
  

STOKKE KOMMUNE 
Kommunestyret 
 
 

Møteprotokoll
Møtested: Kommunestyresalen
Dato: 13.04.2015
Tidspunkt: 18.00 – 21.00

Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer:

HØYRE:
1. Erlend Larsen
2. Elisabeth Bogstad
3. Jan Helge Kaiser
4. Sigurd Vedvik
5. Grethe Østgård                       
6. Dag Einar Kværhellen
7. Anne-Mette Abrahamsen Stein Johansen
8. Jahn Magnus Jahnsen
9. Mette Havnaas
10.Renate Sølversen

FREMSKRITTSPARTIET (FrP):
11.Roy Standal
12.Monica Johansen
13. Ingar Eikbråten

KRISTELIG FOLKEPARTI (KrF):
14.Øivind Nilsen Lars Hangerhagen
15. Inga M. Krossøy

ARBEIDERPARTIET (AP):
16.Nils Ingar Aabol
17.Wenche Davidsen
18.Fred Willy B. Aamelfot
19.Jan F. Lindgren
20.Per Myrstad Kringen Einar Koren
21.Tor Edvard Strand
22.Frida Holm Skoglund Ingen vara
23.Arve Abrahamsen Sigbjørn Aamelfot
24.Martin Torhaug
25.Astrid Helene Olsrød
26.Janne Hege Aarstadberg

SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV):
27.Jan Magnar Antonsen



SENTERPARTIET (SP):
28.Jill Eirin Undem

VENSTRE (V):
29.Kåre Pettersen

Fra adm. (evt. andre):  Rådmann Lars Joakim Tveit, kommunalsjef Vidar Andersen, 
kommunalsjef Steinar Lien, kommunalsjef Elisabeth Hobæk,
org./personalsjef Truls Hvitstein, økonomisjef Torunn Årset,
møtesekretær Heidi Ravndal Johnsen

Foruten ordfører og varaordfører skal følgende skrive under og kvalitetssikre 
protokollen:

HØYRE: Jahn Magnus Jahnsen
V: Kåre Pettersen
AP: Janne Hege Aarstadberg

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet.

_____________________________
Erlend Larsen
ordfører _______________________

Roy Standal
varaordfører

______________________          ____________________         ______________________
Jahn Magnus Jahnsen           Kåre Pettersen                Janne Hege Aarstadberg
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Merknader: ingen

Innkallingen: godkjent

Sakslisten: Ordfører opplyste om en tilleggssak, unntatt offentlighet, for behandling som 
siste sak i møtet.

*********************************************************************************************************

Saknr. 03/2015
REFERATER OG ORIENTERINGER

Rådmannens innstilling:
Årsrapport 2014 Eldrerådet

Kommuneplan Tønsberg, fremming av innsigelse

Kontrollrapport 2014 – skattekreverfunksjonen for Stokke kommune

Stadfestelse av endring i politivedtekt for Stokke kommune

Opprettelse av Avinor Flysikring AS

Oppheving av prestens boplikt. Ny tjenesteboligordning i rekrutteringssvake områder

Folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter

Behandling:
Representant Kåre Pettersen (V) hadde spørsmål om Stokke kommunes reglement om 
folkevalgtes tauhetsplikt ved lukking av møter. Rådmannen svarte at Stokke kommune oppdaterte 
sitt regelverk mot departementets føringer for 2 år siden (kommunestyrevedtak 16.12.2013).

Representant Astrid Helene Olsrød (AP) kommenterte at navn på eldrerådets medlemmer var 
utelatt i eldreådets årsrapport, som er: leder Else Marie Gjørvand, Arild Nodeland, Astrid Helene 
Olsrød, Harald Ingmar Dalseth og Jan Semb Døvle.

Kommunestyrets vedtak:
Referat og orienteringer tas til etterretning.

*********************************************************************************************************

Saknr. 21/2015
RESSURSER I HELSESØSTERTJENESTEN

Rådmannens innstilling:
1. Sektor HVO tilføres kr. 630` til dekning av 1 årsverk helsesøsterstilling.
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2. Utgiften finansieres ved å omdisponere tilsvarende beløp fra avsatte reserverte midler. 

Tidligere gjennomførte behandlinger:

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur - 11.03.2015

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (6-0).

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak:
1. Sektor HVO tilføres kr. 630` til dekning av 1 årsverk helsesøsterstilling.
2. Utgiften finansieres ved å omdisponere tilsvarende beløp fra avsatte reserverte midler. 

Administrasjonsutvalget - 18.03.2015

Administrasjonsutvalgets behandling:
Protokolltilførsel:

Tillitsvalgte: Representantene for de ansatte uttrykker stor bekymring over de begrensede 
ressursene helsesøstertjenesten i Stokke blir drevet etter. 

Politikerne i Administrasjonsutvalget slutter seg til bekymringen uttrykt i protokolltilførselen.

Votering: 

Rådmannen sin  innstilling enstemmig tiltrådt. (10-0)

Administrasjonsutvalgets vedtak:
1. Sektor HVO tilføres kr. 630` til dekning av 1 årsverk helsesøsterstilling.
2. Utgiften finansieres ved å omdisponere tilsvarende beløp fra avsatte reserverte midler. 

Formannskapet - 18.03.2015

Formannskapets behandling:
Votering:

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0)

Formannskapets vedtak:
1. Sektor HVO tilføres kr. 630` til dekning av 1 årsverk helsesøsterstilling.
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2. Utgiften finansieres ved å omdisponere tilsvarende beløp fra avsatte reserverte midler. 

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

Tilleggsforslag i møtet:
Forslag fra AP, SP, V og SP:
Nytt punkt 3:
Kommunestyret ber rådmannen å styrke helsesøstertjenesten ytterligere i budsjett 2016.

Behandling:
Votering: 

Formannskapets innstilling, sammen med forslag fra AP, SP, V og SV om nytt punkt 3, enstemmig 
vedtatt 28-0.

Kommunestyrets vedtak:
1. Sektor HVO tilføres kr. 630` til dekning av 1 årsverk helsesøsterstilling.
2. Utgiften finansieres ved å omdisponere tilsvarende beløp fra avsatte reserverte midler. 
3. Kommunestyret ber rådmannen å styrke helsesøstertjenesten ytterligere i budsjett 2016.

*********************************************************************************************************

Saknr. 22/2015
NEDLEGGELSE AV BOLIGEN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Rådmannens innstilling:
Stokke kommune skal videreføre drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger.

Tidligere gjennomførte behandlinger:

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur - 11.03.2015

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (6-0).

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak:
Stokke kommune skal videreføre drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger.
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Administrasjonsutvalget - 18.03.2015

Administrasjonsutvalgets behandling:
Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. (10-0)

Administrasjonsutvalgets vedtak:
Stokke kommune skal videreføre drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger.

Formannskapet - 18.03.2015

Formannskapets behandling:
Votering:

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt. ( 7-0)

Formannskapets vedtak:
Stokke kommune skal videreføre drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger.

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

Tilleggsforslag i møtet:
Forslag fra AP, V, SV og SP: 
Stokke kommune bes fremme en formell hendvendelse til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) med oppfordring om at refusjonsordningen for mindreårige flyktninger igjen bringes opp på 
100%.

Behandling:
Votering: 

Formannskapets innstilling, sammen med tilleggsforslag fra AP, SP, V og SV, enstemmig vedtatt 
28-0.

Kommunestyrets vedtak:
Stokke kommune skal videreføre drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger.

Stokke kommune bes fremme en formell hendvendelse til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) med oppfordring om at refusjonsordningen for mindreårige flyktninger igjen bringes opp på 
100%.
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*********************************************************************************************************

Saknr. 23/2015
GODTGJØRING FOLKEVALGTE - REGLEMENT 

Rådmannens innstilling:
1. Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Stokke kommune tas til orientering (vedlagt).
2. Medlemmer i Fellesnemnda godtgjøres slik: __________
3. Møtende varamedlemmer i Fellesnemnda godtgjøres slik: __________

Tidligere gjennomførte behandlinger:

Formannskapet - 18.03.2015

Tilleggsforslag:
Fellesforslag:

1. Saken utsettes.
2. Godtgjøringsreglementet behandles på nytt når fellesnemndas innstilling foreligger.
3. Det forutsettes likebehandling av politikere og tillitsvalgete. 

Formannskapets behandling:
Votering:

Fellesforslag enstemmig vedtatt. (7-0)

Formannskapets vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Godtgjøringsreglementet behandles på nytt når fellesnemndas innstilling foreligger.
3. Det forutsettes likebehandling av politikere og tillitsvalgete. 

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

Behandling:
Votering: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 28-0.
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Kommunestyrets vedtak:
1. Saken utsettes.
2. Godtgjøringsreglementet behandles på nytt når fellesnemndas innstilling foreligger.
3. Det forutsettes likebehandling av politikere og tillitsvalgete. 

*********************************************************************************************************

Saknr. 24/2015
GRENSEJUSTERINGER, FELLES MØTE

Rådmannens innstilling:
1. Stokke kommune takker ja til invitasjonen fra ordfører i Re om felles samtaler om 

grenseområder og håndtering av grensejusteringer.

2. Forhandlingsutvalget som består av ordfører, varaordfører og gruppeleder for Ap initierer 
et møte med Re kommune, der rådmannen bistår utvalget.

Tidligere gjennomførte behandlinger:

Formannskapet - 18.03.2015

Formannskapets behandling:
Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0)

Formannskapets vedtak:
1. Stokke kommune takker ja til invitasjonen fra ordfører i Re om felles samtaler om 

grenseområder og håndtering av grensejusteringer.

2. Forhandlingsutvalget som består av ordfører, varaordfører og gruppeleder for Ap initierer 
et møte med Re kommune, der rådmannen bistår utvalget.

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

Behandling:
Votering: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 28-0.
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Kommunestyrets vedtak:
1. Stokke kommune takker ja til invitasjonen fra ordfører i Re om felles samtaler om 

grenseområder og håndtering av grensejusteringer.
2. Forhandlingsutvalget som består av ordfører, varaordfører og gruppeleder for Ap initierer et 

møte med Re kommune, der rådmannen bistår utvalget.

*********************************************************************************************************

Saknr. 25/2015
OFFENTLIG PARKERINGSPLASSER FOR HANDLENDE I STOKKE SENTRUM GNR.58 
BNR.16 OG 23 TASSEBEKVEIEN 

Rådmannens innstilling:
1. Offentlig parkeringsplass etableres umiddelbart på kommunes eiendom gnr. 58 bnr. 16 
Tassebekkveien med plass til 25 oppstillinger for personbiler. Utgifter finansieres ved låneopptak 
og kostnadene innarbeides i budsjett for 1. tertial 2015. 

2. Utvidelse av offentlig parkeringsplass etableres innen utgang av 2015 på kommunes eiendom 
gnr. 58 bnr. 23 Tassebekkveien med plass til 99 oppstillinger for personbiler. Utgifter finansieres 
ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1. tertial 2015.

Tidligere gjennomførte behandlinger:

Hovedutvalg Plan og Miljø - 11.03.2015

Tilleggsforslag:
Fellesforslag til ny innstilling:

1. Rådmannens forslag til pkt. 1 og 2 slås sammen til nytt pkt 1
2. De nye parkeringsplasene asfalteres
3. Det startes planlegging av ny parkering bak Lilletorget .
4. Det utarbeides skiltplan for Stokke sentrum.
5. Punktene 2 - 4 finansieres ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1 tertial.

Hovedutvalg Plan og Miljøs behandling:
Votering:

Rådmannens innstilling satt opp mot nytt fellesforslag . Fellesforslag enstemmig tiltrådt (7-0)

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak:
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1. Offentlig parkeringsplass etableres umiddelbart på kommunes eiendom gnr. 58 bnr. 16 og 
23 i Tassebekkveien med plass til 25 + 99 oppstillinger for personbiler. Utgifter finansieres 
ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1. tertial 2015.

2. De nye parkeringsplassene asfalteres.
3. Det startes planlegging av ny parkering bak Lilletorget .
4. Det utarbeides skiltplan for Stokke sentrum.
5. Punktene 2 - 4 finansieres ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1 tertial.

Formannskapet - 18.03.2015

Formannskapets behandling:
Votering:

HPM sin innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0)

Formannskapets vedtak:
1. Offentlig parkeringsplass etableres umiddelbart på kommunes eiendom gnr. 58 bnr. 16 

og 23 i Tassebekkveien med plass til 25 + 99 oppstillinger for personbiler. Utgifter 
finansieres ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1. tertial 2015. 

2. De nye parkeringsplassene asfalteres.
3. Det startes planlegging av ny parkering bak Lilletorget .
4. Det utarbeides skiltplan for Stokke sentrum.
5. Punktene 2 - 4 finansieres ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1 ter

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

Tilleggsforslag i møtet:
Ordfører fremmet forslag om korrigering av rådmannens opprinnelige innstilling på bakgrunn av 
administrasjonens ønske om å få med beløpene i vedtaket.

1. Offentlig parkeringsplass etableres og asfalteres umiddelbart på kommunes eiendom gnr. 
58 bnr. 16 og 23 i Tassebekkveien med plass til 25 + 99 oppstillinger for personbiler. 
Utgiften på 1,6 mill finansieres ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1. 
tertial 2015. 

2. Offentlig parkeringsplass etableres og asfalteres bak Lilletorget, estimert kostnad er 2 mill. 
Finansieres ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1. tertial. 

3. Det utarbeides skiltplan for Stokke sentrum. Estimert kostnad er 250.000. Finansieres ved 
låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1 tertial.

Behandling:
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Votering: 

Formannskapets innstilling ble satt opp mot ordføreres korrigeringsforslag.

Ordførers korrigeringsforslag enstemmig vedtatt 28-0.

Kommunestyrets vedtak:
Ordfører fremmet forslag om korrigering av rådmannens opprinnelige innstilling på bakgrunn av 
administrasjonens ønske om å få med beløpene i vedtaket.

1. Offentlig parkeringsplass etableres og asfalteres umiddelbart på kommunes eiendom gnr. 
58 bnr. 16 og 23 i Tassebekkveien med plass til 25 + 99 oppstillinger for personbiler. 
Utgiften på 1,6 mill finansieres ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1. 
tertial 2015. 

2. Offentlig parkeringsplass etableres og asfalteres bak Lilletorget, estimert kostnad er 2 mill. 
Finansieres ved låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1. tertial. 

3. Det utarbeides skiltplan for Stokke sentrum. Estimert kostnad er 250.000. Finansieres ved 
låneopptak og kostnadene innarbeides i budsjett for 1 tertial.

*********************************************************************************************************

Saknr. 26/2015
TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN FOR STOKKE KOMMUNE. REVISJON 2015-2019

Rådmannens innstilling:

1. Trafikksikkerhetsplanen 2015-2019 vedtas. 
2. Gjennomføring av tiltak i henhold planens tiltaksdel vuderes ifm med den årlige 

rulleringen av økonomiplanen.

Tidligere gjennomførte behandlinger:

Hovedutvalg Plan og Miljø - 11.03.2015

Tilleggsforslag:
Fellesforslag til ett nytt tiltak:

Det innføres ensartet redusert fartsgrense på Frydenbergveien.

Hovedutvalg Plan og Miljøs behandling:
Votering:
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Rådmannens innstilling og forslag til nytt tiltak enstemmig tiltrådt  ( 7-0)

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak:

1. Trafikksikkerhetsplanen 2015-2019 vedtas. 
2. Gjennomføring av tiltak i henhold planens tiltaksdel vuderes ifm med den årlige 

rulleringen av økonomiplanen.

Det innføres ensartet redusert fartsgrense på Frydenbergveien.

Formannskapet - 18.03.2015

Tilleggsforslag:
Fellesforslag til nytt pkt. 3:

Stokke kommune tegner medlemsskap i Trygg Trafikk.

Formannskapets behandling:
Votering:

HPM sin innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0)

Forslag til nytt pkt. 3 - Enstemmig tiltrådt. (7-0) 

Formannskapets vedtak:
1. Trafikksikkerhetsplanen 2015-2019 vedtas. 
2. Gjennomføring av tiltak i henhold planens tiltaksdel vuderes ifm med den årlige 

rulleringen av økonomiplanen.

3. Stokke kommune tegner medlemsskap i Trygg Trafikk.

Det innføres ensartet redusert fartsgrense på Frydenbergveien.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilleggsforslag i møtet:
Fellesforslag for alle partier:

1. Trafikksikkerhetsplanen 2015-2019 vedtasmed følgende tillegg i selve planen:

- I kapittelet om «Trafikksikker kommune» (side 28): «Stokke kommune inngikk i 2014 
samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune om å jobbe aktivt for å bli en fullverdig 
«trafikksikker kommune».

- I kapittel 7.2 Fysiske tiltak (side 32) tilføyes nytt tiltak: «Det tas initiativ overfor 
skiltmyndighet for å få etablert en ensartet redusert fartsgrense på Frydenbergveien.

- Medlemskap i Trygg Trafikk legges inn i planens tiltaksdel

2. Gjennomføring av tiltak i henhold planens tiltaksdel vuderes ifm med den årlige 
rulleringen av økonomiplanen.

Behandling:
Votering: 

Fellesforslag settes opp mot Formannskapets innstilling.

Fellesforslagets innstilling enstemmig vedtatt 28-0.

Kommunestyrets vedtak:
1. Trafikksikkerhetsplanen 2015-2019 vedtas med følgende tillegg i selve planen:

- I kapittelet om «Trafikksikker kommune» (side 28): «Stokke kommune inngikk i 2014 
samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune om å jobbe aktivt for å bli en fullverdig 
«trafikksikker kommune».

- I kapittel 7.2 Fysiske tiltak (side 32) tilføyes nytt tiltak: «Det tas initiativ overfor 
skiltmyndighet for å få etablert en ensartet redusert fartsgrense på Frydenbergveien.»

- Medlemskap i Trygg Trafikk legges inn i planens tiltaksdel

2. Gjennomføring av tiltak i henhold planens tiltaksdel vurderes ifm med den årlige rulleringen 
av økonomiplanen.

*********************************************************************************************************

Saknr. 27/2015
ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I STOKKE KOMMUNE

Rådmannens innstilling:
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Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget til orientering.

Behandling:
Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 28-0.

Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget til orientering.

*********************************************************************************************************

Saknr. 28/2015
BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN - INTERKOMMUNAL PLAN FOR NY 
FASTLANDSFORBINDELSE - ORGANISERING AV STYRINGSGRUPPE

Rådmannens innstilling:
1. Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsbergregionen suppleres med 2 politisk valgte 

representanter fra kommunene og fylkeskommunen. For Stokke kommune suppleres med 
leder av største opposisjonsparti og leder av HPM. Varaordfører velges som vara for 
utvalgsleder og ordfører.  

2. Det utarbeides en interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse mellom 
Nøtterøy og fastlandet etter plan og bygningsloven § 9-1.

3. Planarbeidet ledes av politisk valgte representanter i overordnet styringsgruppe for Bypakke 
Tønsbergregionen. Styringsgruppens politisk valgte representanter gis en prosessledende 
rolle og fullmakt til å treffe vedtak om planprosessen; jfr. plan og bygningsloven § 9-2 og § 9-
3.

4. Det utarbeides et planprogram som beskriver planprosessen og metode for utsiling av 
alternativer. Planprogrammet bør inkludere alternative veiløsninger i følgende korridorer fra 
Nøtterøy til fastlandet: i) til Korten, ii) Hognes/ Jarlsberg og iii) Ringvei Syd/ Kilen 
(Østalternativet). Planen bør omfatte løsning fra Kolberg på Nøtterøy og vurdere tilknytning 
frem til E18. Planprogrammet skal utformes i tråd med regjeringens beslutning for videre 
arbeid med Bypakke Tønsbergregionen. 

5. Følgende skal sendes til politisk behandling i de samarbeidende kommunene og
fylkeskommunen: 

· Planprogram etter gjennomført høring
· Eventuell utredning med anbefaling om utsiling av alternativer 

6. Forslag til løsning for ny fastlandsforbindelse, etter gjennomført høring, fremmes for 
behandling i de politiske organer i de samarbeidende kommunene i Bypakke 
Tønsbergregionen før behandling i Vestfold fylkeskommune som veieier. 

7. Endelig planvedtak for den enkelte kommune for sitt område, jfr. §9-3, treffes av de enkelte 
kommunestyrer når alle kommuner og fylkeskommunen har valgt løsning.

8. Dersom det ikke oppnås enighet om planløsning mellom de kommuner som berøres 
arealmessig og fylkeskommunen, fremmes planen som regional plan.

9. Kostnadene med planarbeidet finansieres gjennom Bypakke Tønsbergregionen
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Tilleggsforslag i møtet:
Forslag fra AP, SP, V og SV:
Tillegg i pkt. 1: Det velges vara for det største opposisjonspartiet: Tor Edvard Strand velges. 
Nytt pkt. 10 Rådmann bes vurdere hvordan Stokke Kommune skal ta del i  finansieringen av 
planleggingsmidles til bypakka for Tønsbergregionen.

Behandling:
Votering:

Rådmannens innstilling, med forslag fra AP, SP, V og SV, enstemmig vedtatt: 28-0.

Kommunestyrets vedtak:
1. Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsbergregionen suppleres med 2 politisk valgte 

representanter fra kommunene og fylkeskommunen. For Stokke kommune suppleres med 
leder av største opposisjonsparti og leder av HPM. Varaordfører velges som vara for 
utvalgsleder og ordfører.  Det velges vara for det største opposisjonspartiet: Tor Edvard 
Strand valgt.

2. Det utarbeides en interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse mellom 
Nøtterøy og fastlandet etter plan og bygningsloven § 9-1.

3. Planarbeidet ledes av politisk valgte representanter i overordnet styringsgruppe for Bypakke 
Tønsbergregionen. Styringsgruppens politisk valgte representanter gis en prosessledende 
rolle og fullmakt til å treffe vedtak om planprosessen; jfr. plan og bygningsloven § 9-2 og § 9-
3.

4. Det utarbeides et planprogram som beskriver planprosessen og metode for utsiling av 
alternativer. Planprogrammet bør inkludere alternative veiløsninger i følgende korridorer fra 
Nøtterøy til fastlandet: i) til Korten, ii) Hognes/ Jarlsberg og iii) Ringvei Syd/ Kilen 
(Østalternativet). Planen bør omfatte løsning fra Kolberg på Nøtterøy og vurdere tilknytning 
frem til E18. Planprogrammet skal utformes i tråd med regjeringens beslutning for videre 
arbeid med Bypakke Tønsbergregionen. 

5. Følgende skal sendes til politisk behandling i de samarbeidende kommunene og 
fylkeskommunen: 

- Planprogram etter gjennomført høring.
- Eventuell utredning med anbefaling om utsiling av alternativer. 

6. Forslag til løsning for ny fastlandsforbindelse, etter gjennomført høring, fremmes for 
behandling i de politiske organer i de samarbeidende kommunene i Bypakke 
Tønsbergregionen før behandling i Vestfold fylkeskommune som veieier. 

7. Endelig planvedtak for den enkelte kommune for sitt område, jfr. §9-3, treffes av de enkelte 
kommunestyrer når alle kommuner og fylkeskommunen har valgt løsning.
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8. Dersom det ikke oppnås enighet om planløsning mellom de kommuner som berøres 
arealmessig og fylkeskommunen, fremmes planen som regional plan.

9. Kostnadene med planarbeidet finansieres gjennom Bypakke Tønsbergregionen.

10. Rådmann bes vurdere hvordan Stokke Kommune skal ta del i  finansieringen av 
planleggingsmidles til bypakka for Tønsbergregionen.

*********************************************************************************************************

Saknr. 29/2015
KVU - KONSEPTVALGUTREDNING KRYSSING AV OSLOFJORDEN. UTTALELSE. UTSATT
SAK

Rådmannens innstilling:

1. Anbefalingen om utbygging av en fast forbindelse i korridoren Moss-Horten støttes. Til 
forskjell fra de fleste store samferdselsprosjektene har en slik kryssing av Oslofjorden en stor 
samfunnsøkonomisk nytteverdi.

2. Det anbefales å gå videre med utreding og planlegging av både en bru- og tunnelløsning.
3. I den videre planlegging av en bruløsning må det legges vekt på ytterligere å begrense 

negative virkninger på nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø ved Karljohansvern og 
Hortenskogen. For en eventuell bruløsning må det velges løsninger som ikke påvirker dette 
området negativt. 

4. Uavhengig av endelig trasevalg for en eventuell tunnel må det utredes tunnelforbindelser 
også til Horten og Moss sentrum.

5. Anbefalingen om at fergekapasiteten økes på kort sikt støttes. Også dette innebærer ulemper 
for miljø, trafikksituasjon og byutvikling, og en fast forbindelse må derfor komme raskt. 

6. En fast forbindelse må utformes slik at den legger til rette for å redusere utslipp av 
klimagasser så langt det er mulig. Det må legges til rette for attraktive og miljøvennlige 
kollektivløsninger mellom Horten og Moss, tilknyttet de fremtidige IC-stasjonene i Horten og 
Moss. 

7. Behov for og utforming av en eventuell jernbaneforbindelse bør vurderes nærmere, og sees i 
sammenheng med IC-utbyggingen, den nasjonale godsutredningen og KVU for 
terminalstruktur i Oslofjorden.

Tilleggsforslag i møtet:

Forslag fra H, FRP og KRF:
1. Stokke kommune støtter en videre utredning av en fast forbindelse over Oslofjorden. Valg 

av trasé og utforming av bruer/tunneler behandles i videre utredning og planlegging etter 
KVU-fasen. Den faste forbindelsen må være koblet til E6 og fv. 120 i Østfold, E18 i Vestfold 
og videre til Vestlandet (E134) på en slik måte at næringslivets behov for effektiv transport 
av gods og personell tillegges vekt ved plassering og samkjøring mellom sjø, vei, bane og 
fly. 

2. Stokke kommune er kritisk til at Intercity som vil være ferdig utbygget på begge sider av 
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fjorden i løpet av få år ikke er hensyntatt i rapporten. Det er vanskelig å sammenligne de 
ulike alternativene med ulik trafikkmengde når noen forutsetter bomavgift og andre ikke. 

3. Av klimahensyn bør jernbane inngå i den langsiktige løsningen for kryssing av Oslofjorden. 
Det er viktig å få mer av godset over fra veg til sjø og bane. En jernbaneforbindelse over 
fjorden bør derfor vurderes videre i NTP-prosessen og sees i sammenheng med 
godsutredningen og KVU-en for terminalstruktur i Oslofjorden. 

4. Det er viktig at natur, landbruks og kulturminnemyndighetene tas med tidlig i den videre 
planleggingen, slik at hensynet til viktige landskap, kulturmiljøer, jordvern og biologisk 
mangfold blir godt ivaretatt. 

5. Anbefalingen om at fergekapasiteten økes på kort sikt støttes. Også dette innebærer 
ulemper for miljø, trafikksituasjon og byutvikling, og en fast forbindelse må derfor komme 
raskt. 

6. Stokke kommune ser tiltaket som en betydelig utvikling av infrastruktur med stor betydning 
for hele regionen og landsdelen. Alle kommunene i Vestfold må ha en mulighet for å påvirke 
fremdrift og løsning.

Forslag fra AP, SP, SV og V:
1. En videre utredning av konseptene for bru og tunnel (K3 og K4) i «KVU for kryssing av 

Oslofjorden» kan ikke støttes slik alternativene nå foreligger. Stokke kommune kan ikke 
støtte et stort og framtidsrettet kryssingsprosjekt som kun vil basere seg på biltrafikk.

2. De anbefalte løsningene er ikke bærekraftige og vil også gi varige og uopprettelige skader 
på verneverdige områder og svært verdifulle landbruksarealer på begge sider av fjorden.

3. Det må stilles krav for videre utredning at klima og miljøhensyn er førende slik også det 
opprinnelige mandatet for KVU la opp til. Hensynet til klima, nasjonalt viktige landskap, 
kulturmiljøer og biologisk mangfold må bli godt ivaretatt.

4. Framtidige utredninger må også forutsette en jernbaneløsning. Det er nasjonalt uttrykt at 
det er viktig få mer gods over fra veg til sjø og bane. Jernbaneforbindelse skal derfor 
vurderes videre og sees i sammenheng med IC-utbyggingen på begge sider av Oslofjorden. 
Videre må den nasjonale godsanalysen og KVU for godsterminal-struktur i Oslofjorden tas 
med i beslutningsgrunnlaget.

5. Stokke kommune anbefaler at fergekapasiteten på kort sikt økes. En videre utredning av 
K1-konseptet (ferge) med miljøvennlige ferger støttes også som en mulig langsiktig løsning 
for kryssing av Oslofjorden ved korridoren Horten-Moss.

Behandling:
Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig stemt ut: 28-0.

Forslag fra H, KRF og FRP ble satt opp mot forslag fra AP, SV, SP og V.

Forslag fra H, KRF og FRP vedtatt 15-13.  (AP, SV, SP og V utgjorde mindretallet.)
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Kommunestyrets vedtak:

1. Stokke kommune støtter en videre utredning av en fast forbindelse over Oslofjorden. Valg 
av trasé og utforming av bruer/tunneler behandles i videre utredning og planlegging etter 
KVU-fasen. Den faste forbindelsen må være koblet til E6 og fv. 120 i Østfold, E18 i Vestfold 
og videre til Vestlandet (E134) på en slik måte at næringslivets behov for effektiv transport 
av gods og personell tillegges vekt ved plassering og samkjøring mellom sjø, vei, bane og 
fly. 

2. Stokke kommune er kritisk til at Intercity som vil være ferdig utbygget på begge sider av 
fjorden i løpet av få år ikke er hensyntatt i rapporten. Det er vanskelig å sammenligne de 
ulike alternativene med ulik trafikkmengde når noen forutsetter bomavgift og andre ikke. 

3. Av klimahensyn bør jernbane inngå i den langsiktige løsningen for kryssing av Oslofjorden. 
Det er viktig å få mer av godset over fra veg til sjø og bane. En jernbaneforbindelse over 
fjorden bør derfor vurderes videre i NTP-prosessen og sees i sammenheng med 
godsutredningen og KVU-en for terminalstruktur i Oslofjorden. 

4. Det er viktig at natur, landbruks og kulturminnemyndighetene tas med tidlig i den videre 
planleggingen, slik at hensynet til viktige landskap, kulturmiljøer, jordvern og biologisk
mangfold blir godt ivaretatt. 

5. Anbefalingen om at fergekapasiteten økes på kort sikt støttes. Også dette innebærer 
ulemper for miljø, trafikksituasjon og byutvikling, og en fast forbindelse må derfor komme 
raskt. 

6. Stokke kommune ser tiltaket som en betydelig utvikling av infrastruktur med stor betydning 
for hele regionen og landsdelen. Alle kommunene i Vestfold må ha en mulighet for å påvirke 
fremdrift og løsning.

*********************************************************************************************************

Saknr. 30/2015
KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 - FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

Rådmannens innstilling:
Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 10. august i valgåret, jf. Valglovens § 
8-1 første ledd.

1. Følgende personer foreslås oppnevnt som forhåndsstemmemottakere:
- Kisti Eriksen
- Eva Undrum
- Lisbeth Benserud
- Liss Carin Haugland
- Heidi Ravndal Johnsen
- Tove Revetal
- Jahn Pettersen

2. Det tas imot forhåndsstemmer på følgende steder:
- Rådhuset
- Engveiensenteret
- Soletunet
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- Stokke bibliotek
- Melsom videregående skole
- Gjennestad videregående skole
Åpningstider for forhåndsstemmegivningen på Rådhuset vil følge kommunens 
åpningstider. For de øvrige lokaler vil åpningstidene være som følger:

Lokale Dag Dato Klokkeslet
t

Gjennestad 
Videregående skole

Tirsdag 01.09.201
5

1100 –
1300

Melsom Videregående 
skole

Onsdag 02.09.201
5

0830 –
1130

Stokke bibliotek Lørdag 05.09.201
5

1000 –
1400

Soletunet Tirsdag 08.09.201
5

1100 –
1300

Engveiensenteret Tirsdag 08.09.201
5

1400 –
1600

Hjemmestemmegivnin
g

Torsda
g

10.09.201
5

Etter avtale

3. Fristen for når søknad om hjemmestemming må være kommet inn til kommunen settes til 
mandag 7. september 2015.

Tidligere gjennomførte behandlinger:

Valgstyret - 18.03.2015

Valgstyrets behandling:
Votering:

Rådmannen innstilling enstemmig vedtatt. (7-0)

Valgstyrets vedtak:
Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 10. august i valgåret, jf. Valglovens § 
8-1 første ledd.

1. Følgende personer foreslås oppnevnt som forhåndsstemmemottakere:
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- Kisti Eriksen
- Eva Undrum
- Lisbeth Benserud
- Liss Carin Haugland
- Heidi Ravndal Johnsen
- Tove Revetal
- Jahn Pettersen

2. Det tas imot forhåndsstemmer på følgende steder:
- Rådhuset
- Engveiensenteret
- Soletunet
- Stokke bibliotek
- Melsom videregående skole
- Gjennestad videregående skole
Åpningstider for forhåndsstemmegivningen på Rådhuset vil følge kommunens 
åpningstider. For de øvrige lokaler vil åpningstidene være som følger:

Lokale Dag Dato Klokkeslet
t

Gjennestad 
Videregående skole

Tirsdag 01.09.201
5

1100 –
1300

Melsom Videregående 
skole

Onsdag 02.09.201
5

0830 –
1130

Stokke bibliotek Lørdag 05.09.201
5

1000 –
1400

Soletunet Tirsdag 08.09.201
5

1100 –
1300

Engveiensenteret Tirsdag 08.09.201
5

1400 –
1600

Hjemmestemmegivnin
g

Torsda
g

10.09.201
5

Etter avtale

3. Fristen for når søknad om hjemmestemming må være kommet inn til kommunen settes til 
mandag 7. september 2015.

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

Behandling:
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Votering: 

Valgstyrets innstilling enstemmig vedtatt 28-0.

Kommunestyrets vedtak:
Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 10. august i valgåret, jf. Valglovens § 
8-1 første ledd.

1. Følgende personer foreslås oppnevnt som forhåndsstemmemottakere:
- Kisti Eriksen
- Eva Undrum
- Lisbeth Benserud
- Liss Carin Haugland
- Heidi Ravndal Johnsen
- Tove Revetal
- Jahn Pettersen

2. Det tas imot forhåndsstemmer på følgende steder:
- Rådhuset
- Engveiensenteret
- Soletunet
- Stokke bibliotek
- Melsom videregående skole
- Gjennestad videregående skole
Åpningstider for forhåndsstemmegivningen på Rådhuset vil følge kommunens 
åpningstider. For de øvrige lokaler vil åpningstidene være som følger:

Lokale Dag Dato Klokkeslet
t

Gjennestad 
Videregående skole

Tirsdag 01.09.201
5

1100 –
1300

Melsom Videregående 
skole

Onsdag 02.09.201
5

0830 –
1130

Stokke bibliotek Lørdag 05.09.201
5

1000 –
1400

Soletunet Tirsdag 08.09.201
5

1100 –
1300

Engveiensenteret Tirsdag 08.09.201
5

1400 –
1600

Hjemmestemmegivnin
g

Torsda
g

10.09.201
5

Etter avtale
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3. Fristen for når søknad om hjemmestemming må være kommet inn til kommunen settes til 
mandag 7. september 2015.

*********************************************************************************************************

Saknr. 31/2015
DELEGERING AV MYNDIGHET TIL POLITISK LØNNSUTVALG

Ordførers innstilling:

1. Politisk lønnsutvalg gis fullmakt til å gi rådmannen permisjon dersom rådmannen skal 
bistå under etableringen av nye Sandefjord kommune.

2. Politisk lønnsutvalg gis fullmakt til å konstituere rådmann inntil kommunestyret får 
fattet vedtak i følgende tilfelle:

a. Dersom nåværende rådmann gis permisjon etter pkt 1.
b. Dersom nåværende rådmann blir sykmeldt

Tidligere gjennomførte behandlinger:

Kommunestyret - 23.02.2015

Tilleggsforslag:
Nils Ingar Aabol (AP) fremmet på vegne av AP, SP og V tilleggsforslag :

1. Saken utsettes
2. Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder gis fullmakt til å ta kontakt med tilsvarende 

gruppering i Sandefjord og Andebu med tanke på å fremme likelydende forslag i de tre 
kommuenene.

Kommunestyrets behandling:

Votering:

Tilleggsforslag punkt 1: Enstemmig vedtatt 28-0.

Tilleggsforslag punkt 2: 27-1 . Øivind Nilsen (KRF) utgjorde mindretallet.

Kommunestyrets vedtak:
1. Saken utsettes
2. Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder gis fullmakt til å ta kontakt med tilsvarende 

gruppering i Sandefjord og Andebu med tanke på å fremme likelydende forslag i de tre 
kommunene.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Behandling:
Rådmannen fratrer deltagelse i møtet. Personalsjef Truls Hvitstein inntok sete.

Votering:

Ordførers innstilling enstemmig vedtatt 28-0.

Kommunestyrets vedtak:

1. Politisk lønnsutvalg gis fullmakt til å gi rådmannen permisjon dersom rådmannen skal bistå
under etableringen av nye Sandefjord kommune.

2. Politisk lønnsutvalg gis fullmakt til å konstituere rådmann inntil kommunestyret får fattet
vedtak i følgende tilfelle:

a. Dersom nåværende rådmann gis permisjon etter pkt. 1.
b. Dersom nåværende rådmann blir sykmeldt

*********************************************************************************************************

Saknr. 32/2015
FORESPØRSLER 

Behandling:
Rådmannen gjeninntok setet

Representant Jan Magnar Antonsen (SV) fremmet forespørsel til ordfører om asfalt, vedlikehold, 
finansiering, Torp lufthavn, dialog eierselskap mot kommunestyre/formannskap. 

Representant Nils Ingar Aabol (AP) trakk sin forespørsel.

Kommunestyrets vedtak:
Ordfører og rådmann svarte på forespørselen fra representant Jan Magnar Antonsen (SV).

*********************************************************************************************************

Saknr. 33/2015
INTERPELLASJON FRA KÅRE PETTERSEN

Tilrettelegging for friluftsliv ved Akersvannet naturreservat
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I september 2010 ble det av Fylkesmannen i Vestfold vedtatt en forvaltningsplan for Akersvannet 
naturreservat (i Tønsberg og Stokke kommuner).

Da planen i sin tid var på høring påpekte Stokke kommune behovet for tilrettelegging for 
undervisning, forskning og friluftsliv langs vannet. Kommunen etterlyste også flere konkrete 
detaljer knyttet til tiltakslista, som blant annet tidsperspektiv og ansvar.

I forvaltningsplanens kapittel 4 omtales forvaltningsoppgaver og tiltak. Her kommer 
Fylkesmannen bl.a. inn på etablering av en turvei langs Akersvannet for å motivere til økt 
tilgjengelighet og økt bruk. Totalt er det skissert og tegnet inn en turvei på ca. 3.500 meter. Det 
kommenteres at traseen må utarbeides i samarbeid med grunneierne, Stokke kommune og 
Fylkesmannen.

I tiltakslista i kapittel 4.7 er det listet opp ni enkelttiltak som er målsatt med en gjennomføring i 
løpet av periodene fra 2011-2015 og 2011-2020. For flere av disse tiltakene er også foretatt 
kostnadsberegning i planen.

På henvendelse til Fylkesmannen i Vestfold viser det seg at få av de foreslåtte tiltakene er startet 
opp. I planen heter det seg at tiltakene vil måtte skje i samarbeid med Fylkesmannen, 
Direktoratet for naturforvaltning, Statens Naturoppsyn, berørte grunneiere samt kommunene 
Stokke og Tønsberg.

Akersvannet naturreservat er unik med sitt rike fugleliv og verdifulle fiskeforekomster i tillegg til
den særegne naturen langs vannet.

Stokke kommune har vært flinke til å tilrettelegge for kyststier og tilgjengelighet for bruk av de 
mange skogs- og turområdene vi er heldige å ha i vår kommune. En bedret tilgjengelighet til 
Akersvannet vil være ytterligere positivt for Stokke som attraktiv kommune og for innbyggerne, 
også sett i lys av folkehelseperspektivet.

Mitt spørsmål til ordføreren blir:
Med henvisning til at vi også er inne i Friluftsåret 2015, vil ordfører ta initiativ overfor 
Fylkesmannen for å avklare status i gjennomføringen av den vedtatte forvaltningsplanen for 
Akersvannet og hvis nødvendig arbeide for at intensjonen i planen blir gjennomført?

Kåre Pettersen
Gruppeleder Stokke Venstre

Svar på interpellasjon fra Kåre Pettersen

Tilrettelegging for friluftsliv Akersvannet naturreservat

Jeg vil først få takke Kåre Pettersen for å løfte denne saken. 

Målet med forvaltningen av Akersvannet naturreservat er å fremme verneformålet; ”… å bevare et 
viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, 
vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.”

Stokke kommune er godt kjent med forvaltningsplanen for Akersvannet naturreservat. En 
tilrettelegging av turmuligheter rundt Akersvannet har i lang til vært ønsket og synliggjort som mulig 
tiltak i Stokke kommunes kulturanleggsplan. Blant annet har ordfører vært i kontakt med 
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grunneierlaget og en rekke grunneiere med tanke på å få til en sti rundt hele vannet. Det har 
imidlertid ikke vært avsatt midler i økonomiplan og budsjett.

Turvei langs sørøstsiden av Akersvannet er gitt middels prioritet i forvaltningsplanen, noe 
vedlegget viser. En tursti rundt hele vannet vil i hovedsak gå utenfor grensene til naturreservatet. I 
forvaltningsplanen er det vist til en skisse over trase fra Lågerød til Råstad (ca 3 500 m). Det må 
lages en egen plan for turveien. Planarbeid, herunder arbeid med grunneieravtaler (ca 30 
grunneiere) om merking og tilrettelegging av turstier, vil erfaringsmessig være ressurskrevende. 
Trasevalg må utarbeides i et samarbeid mellom grunneiere, kommune og Fylkesmannen. 
Fylkesmannen har tidligere signalisert at drifts og vedlikeholdsansvar vil være en kommunal 
oppgave. Etablering av turveien kan sannsynligvis finansieres/delfinansieres ved tilskudd.

Stokke kommune har ikke avsatt egne ressurser i forbindelse med markeringer av friluftslivets år. 
Ordfører er imidlertid enig i at det bør rettes en henvendelse til fylkesmannen om status for de 9 
tiltakene generelt, og tilrettelegging av turvei spesielt. Dog må det understrekes at kommunal 
medvirkning til plan for turvei Lågerød Råstad vil kreve kommunale ressurser som per dato er vist 
under strek i økonomiplanen. Det samme gjelder avsetninger til investering, drift og vedlikehold til 
slike tiltak.

Erlend Larsen
Ordfører

Behandling:
Representant Kåre Pettersen (V) fremmet sin interpellasjon. Ordfører presenterte sitt svar.

*********************************************************************************************************
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