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Innstilling: 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

Referater/orienteringer: 

 

 Muntlig orientering om prosessen Vear/Hogsnes v/Fred Ivar Syrstad, Fylkesmannen i 

Vestfold 

 Gudrun Grindaker blir presentert for Fellesnemnda. 

 Anmodning om bosetting av flyktninger 
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lntegrerings- og 
mangfoldsdirektoratet 
 

     

    

 

Sandefjord kommune 

Brevet bes distribuert til: 

ordfører  

rådmann 

  
 VÅR REF DATO 

 11-01681 - ofo 

 

20.08.2015 

 

Anmodning om bosetting av flyktninger  

Kommunene gjør en stadig bedre jobb med bosetting og kvalifisering av flyktninger. 

Samtidig øker bosettingsbehovet. I 2015 trenger over 13 000 flyktninger bosettingsplass. 

Dette har sammenheng med den alvorlige situasjonen for flyktninger i verden og i 

Europa. Det er nå 50 millioner mennesker på flukt, og dette er de høyeste tallene siden 

2. verdenskrig. Situasjonen har blitt ytterligere forverret de siste månedene.  

 

Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8 000 syriske overføringsflyktninger i 

perioden 2015-2017. Samlet sett er det behov for å bosette i alt 50 000 flyktninger i 4-

årsperioden 2016-2019. Kommunene skal selv avgjøre hvor mange flyktninger de kan 

bosette. Vi ber nå om at dere vurdere dette tallet på nytt, i lys av utviklingen vi har sett 

de siste månedene.  

 

IMDi har tidligere anmodet Sandefjord kommune om å bosette 55 flyktninger i 2015 og 

45 i 2016. Kommunen fattet vedtak om å bosette 55 flyktninger på IMDis anmodning og 

økte til 86 flyktninger etter statsrådens anmodning for 2015 og har fattet vedtak om 

bosetting av 72 flyktninger for 2016 basert på statsrådens anmodning. 

 

På bakgrunn av behovet og målet om å bosette 13 200 flyktninger i 2016, ber vi 

Sandefjord kommune om å fatte følgende vedtak for 2016:  

 minst 72 flyktninger i 2016, hvorav minimum 7 av disse er enslige barn og 

unge.  Bufetat har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

under 15 år. Anmodningstallet inkluderer også disse. 

 

Denne anmodningen om bosetting av flyktninger i Sandefjord kommune er basert på 

oppdaterte prognoser og plantall for årene 2015-2019, og på samarbeidsavtalen mellom 

staten og KS. Anmodningen er utarbeidet i samarbeid med KS. 

Det vises videre til brev datert 23.april fra statsråd Solveig Horne til alle landets 

kommuner, og kommunens vedtak og kontakt med kommunen om forståelse og 

iverksetting av vedtaket.  

 

Bosettingsbehov for planperioden 2017-2019 
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Behovet tilsier et nasjonalt plantall på 13 200 også i 2017. Dette gir følgende plantall for 

kommunen: 

 minst 64 nyankomne flyktninger i 2017, hvorav 7 av disse er enslige barn og unge. 

 

For 2018 og 2019 er plantallet 12 000 per år. Dette gir følgende plantall for kommunen: 

 minst 58 nyankomne flyktninger per år, hvorav 7 av disse er enslige barn og unge. 

 

Vi ber kommunen fatte vedtak for årene 2017, 2018 og 2019 i tråd med plantallene. Det 

er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak for perioden 2017-2019, og at 

administrasjonen får fullmakt fra kommunestyre/byråd til å disponere plassene for det 

enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDi. Det er usikkerhet knyttet til 

plantallene som følge av eventuelle svingninger i antall flyktninger som skal bosettes. 

IMDi sender årlig et tilsvarende anmodningsbrev til kommunene for å bekrefte eller 

eventuelt justere plantallene for kommende år på bakgrunn av eventuelle endringer i 

behovet for bosetting av flyktninger.  

Kommunens vedtak om bosetting av et tallfestet antall flyktninger bør fattes uten 

forbehold.  

 

Svarfrist på anmodningen er 30. november 2015. Vedtaket bes sendt skriftlig til IMDi Øst 

og på e-post til post@imdi.no med kopi til Fylkesmannen fmvepost@fylkesmannen.no og KS 

v/Nina Gran nina.gran@ks.no. 

 

Økonomi og rammebetingelser 

Tilskuddene som utløses ved bosetting av flyktninger er økt. Stortinget har i revidert 

nasjonalbudsjett for 2015 vedtatt et ekstra tilskudd og har økt tilskuddsrammen for 

utleieboliger. De nye finansieringsordningene gjør det enklere for kommunen å skaffe 

boliger til nye flyktninger, og kan også brukes til å forbedre kommunens 

introduksjonsprogram.  

 

Ekstratilskudd ved bosetting i 2015 

Stortinget har besluttet å innføre et ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger i 2015. 

Dere kan motta et ekstratilskudd på 25 000/50 000 per person for alle flyktninger 

kommunen bosetter utover den opprinnelige anmodningen om 55 bosettingsplasser. Les 

mer om dette ekstratilskuddet i vedleggsdelen. 

 

Kontakt med IMDi om anmodningen  

IMDi deltar gjerne på møter med ledelsen i kommunen, eventuelt sammen med andre 

statlige etater. IMDi vil samarbeide med fylkesmannen om oppfølgingen av dette brevet. 

I vedlegget til dette brevet er det redegjort nærmere for bakgrunnen for anmodningen 

og hvilke tilskudd som utløses ved bosetting. 

  

Ta kontakt med IMDi saksbehandler: Oddvin Forbord, ofo@imdi.no, tlf 95 40 54 77 i IMDi 

Øst hvis dere ønsker mer informasjon om anmodningen eller bosetting av flyktninger 

generelt.  

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Sandefjord kommune! 

 

Med vennlig hilsen 

 

      
 Randi Kleven 

regiondirektør IMDi Øst 

Kopi: KS    
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Nærmere informasjon om anmodningen  

 

Permanent kommunal oppgave 

Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre 

kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre kommunale oppgaver 

inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og plantall.  

 

Antall flyktninger det er behov for å bosette i den enkelte kommune de kommende 

årene, skal fremgå av prognoser og plantall som gir kommunene best mulig 

forutsigbarhet. IMDi sender et årlig brev til kommunene med oppdaterte prognoser for 

inneværende år og neste år og rullerte plantall for de tre påfølgende år. Antall flyktninger 

som kommunene er anmodet om å bosette per år de fire neste årene (2016-2019) er 

basert på dagens prognoser og plantall. Anmodningstallene kan bli justert opp eller ned 

ved neste års rullering, dersom prognosene over antall nye flyktninger endres eller hvis 

kommunene ikke vedtar det forventede antall plasser.  

 

Bakgrunnen for anmodningen 

Kommunene har økt bosetting av flyktninger betydelig de siste årene, men behovet for å 

bosette flyktninger øker enda mere. For å få bosatt både det årlige antallet nye 

flyktninger og det store antallet bosettingsklare flyktninger som allerede venter i 

mottakene, er det nødvendig å øke kommunenes kapasitet til et høyere nivå. 

 

Kommunene ble våren 2013 bedt om å bosette omlag 10 000 flyktninger både i 2014, 

2015 og 2016. Kommunene ble våren 2014 anmodet om å bosette 10 799 flyktninger i 

2015, og har hittil vedtatt å bosette 8 800 flyktninger i år. IMDis prognose basert på siste 

signaler er at kommunene vil bosette 10 000 flyktninger i 2015. Dette er 800 færre enn 

det antallet kommunene ble anmodet om i år, og kommer i tillegg til en manko på 2 200 

plasser fra 2014. Etterslepet er derfor stort.  

 

På bakgrunn av dagens flyktningkrise ble alle landets kommuner i brev av 23. april fra 

statsråd Solveig Horne bedt om å gi tilbakemelding på hvor mange flyktninger de kan 

bosette i løpet av 2015 og 2016. Foreløpige signaler fra kommunene per 22.juni på 

ekstra plasser i 2015 anslås til å være 1814, og antall ekstra plasser i 2016 anslås til å 

være 1 517, dvs. 3 331 ekstra plasser totalt i 2015 og 2016 (oppdateres primo august). 

Dette inkluderer både foreløpige og endelige vedtak, med og uten forbehold. IMDi er i 

dialog med kommunene om forståelsen og rask iverksetting av vedtakene.  

 

Målet i samarbeidsavtalen mellom staten og kommunesektoren er at ved utgangen av 

året skal alle være bosatt i samsvar med behovet. Bosettingsbehovet i 2015 har nå økt 

til 13 200, og behovet vil også være 13 200 i 2016, hvis kommunene bosetter 10 000 

flyktninger i 2015.  

 

Økningen i bosettingsbehovet skyldes delvis at en høyere andel asylsøkere har 

beskyttelsesbehov som gjør at de får innvilget oppholdstillatelse. Samtidig øker antallet 

overføringsflyktninger som kommer til Norge etter at Stortinget har vedtatt å ta i mot 

8 000 syrere over 3 år, fordelt på 2 000 i 2015 og 3 000 i hvert av årene 2016 og 2017.  

 

Ved utgangen av juni i år ventet 5 228 flyktninger med oppholdstillatelse på å flytte fra 

asylmottak til en kommune. En femtedel av dem har ventet i mer enn ett år etter 

innvilget opphold. Lang ventetid er spesielt belastende for barn. 645 av de som venter på 

bosetting er barn i familier, hvorav 410 har bodd på asylmottak i mer enn ett år fra de 

søkte om oppholdstillatelse. 

  

For å få bosatt både det store antallet flyktninger som nå venter i mottakene og det økte 

antallet syriske flyktninger, er det behov for en særlig innsats fra alle landets kommuner. 

Dersom kommunene ikke bosetter flere flyktninger i tråd med IMDis anmodning, vil 
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køene og ventetiden i mottakene fortsette å øke. Det er behov for å bosette så mange 

som mulig av dem som venter i løpet av 2015 og 2016. Dersom det bosettes 10 000 

flyktninger i 2015, vil bosettingsbehovet bli 13 200 både i 2016 og 2017 og 12000 i 2018 

og 2019.  

 

Kommuner som de siste årene har bosatt få flyktninger i forhold til folketallet i 

kommunen, oppfordres særskilt om å øke antallet. Dette kan gi grunnlag for flere 

deltakere i introduksjonsprogrammet, noe som vil medføre økt tilskudd til kommunene 

og samtidig gi mer hensiktsmessige klassestørrelser. IMDi oppfordrer disse og andre 

kommuner til å inngå interkommunalt samarbeid om introduksjonsordningen der dette 

kan være hensiktsmessig.   

 

Enslige barn og unge (mindreårige) 

I 2014 bosatte kommunene 536 enslige barn og unge (mindreårige under 18 år). 

Bosettingsbehovet for denne gruppen øker kraftig til 750 i 2015 og 750 i 2016 

(oppdateres primo august), og plantallene er på samme nivå også i 2017, 2018 og 2019.  

Anslagsvis 40% av de enslige barna er under 15 år, mens 60% er over 15 år. Den store 

økningen i antallet har sammenheng med økningen av bosettingsbehovet generelt. 

Enslige mindreårige barn og unge under 18 år er en prioritert gruppe ved bosetting. Det 

er derfor avgjørende at kommunene i sine vedtak prioriterer bosetting av denne 

gruppen, og om nødvendig omgjør vedtatte plasser til bruk for denne gruppen. Det er et 

særlig behov for flere plasser til den andelen som er under 15 år. 

 

Økonomiske virkemidler 

Kommunene mottar flere tilskudd fra staten for å dekke utgifter ved bosetting og 

integrering av flyktninger. IMDi forvalter i 2015 tilskudd for om lag 9 milliarder kroner. 

Over 99 prosent av midlene går til kommunene, mens resten går til frivillig sektor og til 

virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor i kommunene. Ordinære 

overføringer til kommunene kommer i tillegg til tilskuddene fra IMDi.  

Stortinget har besluttet et ekstratilskudd på til sammen 50 millioner kroner som skal 

fordeles til kommuner som i løpet av 2015 bosetter flere flyktninger enn de er anmodet 

om og det folketallet i kommunene tilsier. Ekstratilskuddet skal fordeles på følgende 

måte: 

 Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015 og 

samtidig flere enn folketallet i kommunen tilsier, vil motta et ekstratilskudd på 50 

000 kroner per person som bosettes utover IMDis anmodning. 

 Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015, vil 

motta et ekstratilskudd på 25 000 kroner per person som bosettes utover IMDis 

anmodning. 

  

Nærmere informasjon vil fremgå av eget rundskriv på www.imdi.no. Vedlagt rundskrivet 

følger en oversikt som viser hvor mange flyktninger hver kommune må bosette i 2015 

for å innfri kravet om bosetting utover IMDis anmodning og det folketallet i kommunen 

tilsier 

 

Stortinget har også besluttet å øke tilskuddet til utleieboliger med 80 millioner kroner. 50 

av de 80 millionene er en varig økning av tilskuddsrammen, mens 30 millionene gjelder 

2015. Nærmere informasjon om tilskuddsrammen for utleieboliger vil være tilgjengelig 

på www.husbanken.no 

Nærmere informasjon om de ulike økonomiske virkemidlene ved bosetting av flyktninger, 

finnes på IMDis hjemmesider http://www.imdi.no/Tilskudd/.  
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I tillegg vises til www.bufetat.no for informasjon om statlig refusjon av utgifter til 

kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger (Rundskriv 

Q-05/2015). 

   

«Solidaritetsmodell» 

Dagens bosettingsmodell er basert på samarbeidsavtalen mellom staten og KS. Modellen 

er en “solidaritetsmodell”. Med dette menes at dersom én kommune som blir anmodet 

om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er lavere enn IMDis 

anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige kommunene. Derfor er det 

viktig at kommunene bosetter flyktninger i tråd med IMDis anmodning for å sikre en jevn 

fordeling av ansvar for denne viktige samfunnsoppgaven. Norges internasjonale 

forpliktelser innebærer å ta imot mennesker som er utsatt for forfølgelse i sine hjemland.  

 

Flyktninger - en ressurs 

Bosetting av flyktninger er ikke bare en humanitær oppgave. Flyktninger utgjør også en 

ressurs. Det er et prinsipp at flyktninger skal bosettes i kommuner over hele landet. 

Kommunen må ha et tilpasset tjenestetilbud, herunder introduksjonsprogram og 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de som bosettes, slik at de kan komme i 

arbeid eller gå videre til kvalifisering og utdanning. 

 

Både privat og offentlig sektor vil ha behov for mer arbeidskraft i årene fremover. 

Gjennom gode kvalifiseringsprogram kan kommuner i samarbeid med NAV og lokalt 

næringsliv skreddersy kompetanse som arbeidslivet trenger. Stadig flere kommuner ser 

bosetting av flyktninger i sammenheng med sysselsetting og befolkningsutvikling. Det er 

potensiale for økt bosetting når kvalifisering av flyktninger i større grad knyttes til lokalt 

næringsliv. Dette gjelder spesielt i de kommuner hvor næringslivet ellers må hente 

arbeidskraft utenfra gjennom arbeidsinnvandring, og når bosetting av flyktninger også 

kan bidra positivt til den demografiske utviklingen i kommunene.   

  

Bolig 

Å finne egnet bolig til flyktninger kan være en utfordring.  Det er avgjørende at 

kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av 

Husbankens ordninger. Husbankens regionkontor kan kontaktes. Det vises til nærmere 

informasjon på Husbankens hjemmesider http://www.husbanken.no/. 

 

Dersom kommunen har vansker med å finne boliger, er et aktuelt alternativ at 

flyktninger selv finner bolig. IMDi oppfordrer kommunene til å åpne for at personer kan 

finne bolig selv innenfor rammer som kommunene fastsetter. Dette kan skje innenfor 

kommunenes vedtak om bosetting. Mange kommuner bruker denne løsningen fordi den 

bidrar til rask og effektiv utnyttelse av plassene i kommunen. Ordningen kan også bidra 

til at det kan bli mulig for kommunen å bosette flere flyktninger. Ta gjerne kontakt med 

IMDi SANDEFJORD for mer informasjon om dette.  

 

Familieinnvandring 

En betydelig andel av de voksne flyktningene er enslige ved bosettingstidspunktet, men 

en del har familie i hjemlandet som kan forventes å komme til Norge etter hvert. At 

flyktninger får familien sin til landet vil være positivt for integreringen og kan bidra til 

befolkningsutvikling, men kan også innebære utfordringer med boliger og annen 

tjenestekapasitet i kommunene. Det anbefales derfor at kommunen har fokus på at det 

kan komme familieinnvandrede i tillegg til de som bosettes. Familieinnvandrede til 

personer i målgruppen for integreringstilskudd, utløser også tilskuddet. Se www.imdi.no 

for mer informasjon om tilskuddsordningene.  

 

Råd og veiledning fra IMDi 

IMDi bistår gjerne med ulike tiltak sammen med Husbanken, fylkesmannen, KS, NAV og 

øvrige samarbeidspartnere for å legge til rette for bosetting. Dette inkluderer: 
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 Langsiktig planlegging av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet; derunder 

samarbeidsavtaler med IMDi og Husbanken, flerårige vedtak og jevn bosetting. 

 Tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale utgifter ved 

bosetting og integrering av flyktninger (integreringstilskudd, norsktilskudd, 

særskilt tilskudd for enslige mindreårige, tilskudd ved bosetting av personer med 

alvorlig, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker, Husbankens 

boligfinansieringsordninger, engangsbeløp for personer over 60 år mv). 

 Prioritering av tilskudd til utleieboliger innenfor dagens budsjett. 

 Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.  

 Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette ses som en parallell 

løsning til bruk av kommunale boliger ved bosetting av flyktninger. 

 Tilrettelegging for erfaringsutveksling kommuner imellom, som kan styrke 

planlegging av bosetting, øke kapasitet og kompetanse, og bedre overgang til 

arbeidsliv og utdanning for flyktninger 

 

Mer utfyllende informasjon om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse med 

bosetting av flyktninger, finnes på IMDi sine hjemmesider www.imdi.no 

Ta gjerne kontakt med IMDi SANDEFJORD hvis dere ønsker mer informasjon om 

anmodningen eller bosetting av flyktninger generelt.  
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 25.08.2015 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

55/15 Fellesnemnda 22.09.2015 

 

Innstilling: 

 

Møteprotokollen fra Fellesnemndas møte den 25.08.15 godkjennes. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Fellesnemnda har i sine møter så langt behandlet møteprotokoll fra forrige møte. 

 

Koordinators vurderinger: 

Det har ikke fremkommet innsigelser til møteprotokollen fra møtet 25.08.15, og 

møteprotokollen anbefales godkjent. 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll fra møtet 25.08.2015 

 

 

 



 STOKKE KOMMUNE 

ANDEBU KOMMUNE 

SANDEFJORD KOMMUNE 
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MØTEPROTOKOLL 
Fellesnemnda 

 

Utvalg: FELLESNEMNDA  

Møtested: Sandefjord kommune, bystyresalen  

Møtedato: 25.08.2015 Tid: 12:05 – 13:00 

 

Tilstede på møtet: 

Funksjon Navn Parti Møtt for 

Medlem Bjørn Ole Gleditsch H  

Medlem Tor Steinar Mathiassen H  

Medlem Anne Strømøy H  

Medlem Vidar Andersen FRP  

Medlem Cathrine Andersen FRP  

Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF  

Medlem Karin Virik V  

Medlem Morten Joel Istre AP  

Varamedlem Pournima Namdeo Patil AP Lozan Balisany 

Varamedlem Lars Viggo Holmen H Bjarne Sommerstad 

Medlem Jan Tore Rui Haugerød H  

Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP  

Medlem Erlend Larsen H  

Medlem Roy Standal FRP  

Varamedlem Anne-Grete K. Lie KRF Grethe Østgård 

Medlem Nils Ingar Aabol AP  

Medlem Wenche Davidsen AP  

    

Varamedlem Lars Viggo Holm forlot møtet kl 12:35. 

 

 

Behandlede saker: 46/15 - 53/15  

 

 

 

 

 

Sandefjord, 25.08.2015 

 

Bjørn Ole Gleditsch   

Leder   
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SAKSLISTE 

 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

 

46/15 REFERATER / ORIENTERINGER 

 

47/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2015 

 

48/15 ANSETTELSE AV PROSJEKTLEDER/NY RÅDMANN 

 

49/15 GODTGJØRELSE FOR POLITISK VIRKSOMHET SAS 

 

50/15 OVERSIKT OVER HVA SOM MÅ VÆRE PÅ PLASS FOM 01.01.2017 

 

51/15 FREMDRIFTSPLAN 

 

52/15 STATUS TEMAGRUPPER 

 

53/15 STATUS KARTLEGGINGSGRUPPER 

 

 

EVENTUELT 
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46/15  

REFERATER / ORIENTERINGER 

 

 

Innstilling: 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

De refererte sakene tas til orientering. 

 

 

 

47/15  

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2015 

 

 

Innstilling: 

 

Møteprotokollen fra Fellesnemndas møte den 16. juni 2015 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Møteprotokollen fra Fellesnemndas møte den 16. juni 2015 godkjennes. 

 

 

 

48/15  

ANSETTELSE AV PROSJEKTLEDER/NY RÅDMANN 

 

Innstilling: 

Gudrun Haabeth Grindaker (f. 1956) innstilles som ny prosjektleder / rådmann i nye 

Sandefjord kommune.  

 

Møtebehandling: 

Lars Joakim Tveit fratrådte møtet. 

 

Saken ble behandlet i Partssammensatt utvalg 25.08.2015: 

Partssammensatt utvalg anbefaler at Fellesnemnda fatter følgende vedtak: 
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1. Gudrun Haabeth Grindaker (f. 1956) innstilles som ny prosjektleder / rådmann 

i nye Sandefjord kommune.  

2. Ansettelsesutvalget får fullmakt til å fremforhandle lønns og arbeids betingelser 

i ansettelsesavtale i samarbeid med Gudrun Haabeth Grindaker. 

 

3. Ansettelsesutvalget får fullmakt til å gå i forhandlinger med Halden kommune 

vedrørende evnt. oppsigelseskostnader for Gudrun Haabeth Grindaker. 

 

Innstilling med endringsforslag fremmet av partssammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt, 

Med følgende endring i pkt 1,» innstilles» endres til «ansettes». 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

1. Gudrun Haabeth Grindaker (f. 1956) ansettes som ny prosjektleder / rådmann i 

nye Sandefjord kommune.  

2. Ansettelsesutvalget får fullmakt til å fremforhandle lønns og arbeids betingelser 

i ansettelsesavtale i samarbeid med Gudrun Haabeth Grindaker. 

 

3. Ansettelsesutvalget får fullmakt til å gå i forhandlinger med Halden kommune 

vedrørende evnt. oppsigelseskostnader for Gudrun Haabeth Grindaker. 

 

 

 

49/15  

GODTGJØRELSE FOR POLITISK VIRKSOMHET SAS 

 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

 

Det nedsettes et utvalg bestående av en politiker fra hver kommune som foreslår satser 

for frikjøp og godtgjørelse av politikere som er med i fellesnemnda og tilhørende 

utvalg frem til konstituerende kommunestyremøte 2016. 

 

 

Møtebehandling: 

Det ble fremmet om følgende forslag til medlemmer: 

 

Tor Steinar Mathiassen, H Sandefjord - leder 

Bjarne Sommerstad, SP Andebu 

Roy Standal, FRP Stokke 

 

Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Foreslåtte medlemmer til utvalget ble enstemmig valgt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 
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Det nedsettes et utvalg bestående av en politiker fra hver kommune som foreslår satser 

for frikjøp og godtgjørelse av politikere som er med i fellesnemnda og tilhørende 

utvalg frem til konstituerende kommunestyremøte 2016. 

 

Medlemmer valgt: 

 

Tor Steinar Mathiassen, H Sandefjord - leder 

Bjarne Sommerstad, SP Andebu 

Roy Standal, FRP Stokke 

 

 

 

50/15  

OVERSIKT OVER HVA SOM MÅ VÆRE PÅ PLASS FOM 01.01.2017 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

51/15  

FREMDRIFTSPLAN 

 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Møtebehandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 
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52/15  

STATUS TEMAGRUPPER 

 

 

Innstilling: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

Erlend Larsen, H orienterte fra gruppen for kommunevåpen, ordførerkjede og flagg. 

 

Bjørn Ole Gleditsch, H fremmet følgende forslag:  

Temagruppen for kommunevåpen, ordførerkjede og flagg iverksetter videre prosess. 

Temagruppen får en ramme på inntil 1,5 mil, og at denne gruppen får mandat til å 

vurdere spørsmålet om ordførerkjede og varaordførerkjede. 

 

 

Cathrine Andersen, FRP fremmet følgende forslag: 

Temagruppen kommunevåpen, ordførerkjede og flagg legger frem en sak med forslag 

til etterbruk av alle tre gamle by/kommune våpen. 

 

 

Nils Ingar Aabol, AP orienterte fra gruppen Nærmiljø. 

 

Erlend Larsen, H orienterte fra gruppen Bli kjent i Sandefjord 

 

Vidar Andersen, FRP orienterte fra gruppen Reglement og godtgjørelser 

 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fremmet av Gleditsch, H ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

Forslag fremmet av Andersen, FRP ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

 

1. Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

2. Temagruppen for kommunevåpen, ordførerkjede og flagg iverksetter videre 

prosess. Temagruppen får en ramme på inntil 1,5 mil, og at denne gruppen får 

mandat til å vurdere spørsmålet om ordførerkjede og varaordførerkjede. 
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3. Temagruppen kommunevåpen, ordførerkjede og flagg legger frem en sak med 

forslag til etterbruk av alle tre gamle by/kommune våpen. 

 

 

53/15  

STATUS KARTLEGGINGSGRUPPER 

 

 

Innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 

Møtebehandling: 

Orientering gitt under møte i PSU ble tatt til orientering. 

Innstillingen ble vedtatt med 16 stemmer. 

 

Fellesnemndas vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

EVENTUELT 

 Bjørn Ole Gleditsch kontakter Gudrun Haabeth Grindaker for å orientere om 

Fellesnemndas vedtak. Han vil prøve å få i stand et møte med Grindaker og 

Fellesnemda så snart som mulig. 

 

 Fellesnemnda anmoder Stokke-, Andebu- og Sandefjord kommune om at de tre 

kommunene samordner nyinnkjøp av nettbrett/lesebrett for folkevalgte valgt inn til 

by/kommunestyre etter kommunevalget 2015. 
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DATO FOR KONSTITUERINENDE KOMMUNESTYREMØTE OG MØTEPLAN 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/15 Partssammensatt utvalg 22.09.2015 

56/15 Fellesnemnda 22.09.2015 

 

Innstilling: 

 

1. Konstituerende kommunestyremøte avholdes 19. oktober 2015 kl 18.00 i bystyresalen, 

Sandefjord rådhus. 

 

2. Møteplanene for 2016 for de tre kommunene samordnes. 

 

3. Prosjektleder legger frem forslag til møteplan for øvrige møter i 2016 samt forslag til 

ordning for politiske møteplaner etter 1. januar 2017. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Under punkt 5 i forhandlingsutvalgets utredning sies blant annet: 

 

Det nye kommunestyret for den sammenslåtte kommunen har sitt konstituerende møte i 

oktober 2016. Her stadfestes/velges sammensetning av formannskap, utvalg og 

posisjoner for den nye kommunen i samsvar med den forutsetning som lå til grunn ved 

søknaden. I desember 2016 gjennomføres første møte for å vedta budsjett 2017 og 

økonomiplan 2017-2020. 

 

Arbeidsutvalget behandlet spørsmålet om dato for konstituerende kommunestyremøte i sitt 

møte 08.09.15. 

 

Koordinators vurderinger: 

Kommunestyrene/bystyret skal vedta møteplaner for 2016 i løpet av høsten 2015. I den 

forbindelse er det praktisk å fastsette dato for konstituerende kommunestyre nå slik at datoen 

blir hensyntatt når møteplanene utarbeides og vedtas. 
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SAK/ARKIV – SYSTEM 

 

 

 

Saksbehandler:  Eirin Farmen    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/15 Partssammensatt utvalg 22.09.2015 

57/15 Fellesnemnda 22.09.2015 

 

Innstilling: 

 

1. Rapport status kartlegging tas til orientering. Rapporten benyttes som et 

arbeidsdokument i det videre arbeidet for ny prosjektleder/rådmann.  

  

2. Arbeidsgruppe IKT får mandat til å igangsette anskaffelse av nytt sak- og arkiv system. 

Det nedsettes egen arbeidsgruppe i anskaffelsesprosessen med medlemmer fra 

arbeidsgruppe IKT og Arkiv, og medlemmer med innkjøpsfaglig kompetanse. 

Arbeidsgruppen legger frem forslag til kravspesifikasjon for ny prosjektleder/rådmann. 

  

3.   Arbeidsgruppe Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap og medlemmer 

fra arbeidsgruppe arkiv, igangsetter et arbeid med hensikt å vurdere eksisterende 

eierskap med IKA Kongsberg og alternative depotordninger. Arbeidsgruppen legger 

frem sine vurderinger for ny prosjektleder/rådmann. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Fellesnemda vedtak i sak 27/15 19.05.2015: 

 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte 

kartleggingsarbeidet i de 3 kommunene innen områdene  

a) Ikt 

b) Personal/HR 

c) Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap 

d) Arkiv 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter fra 

hver kommune.  

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene.  

4. Arbeidsgruppe Person/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale.  
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Status administrativt prosjektarbeid - orienteringssak fellesnemda sak 39/15 av 16.06.2015 

hvor mandat er omtalt:  

«Kartlegge som grunnlag for fremtidige beslutninger samt kartlegge fremtidige handlings-

alternativer». 

 

Saksutredning 

Arbeidsgruppe arkiv legger frem sin rapport fra kartleggingsarbeidet. Arbeidsgruppen har 

kartlagt dagens situasjon når det gjelder status på aktive arkiver, arkivorganisering, 

programvare og driftsløsninger i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner.  

 

Arbeidsgruppen har også pekt på ulike handlingsalternativer når det gjelder fremtidig 

arkivorganisering, kompetanse, programvare, driftsløsninger og depotordninger.  

 

Arbeidsgruppen har vært sammensatt av Jahn Pettersen (avdelingsleder Servicetorget Stokke), 

Mette Wiik (sekretariatsleder Sandefjord kommune) og Martin Elias Torhaug (tillitsvalgt). 

Eirin Farmen (organisasjonssjef Andebu kommune) har ledet arbeidet. Det er i arbeidet også 

benyttet arkivfaglig kompetanse v/ fagleder Torleif Lind fra IKA Kongsberg. 

 

Rapporten kan i det videre arbeidet benyttes som arbeidsdokument og grunnlag for 

beslutninger hos ny prosjektleder/rådmann.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Arbeidsgruppen har ikke vurdert eventuelle omstillingskostnader i denne rapporten.  

 

Dersom arbeidet med anskaffelse av nytt sak/arkiv system iverksettes, vil de kostnader som 

kommer i forbindelse med anskaffelse av ny programvare, driftsløsning, implementering og 

opplæringskostnader vil bli gjort rede for av ny prosjektleder/rådmann, for eksempel i 

forbindelse med budsjettprosess for Nye Sandefjord kommune. Tilsvarende gjelder for 

arkivorganisering og beslutninger rundt fremtidig depotordning.  

 

Vedlegg: 

1. Statusrapport arbeidsgruppe arkiv 

2. Vedlegg til rapporten 
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1. Innledning 
Gjennom sin aktivitet skaper og mottar kommunen dokumenter, og dermed arkivmateriale. 
Kommunale arkiver lagres og kan være alt fra saksdokumenter i papirformat til innholdet i databaser, 
nettsider, sosiale medier, filområder, e-postregistre, SMS og nettskyer. Arkiver som dokumenterer 
ansatte og innbyggernes rettigheter skal som regel bevares svært lenge. Arkiver som inneholder 
dokumentasjon av historisk, kulturhistorisk eller forskningsmessig verdi skal tas vare på for all 
fremtid. 

 
Kommunalt arkiv har dermed flere viktige funksjoner.  

 Arkivet har en administrativ verdi som dokumentasjon av kommuneadministrasjonens 
virksomhet. 

 Kommunearkiv vil ha en rettslig verdi både for kommunen selv og i enkelte tilfeller for 
innbyggerne. 

 Kommunearkivet spiller en rolle i et større, samfunnsmessig perspektiv – som «samfunnets 
hukommelse» og skal sikre at viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og 
gjort tilgjengelig for ettertiden.  

2. Mål for den nye kommunen 
Av de 14 overordnede målsettinger for ny kommune (jf forhandlingsutvalgets utredning) er følgende 
5 målsettinger spesielt lagt vekt på i dette kartleggingsarbeidet.  
 
Den nye kommunen skal sikre 

 Tilstrekkelig kapasitet innenfor de ulike virksomhetsområdene 

 Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll 

 Tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet mellom saksbehandlere og innbyggere  

 Gjør hverdagen enklere for innbyggerne 

 Effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre 

tjenester for innbyggerne 

Det er videre i forhandlingsutvalgets utredning lagt vekt på en rasjonell, effektiv og publikumsrettet 

tjenesteproduksjon og gevinster skal tas ut i form av bedre tjenester for innbyggerne. Ved større 

fagmiljøer i den nye storkommunen skal det sikres tilstrekkelig distanse mellom saksbehandlere og 

innbyggere og dermed i større grad unngå tvil om habilitet. Etablering av den nye kommunen vil 

kunne frigjøre økonomiske midler, hovedsakelig ved virksomhetsovergripende felles – og 

administrative funksjoner. Dette er signaler arbeidsgruppen har tatt med seg inn i 

kartleggingsarbeidet.  

3. Mandat 
Mandatet er beskrevet i fellesnemdas vedtak i sak 27/15 av 19.05.2015 og omtalt i orienteringssak 
39/15 av 16.06.2015.  
 

Vedtak i fellesnemda sak 27/15 19.05.2015: 
1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator fullmakt til å starte kartleggingsarbeidet i 

de 3 kommunene innen områdene  
a) Ikt 
b) Personal/HR 
c) Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap 
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d) Arkiv 
2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det arbeidsgrupper med representanter fra 

hver kommune.  
3. Ansattes representanter innkalles til å delta i arbeidsgruppene.  
4. Arbeidsgruppe Person/HR utarbeider utkast til omstillingsavtale.  

 
Status administrativt prosjektarbeid - orienteringssak fellesnemda sak 39/15 av 16.06.2015 hvor 
mandat er omtalt:  
«Kartlegge som grunnlag for fremtidige beslutninger samt kartlegge fremtidige handlings-
alternativer». 

4. Forholdet til lov og forskrift 
Arkivloven av 04.12.1992 med forskrifter er fundamentet for regelverket om arkiv i offentlig 
forvaltning. Arkivloven har som formål å sikre at arkiv som har stor kulturell eller forskningsmessig 
verdi som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort 
tilgjengelig for ettertiden.  
Andre lover og forskrifter som regulerer området er: 

- Forvaltningsloven m/forskrifter 
- Personopplysningsloven m/forskrifter 
- Offentlighetsloven m/forskrifter 
- Kommuneloven 

I tillegg har Riksarkivaren bestemmelser som er førende for arkivområdet.  

5. Kartlegginger dagens situasjon  

5.1  Arkiver 
 

- Aktive arkiver Stokke og Andebu  
Stokke og Andebu kommune har eierandel i IKA Kongsberg og arkivinstitusjonen blir bl.a benyttet til 
rådgivning og som depotordning for eldre avsluttede arkiver. IKA Kongsberg som en profesjonell 
aktør legger forholdene til rette for en rasjonell, funksjonsdyktig og effektiv gjennomføring av 
arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevarer og formidler deponerte arkiver som har 
rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi for kommunen.  
 
Det er Riksarkivaren som fører tilsyn med kommunenes arkiver gjennom årlige rapporteringer og 
oppfølginger fra IKA Kongsberg. Stokke og Andebu kommune har pr dato ingen pålegg fra 
Riksarkivaren. 

 
- Aktive arkiver Sandefjord 

Sandefjord kommune har ivaretatt sine arkiver selv, kommunen er ikke med i en interkommunal 
arkivordning (IKA). Hoveddelen av gammelt arkiv ligger forvart i Rådhusets kjellerlokaler som et 
fjernarkiv. Deler av gammelt arkiv er fortsatt lokalisert til forskjellige uteseksjoner. Sandefjord 
kommune har pt ingen depotordning. 
 
Sandefjord kommune hadde tilsyn med depot for eldre og avslutta arkiv 15.10.2013, det vises her til 
endelig tilsynsrapport fra Statsarkivet i Kongsberg datert 18.12.2013. Det ble påvist noen 
forbedringsområder, og det fremgår i rapporten en oppsummering hvor Sandefjord kommune får 
pålegg om forbedring. I 1968 ble Sandefjord kommune slått sammen med Sandar kommune, eldre 
arkiver fra Sandar kommune er overflyttet og oppbevares i Rådhusets kjellerlokale. 
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5.2 Arkivorganisering 
 

- Organisering Stokke og Andebu 
Arkivtjenesten i Stokke og Andebu er organisert som en del av hhv. servicekontoret/organisasjons-
avdelingens oppgaver som en sentralisert løsning med desentraliserte spesialarkiver. Hovedmengden 
av arkivene håndteres av Servicekontoret, men det er også enkelte fagmiljøer som helse, skole og 
barnehage som selv betjener sine delarkiver.  
 
De sentrale postmottak i Stokke og Andebu ivaretar all innkommet post (e-post til kommunenes 
elektroniske postmottak og papirbasert post) og er organisert som hhv. egen avdeling 
(servicekontor/fellestjeneste). Arkivverdig post skannes, kvalitetssikres og journalføres i 
arkivsystemet før elektronisk fordeling direkte på saksbehandlernivå.  
 

- Organisering Sandefjord 
Post- og arkivtjenesten i Sandefjord kommune er desentralisert med flere journalførende enheter 

som skal dokumentere politisk og administrativ saksbehandling i kommunen. Enhetene har selv 

ansvaret for sitt saksarkiv i tillegg til spesial- og personalarkiv. Etatene er journalførende enheter 

med daglige ansvar for sine arkiv, både på etaten og for fjernarkivet i rådhusets kjeller. 

Sandefjord kommune er organisert med en struktur på fire etater og sentraladministrasjonen.  
Etatsjefene har det administrative ansvaret for arkivene ved sin etat, og skal peke ut en arkivansvarlig 

for etaten.  Arkivansvaret i etatene gjelder både for det daglige arkiv og fjernarkivet.  Ansvaret for 

det historiske arkivet overføres til arkivleder. 

Alle tre kommuner offentliggjør på kommunens postlister alle inngående og utgående dokumenter 
slik at disse er tilgjengelig for publikum 3 dager etter journalføring. 
 

5.3  Programvare og driftsløsninger 
Felles for alle tre kommuner er at et elektronisk sak- og arkivsystem utgjør kjernen for 
administrativ saksbehandling, arkiv, styrende dokumenter, politiske møter og utvalgsbehandling, 
og er utgangspunkt for all dokumentproduksjon i politisk og administrativ virksomhet i 
kommunen.  
 
Alle tre kommuner benytter elektronisk saks- og arkivsystem, men fra to forskjellige leverandører. 
Dagens løsninger i de tre kommunene kan oppsummeres slik: 
 
Stokke 

Leverandør Navn system Avtale utløper Oppsigelsestid 

Acos Websak Basis 01.01.2016 6 mnd* 

Nøtterøy kommune Driftsavtale 01.01.2016 6 mnd* 
* Dato for avtaleutløp og oppsigelsestid med Acos er noe usikker da det ble inngått avtale 01.01.2012 for 4 år, med opsjon 
på ytterligere 1+1+1 år. Nøtterøy kommune er forespurt – svar ikke mottatt.  

 
Andebu 

Leverandør Navn system Avtale utløper Oppsigelsestid 

Acos Websak Ikke sagt opp p.t 15 mnd* 

Nøtterøy kommune Driftsavtale Ikke sagt opp p.t 6 mnd * 
* Avtale med Acos trådde i kraft 20.03.2006. Avtalen fornyes automatisk for ett år om gangen, men med gjensidig rett for 
partene å si opp med 3 mnd. skriftlig varsel før utløpet av hver periode. Eks: med virkning fra 01.01.2017- avtalen må sies 
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opp før 20.12.2015. Med virkning fra 01.04.2017 – må avtalen sies opp før 20.12.2016. Nøtterøy kommune er forespurt – 
svar ikke mottatt. 
 

Sandefjord 

Leverandør Navn system Avtale utløper Oppsigelsestid 

Evry ESA Ikke sagt opp p.t 3 mnd 

6. Kartlegginger fremtidige handlingsalternativer  
Fagleder Torleif Lind v/IKA Kongsberg har gitt arbeidsgruppen faglige råd i arbeidet, sitert 
 
«Ved opprettelsen av nye Sandefjord kommune er det viktig at man har tenkt grundig gjennom de 
arkivrelaterte problemstillingene på forhånd, og klargjort den nye administrasjonen slik at 
arkivfaglige bestemmelser, lover, forskrifter og annet regelverk følges fra første stund. Noen av de 
viktigste punktene som må være på plass ved opprettelsen av den nye kommunen er følgende: 

a. Arkivorganisering – skal kommunen ha ett sentralt arkiv der alle arkivfaglige oppgaver løses, 
eller skal kommunen ha flere journalførende enheter? 

b. Kommunens arkivtjeneste skal ledes av en arkivleder. Denne funksjonen må være på plass. 
c. Kommunens arkiver dannes og bevares for en stor del i elektroniske systemer. Disse 

systemene må være operative fra første stund, og det anbefales at opplæring av 
arkivansatte, saksbehandlere og ledere er gjennomført i forkant av kommuneopprettelsen. 
Systemer som skal bevare arkivdokumentasjon (elektronisk arkiv) må være godkjent etter 
gjeldende Noark-standard (Noark 5) 

d. Kommunen skal etter arkivforskriften ha en arkivplan som viser hva arkivet omfatter og 
hvordan det er organisert. Arkivplanen skal også vise hvilke instrukser, regler, planer osv som 
gjelder for arkivarbeidet. Ny kommunes arkivplan bør være ferdigstilt innen 1.januar 2017 

e. En naturlig del av en arkivplan er en oversikt og beskrivelse av rutinene som skal følges i 
arkivdanningen. Dette er rutiner som både arkivansatte, saksbehandlere og ledere må 
forholde seg til. Rutinene må være godt kjent blant alle relevante ansatte i den nye 
kommunen før driften tar til. Det anbefales at opplæring i de nye rutinene gis i forbindelse 
med opplæring i bruk av elektroniske systemer som benyttes i arkivdanningen.» 

 

6.1  Mål og retningsalternativer 
Med bakgrunn i de mål som ligger til grunn i forhandlingsutvalgets utredning skal nye Sandefjord 
kommune ha en rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon hvor fokuset er at 
eventuelle gevinster skal tas ut i bedre tjenester for innbyggerne. Dette tilsier en optimal og 
profesjonell drift av arkivtjenesten, gjerne i nært samarbeid med IKT.   
 
Valgte strategier, organiseringsform, ansvar og fullmakter, arkivordning, journal og arkivsystem, 
rutiner og arkivdepot og ikke minst kontrollsystemer fastsettes i en arkivplan for området. Ny 
arkivplan blir et viktig og nødvendig styringsdokument. Rådmannens internkontroll må håndteres via 
støttesystemer. Bruk av kvalitetsstyringssystem sammen med kontinuerlig fokus på internkontroll via 
rutiner/aktiviteter/revisjoner/avvik og risikovurderinger er med på å nå kommunens overordnede 
målsettinger, samt å være en profesjonell aktør innenfor området.  
 
Ved en profesjonell drift av arkivtjenesten må oppstartskostnader påregnes. Oppstartskostnader er 
ikke beregnet og vil slik arbeidsgruppen vurderer det, være avhengig av hvilken løsning for 
programvare, drift, arkivorganisering og depotordning som velges innenfor tjenesteområdet.  
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6.2  Arkivorganisering 
Man kan i hovedsak trekke frem tre forskjellige organisasjonsformer som kommunale arkiver kan 
organiseres etter.  

6.2.1  Sentralisert arkivorganisasjon - dokumentsenter 

Fokus på en forenklet hverdag for innbyggeren og en effektiv tjenesteproduksjon kan peke mot en 
sentralisert løsning som gir stordriftsfordeler. Kjennetegn ved løsningen er et sterkt og samlet 
fagmiljø. En sentralisert arkivorganisasjon omfatter i tillegg til felles ledelse og enhetlige rutiner, ett 
felles betjent dagarkiv. Bortsettings- og fjernarkivene kan gjerne være spredte.  
 
En sentralisert løsning sikrer et stabilt, robust og utviklende fagmiljø hvor både de ansatte og 
publikum kan trekke veksler på den samlede kompetanse. Et slikt fagmiljø skaper trygghet og 
forutsigbarhet for publikum, kommunen og for fagmiljøet selv. Sentralisert løsning gir en felles 
ledelse og enhetlige rutiner som er enklere for alle involverte å forholde seg til – og enklere for 
arkivpersonalet å følge opp ovenfor alle brukere.  
 
Gjennom å legge til rette for flere selvvalgs funksjoner for publikum effektiviseres både publikums 
mulighet til å finne ønsket dokumentasjon men også selve arkivtjenesten ved at ressursene kan 
benyttes til andre arkivfaglige tiltak som har publikum i fokus.  
 
Fra et arkivfaglig syn vil en sentralisert ordning gi bedre styring og kontroll med arkivarbeidet og de 
fysiske arkiver, samtidig som det gir økt samarbeid og kompetanseutveksling mellom arkiv-
personalet. En slik ordning vil stille strengere krav til kvalifiserte medarbeidere, noe som høyner 
arkivets samlede kompetanse. Gjennom å profesjonalisere og sentralisere arkivtjenesten gis 
arkivpersonalet en bedre mulighet til faglig utvikling, best service til innbyggerne og større grad av 
gjenfinning. 
 
En ulempe med sentralisert arkivløsning er at det kan oppleves som om det er stor avstand mellom 
sentralarkivet (dokumentsenteret) og enkelte saksbehandlere (de som ikke har sitt arbeidssted 
sentralt i kommunen). Gjennom gode elektroniske løsninger, fokus på god brukerstøtte og grundig 
opplæring vil en eventuell slik ulempe kunne kompenseres. 
 
Arkivfagets teknologiske utvikling knytter faget sterkere og sterkere til andre fagmiljøer som IKT, 
informasjon og politisk sekretariatsfunksjon. Hvilke organisasjonsform som velges, og hvordan de 
ulike fagene knyttes sammen, vil derfor være med på å bestemme i hvilke grad den nye kommunens 
målsettinger kan oppnås på en måte hvor gevinstene er tydelige og merkbare for hele virksomheten. 
Med dagens teknologi vil et godt organisert dokumentsenter kunne fungere som en god portal hvor 
innbyggernes interesser settes i fokus.   
 
Tillitsvalgt som har vært representert i arbeidsgruppen har gitt følgende innspill til dette alternativet:  

«En utfordring ved en eventuell sentralisering av arkivorganiseringen vil være at ansatte som i dag 

har arkivoppgaver som en del av stillingen sin, vil komme til å miste disse oppgavene i en fremtidig 

storkommune. Særlig vil dette være en realitet i Sandefjord kommune der arkivorganiseringen 

fortsatt er desentralisert. Her arbeider det i dag mellom 20- 30 personer med arkivbehandling. Men 

sentraliseringen vil også kunne få konsekvenser for arkivansatte i både Stokke og Andebu.  

 

Hvis målsettingen er at alle ansatte som ønsker det skal få beholde jobbene sine inn i den nye 

storkommunen, må de berørte ansatte få erstattet arkivoppgavene med andre oppgaver tilsvarende 

den stillingsprosent de mister.» 
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6.2.2  Sentralisert løsning med desentraliserte spesialarkiver 

En sentralisert arkivtjeneste kan drives på flere måter, bl.a med desentraliserte spesialarkiver. 
Gjennom en slik organisering kombineres det beste fra en sentralisert og en desentralisert løsning. 
Man oppnår et felles saksarkiv med felles rutiner og sentral arkivledelse, samtidig som de arkivserier 
som er mest i bruk ute i organisasjonen betjenes der det finnes personal med nærhet til brukerne og 
spisskompetanse på spesialarkivene. Dette kan være et bedre alternativ enn en ren desentralisert 
arkiv-tjeneste, men muligheten for at arkivpersonalet får tilleggsoppgaver og brøkstillinger er over-
hengende, noe som kan svekke fagmiljøet og kommunens evne til å gi innbyggerne den beste service. 
Samtidig kan også kontrollen med arkivdanningen svekkes. 

6.2.3  Desentralisert løsning 

Desentralisert arkivorganisering kjennetegnes ofte ved de forskjellige arkivers fysiske plassering og 
arkivrutiner er tilpasset det enkelte «kontor» helt uavhengig av andre arkivskapere. I slike 
organisasjonsformer kan arkivene være spredt på de forskjellige arbeidsplasser og arkivansvaret kan 
være fordelt på de ulike stillinger.  
 
Slik organisering fører gjerne til en pulverisering av arkivansvaret og resultatet av desentraliserte 
modeller er ofte manglende oversikt, ufullstendige og lite sammenfallende rutiner samt utstrakt 
dobbeltarkivering. 
 
En desentralisert arkivløsning gir lite fagmiljø, men kan kompenseres gjennom faste møtepunkter 
med arkivmedarbeidere. Innkommen post, og særlig e-post kan lett komme på avveie. Det kan ta 
lang tid fra post er innkommet kommunen til den blir registrert og distribuert, og under distribusjon 
av papirdokumenter kan lett orginaler og annen dokumentasjon bli borte i organisasjonen. Dette 
medfører avvik og er utfordrende mht internkontroll. En fordel er imidlertid at når postgangen går 
smertefritt vil den raskt komme saksbehandler i hende, enhetene har selv kontroll på sitt arkiv, noe 
som for enkelte kan oppleves mer oversiktlig.  

6.3 Kompetanse 
En profesjonalisering av arkivtjenesten i eksempelvis et dokumentsenter, vil stille store krav til 

medarbeidernes kompetanse. Med dagens delvise desentraliserte løsninger i de tre kommuner er 

denne kompetansen spredt rundt i virksomhetenes fagmiljøer. For å nå målsettingene er det 

avgjørende at man alltid tilstreber å finne riktig kompetanse gjennom løpende kompetanseheving og 

faglig utvikling. 

Den spesialiserte arkivkompetanse som finnes knyttet til rettighetsdokumentasjon innen spesifikke 

fagfelt som barnevern, helse, skole og til dels også barnehage må søkes opprettholdt, men trolig i en 

annen organisasjonsform. 

Administrering og opplæring i sak- og arkivsystemet vil være en viktig faktor å få på plass innen 

høsten 2016. Et godt samarbeid mellom den nye arkivorganiseringen og IKT drift, vil være en 

suksessfaktor for god implementering.   

6.4  Programvare og driftsløsninger 
Med utgangspunkt i dagens løsning i de tre kommunene har nye Sandefjord kommune to alternativer 
i forhold til hvordan finne frem til en felles sak- og arkivløsning for administrativ og politisk 
saksbehandling i kommunen. Når det gjelder driftsløsningen har arbeidsgruppen pekt på tre aktuelle 
løsninger.  
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6.4.1  Programvare: 

 Benytte ett av eksisterende sak- og arkivsystemer hos en av kommunene 
(forutsatt at lovverk om offentlig anskaffelser overholdes) 

 Gå til anskaffelse av nytt felles sak- og arkivsystem 
 
Basert på signaler fra arbeidsgruppe IKT vil ikke bruk av et eksisterende system være å foretrekke. 
Det er også usikkert om det pr i dag praktisk vil la seg gjøre å benytte et eksisterende system. Behov 
for bla nyere moduler gjør også at anskaffelse av et nytt felles sak- og arkivsystem bør være 
løsningen.  Alle eksisterende avtaler med programleverandører må da sies opp. Prosess for 
anskaffelse av nytt felles sak- og arkivsystem for administrativ og politisk saksbehandling i 
kommunen bør iverksettes raskt, slik at den nye programvaren kan tas i bruk ved det første 
konstituerende møte i oktober 2016.  Valg av nytt sak- og arkivsystem vil være svært sentralt, og av 
stor betydning for i hvilken grad (og hvordan) en eventuell realisering av digitalt førstevalg i 
kommunen (fremtidig IKT-strategi) skal gjennomføres.  

 6.4.2 Driftsløsning: 

 Videreføre og utvide eksisterende avtale med Nøtterøy kommune (forutsatt at 
lovverk om offentlige anskaffelser overholdes). 

 Utlyse ny konkurranse/inngå avtale med ny ekstern leverandør om drift av 
programvare. 

 Nye Sandefjord kommune drifter selv programvaren. 
 
Arbeidsgruppe arkiv forutsetter at arbeidsgruppe IKT vil omtale disse handlingsalternativene 
nærmere i sin kartlegging.  
 

6.5  Arkiver - bortsettingsarkiv/depotordning 
Arkivmateriale må etter en tid, vanligvis etter et bestemt antall år, tas ut av aktivt arkiv og settes bort 
i godkjente lokaler. Slike bortsettingsarkiv er underlagt en rekke krav fra Riksarkivaren, og alle 
offentlige virksomheter er pålagt å ha ordninger for behandling av ikke-aktive arkiver. Dette er 
spesielt viktig når det gjelder rettighetsarkiver, hvor krav til oppbevaring er 80 år. I tillegg vil alle 
kommuner trenge en godkjent depotordning, hvor alle eldre og avsluttede arkiver skal samles og 
ivaretas iht gjeldende lovverk. 
 
Stokke og Andebu kommune har eierskap i IKA Kongsberg, som ivaretar kommunenes depotbehov. 
Bortsettingsarkivene ivaretas av kommunene selv og er spredt over flere lokaliteter.  
 
Kommunal sektor kan selv velge hvilke bortsettings- og depotordning som skal benyttes, så lenge 
løsningen tilfredsstiller krav som stilles i Arkivloven. I Vestfoldregionen finnes det i realiteten nå kun 
et alternativ som må vurderes dersom nye Sandefjord kommune ikke selv velger å etablere en egen 
profesjonell depotordning.  
 

 Interkommunal arkivløsning (IKA) for eksempel IKA Kongsberg 
 
IKA Kongsberg tilbyr til sine eiere bl.a depotordning for gamle papirarkiv og nyere digitalt depot 

materiale. Det er også gjennom et IKA samarbeid mulig for digitalisering av gammelt arkivateriale, jfr 

eksempelvis gamle kirkebøker.   
*) Sandefjord kommune har tidligere med bakgrunn i pålegg fra Statsarkivet i Kongsberg, gjort en undersøkelse vedrørende avlevering av 

gammelt depotmateriale og eventuelt en fremtidig IKA løsning. Etter kontakt med Statsarkivet i Oslo, Vestfoldmuseene og IKA Kongsberg 

fikk man klarlagt at Vestfoldmuseene skulle se på muligheten for opprettelse av slikt tilbud, mens Statsarkivet i Oslo (hvor blant annet 

Akershus kommunene for noen få år siden fikk tilbud om å deponere) henviste til IKA Kongsberg som i dag er IKA løsningen for 
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Vestfoldregionen. Når det gjelder Vestfoldmuseene i Sandefjord kan det være muligheter for, gjennom nytt samarbeid, å opprette et felles 

arkivdepot for papirarkiv. Disse tilbyr pr. i dag ikke muligheter for avlevering av nyere digitale arkivmateriale. 

 

For å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, kan det være en stor fordel med lett tilgang til 

digitale arkiver (for eksempel via nettløsninger og «innbyggertorg»). Valg av depotleverandør og 

dennes mulighet til digitalisering vil være en av de avgjørende faktorene for om dette kan realiseres 

og målsettingen nås.  

7. Tillitsvalgtes resultat av enkel spørreundersøkelse 
Tillitsvalgte i arbeidsgruppen har gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant arkivmedarbeidere 
i Stokke, Andebu og Sandefjord. Spørsmålet var hvordan dagens sak- og arkivsystem fungerer og 
hvordan man opplever dagens organiseringsform. Av om lag 25 arkivmedarbeidere ble det 
gjennomført samtaler med 12 medarbeidere i juni 2015.  
 
De ansatte har påpekt både fordeler og ulemper ved dagens programvare og arkivorganisering. Et 
flertall av de ansatte ønsker seg et større fagmiljø.  

8. Oppsummering av kartleggingene 
Denne rapporten er utarbeidet av arbeidsgruppen som ble nedsatt i fellesnemnda møte den 16. juni 
2015. Arbeidsgruppen har vært sammensatt av Jahn Pettersen (avdelingsleder Servicetorget Stokke), 
Mette Wiik (sekretariatsleder Sandefjord kommune) og Martin Elias Torhaug (tillitsvalgt). Eirin 
Farmen (organisasjonssjef Andebu kommune) har ledet arbeidet. Det er i arbeidet også benyttet 
arkivfaglig kompetanse v/ fagleder Torleif Lind fra IKA Kongsberg.  
 
Arbeidsgruppen har avholdt 4 koordinerende møter, hatt dialog i perioden mellom møter og 
tillitsvalgt har vært aktivt med i arbeidet. Tillitsvalgt har også gjennomført en enkel undersøkelse 
blant arkivmedarbeidere i alle tre kommunene. Formålet var å kartlegge arkivmedarbeiderne sitt syn 
på nåværende programvare og organisasjonsform.  
 
Kartlegginger fra dagens situasjon i de tre kommunene viser at 

 Stokke og Andebu har begge en sentralisert arkivorganisering  
 Stokke og Andebu har samme programvareløsning og som driftes av Nøtterøy kommune 
 Stokke og Andebu har depotordning med IKA Kongsberg 
 Stokke og Andebu har avlevert store mengder arkivverdig materiale til IKA Kongsberg 
 Stokke og Andebu har ingen pålegg fra Riksantikvaren 
 Sandefjord har en desentralisert arkivorganisering 
 Sandefjord har en programvareløsning som driftes intern av IKT avdelingen i Sandefjord 
 Sandefjord har ingen depotordning – fjernarkivet er i rådhusets kjeller 
 Sandefjord har pålegg fra Riksantikvaren 
 Politisk sekretariat i alle kommuner ivaretas i det daglige av arkivleder/sekretariatsleder 

 
Alle 3 kommuner må avslutte sine arkiver 31.12.2016 og historisk arkivmateriale som pr. i dag er 
lagret i de ulike rådhus/herredshus må for fremtiden oppbevares ihht arkivlovens bestemmelser.  
 
Arbeidsgruppens kartlegginger av de ulike handlingsalternativene viser  

 Organisering av arkiv kan gjøres på flere måter. Tre alternativer er pekt på:  

 Sentralisert arkivorganisasjon – dokumentsenter 

 Sentralisert løsning med desentraliserte spesialarkiver 
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 Desentralisert løsning 
 

 Valg av programvare kan dette gjøres på to ulike måter:  

 Benytte ett av eksisterende sak- og arkivsystemer hos en av kommunene 
(forutsatt at lovverk om offentlig anskaffelser overholdes) 

 Gå til anskaffelse av nytt felles sak- og arkivsystem 
 

 Valg av driftsløsning for ny programvare kan i utgangspunktet gjøres på tre ulike måter:  

 Videreføre og utvide eksisterende avtale med Nøtterøy kommune (forutsatt at 
lovverk om offentlige anskaffelser overholdes) 

 Utlyse ny konkurranse/inngå avtale med ny ekstern leverandør om drift av 
programvare 

 Nye Sandefjord kommune drifter selv programvaren 
 

 Når det gjelder langtidslagring av arkivverdig materiale har arbeidsgruppen pekt på en 
aktuell depotordning, dersom kommunen ikke selv velger å etablere en egen profesjonell 
depotordning:  

 Interkommunal arkivløsning (IKA) for eksempel IKA Kongsberg 
 

Arbeidsgruppen vil peke på de beslutninger og prosesser som må iverksettes før 01.01.2017. 
Dette vises i skissen til tidsplan som følger nedenfor.  Gjennomføringsplanen forutsetter at 
anskaffelse av ny programvare iverksettes.  

 
 
Arkivforskriften § 5 peker på at det ved store omorganiseringer må gjennomføres et skarpt 
periodeskille i arkivene. Noe som medfører at arkivene i Stokke, Andebu og Sandefjord skal 
avsluttes 31.12.2016.  Arkiv i den nye storkommunen skal være etablert og kunne tas i bruk fra 
01.01.2017.  Arkiver fra alle tre kommunene fra før 31.12.2016 må da gjøres tilgjengelige og 
søkbare som historiske databaser for både ansatte og innbyggere.  
 
Arbeidsgruppen har ikke beregnet kostnadene i forbindelse med gjennomføringen.  
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PROSJEKT – NAV 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/15 Partssammensatt utvalg 22.09.2015 

58/15 Fellesnemnda 22.09.2015 

 

Innstilling: 

 

Prosjektleder gis i oppdrag å etablere prosjekt for sammenslåing av NAV-kontorene i 

samarbeid med fylkesdirektøren for NAV i Vestfold/Telemark.  

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

NAV-lederne i de tre kommunene og fylkesdirektøren for NAV i Vestfold/Telemark har sendt 

vedlagte notat av 05.09.15 til fellesnemnda vedr sammenslåing av NAV-kontorene. Av 

notatet fremgår det at det er ønskelig med rask oppstart av sammenslåingsprosessen av NAV 

av tidsmessige årsaker. 

 

Det er satt opp 5 punkter det ønskes å rette spesiell oppmerksomhet mot: 

 

 IKT 

 Lokaler 

 HR/Ledelse 

 Økonomi 

 Faglig arbeid/samarbeid 

 

Arbeidsutvalget vedtok den 08.09.15 å sette NAV på agendaen til fellesnemndas møte 

22.09.15. 

 

Koordinators vurderinger: 

I forhandlingsutvalgets utredning står det under kapittel 6 følgende om NAV: 

Det ytes kommunale NAV-tjenester i Stokke, Andebu og Sandefjord. 

 

Etter koordinators vurdering er det ikke nødvendig å opprettholde NAV-kontorene slik de er 

organisert i dag med alle tjenester. Et prosjekt vil kunne peke på hvilke tjenester det er 

naturlig å opprettholde i Stokke, Andebu og Sandefjord, og hvilke tjenester det er naturlig å 

slå sammen. 

NAV er et partnerskap mellom stat og 428 kommuner. Det skal være minst ett NAV-kontor i 

hver kommune, og nye Sandefjord kommune kan derfor ikke kreve at staten yter tjenester ved 

flere kontorer i den nye kommunen. Imidlertid er det flere NAV-kontorer i enkelte store 
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kommuner. Hvilke statlige tjenester som skal ytes hvor bør vurderes i 

sammenslåingsprosjektet. 

Det skal inngås egen partnerskapsavtale mellom den enkelte kommune og NAV stat. 

Prosjektet bør også se på dette. 

Når det gjelder punktet om lokalisering bør dette sees i sammenheng med det totale 

lokaliseringsspørsmålet som vurderes i kommunesammenslåingsprosessen. 

For å komme raskt i gang med sammenslåingsprosjektet foreslås det at prosjektet kan 

igangsettes så snart prosjektleder tiltrer. Det forutsettes, som ved øvrige prosesser som 

involverer ansatte, at reglene for medbestemmelse følges i tråd med bestemmelsene i lov og 

avtaleverk. 

 



 

 

 

 

 

 

//  NOTAT 

NAV STOKKE  //  ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 

Postadresse: Postboks  93  //  3161 STOKKE 
 
Besøksadresse: Nygaards alle 1  //  3160 STOKKE 
Tel: 55 55 33 33  //  Faks: 33 51 35 71 
 
www.nav.no  //  nav.stokke@nav.no 

 

 

 

 

Til: Arbeidsutvalget/Fellesnemda  //   

Fra: NAV lederne i Sandefjord, Andebu og Stokke  //  Fylkesdirektør Vestfold  

Dato: 05.09.15 
 

 

 

Kommunereformprosjektet 
 

I forbindelse med den vedtatte kommunesammenslåingen innkalte NAV-lederne og 

Fylkesdirektøren i Vestfold til et samarbeidsmøte med representanter fra direktoratet, 

fylkesadministrasjonen og IKT-ansvarlige i NAV stat regionalt og lokalt, for å kartlegge 

situasjonen og reflektere over forestående arbeid, tid, ressurser og nødvendig planverk. 

 

Gode planer og prosesser, er avgjørende for å lykkes i denne prosessen, og det vil være en 

suksessfaktor/avgjørende at vi kommer i gang så raskt som mulig på enkelte områder.  

Det er etter møtets vurdering, pr nå fem hoved-områder det bør sees nærmere på/starte 

arbeidet rundt inn mot 1.1.17: 

 

- IKT – plan for ny kommune, felles kommunalt system, fysisk/faglig forberedelse 

- Lokaliteter – husleier, fysiske lokasjoner  

- HR – ledelse av ny organisasjon, innplasseringer/dimensjonering, organisering, nytt 

partnerskap , medbestemmelse etc 

- Økonomi – ekstra kostnader ved etablering av ny organisasjon 

- Faglig arbeid/samarbeid på tvers av NAV-kontorene (bygge kultur) 

 

Fylkesdirektør og NAV-lederne ønsker å etablere en prosjektgruppe i løpet av nær fremtid, 

som kan arbeide videre med/ konkretisere/ planlegge disse fem områdene (evnt nye som 

kommer frem). Prosjektgruppa vil få et mandat og det vil etter hvert bli utarbeidet en 

prosjektplan/framdriftsplan på enkelte områder. Det er ønskelig at prosjektgruppa suppleres 

med representanter fra de tillitsvalgte - fra kommunen (med breddekompetanse rundt NAV) 

og stat, representant fra direktoratet og personer med kompetanse innen IKT, 

husleiekontrakter og HR.  

NAV-lederne og Fylkesdirektør vil ha et aktiv eierskap til arbeidet som styringsgruppe. 

 

Når ny rådmann er på plass i Sandefjord kommune, vil nytt partnerskap 

rådmann/fylkesdirektør, kunne diskutere en mer helhetlig plan og framdrift inn mot 1.1.17 
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BUDSJETT FOR FELLESNEMNDA 

 

 

 

Saksbehandler:  Stein Rismyhr    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/15 Partssammensatt utvalg 22.09.2015 

59/15 Fellesnemnda 22.09.2015 

 

Innstilling: 

 

1. Koordinators forslag til budsjett for Fellesnemnda vedtas med de føringer som er 

angitt i saken. 

 

2. Prosjektleder gis fullmakt til å disponere en ramme på inntil 10 mill. kr for å 

gjennomføre de beslutninger som resultatet av kartleggingsarbeidet innen IKT, 

Personal/HR, Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap og arkiv krever. 

Prosjektleder skal rapportere om bruken av midlene til Fellesnemnda. 

 

3. Prosjektleder skal legge fram forslag til justert budsjett for Fellesnemnda i møte den 

8.12.2015. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Saken legges fram som oppfølging av Fellesnemndas vedtak i møte 16.6.2015 sak 43. 

Vedtaket var som følger: 

1. Det legges frem et detaljert budsjett for kommunesammenslåingen på fellesnemndas møte i 

september. 

2. Hver enkelt kommune dekker sine kostnader knyttet til kommunesammenslåingen, mens 

felleskostnader dekkes av fellesnemnda. 

 

Koordinators vurderinger: 

Det er nødvendig med ytterligere tid for å kunne utarbeide et mer detaljert budsjett for 

virksomheten i Fellesnemnda. Dette henger sammen med at flere faktorer ikke er fastlagt. 

Dette gjelder bl.a. møteplan PSU/Fellesnemnda for 2016 og fastsettelse av reglement for 

godtgjørelse.  I Fellesnemdas vedtak i sak 49/15 av 25.8 heter det at «Det nedsettes et utvalg 

bestående av en politiker fra hver kommune som foreslår satser for frikjøp og godtgjørelse av 

politikere som er med i fellesnemnda og tilhørende utvalg frem til konstituerende 

kommunestyremøte 2016. I referat fra temakomiteen for Reglementer sak 5/15 vedr. 

frikjøpsordning heter det bla. at ny ordning vurderes av fellesnemnda etter kommunevalget 

2015». I Fellesnemndas vedtak sak 24/15 Frikjøp av tillitsvalgte punkt 5 er prosjektleder når 

denne er tiltrådt fått delegert avgjørelsesmyndigheten for frikjøp til prosjektleder. Omfang og 

konsekvens for budsjett er ikke fastlagt. 

 

Videre er ikke tiltakene i deler av temakomiteene tilstrekkelig fastlagt. Det foreslås å tildele 

en ramme kr. 50.000,- til tiltak i 3 av komiteene. Forslag til tiltak som foreslås gjennomført 

som overstiger rammen skal legges fram for Fellesnemnda til godkjenning. Den siste 
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temakomiteen Kommunevåpen, ordførerkjede og flagg har fått en ramme på 1,5 mill. kr. jfr 

sak 52/15 i Fellesnemnda.     

Koordinator vurderer at resultat fra kartleggingsgruppene og videre veivalg som følge av dette 

arbeidet må innarbeides i budsjettet når beslutningene er fattet.  Dette gjelder de økonomiske 

konsekvensene innen IKT, Personal/HR, Interkommunalt samarbeid og interkommunalt 

eierskap og arkiv. Særlig innen IKT og arkiv er det nødvendig med beslutning om valg av 

systemer og implementering. Koordinator anbefaler at prosjektleder får fullmakt til å 

disponere en samlet ramme på 10 mill.kr innen disse områdene. Det anbefales videre at 

prosjektleder rapporter om bruken av midlene til Fellesnemnda i hvert møte.   

Når det gjelder budsjett for lønn så er det innarbeidet lønnskostnader til prosjektleder, 

koordinator og til en stilling som støttefunksjon til prosjektleder.  

 

2015 2016 Samlet

Lønn inkl sos. utgifter og andre ytelser 1 140 000       2 970 000       4 110 000     

Møtegodtgjørelse Fellesnemnd -                 

Møtegodtgjørelse PSU -                 

Frikjøpskostnader Tillitsvalgte -                 

Temakomite: Kommunevåpen 1 500 000       1 500 000     

Temakomite: Nærdemokrati 50 000             50 000           

Temakomite: Reglement for folkevalgte 50 000             50 000           

Temakomite: Bli bedre kjent på tvers av kommunegrensene 50 000             50 000           

Etableringskostnader Fellesnemnd 1 000 000       1 000 000     

Til prosjektleders disposisjon jfr.de 4 kartleggingsområder, 10 000 000     10 000 000   

Sum 13 790 000     2 970 000       16 760 000   

Koordinators forslag til budsjett for fellesnemnda 2015 - 2016

 

Koordinator anbefaler videre at prosjektleder fremmer forslag til justert budsjett for 

Fellesnemnda i deres møte den 8.12.2015. 
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KJØP AV LEGEVAKTPLASSER I TØNSBERG 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/15 Partssammensatt utvalg 22.09.2015 

60/15 Fellesnemnda 22.09.2015 

 

Innstilling: 

 

1. Det forhandles med Tønsberg legevakt om kjøp av legevakttjenester for beboere på 

Vear. 

 

2. Andebu kommune bes avklare om, og i så fall hvilke områder som eventuelt skal få sin 

tilknytning til Tønsberg legevakt. Dette må sees i sammenheng med hele den nye 

kommunens geografi. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I forhandlingsutvalgets utredning kap 8, side 13 står blant annet: 

 

                «Det forhandles om kjøp av legevaktplasser i Tønsberg for Vears innbyggere.» 

 

Stokke kommune og Andebu kommune er i dag tilknyttet Tønsberg legevakt som deleiere i et 

IKS. Andebu kommune kjøper legevaktplasser for 1000 innbyggere av Sandefjord kommune 

for innbyggere i Kodal-området. 

 

Tønsberg kommune skal flytte legevakten (som i dag er lokalisert ved sykehuset), og det 

planlegges ny interkommunal legevakt samt KAD-plasser (kommunale akuttdøgn-plasser) på 

Korten fra 2 halvår 2017.  

 

Tønsberg kommune ber om en tilbakemelding på hvor mange legevaktplasser det er aktuelt 

for kommunene Stokke og Andebu å kjøpe av hensyn til planleggingen av ny legevakt. 

 

Stokke kommunestyre har i sak 33/14 vedtatt at det skal søkes en forhandlingsløsning for 

legevakt i Tønsberg for Vearområdet. 

 

Andebu kommune har ikke et politisk vedtak om kjøp av legevakttjenester i Tønsberg, men 

det er gitt politiske signaler om at det for et begrenset antall innbyggere gis tilbud om 

legevakttjenester i Tønsberg. 

 

I forhandlingsmøter med Tønsberg legevakt er det blitt etterspurt en presisering (adresse) på 

hvilke områder som det skal kjøpes tjenester for.  
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Arbeidsutvalget vedtok 08.09.15 å sette spørsmålet om kjøp av legevaktplasser i Tønsberg på 

fellesnemndas møte 22.09.15. 

 

Koordinators vurderinger: 

Utgangspunktet for Stokke kommunes ønske om en Tønsberg tilhørighet for Vearområdet har 

utgangspunkt i  den svært korte avstanden til Tønsberg legevakt. Avstanden fra Vear sentrum 

til ny legevakt er ca 5 km og antatt ca 6 min kjøretid.  

Dersom Nye Sandefjord (Andebu) skulle ønske en løsning for innbyggere i «nær tilknytning» 

til R 312, med den konsekvens at områdene  Gravdal og Høyjord skal benytte 

legevakttjenester i Tønsberg vil det sannsynligvis også bli problematisert hvilken legevakt 

området Arnadal /Fossnes  skal ha sin tilhørighet til. I tillegg vil antakelig også et mindre 

antall innbyggere fra Borgen, Dyrsø og Kværne (Stokke) kunne  ønske en tilsvarende 

tilhørighet. 

Tønsberg legevakt er i prinsippet interessert i at flest mulig knytter seg til denne legevakten, 

med den motsatte interesse fra Nye Sandefjord legevakt. Antallet personer (avhengig av 

resultatet for Vear) er ikke mange, og den økonomiske virkning antakelig ikke veldig stor, 

men prinsippet om tilhørighet er antakelig svært viktig for både de aktuelle innbyggerne og 

for Nye Sandefjord kommune.    
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FREMDRIFTSPLAN 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/15 Partssammensatt utvalg 22.09.2015 

61/15 Fellesnemnda 22.09.2015 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Overordnet tidsplan behandles i hvert møte i fellesnemnda, jfr. fellesnemndas vedtak i sak 

29/15 den 19.05.15. 

 

Saksutredning: 

Fellesnemnda vedtok i sak 29/15 den 19.05.15 følgende: 

 
1. Overordnet tidsplan bør oppdateres av koordinator og legges frem for PSU og 

fellesnemnda i hvert møte. 

 

2. Sak om fremdriftsplan behandles på nytt når prosjektleder/ny rådmann har tiltrådt. 

Da fellesnemnda behandlet saken 16.06.15 var følgende milepæler med i planen: 

 

April/mai 2015 – PSU og Fellesnemnda, bli kjent 

April – sept 2015 – Rekruttering og ansettelse av prosjektleder/rådmann 

Okt/nov 2015 – Prosjektleder på plass 

Nov 2015 – Prosjektorganisasjon på plass så raskt som mulig 

Okt 2015 – Prosjektleder tiltrer 

Nov 2015 – Ledergruppa på plass så raskt som det er praktisk mulig etter at 

prosjektleder/rådmann er ansatt. 

Desember 2015 – Omstillingsplan 

Desember 2015 – skyggebudsjett for 2016 

Våren 2016 – Reglement mm for folkevalgte ferdig 

Juni 2016 – Nærdemokratimodellen må være avklart 

Oktober 2016 – Nytt kommunestyre konstitueres 

Oktober 2016 – Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på plass 

November 2016 – Beredskapsplan for ny kommune 

Desember 2016 – Budsjett for ny kommune vedtas 

Desember 2016 – Kommunevåpen klar til profilering 



   

 

 Side 14 av 17   

 

 

Koordinators vurderinger: 

Oversikten er ikke uttømmende, men vil bli supplert og endret etter hvert som 

sammenslåingsprosjektet går fremover. 

 

Siden forrige møte i fellesnemnda den 15.08.15 er det ikke vedtatt nye aktiviteter. Oversikten 

er imidlertid supplert med prosjektleders tiltredelse. 
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ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE 

 

 

 

Saksbehandler:  Lars Joakim Tveit    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/15 Partssammensatt utvalg 22.09.2015 

62/15 Fellesnemnda 22.09.2015 

 

Innstilling: 

 

Informasjonen gitt i møtet tas til orientering. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Fellesnemnda vedtok den 19.05.15 at det skulle opprettes fast sak med orientering fra 

temakomiteene i hvert møte i partssammensatt utvalg og fellesnemnda. 

 

Koordinators vurderinger: 

Orienteringen bør kunne gis muntlig. Eventuell oppfølgning fellesnemnda ønsker kan 

referatføres fra fellesnemnda møter under denne saken eller under Eventuelt. 
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SAS – SAMMENSLÅING AV MATRIKKELEN 

 

 

 

Saksbehandler:  Sindre Væren Rørby    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/15 Fellesnemnda 22.09.2015 

 

 

Innstilling: 

 

1. Fellesnemda gir sin tilslutning til å arbeide videre med sammenslåing av matrikkelen i 

de tre kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord.  

 

2. Nødvendige avklaringer og vedtak som må fattes før 01.01.2017 fremmes til 

fellesnemnda. 

 

 

 

Bakgrunn: 

SAS-kommunene mottok i e-post 09.03.2015 fra Fylkesmannen informasjon, og en 

forespørsel om å starte prosessen i dialog med Kartverket angående endring av matrikkelen.  

 

Saksutredning: 

Fylkeskartsjefen har overfor fylkesmannen påpekt at når flere kommuner slår seg sammen til 

én, utfordres offentlige registre som matrikkelen og bruk av gårds- og bruksnummer. Den nye 

kommunen må få en ny nummerering. Siden denne problemstillingen snart vil gjelde flere 

kommuner i Norge, er Kartverket interessert i å etablere en pilot i dette arbeidet. SAS kan 

være en aktuell kandidat. 

 

Matrikkelen,  Folkeregisteret og Enhetsregisteret er basisregistre i samfunnet, og utgjør 

sammen med Altinn og ID-porten de nasjonale felleskomponenter.  Felles opplysninger i disse 

digitale registrene gjør at de kan kommunisere med hverandre og med andre registre. Alt 

henger sammen i et nettverk som er avhengig av hverandre. Endringer i et av disse registrene 

vil påvirke de andre slik at det vil kreve mye arbeid også av andre enn kommunene for å gjøre 

disse oppgraderingene.  

SKATE (styring og koordinering av tjenester i e- forvaltningen) er et strategisk samarbeidsråd 

som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for 

innbyggere, næringsliv og forvaltningen) Skate vedtok i 2013/14 å lage et forprosjekt som 

hadde som hovedmål å avdekke avhengigheter mellom offentlige registre og 

tjenesteleverandører. Registereiere og etater skal være forberedte på hva en større 

kommuneendring kan innebære. Forstudie endte opp i en rapport som ble oversendt KMD. 
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Hovedfunnet er at en kommunereform i den størrelsesorden som KMD ønsker, ikke er 

gjennomførbar uten tiltak.  

Det ble besluttet å sette i gang et hovedprosjektet i perioden 01.08.2015 -01.03-2017 som har 

fått penger igjennom statsbudsjettet, og Kartverket har fått en koordinerende rolle i arbeidet. 

Hovedprosjektet legger opp til at «nye» Sandefjord blir pilot siden de er første kommune ute 

etter reformen.  

Det ble avholdt et møte med Kartverket den 14.08 der Kartverket la frem en skisse til mulig 

fremdriftsplan sammen med SAS-kommunene. Det ble her poengtert viktigheten av arbeidet 

som kommunen skal bidra med for at alle de nasjonale registrene skal rekke å bli oppdatert til 

sammenslåingen.  

De oppgaver kommunen må gjennomføre før matrikkelen og de nasjonale registrene 

oppdateres er blant annet nye veinavn der de er like i to eller tre av kommunene, ny 

matrikkelnummerering (gnr/bnr serie), ny kretsnummering, (skolekretser, valgkretser, 

grunnkretser).  

Som vedlegg til saken ligger presentasjonen fra kartverket som gir mer utdypende informasjon 

om dette.  

 

Koordinators merknader: 

 

Som vedlegget fra Kartverket viser er det mange prosesser som må på plass i perioden frem til 

01.01.2017. Det er i den sammenheng viktig at SAS-kommunene gjennomfører de oppgaver 

som er pålagt kommunene å gjøre i denne prosessen. 

 

Stokke, Andebu og Sandefjord har hatt to møter (29.05 og 14.08) og diskutert de utfordringer 

kommunene vil møte i arbeidet med sammenslåing av matrikkelen. Fagavdelingene er enige 

om at Sandefjord kommune leder arbeidet, og koordinerer prosjektgruppen som skal arbeide 

med matrikkelen. Arbeidet vil bestå med representanter fra alle de tre kommunene.   

 

Det vil i prosessen bli nødvendig med politiske avklaringer for den nye kommunen før 

01.01.2017. Disse avklaringene vil bli fremmet som enkeltsaker til fellesnemnda.  

 

 

Konklusjon: 

Fellesnemda gir sin tilslutning til å arbeide videre med sammenslåing av matrikkelen i de tre 

kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord.  

 

 

Dokumenter i saken: 

 

1. Brev fra fylkesmannen datert 09.03.2015 

2. Kartverkets presentasjon: kommunereform praktiske konsekvenser.  

 







Kommunesammenslåing
mellom Sandefjord, Andebu og
Stokke

14. august 2015



Ag en da
09.00 -09.15 Velkommen og presentasjon Odd Axel Graff, Sandefjord kommune

09.15 - 09.45 Erfaring fra siste kommunesammen - Jan-Inge Lakså , enhetsleder Areal og
slåing Harstad/Bjarkøy Byggesakstjenesten , Harstad

09.45 -10.00 Strekk på beina.

10.00 -11.00 Prosjekt kommunereform i en Unn Disch Kihle, prosjektleder

digital virkelighet

11.00 -12.00 Lunsj

12.00 -12.45 Hva tenker Sandefjord, Stokke og Andebu i forhold til matrikkelutfordringer ved
sammenslåing ? Ordet fritt.

12.45 - 13.00 Videre arbeid , avslutning Unn D. Kihle, Olav Petter Aarrestad



Pilotprosjekt Sandefjord - Andebu -
Stokke
Kommunereform og praktiske
konsekvenser i en digital virkelighet

14.August 2015
Unn D. Kihle
Prosjektleder kommunereform

2020



In nhol d

1. Litt generelt om
kommuneregulering

2. Eksempler på behov
for nasjonale
avklaringer

3. Kommunereform –
utfordringer for et
digitalt samfunn

4. Prosjekt
kommunereform i en
digital virkelighet

5. Nye 0710 Sandefjord



Nøkkeltall

• 15 kontorsteder

• 850 ansatte



Myndighetsansvar

• Nasjonal kartmyndighet

• Tinglysingsmyndighet

• Matrikkelmyndighet

• Etat under Kommunal - og
moderniseringsdepartementet

• Etablert i 1773



Vår organisasjon



Del 1
Litt generelt om

kommuneregulering



Utvikling i
kommunestrukturen

Utvikling i kommunestrukturen

1838 - 1930 antall kommuner økt 392 - 747

1958 - 1967 Scheikomiteen antall redusert 454

1978 - 1994 Stabilt antall

1995 skal baseres på frivillige sammenslåing

2012 Nye I nderøy

2013 Nye Harstad - 428

2017 Nye Sandefjord - andre??



Skjermdump fra
Wikipedia 18.01 2015



Litt om kommunereform/
kommunesammenslåing

•Inndelingsloven regulerer fastsetting og endring

av kommunegrenser

•KMD anbefaler at det går 18 mnd fra vedtak til

sammenslåingen trer i kraft ved nyttårsskifter

•Meldingsdelen - i kommuneproposisjonen 2015 prop 95 S sier lite

om IKT

•De fleste , dersom det går slik regjeringen vil tre i kraft

ved årsskiftene 2017/2018 - 2018/2019 2019/2020

•Dersom reduksjon til 200 kommuner mye arbeid framover

for mange



Del 2
Eksempler på behov

for nasjonale
avklaringer



Hva skal fremtidens
matrikkelnummerering
være?
Siden 1994 har vi i praksis bare håndtert endringer mellom
to og to kommuner. Siden den gangen er også Norge
”betydelig digitalisert”.

Et viktig spørsmål med en ny kommunereform nå er hvordan
vi skal håndtere fremtidig matrikkelnummerering, når f.eks.
6 kommuner slår seg sammen. Hvem av de 6 med gnr 1, bnr.
1 får beholde dette, og hvordan reagerer de 5 andre?

Kan vi ”fryse” dagens matrikkelnummerering?

Om utredningsarbeidet se her



Hvor mange Storgata kan det
være i samme kommune?

F.eks. fire kommuner som diskuterer sammenslåing har alle
Storgata og Kirkegata. Kanskje har flere forretninger i alle
disse kommunene navn som bygger på vegnavnet (noen
ganger også adressenummeret – f.eks. ”Storgata 10”).

Kan nye storkommuner ha flere like vegnavn? Hvis ikke,
hvilken beholder navnet sitt, og hvordan komme frem til det?
Vil det komme opp krav om økonomisk kompensasjon fra
forretninger som må skifte adresse?

Om utredningsarbeidet se her :



Prinsipp for
kommunenummer :
•SSB tildeler -KMD gjør det formelle vedtaket

1. Hovedprinsippet et at ved sammenslåing/endring av kommuner vil den
nye kommunen få ett nytt nummer som tidligere ikke har vært i bruk.

2. Tidligere bykommuner ( 0 i tredje siffer) gis det første ledige nummer i
bykommuneserien

3. Dersom det ikke er flere nummer igjen i bykommuneserien gis
nummeret xx10

4. Dersom nummeret xx10 er brukt kan man revitalisere tidligere
bykommunenummer eller evt vurdere gjenbruk av nummeret til den
befolkningsmessige største kommunen . Gjelder særlig for kommuner
som blant annet Oslo og Bergen dersom de velger å slå seg sammen
med en eller flere av sine nabokommuner



Del 3
Kommunereform –
utfordringer for et
digitalt samfunn



Den digitale
virkelighet:

2011 -2012



Matrikkel en en nasjon al
fel leskom ponen t
SKATE :
Styring og koordinering av tjenester i e - forvaltning

eit samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringa av offentleg sektor blir
samordna og gjev gevinstar for innbyggjarar, næringsliv og forvaltninga.

Deltagere er direktørene :

Brønnøysundregistrene ,Skattedirektoratet ,

Kartverket ,Difi ,Nav ,Helsedirektoratet Politidirektoratet ,Lånekassen ,

Statistisk sentralbyrå ,KS / KommIT

Nasjonale felleskomponenter :

Matrikkelen, Enhetsregisteret , Folkeregisteret, ID -porten, AltInn , +

Arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter er nå blitt
Skates arbeidsutvalg



Sam spil l

FolkeregisteretEnhetsregisteret Matrikkelregisteret

Tinglysing

Grunnbok

Formidling



Før

Bruken av
felleskomponentene

Nå



Noen tall 2014



Kommunenummer i seg
selv en utfordring

Kommunenummer benyttes utstrakt som nøkkel
eller som identifikator i en rekke offentlige
registre, systemer og løsninger for å sammenstille
informasjon. Korrekt sammenstilt informasjon er
avgjørende for forvaltningen og publikums tillit til,
og bruk av, løsningene



En kommunesammenslåing vil
på IKT - området være svært
omfattende
• Det er ikke uvanlig med 180 -200 forskjellige

systemer i hver kommune. De større
kommunene kan ha opptil 600.

• Dette vil bli mer utfordrende jo flere
kommunesammenslåinger som foregår parallelt.

• Hva med avtaler med forskjellige
systemleverandører?

• Kartlegging internt i kommunen
systemer/avhengigheter



Del 4
Prosjekt

kommunereform i en
digital virkelighet



Eksempel på gjennomføringsplan



Før forprosjekt: Vinteren 2013
intern løsning for Kartverket

• Arbeidsgruppe

• Utrede en løsning for framtidig kommunesammenslåing

• Flere parallelle

• Forbedret kapasitet

• Rapport levert oktober 2013

• Deltagere IT , TD , Land

• Utvikling startet og løsningen er i disse dager gjenstand
for testing –

• Ferdig testet og godkjent i løpet av høsten



Trinn 1
Kommuneendring i

matrikkelen

1

2

Midlertidig server for
kommuneendring.

4

5

6

3 9

7

1. ”Frys” periode, sikkerhetskopi av oppdateringsdatabase
2. Etablering av konverteringsserver
3. Normal drift for alle kommuner (samtidig med 2.)
4. Kjør kommuneregulering
5. Endringslogg
6. Vedlikehold av fil til TD og resultat fra 4 basert på hendelser i fra 5. Lage fil til TD.
7. ”Frys” Tilbakeføre endringer til driftsystemet
8. Trinn 2, kommuneendring i grunnboken basert på fil fra trinn 1
9. Normal drift av matrikkelen, kommuneregulering kan leses fra endringslogg.

Nytt løp for kommuneendring for matrikkelen

Trinn 3
Oppdatere
hjemmel

Fil til
TD

Matrikkelserver
produksjonsmiljø .

Trinn 2
Endring i
grunnbok

8



Arbeidsgruppe SKATE høst
201 3 -vår 201 4 -
forprosjekt
• NAV

• Helsedirektoratet

• Skatteetaten / Folkeregisteret

• Brønnøysundregisteret / enhetsregisteret

• KS/ Komm IT

• Difi

• SSB

• Posten

• Kirkerådet

• Kartverket

Forstudierapport oversendt KMD



Hovedmål:

• Avdekke avhengigheter
mellom offentligere registre
og tjenesteleverandører

• Registereiere og etater skal
være forberedt på hva en
større kommuneendring kan
innebære

• Anbefale tiltak
• Gjøre KMD oppmerksom på

utfordringer knyttet til
kommuneendringer



Funn:

• En kommunereform i den
størrelsesorden som er antydet er
ikke gjennomførbar uten tiltak

• Slett ikke alle er klare



• Forprosjektet forslår at
KMD etablerer en nasjonalt
operativt program
inklusive finansiering for å
koordinere og samordne
prosjekter/løsninger innen
følgende fire områder samt
detaljert tidslinje for å
realisere reformen:
– Prosesser og avhengigheter
– Systemer og registre
– Kommunene
– Informasjon

Forslag til løsninger



Hovedprosjekt:
01.08 -2015 -01.03 -2017

• Revidert nasjonalbudsjett

• Kartverket fikk en koordinerende
rolle

• Utvidet løsning - stresstest mars
2016

• Kan komme nye kommuner i 2017

• Pilot i Sandefjord

• Prosjektstart august



Prosjekt 01 .08 -15 –
01 .03 -17

Kommunereform

KV som forvalter av
matrikkelen FKK/Kommune/TD

KV som nasjonal
koordinator

Lage utvidet teknisk
løsning

Overordnet
prosess/informasjon



Styri ngsg ru ppe:
Navn Stilling Ansvar i styringsgruppen

Olav Petter Aarrestad IT -direktør Prosjekteier

Knut Arne Gjertsen Ass. kartverkssjef Styringsgruppemedlem

Turid Ellingen Divisjonsdirektør Styringsgruppemedlem

Erik Perstuen Divisjonsdirektør Styringsgruppemedlem

Tone Bringedal Avdelingsdirektør/DIFI Styringsgruppemedlem

Line Richardsen KS Styringsgruppemedlem

KMD Styringsgruppemedlem

Styringsgruppe



Del -prosjekt 1 :Slå sammen
kommuner

• Gjennomføre sammenslåing Nye Sandefjord 01.01.2017

• Opprette arbeidsgruppe retteteam:

• Fylkeskartkontor Skien; TD, kommunene

• Integrasjonstest grunnbok -matrikkel

• Selve gjennomføringen i rett tid , IT, Land

• Del -prosjektleder : Wenche Rognås

• Dersom flere kommuner slår seg sammen flere
prosjekter lik dette



Delprosjekt 2: Utvikle utvidet
IT - løsning for
kommunesammenslåing

• Det skal innen 03.2016 utvikles en utvidet
løsning som gjør eksterne aktører er i stand til
å teste sine systemer i rett tid før selve
sammenslåingen

• Delprosjektleder: Laila Sveen



Delprosjekt 3 -Kartverket
som koordinator

• Det skal innen 01.10.2015 utarbeides en aktivitetsoversikt /
detaljert prosessbeskrivelse som dekker og involverer alle
relevante etater og funksjoner som er involvert ved
sammenslåingen.

• Kartverket har innen 01.10.2015 sørget for at alle kjente parter
har identifisert interne avhengigheter til reformen og meddelt
dette til Kartverket som grunnlag for ytterlige detaljering av
prosessbeskrivelsen.

• Det skal opprettes et samordningsforum for avklaringer og
gjensidig informasjon for aktuelle parter.

• Kartverket har i prosjektperioden sørget for at den
informasjonen vi sitter inne med blir formidlet til interessenter.



Del 5
Nye 0710 Sandefjord



Prosessen



Eksempler på
kvalitetshevinger
• Man kan ikke ha pågående sammenslåinger

av matrikkelenheter

• Matrikkelnummer på aktive matrikkelenheter

må samsvare med grunnbok

• Oppfylle matrikkellovens forskrift § 51 i forhold

til entydig adressering



Ulikheter matrikkel -
grunnbok pr 20150811



Parametre
kommunesammenslåing
Sandefjord -Andebu -
Stokke





Kommunal sjekkliste



«Sykt travelt»



Ag en da
09.00 -09.15 Velkommen og presentasjon Odd Axel Graff, Sandefjord kommune

09.15 - 09.45 Erfaring fra siste kommunesammen - Jan-Inge Lakså , enhetsleder Areal og
slåing Harstad/Bjarkøy Byggesakstjenesten , Harstad

09.45 -10.00 Strekk på beina.

10.00 -11.00 Prosjekt kommunereform i en Unn Disch Kihle, prosjektleder

digital virkelighet

11.00 -12.00 Lunsj

12.00 -12.45 Hva tenker Sandefjord, Stokke og Andebu i forhold til matrikkelutfordringer ved
sammenslåing ? Ordet fritt.

12.45 - 13.00 Videre arbeid , avslutning Unn D. Kihle, Olav Petter Aarrestad



Hva nå?

• Komme i gang med prosessen

• Opprette arbeidsgruppe

• Kontaktpersoner

• Tinglysing, kommunene, FKK Skien
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