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Kommunevåpen og ordførerkjede 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
34/2016 Fellesnemnda 15.03.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Komiteen for kommunevåpen og ordførerkjede gis følgende mandat: 

1. Komiteen skal gjennomføre en utvelgelsesprosess jfr fase 2 og 3 i saksutredningen og ut fra 
denne presentere forslag til nytt kommunevåpen for prosjektleder. Prosjektleder avgir 
innstilling til Fellesnemnda.  

2. Komiteen skal etter å ha gjennomført en anskaffelsesprosess presentere forslag til valg av 
utforming og leverandør av ordfører- og varaordførerkjede til prosjektleder. Rammen for 
anskaffelsen settes til kr.250.000 ekskl. mva. Prosjektleder avgir deretter innstilling til 
Fellesnemnda. 

 

Vedlegg: 
Mandat og retningslinjer for juryen 
Agenda til første offisielle jurymøte 
 
Sammendrag 

Med bakgrunn i forhandlingsutvalgets utredning, vedtatt i kommunestyrene i Stokke, Andebu og 
Sandefjord 5. februar 2015, er det igangsatt prosess for utarbeidelse av nytt kommunevåpen, nytt 
ordførerkjede og nytt varaordførerkjede.  

Det er fremmet et innbyggerforslag i Sandefjord om å videreføre Sandefjord kommunes byvåpen i 
den nye kommunen. Innbyggerforslaget ble behandlet i bystyret den 18.2.16. Innbyggerforslaget 
ble ikke realitetsbehandlet. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken 29.02.2016, sak 21/2016, og gjorde slikt vedtak: 

Komiteen for kommunevåpen og ordførerkjede gis følgende mandat: 

1. Komiteen skal gjennomføre en utvelgelsesprosess jfr fase 2 og 3 i saksutredningen 
og ut fra denne presentere forslag til nytt kommunevåpen for prosjektleder. 



Prosjektleder avgir innstilling til Fellesnemnda. 
2. Komiteen skal etter å ha gjennomført en anskaffelsesprosess presentere forslag til 

valg av utforming og leverandør av ordfører- og varaordførerkjede til prosjektleder. 
Rammen for anskaffelsen settes til kr.250.000 ekskl. mva. Prosjektleder avgir deretter 
innstilling til Fellesnemnda. 

Saksfremstilling 

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 10.03.15 (sak 14/15) å opprette en egen temakomite som skulle 
jobbe videre med å utarbeide nytt kommunevåpen og ordfører- og varaordførerkjede.  

Komiteens mandat (forslag)  

Komiteens skal gjennomføre en utvelgelsesprosess jfr fase 2 og 3 i saksutredningen og ut fra 
denne presentere forslag til nytt kommunevåpen for prosjektleder. Prosjektleder avgir innstilling til 
Fellesnemnda.  

Komiteen skal, etter gjennomført anskaffelsesprosess, presentere forslag til valg av utforming og 
leverandør av ordfører- og varaordførerkjede til prosjektleder. Rammen for anskaffelsen settes til 
kr.250.000 ekskl. mva. Prosjektleder avgir deretter innstilling til Fellesnemnda. 

Komiteen gir jevnlig orientering til Fellesnemnda om fremdrift i prosjektet.  

Medlemmer i temakomiteen 

Temakomiteen «kommunevåpen og ordførerkjede» består av: 

Erlend Larsen, ordfører i Stokke  

Bjarne Sommerstad, ordfører i Andebu 

Audun Tjomsland, leder, medlem i bystyre og formannskap i Sandefjord 

 

Fra administrasjonen bistår: 

Stein Rismyhr, rådmann i Andebu og delprosjektleder i nye Sandefjord kommune  

Eivinn Ueland, informasjonsrådgiver i Sandefjord og nye Sandefjord kommune 

Innbyggerforslaget (innbyggerinitiativ) 

En underskriftskampanje ble lansert juli i 2015 i Sandefjord for å påvirke prosessen med å etablere 
et nytt kommunevåpen. Kampanjen ønsket:  

I forbindelse med den nye storkommunen Sandefjord-Andebu-Stokke er det vedtatt å 
beholde navnet Sandefjord. Vi mener at også kommunevåpenet bør leve videre – ikke minst 
fordi dagens regler for utforming av kommunevåpen er svært snevre: To farger, ett motiv, 
ingen krone, ingen detaljer eller dybde.  

Informasjon om kampanjen ble spredd på Facebook, og det ble samlet inn mer enn 1 000 
underskrifter. 



Innbyggerforslaget ble forelagt folkevalgt behandling i Sandefjord til første møte 2016 (18.2.2016). 
Vedtaket i Sandefjord bystyre ble:  

1. Innbyggerforslaget om å videreføre Sandefjord kommunes byvåpen i den nye kommunen 
realitetsbehandles ikke.  

2. Saken oversendes Fellesnemnda  

Det vektlegges i saken (9/16) at nytt kommunevåpen ikke kan behandles av «gamle» Sandefjord, 
og vises til forhandlingsutvalgets utredning.  

Komiteens arbeid med kommunevåpen  

Første fase: Idemyldring, mai 2015 – oktober 2015 

I denne fasen blir alle invitert til å komme med forslag til nytt kommunevåpen. Komiteen legger 
vekt på at forslagene ikke nødvendigvis må følge alle reglene for utforming av kommunevåpen. 
Tanken er å få flest mulig gode ideer på bordet, slik at de beste kan tas med videre i prosessen 
mot de endelige forslagene. 

Fristen for å sende inn forslag er 1. oktober 2015. Komiteen plukker ut ca. 40 av disse som blir 
presentert i lokalavisen. Fra disse oppfordres innbyggerne og leserne til å stemme fram sin favoritt. 
Vinneren kalles «folkets favoritt» og går automatisk til finalen. Vinneren mottar en innrammet 
versjon av sitt forslag sammen med en premie på 5000 kroner. 

Andre fase: Konkurranse med profesjonelle miljøer, oktober 2015 – mars 2016 

I denne fasen lanseres en lukket konkurranse, der et mindre antall byråer, grupper eller 
enkeltpersoner i de tre kommunene inviteres til å være med. Miljøene står fritt til å bruke egne 
ideer eller bygge videre på forslag fra idemyldringen i første fase. I denne fasen skal alle 
forslagene være utført i henhold til de heraldiske prinsippene og reglene som gjelder for 
kommunevåpen i Norge. Miljøene deltar frivillig, og får ikke honorar for arbeidet.  

Tredje fase: Utvelgelse, mars 2016 – mai 2016 

Det blir nedsatt en jury som skal utpeke tre vinnerkandidater blant de innkomne forslagene. 

Juryen består av følgende personer: 

· Erlend Larsen – ordfører i Stokke kommune 
· Bjarne Sommerstad – ordfører i Andebu kommune 
· Bjørn Ole Gleditsch – ordfører i Sandefjord kommune 
· Tone Strømberg – grafisk designer (Sandefjord) 
· Øyvin Hansen – markedssjef og kommunikasjonsrådgiver (Andebu) 
· Elfie Sverdrup – billedkunstner (Stokke) 

I tillegg er heraldiker Jan Eide (nestleder Norsk Heraldisk Forening) hentet inn som faglig rådgiver 
for juryen.   

Juryen velger tre vinnerkandidater ut fra følgende kriterier: 

1. Kommunevåpenet må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til kommunevåpen i Norge.   
2. Kommunevåpenet må representere den nye kommunens egenart på en god og lett 

gjenkjennelig måte. Det være seg egenart i samfunnsliv, næringsvirksomhet og/eller historie. 
3. Kommunevåpenet skal være dekorativt og estetisk.  
4. Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design som skal fungere i små og store 



formater. 
5. Kommunevåpenet bør fungere som en god merkevare for den nye kommunen.  

Forslagene juryen skal vurdere er anonymisert.  

Forslagsstillerne til de tre vinnerkandidatene juryen velger ut, får hver 15.000 kroner i premie.  

De tre forslagene legges fram for prosjektleder som fremmer innstilling til Fellesnemnda for politisk 
avgjørelse senest 15. mai 2016.   

Dersom juryen foreslår en vinnerkandidat som i følge rådgiver Eide ikke fullt ut tilfredsstiller de 
heraldiske kravene til et kommunevåpen, tillates det at Eide gjør nødvendige justeringer. 

Departementets behandlingstid etter at de har mottatt vinnerutkastet, anslås å være seks 
måneder. Det vil si at nytt kommunevåpen vil være endelig godkjent senest i oktober/november 
2016.  

Komiteens arbeid med ordfører- og varaordførerkjede 

Prosessen for å finne det nye kommunevåpenet er i full gang og nytt kommunevåpen er antatt å 
være klart senest 1/6-2016. Leverandørene av ordfører- og varaordførerkjeder bør kunne bekrefte 
at dette er tidsnok for å få kjedene ferdig i tide for bruk i ny kommune. Skisse av de øvrige 
motivene vil kunne leveres fortløpende etter at leverandør er valgt.  

Anskaffelsesverdien er beregnet til kr. 200.000,- for begge kjedene.  

Anskaffelsen skal håndteres i tråd med reglene for offentlige anskaffelser. Det er inngått avtale 
med Fagerstrand Consulting, Holmestrand v/Harald Andersen om bistand ved utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag og evaluering, samt nødvendig dokumentasjon knyttet til tilbakemelding 
tilbydere, protokoller osv. Avtalt konsulentbistand honoreres etter medgått tid med en øvre ramme 
på maksimum kroner 15.000,- inklusive konsulentens vederlag og eksklusive merverdiavgift. 
Firmaet kan starte arbeidet øyeblikkelig. 

Temakomiteen har gjennomført møte med ledelsen og sjefsdesigner hos Th. Marthinsen 
Sølvvarefabrikk, hvor det i fellesskap ble tegnet skisser av ordfører- og varaordførerkjedene. Disse 
er utarbeidet under forutsetning av at komiteen kan benytte disse som beskrivelser av hvordan 
kjedene skal se ut/utformes. Dette øker sannsynligheten for at interesserte leverandører kan angi 
pris ut fra samme forutsetninger utfra utførelse og materialer som er angitt på skissen. Th. 
Martinsen er innforstått med dette.  

Komiteen er kjent med tre leverandører som leverer denne type kjeder. Dette er TG. DESIGN Truls 
Grønvold - Hønefoss, Theodor Olsen Sølvvareverksted AS – Bergen og A/S Th. Marthinsen 
Sølvvarefabrikk – Tønsberg 

Under forutsetning av at alle tre leverandørene kan levere slike kjeder, bes det om 
leveringsdyktighet og pris. De må bekrefte at de kan levere 1) ordførerkjede og 2) 
varaordførerkjede i den utførelse og av de råstoffene som er angitt på skissen. De må gi pris på de 
to kjedene hver for seg og tilsammen, og de må kunne bekrefte at de kan levere de to kjedene i 
god tid før opprettelsen av den nye kommunen 1/1-2017. Endelig kravspesifikasjon vil bli 
utarbeidet av Fagerstrand Consulting i samarbeid med komiteen.  

Etter gjennomført anskaffelsesprosess presenterer komiteen sitt forslag til valg av utforming og 
leverandør av ordfører- og varaordførerkjede til prosjektleder. Prosjektleder avgir deretter innstilling 



til Fellesnemnda. 

Prosjektleders vurdering og anbefaling 

Når det gjelder innbyggerforslaget om å beholde Sandefjord kommunes byvåpen, ble dette ikke 
realitetsbehandlet i Sandefjord den 18.2.2016. Prosjektleder forstår forhandlingsutvalgets 
utredning slik at det foreliggende innbyggerforslaget ikke er innenfor mandatet til Fellesnemnda å 
behandle. 

Fellesnemnda er godt kjent med prosessen som er igangsatt for å velge nytt kommunevåpen. Det 
legges opp til en bred og god prosess der mange interessenter og parter får anledning til å uttale 
seg og komme med forslag, slik at alle i den nye kommunen kan samle seg rundt et nytt felles 
kommunevåpen.  

Prosjektleder vurderer at komiteens prosess for utvelgelse av nytt kommunevåpen og ordfører- og 
varaordførerkjede er i samsvar med oppdraget og mandatet som er gitt, hvoretter det skal 
utarbeides nytt kommunevåpen. 

Utformingen av et kommunevåpen er en helt vesentlig identitetsmarkør, og skal fungere samlende 
for den nye kommunen. Med byggingen av en ny kommune skapes en ny identitet. 
Forhandlingsutvalgets utredning, som lå til grunn for anbefalingen av å slå sammen de tre 
kommunene, var da også helt klar på at det skulle lages et nytt kommunevåpen.  

Prosjektleder mener at det bør være et absolutt kriterium for valg av nytt kommunevåpen at dette 
følger de heraldiske prinsipper. Det er således en betryggelse å ha en rådgivende heraldiker 
knyttet til juryens arbeid.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                Stein Rismyhr, Eivinn Ueland, Lars Petter Kjær 
Prosjektleder                                                      Saksbehandlere 

 

 

 



 

KOMMUNEVÅPEN FOR NYE  
SANDEFJORD KOMMUNE 
MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR JURYEN 
Juryens medlemmer 
Bjørn Ole Gleditsch, ordfører Sandefjord kommune 
Erlend Larsen, ordfører Stokke kommune 
Bjarne Sommerstad, Andebu kommune 
Elfie Sverdrup, designer, Stokke 
Øivin Hansen, markedssjef, Andebu 
Tone Strømberg, designer, Sandefjord 
 
Rådgiver for juryen 
Jan Eide, nestleder Norsk Heraldisk Forening, Oslo   

 
Juryens oppdrag og mandat  

1. Vurdere om de foreliggende 35 forslag gir et tilfredsstillende grunnlag for å velge et godt 
kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 
 

2. Etter gitte kriterier, velge ut de tre forslagene juryen mener egner seg best som 
kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

 
Forslagene 
De 35 forslagene er utført av profesjonelle designere i hovedsak fra de tre nåværende 
kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke. Designerne er gjort kjent med de heraldiske 
reglene som forslagene må tilfredsstille, men det er likevel ikke gitt at alle gjør det. I de tilfeller 
hvor juryen mener at forslaget er interessant, men at det ikke tilfredsstiller de heraldiske krav, vil 
det være opp til juryen å vurdere og eventuelt be om at det foretas nødvendige grep for å 
korrigere utkastene i henhold til de heraldiske krav. Juryen har også anledning til å be om at det 
gjøres mindre justeringer på enkeltforslag dersom den mener den har potensiale, men at den 
trenger en korrigering av hensyn til øvrige kriterier. 

 



 
 

 

 

 

 
 

Kriteriene 
Når Juryen skal gjøre sitt valg, ber vi den vurdere hvert enkelt forslag etter følgende kriterier:  

1)  Kommunevåpenet må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til kommunevåpen i 
Norge.   

2)  Kommunevåpenet må representere den nye kommunens egenart på en god og lett 
gjenkjennelig måte. Det være seg egenart i samfunnsliv, næringsvirksomhet og/eller 
historie. 

3)  Kommunevåpenet skal være dekorativt og estetisk.  

4)  Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design som skal fungere i små og store 
formater. 

5)  Kommunevåpenet bør fungere som en god merkevare for den nye kommunen.  

Det er opp til juryen å veie de ulike kriteriene opp mot hverandre, og komme til enighet om hvilke 
forslag som ut fra en totalvurdering er de tre beste. Disse tre er likestilte finalekandidater og skal 
derfor ikke rangeres.  

 
Arbeidsform og frist 
Juryen konstituerer seg selv i første møtet, og velger en juryleder. Eivinn Ueland fra 
kommuneadministrasjonen vil være juryens sekretær. Juryen bestemmer selv arbeidsform og 
antall møter, men arbeidet må være avsluttet og overlevert prosjektleder Gudrun Haabeth 
Grindaker innen 6. april 2016.  

 
Endelig utvelgelse 
Juryens tre finalekandidater vil bli vurdert sammen med forslaget som vant konkurransen 
organisert av Sandefjords Blad i fjor høst («folkets favoritt). Det forslaget blant de fire som 
fellesnemnda til slutt utnevner som vinner, sendes så via Fylkesmannen til 
Kommunaldepartementet for godkjennelse av Kongen i Statsråd. Departementet krever inntil 
seks måneders behandlingstid før en godkjennelse kan foreligge.  

Komiteen ønsker juryen lykke til med den viktige utvelgelsen!  

For komiteen for kommunevåpen, 16.02.2015 
 
Audun Tjomsland 
leder 
mobil 951 67 392, e-
post: audun@tjomsland.no 

Eivinn Ueland 
komité- og jurysekretær 
mobil: 917 78 549, e-post: 
eu@sandefjord.kommune.no
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INNKALLING JURYMØTE KOMMUNEVÅPEN 
TORSDAG 17. MARS 2016, KL. 10.30, SANDEFJORD RÅDHUS 

 

Agenda: 

1 Velkommen v/Audun Tjomsland 

2 Presentasjon av jurymedlemmene 

3 Presentasjon av administrasjonens representanter 

4 Orientering om prosessen så langt 
 
5 Kriteriene for valg av nytt kommunevåpen for Sandefjord  

6 Prosessen fram til nytt kommunevåpen  

7 Presentasjon av de 35 forslagene i Power Point til nytt kommunevåpen – 
 
8 Konstituering av juryen – juryen blir bedt om selv å velge sin leder 

9 Juryen velger sin leder og begynner arbeidet 

 

Spørsmål eller forfall/forsinkelser meldes til Eivinn Ueland,  

Mob: 917 78 540, e-post: eu@sandefjord.kommune.no 
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