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Innkalling
for
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

14.03.2019
Kommunehuset, Revetal
18:00

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 95275191 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Kommunaldirektør Jan Eide vil orientere om lokaliseringsprosjektet.
Sak vedrørende "Boliger for unge funksjonshemmede - forprosjekt" vil bli ettersendt. Saken vil
bli lagt frem for fellesnemnda til uttalelse før politisk avgjørelse i Re kommunestyre.

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

017/19
018/19

Godkjenning av møteprotokoll
Videreføring av virketiden for de eksisterende forliksrådene i
Re og Tønsberg
Søbyholmen renseanlegg - vurdering av nytt renseanlegg og
Krakken vann og avløp - uttalelse fra fellesnemnda
Prosjektleder/rådmann informerer
Forespørsler

019/19
020/19
021/19

Petter Berg
ordfører

JournalpostID

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møteddato
14.03.2019

Saksnummer
017/19

19/14202

Vedlegg:
Protokoll - Fellesnemnd nye Tønsberg kommune - 12.02.2019

JournalpostID

19/12894

Saksbehandler:
Astrid Holwech, telefon: 33 34 87 11
Fagenhet helse og omsorg

Videreføring av virketiden for de eksisterende forliksrådene i Re og Tønsberg
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
14.03.2019

Saksnummer
018/19

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Virketiden for forliksrådet for Re kommune og for Tønsberg kommune videreføres ut 2020. Nye
forliksråd for nye Tønsberg kommune velges i tråd med domstolslovens bestemmelser innen
15.10.2020.

Sammendrag:
Prosjektleder/rådmannen foreslår at virketiden for Re forliksråd og for Tønsberg forliksråd
videreføres ut 2020. Valg av medlemmer til nytt forliksråd foretas innen 15.10.2020, med
oppstart fra 1.1.2021. Nye Tønsberg kommune vil ha 2 forliksråd det første året.

Innledning – hva saken gjelder:
Domstolloven bestemmer at det skal være et forliksråd i hver kommune. Gjennom
forskrift om sammenslåing av Tønsberg kommune og Re kommune har fellesnemnda
fått myndighet til å fastslå at virketiden for de eksisterende forliksrådene i kommunene
videreføres, slik at den nye kommunen har to forliksråd i en periode.
Faktagrunnlag:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennom forskriftsbestemmelsen gitt
fellesnemnda anledning til å beholde de eksisterende forliksrådene ut 2020, slik at det
nye kommunestyret kan foreta et ordinært valg av medlemmer til ett nytt forliksråd innen
15.10.2020, med virketid fra 1.1.2021.
Domstolloven regulerer forliksrådenes sammensetning og valg. Forliksrådene har tre
medlemmer og like mange varamedlemmer. Medlemmene i forliksrådene er å anse
som dommere og ikke som folkevalgte.
Kommunestyret skal selv velge medlemmer til forliksrådet innen 15. oktober året etter et
kommunestyrevalg. Valget gjelder fra 1. januar det påfølgende år. Valgperioden er
normalt sammenfallende med det som gjelder for valg til utvalgene av meddommere.
På grunn av kommunesammenslåing må fellesnemnda ta stilling til om det er disse
forliksrådene som skal fungere som forliksråd for nye Tønsberg fra 1.1.2020.
Alternativet vil være at kommunestyret for nye Tønsberg velger medlemmer til ett nytt
forliksråd, kort tid etter at det valgte kommunestyret har konstituert seg høsten 2019.
Valgene til de nåværende forliksrådene ble foretatt av kommunestyret i Re og bystyret i
Tønsberg før sommeren 2016, det vil si et halvt år før funksjonstiden startet. Både
forliksrådet i Re og i Tønsberg er valgt for 4 år fra 1.1.2017.
Forliksrådene i Re, Tønsberg og Færder har felles sekretariat ved Namsmannen i
Tønsberg, Tønsberg politistasjon. Forliksrådets sekretariat har foretatt en manuell
telling av saker i forliksrådene. I 2018 behandlet Re forliksråd behandlet 159 saker og
Tønsberg forliksråd behandlet 864 saker. Til orientering behandlet forliksrådet i Færder
kommune 357 saker i 2018.
Domstolsloven åpner for felles forliksråd for kommuner som har samme sekretariat og
som ligger i samme domssogn.
Rettslig grunnlag:
Forskrift om sammenslåing av Tønsberg kommune og Re kommune til Tønsberg
kommune (FOR-2017-12-11-1970)
Domstolloven § 27 og § 57
Forholdet til kommuneplanen:

Ingen
Vurderinger:
Prosjektleder/rådmannen anbefaler at virketiden for de to eksisterende forliksrådene
videreføres ut 2020, slik departementet har gitt fellesnemnda myndighet til å bestemme.
Saker til behandling i det nye kommunestyret i tiden inntil 1.1.2020 bør avgrenses til det
helt nødvendige.
En videreføring vil verken ha negative betydning for kommunen eller for forliksrådet, og
vil være det mest hensiktsmessige, både for kommunestyret, de nye
forliksrådsmedlemmene og for de funksjoner og oppgaver forliksrådene har.
Alternative løsninger:
Alternativet er at det nye kommunestyret velger medlemmer til nytt forliksråd rett etter at
kommunestyret er konstituert høsten 2019, med oppstart for forliksrådet fra 1.1.2020.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ingen
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for folkehelse:
Ingen
Konsekvenser for barn og unge:
Ingen
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen konkrete konsekvenser utover at det vil fortsette å være to forliksråd det første
året etter kommunesammenslåing.
Konklusjon:
Prosjektleder/rådmannen anbefaler at virketiden for Re forliksråd og Tønsberg forliksråd
videreføres ut 2020. Kommunestyret velger nytt forliksråd innen 15.10.2020, med
oppstart 1.1.2021.
Videre behandling
Saken ferdigbehandles i fellesnemnda.
Tønsberg, 21.02.2019

Egil Johansen
prosjektleder/rådmann

JournalpostID

19/16049

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Søbyholmen renseanlegg - vurdering av nytt renseanlegg og Krakken vann og
avløp - uttalelse fra fellesnemnda
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Fellesnemnda uttaler følgende: …

Møteddato
14.03.2019

Saksnummer
019/19

Sammendrag:
Det er foretatt en grundig vurdering av hva som bør gjøres med Søbyholmen renseanlegg.
Asplan Viak konkluderer med at den beste løsningen vil være å bygge nytt renseanlegg på
samme sted som dagens anlegg, noe administrasjonen støtter. Total investeringskostnad for
dette alternativet er 46,5 mill kroner. Det anbefales å bevilge kr 15 mill for 2019 for å starte opp
arbeidene, med forventet ferdigstillelse første halvdel av 2020. Nødvendig bevilgning for 2020
søkes bevilget i investeringsbudsjettet for den nye, felles kommunen. For å ferdigstille Krakken
vann og avløp i 2019 er det nødvendig med 2 mill i ekstra bevilgning i investeringsbudsjettet for
2019. Prosjektet vil gi en svært ønsket forbedring av vannkvaliteten for Krakken inklusiv bedre
brannvannsdekning, og reduserte driftskostnader på avløp.
Vedlegg:
Søbyholmen renseanlegg - vurdering av nytt renseanlegg (456625)

Innledning – hva saken gjelder:

Konklusjon:
Saken legges frem for fellesnemnda til uttalelse før politisk avgjørelse i Re
kommunestyre.

Tønsberg, 05.03.2019

Egil Johansen
prosjektleder/rådmann

JournalpostID

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Prosjektleder/rådmann informerer
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
14.03.2019

Saksnummer
020/19

19/16095

JournalpostID

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Forespørsler
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
14.03.2019

Saksnummer
021/19

19/16096

