik det fremgår av den politiske plattformen. Representantene oppnevnes
etter valget i 2015.
4. Det etableres et partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen. Utvalget skal
fra arbeidsgiversiden bestå av fellesnemdas 12 medlemmer og fra arbeidstakersiden
4 medlemmer oppnevnt av de ansatte, to fra hver av kommunene. Det
partssammensatte utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den
nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, herunder ansettelser av øverste
administrativ ledelse.

5. Til grunn for sammenslåingen og etableringen av den nye kommunen legges for øvrig
den fremforhandlet politisk plattform av 2.6.2015

10.06.2015 Formannskapet
Møtebehandling:
Ordfører fremmet alternativt forslag som følger;
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret anbefaler det nye kommunestyret å vedta rådmannens forslag til
vedtak.
Det alternative forslaget ble enstemmig anbefalt vedtatt.

FSK-085/15 Vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret anbefaler det nye kommunestyret å vedta rådmannens forslag til
vedtak.

17.06.2015 Kommunestyret
Møtebehandling:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

KST-083/15 Vedtak:
1. Kommunestyret tar saken til orientering.
2. Kommunestyret anbefaler det nye kommunestyret å vedta rådmannens forslag til vedtak.

19.11.2015 Kommunestyret
Møtebehandling:
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak, med foreslåtte endringer, hvor blå
skrift markerer det som ønskes ut, og rød skrift markerer tekst som ønskes tatt inn;
Punkt 1 foreslås endret slik;
1. Det søkes om at Lavik kommune slås sammen med Lardal kommune fra (1.1.2017)
01.01.2018. Den nye kommunens navn skal være Larvik kommune.
Punkt 1 inkludert de foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 foreslås endret som følger:
1. Fra etablering av den nye kommunen 01.01.2018 frem til kommunevalget i 2019 skal
kommunestyret bestå av 43 representanter, der Larvik har 35 og Lardal 8
representanter. Representantene utpekes av og blant kommunestyrenes medlemmer.
Antallet representanter i Larvik kommunestyre etter valget i 2019 fastsettes av
kommunestyret i den nye kommunen før utgangen av 2018.
( Antall representanter i Larvik kommunestyre etter valget i 2019 skal være 41.)
Sammensetningen av kommunestyret, formannskap, komiteer og utvalg fastsettes for
øvrig i samsvar med den politiske plattformen fremforhandlet 2.6.2015.
Punkt 2 inkludert endringer ble likeledes enstemmig vedtatt.

Punkt 3 foreslås endret slik;
1. Det nedsettes en fellesnemnd iht. inndelingsloven § 26 til å forberede sammenslåingen
av kommunene. Fellesnemnda skal bestå av 7 representanter fra Larvik kommune og 5
representanter fra Lardal kommune. Fellesnemnda skal ha funksjon og mandat i
henhold til bestemmelser i Inndelingslova § 26. (slik det slik det fremgår av den politiske
plattformen.) Representantene oppnevnes etter valget i 2015.
I tillegg foreslås følgende;
Politisk plattform, pkt. 5, kulepunktene 8 og 9 utgår.
Punkt 3 inkludert de foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5 i rådmannens forslag ble likeledes enstemmig vedtatt.
KST-158/15 Vedtak:
1. Det søkes om at Lavik kommune slås sammen med Lardal kommune fra 1.1.2018.
Den nye kommunens navn skal være Larvik kommune.
2. Fra etablering av den nye kommunen 01.01.2018 frem til kommunevalget i 2019 skal
kommunestyret bestå av 43 representanter, der Larvik har 35 og Lardal 8
representanter. Representantene utpekes av og blant kommunestyrenes medlemmer.
Antallet representanter i Larvik kommunestyre etter valget i 2019 fastsettes av
kommunestyret i den nye kommunen før utgangen av 2018.
Sammensetningen av kommunestyret, formannskap, komiteer og utvalg fastsettes for
øvrig i samsvar med den politiske plattformen fremforhandlet 2.6.2015.
3. Det nedsettes en fellesnemnd iht. inndelingsloven § 26 til å forberede
sammenslåingen av kommunene. Fellesnemnda skal bestå av 7 representanter fra
Larvik kommune og 5 representanter fra Lardal kommune. Fellesnemnda skal ha
funksjon og mandat i henhold til bestemmelser i Inndelingslova § 26.
Representantene oppnevnes etter valget i 2015.
Politisk plattform, pkt. 5, kulepunktene 8 og 9 utgår.

4. Det etableres et partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen. Utvalget skal
fra arbeidsgiversiden bestå av fellesnemdas 12 medlemmer og fra arbeidstakersiden
4 medlemmer oppnevnt av de ansatte, to fra hver av kommunene. Det
partssammensatte utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den
nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, herunder ansettelser av øverste
administrativ ledelse.

5. Til grunn for sammenslåingen og etableringen av den nye kommunen legges for øvrig
den fremforhandlet politisk plattform av 2.6.2015

159/15: Opprettelse av fellesnemd
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Med bakgrunn i drøftinger i felles kommunestyremøte for Larvik og Lardal
kommuner iht. inndelingsloven fatter Larvik kommunestyre følgende vedtak:
a) Navnet på ny kommune etter sammenslåing av Larvik og Lardal kommuner skal være
”Larvik kommune”.
b) Fra etablering av den nye kommunen og frem til kommunevalget i 2019 skal
kommunestyret bestå av 43 representanter, der Larvik har 35 og Lardal 8.
Representantene utpekes av og blant kommunestyrenes medlemmer.
Etter kommunevalget i 2019 skal kommunestyret i Larvik bestå av det antall
medlemmer det nye kommunestyret i 2018 beslutter.
c) Det nedsettes en fellesnemd i henhold til inndelingsloven § 26 til å forberede
sammenslåingen av kommunene. Fellesnemda skal bestå av 12 representanter – 7
fra Larvik og 5 fra Lardal. Det velges varamedlemmer til nemda.
Til fellesnemda velges fra Larvik kommune:

Fellesnemda skal ha mandat slik det fremgår av pkt. 5 i dokumentet
«Felles politisk plattform for etablering av sammenslått kommune Lardal – Larvik»,
datert 2.6.2015.
Fellesnemda gis fullmakt til å fatte vedtak i samsvar med nemdas mandat, som
innebærer bruk av støtte til dekning av engangskostnader fra staten.
d) Telemark kommunerevisjon IKS velges som revisor for fellesnemdas virksomhet.
e) Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder
forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal
bestå av fellesnemdas 12 representanter og fra arbeidstakersiden 4 medlemmer
oppnevnt av de ansatte, to fra hver av kommunene.
f) Larvik kommune fører regnskap for fellesnemda og forestår alle øvrige praktiske
forhold ved nemdas økonomiske disposisjoner. Forvaltning av økonomisk støtte fra
stat og øvrig økonomisk håndtering skal underlegges betryggende kontroll i henhold
til Larvik kommunes rutiner for økonomistyring.
Larvik kommune forskutterer inntil kr. 1 000 000 til fellesnemdas virksomhet som
tilbakeføres når «engangsstøtten» fra staten utbetales.

19.11.2015 Kommunestyret

Møtebehandling:
Det ble votert punktvis over forslaget slik:
a) Enstemmig vedtatt
b) Enstemmig vedtatt
c) Med endringer som følger;
Det nedsettes en fellesnemd i henhold til inndelingsloven § 26 til å forberede
sammenslåingen av kommunene. Fellesnemda skal bestå av 12 representanter – 7 fra
Larvik og 5 fra Lardal. Det velges varamedlemmer til nemda.
Til fellesnemda velges fra Larvik kommune:
Medlem
Rune Høiseth
Bente Seierstad.
Olav Nordheim
Hallstein Bast.

Varamedlem
Andre Lysnes
Elin Nyland
Tormod Knutsen
Gunnar Eliassen

Bjarne Steen
Birgitte Gulla Løken
Per Manvik

Olaf Holm
Bjørn Walle
Gina Merethe Johnsen

Fellesnemnda skal ha funksjon og mandat i henhold til bestemmelser i Inndelingslova §
26.
Politisk plattform, pkt. 5, kulepunktene 8 og 9 utgår.
Fellesnemda gis fullmakt til å fatte vedtak i samsvar med nemdas mandat, som
innebærer bruk av støtte til dekning av engangskostnader fra staten.

d), e) og f) ble votert over samlet og enstemmig vedtatt.

KST-159/15 Vedtak:

a) Navnet på ny kommune etter sammenslåing av Larvik og Lardal kommuner skal være
”Larvik kommune”.
b) Fra etablering av den nye kommunen og frem til kommunevalget i 2019 skal
kommunestyret bestå av 43 representanter, der Larvik har 35 og Lardal 8.
Representantene utpekes av og blant kommunestyrenes medlemmer.
Etter kommunevalget i 2019 skal kommunestyret i Larvik bestå av det antall medlemmer
det nye kommunestyret i 2018 beslutter.
c) Med endringer som følger;
Det nedsettes en fellesnemd i henhold til inndelingsloven § 26 til å forberede
sammenslåingen av kommunene. Fellesnemda skal bestå av 12 representanter – 7 fra
Larvik og 5 fra Lardal. Det velges varamedlemmer til nemda.
Til fellesnemda velges fra Larvik kommune:

Medlem
Rune Høiseth
Bente Seierstad.
Olav Nordheim
Hallstein Bast.

Varamedlem
Andre Lysnes
Elin Nyland
Tormod Knutsen
Gunnar Eliassen

Bjarne Steen
Birgitte Gulla Løken
Per Manvik

Olaf Holm
Bjørn Walle
Gina Merethe Johnsen

Fellesnemnda skal ha funksjon og mandat i henhold til bestemmelser i Inndelingslova §
26.
Politisk plattform, pkt. 5, kulepunktene 8 og 9 utgår.
Fellesnemda gis fullmakt til å fatte vedtak i samsvar med nemdas mandat, som
innebærer bruk av støtte til dekning av engangskostnader fra staten.
d) Telemark kommunerevisjon IKS velges som revisor for fellesnemdas virksomhet.
e) Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet
mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal bestå av
fellesnemdas 12 representanter og fra arbeidstakersiden 4 medlemmer oppnevnt av de
ansatte, to fra hver av kommunene.
f) Larvik kommune fører regnskap for fellesnemda og forestår alle øvrige praktiske forhold
ved nemdas økonomiske disposisjoner. Forvaltning av økonomisk støtte fra stat og øvrig
økonomisk håndtering skal underlegges betryggende kontroll i henhold til Larvik
kommunes rutiner for økonomistyring.
Larvik kommune forskutterer inntil kr. 1 000 000 til fellesnemdas virksomhet som
tilbakeføres når «engangsstøtten» fra staten utbetales.

