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Høy aktivitet og gode resultater  

2019 ble et år preget av høy aktivitet og et godt økonomisk 
resultat. Det gode regnskapsresultatet kom i hovedsak 
som følge av solid avkastning på midler fra kraftfondet, 
høyere skatteinntekter enn finansdepartementet la 
til grunn i statsbudsjettet og god budsjettdisiplin i 
kommunen.

Gode regnskapstall er et utrykk for god budsjettstyring, 
men det er viktig å understreke at dette i hovedsak 
gjenspeiler engangsinntekter som ikke kan brukes til 
å øke budsjettene fremover. Vi må sørge for å tilpasse 
utgiftsnivået til inntektsnivået i årene som kommer. Det er 
ikke minst nødvendig for å kunne finne rom til nødvendige 
investeringer innenfor skole og eldreomsorg. 

I løpet av 2019 ble vi nesten 500 nye innbyggere 
i Sandefjord. Det viser at kommunen har en god 
attraksjonskraft. Folk ønsker å bo i kommunen. Derfor 
vokser vi mer enn både landsgjennomsnittet og snittet 
i Vestfold. Dette er bra og en utvikling vi jobber for å 
forsterke. Befolkningsveksten nasjonalt er lav fordi både 
fødselstallene og innvandringen er lav. Konkurransen 
om nye innbyggere er økende. Derfor er det bra at 
kommunen har en offensiv arealpolitikk og behandler 
mange reguleringsplaner og byggesaker. I 2019 kom det 
nesten 2000 nye byggesaker til behandling i kommunen, 
vi fikk på plass ny kommuneplan med en offensiv 
arealstrategi for næring- og kommunedelplanen for 
InterCity utbyggingen Stokke-Larvik grense ble vedtatt. 
Dette vitner om svært høy aktivitet.

Kommunen har ansvaret for tjenester til innbyggerne 
fra vugge til grav. I 2019 ble det gitt tjenester til flere 
enn noen gang før: Kapasiteten på helsestasjon, i 
skolehelsetjenesten og i jordmortjenesten ble økt.  

Det er satset mye på kompetanseutvikling og 
digitalisering i barnehager og skoler. Vi åpnet parkanlegg 
og isbane i Thor Dahls gate, Bugården ishall ble kåret 
til årets idrettsbygg og Sandefjord kino vant prisen for 
årets kino i liten klasse. Reformen «Leve hele livet» står 
høyt på agendaen i Sandefjord og i 2019 ble helsestasjon 
for eldre etablert på Sandefjord medisinske senter, det 
er utviklet mange tilbud spesielt rettet mot demente og 
avlastningstilbudet for pårørende er utvidet.  

Sandefjord kommune er den største kommunen i Vestfold 
og Telemark og en av de største arbeidsplassene i 
regionen. Vi har mer enn 5000 kompetente og engasjerte 
medarbeidere. De utgjør kommunens aller viktigste 
kapital, og skal ha i ryggmargen at kommunen er der 
for innbyggerne og næringslivet. Vi gjennomfører en 
omfattende medarbeiderundersøkelse annet hvert 
år, og vi kan spore en klar forbedring på den siste 
undersøkelsen som ble startet opp i fjor og fullført i 
2020. Samtidig er det behov for å fortsette og forsterke 
satsingen på å øke andelen som jobber heltid i 
kommunen, og å redusere sykefraværet. Det foreligger 
det gode planer og tiltak for fremover.

Bjørn Gudbjørgsrud  
rådmann
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ØKONOMISK STATUS 2019

Netto driftsresultat på 4,4 %    
Regnskapet for 2019 viser at kommunalområdene 
holdt seg innenfor sine økonomiske rammer for drift av 
tjenester til innbyggerne1. Kraftfondet ga en avkastning 
på 78,9 mill. kr.

Inntektsforskjellene mellom kommunene i Norge er 
store. Sandefjord er vanligvis blant kommunene med de 
laveste frie inntektene per innbygger. 

Lave frie inntekter 

Det statlige rammetilskuddet og kommunens 
skatteinntekter kalles frie inntekter. Sandefjords frie 
inntekter var i 2019 på 3.469 mill. kr. Felles demografiske, 
geografiske og sosiale kriterier for landets kommuner, 
tilsier at Sandefjord har et utgiftsbehov per innbygger 
som ligger om lag en prosent under lands gjennom snittet. 
Dette er hensyntatt ved et trekk i ramme tilskuddet. Per 
innbygger utgjorde de frie inntektene likevel bare 95 
prosent av landsgjennom snittet. En viktig forklaring bak 
de lave frie inntektene er lave skatteinntekter (88 prosent 
av lands gjennom snittet per innbygger) som bare delvis er 
kompensert via rammetilskuddet. Lave inntekter setter 
begrensninger for kommunens evne til å gi innbyggerne 
velferdstjenester.

Sandefjord kommunes driftsinntekter utgjorde 4.866 
mill. kr i 2019. Skatteinntektene og det statlige 
rammetilskuddet utgjorde om lag 70 prosent av 
inntektene. 

Grovt sett kan man si at kommunens øvrige 
driftsinntekter er betaling for og tilskudd til de ulike 
tjenestene. 

Vann-, avløps-, renovasjons-, feie- og septikgebyrene 
(VARFS) beregnes etter selvkost. Det vil si at de kun 
skal dekke kommunens kostnader forbundet med vann, 
avløp, feiing og renovasjon. Disse brukerbetalinger og 
salgsinntekter var på 251 mill. kr i 2019.

Øvrige brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter utgjorde 
405 mill. kr. Dette inkluderer blant annet egenbetaling 
i kommunale barnehager og skolefritidsordning, 
leieinntekter fra kommunale boliger, egenbetaling 
på alders- og sykehjem, parkeringsavgifter og 
billettinntekter fra kino og svømmehallen.

Refusjoner, tilskudd og andre overføringer i forbindelse 
med de ulike tjenestene utgjorde til sammen 742 
mill. kr i 2019. Disse inntektene består blant annet av 
momskompensasjon, sykepengerefusjoner og statlige 
tilskudd til bl.a. psykisk helsevern og bosetting av 
flyktninger og innvandrere. 

mill. kr prosent

Skatt 1 778 37 %

Rammetilskudd 1 691 35 %

Vann-, avløps-
og renovasjonsgebyr 251 5 %

Øvrige brukerbetalinger, 
salgs- og leieinntekter 405 8 %

Refusjoner, tilskudd og 
andre overføringer 742 15 %

Sum 4 866 100 %

Grønnyanser: Inntekter som i hovedsak fastsettes  
av kommunestyret.

Blånyanser: Inntekter som i hovedsak fastsettes  via 
vedtak i Stortinget.

Som figuren viser, fastsettes det aller meste av 
kommunens inntekter av sentrale myndigheter.

1 Kommunens regnskap for 2019 er tilgjengelig på: www.sandefjord.kommune.no

Økonomisk status 2019

Driftsinntekter 2019:
(prosentandeler og mill. kr)
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1 Kommunens regnskap for 2019 er tilgjengelig på: www.sandefjord.kommune.no

Økonomisk status 2019

Kommunens drift - økonomisk oversikt

Sum driftsinntekter 4 866,4

Sum driftsutgifter (inkl. avskrivninger) -4 857,3

Brutto driftsresultat 9,1

Finansinntekter 121,2

Finansutgifter -85,7

Finansresultat 35,4

Tilbakeføring av avskrivninger * 167,6

Netto driftsresultat 212,2

Netto avsetninger til fond -25,5

Avsatt til investeringer -110,9

Regnskapsmessig mindre forbruk 75,9

* I kommuneregnskapet skal avskrivninger inngå som 
en kostnad ved beregning av brutto driftsresultat. I netto 
driftsresultat blir avskrivninger erstattet med avdrag, som 
inngår i finansutgiftene.

Finansinntekter og finansutgifter
Finansinntektene var i 2019 119,9 mill. kr. Disse er  
knyttet til kraftfondet (82,8 mill. kr), kommunens likviditet  
(26,6 mill. kr), renter på utlånte formidlingslån  (6,8 mill. 
kr), fond som får tilført renter (0,8 mill. kr), utbytte fra 
anleggsmidler (2,5 mill.kr) og andre renteinntekter  
(0,4 mill. kr). 

Kommunens kraftfond (hovedstol) var ved utgangen 
av 2019 1.207 mill. kr. Netto avkastning i 2019 var på 
78,9 mill. kr (6,8%). Ved utløpet av 2019 var 76,2 % av 
fondets hovedstol plassert i rentebærende verdipapirer, 
pengemarkeds- og obligasjonsfond og 23,8 % i aksjefond.

Finanskostnadene var 85,7 mill. kr i 2019. Disse er knyttet 
til renter og avdrag på lån til investeringer (71,3 mill. kr), 
renteutgifter på formidlingslån (6,4 mill. kr) og sosiale 
utlån (4,0 mill. kr). Resterende er kurstap knyttet til 
forvaltningen av kraftfondet (3,9 mill. kr).

Resultat og avsetninger  
Regnskapet viser et brutto driftsresultat på 9,1 mill. kr. 
Finansresultatet er på 35,4 mill. kr, og etter at avskriv- 
ninger på 167,6 mill. kr er trukket ut, ble netto drifts-
resultat 212,2 mill. kr. Netto driftsresultat utgjør 4,4 % av 
driftsinntektene.  Kommunal departementets anbefaling 
er at dette resultatet på lang sikt bør ligge på 1,75 % 
(fra 2014) eller mer som et gjennomsnitt for alle 
kommunene. Basert på Sandefjords finansielle stilling 
bør dette resultatet ligge på 4% eller mer.
Netto avsetninger til fond utgjør 25,5 mill. kr og 110,9 
mill. kr er brukt til å finansiere investeringer i 2019. 
Dermed ble det regnskapsmessige mindre forbruket på 
75,9 mill. kr. 

Kommunens gjeld og garantiansvar
For å finansiere investeringer ble det tatt opp nye lån på 
181,0 mill. kr i 2019. Det ble betalt 181,4 mill. kr i avdrag 
i 2019.

Kommunens brutto lånegjeld består av lån til 
investeringer (ordinære investeringsprosjekter), 
Sandefjord havnevesen og husbanklån som lånes videre 
ut til kommunens innbyggere. I tillegg er kommunen som 
konsern gjennom sine eierandeler ansvarlig for gjeld på 
305,0 mill. kr. Dette er fordelt på Sandefjord bredbånd KF 
med 34,0 mill. kr, Vestfold Vann IKS med 245,6 mill. kr, 
IKA Kongsberg med 11,0 mill. kr og Vestfold Krematorium 
IKS med totalt 14,4 mill. kr.

Utover ansvaret for egen gjeld, har kommunen stilt 
garantier for andres lån, som bolig stiftelser, borettslag og 
private barnehager, for til sammen 198,4 mill. kr.

Lånegjeld 2019 (mill. kr)

Lån til investeringer 1 076,2

Havnevesenet 3,4

Formidlingslån 371,8

Sum lån 1 451,4

Det regnskapsmessige mindreforbruket består av 
budsjettavvik knyttet til skatt og ramme tilskudd   
(16,2 mill. kr), andre generelle statstilskudd (-1,2 mill. kr), 
kommunalområdenes netto driftsutgifter (6,9 mill. kr), 
finanspostene (54,6 mill. kr), disposisjoner (-0,6 mill. kr).

1 Kommunens regnskap for 2019 er tilgjengelig på: www.sandefjord.kommune.no

Økonomisk status 2019

Kommunens driftsutgifter
Kommunens brutto driftsutgifter utgjorde 4.857 
mill. kr i 2019 inklusive avskrivninger. En stor del 
av utgiftene er knyttet til kommunens ansatte; lønn 
og sosiale utgifter utgjorde om lag 64 prosent av 
utgiftene.

mill. kr prosent

Helse, sosial og omsorg 2 096 43 %

Oppvekst og kunnskap 1 438 30 %

Kultur, idrett og fritid 197 4 %

Miljø- og plansaker 384 8 %

Næringsutvikling  og 
eiendomsforvaltning 232 5 %

Sentraladministrasjonen 194 4 %

Felles pensjonsutgifter 57 1 %

Mva-utgifter, drift *) 93 2 %

Avskrivninger 168 3 %

Sum 4 857 100 %

*) Mva-utgifter kompenseres med 
mva-refusjon slik at nettoutgiftene er kr 0,-.

Brutto driftsutgifter 2019:
(prosentandeler og mill. kr)
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Hovedfokus ved Sandefjord medisinske senter er rehabilitering og forebygging Her ser vi aktive ansatte ved rehabiliteringsenheten 
som har etablert en urte- og grønnsakshage på terrassen til glede for pasienter som er med på å så, høste og spise.

Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har, som i 2018, 
også i 2019 mottatt driftstilskudd på ca. 12 mill. kr fra 
Helsedirektoratet for å styrke tjenesten. Tilskuddet bidrar 
til flere jordmødre og helsesykepleiere, og at ordinære 
lovpålagte oppgaver i større grad er i tråd med Nasjonale 
retningslinjer. 

Jordmortjenesten
Jordmortjenesten har, ved hjelp av tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet, kunnet håndtere en tydelig økning av 
antall nye gravide som ønsker å gå til kommunejordmor 
i svangerskapet. Det er også en tydelig økning i antall 
barselbesøk innen tre døgn, i tråd med Nasjonalfaglige 
retningslinjer. 

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom ble i sommer flyttet fra lege- 
vakta til reisevaksinasjons- og jordmorkontorene på 
Søeberg. Ungdommen bruker tilbudet godt – med 4457 
kontakter i fjor. Det har vært en tydelig økning på 
henvendelser fra gutter.

Det ses en markant økning på diagnostisering av 
chlamydia med 296 tilfeller i 2019, mot 184 i 2018.

Sandefjord medisinske senter(Sms)

Nytt i 2019 var etablering av pårørendesenter og 
seniorveiviseren (helsestasjon for eldre). Det er etablert 
et ferdighetssenter med tilbud om trening og kursing av 
helsepersonell i hele kommunen. Det er bemannet med 
sykepleiere fra døgnavdelingene og legevakten. Både 
basseng og treningsarealer ved Sms er godt utnyttet.

Brukerorganisasjonene er en del av driften, med fast 
tilstedeværelse fra ulike organisasjoner med egne dager 
hvor de er tilgjengelige. Det er stor aktivitet med møter, 
samlinger, undervisning og likepersonsarbeid (samhand-
ling som skjer mellom mennesker som er i samme 
situasjon). I samarbeid med brukerorganisasjonene var 
det i 2019 over 7000 kontakter med brukere fra hele 
kommunen. Oversikt over alle tilbudene ved lærings- 
og mestringssenteret finner du på kommunens 
hjemmesider:
www.sandefjord.kommune.no

Helse sosial og omsorg

Møylandsenteret 

Møylandsenteret er kommunens åttende bo- og 
servicesenter og de 40 leilighetene var innflyttingsklare 
i mars 2019. Senteret inneholder en kafe, med salg 
av kalde og varme retter, muligheter for å delta 
på trim, underholdning, og aktiviteter inne og ute.

Dagaktivitetstilbud til personer med demens har også 
lokaler i senteret, og åtte av de 40 leilighetene er  
organisert som et bokollektiv for personer med demens. 
Andebu hjemmesykepleie har sine kontorer i senteret. 
Senteret er blitt tatt godt imot og er i ferd med å finne sin 
plass i nærmiljøet i Andebu.

Bo- og behandlingssenter
Hverdagen for beboerne på bo- og behandlingssentrene 
er fylt av varierte aktiviteter 

 � Etablering av Sole conditori på Soletunet, der   
 pårørende, beboere og besøkende kan slappe av  
 med kjeks og kaffe

 � Systematisk samarbeid med frivillige. Institusjonene  
 har frivillighetskontakter med faste møtepunkter for  
 å dele erfaringer

 � Fokus på samarbeid med pårørende, faste   
 møtepunkt som pårørendetreff og innhenting av  
 livshistorier for beboerne

 � Faste besøk av barnehager og skoler. Noen har også  
 besøk av terapihund og kyllinger

 � Opprusting av uteområdene på Andebu og Soletunet  
 bo- og behandlingssentere

 � Hønsehus og drivhus på Soletunet, høner på lån hele  
 sommeren

Matsvinn og miljøfyrtårn
Alle institusjoner ble miljøfyrtårnsertifiserte i 2019. Det 
ble startet et matsvinnprosjekt i 2019 der målet er å 
redusere matsvinnet på institusjonene. Matsvinnet ble 
halvert allerede fra mars til november.

Helse sosial og omsorg
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Leve hele livet
Reformen «Leve hele livet» har begynt å virke i Sande-
fjord. Noen av tiltakene som ble gjennomført i 2019 var:

 � Seniorveiviseren- helsestasjon for eldre, er etablert   
 på Sandefjord medisinske senter. Det gis tilbud   
 individuelt på senteret, oppsøkende hjemmebesøk   
 eller i grupper. Her kan du få råd og veiledning om   
 hvordan opprettholde god helse og selvstendighet 

 � Pop-up visningsleilighet for velferdsteknologi var åpen  
 i litt over en uke på Hvaltorvet i juni. «Lengst mulig i   
 eget hjem- er du forberedt?» var et hovedtema

 � Alle eldre over 80 år får nå tilbud om tilkjørt strøsand.  
 Et samarbeid med frivilligsentralene 

 � Det gis tilbud om trening i gågrupper til personer   
 med demens  – «På glemte stier», et tilbud på   
 mandager i samarbeid med frivilligsentralene og Den  
 norske Turistforening

 � I samarbeid med Demensforeningen er et    
 «Demensvennlig samfunn» i ferd med å bli etablert   
 i sandefjord. En rekke ansatte i servicenæringene   
 har fått opplæring i hvordan de kan bistå personer   
 som har utviklet demens sykdom

 � Avlastningstilbudet er utvidet for pårørende om   
 krevende omsorgsoppgaver, nå også på kvelder og   
 lørdager 

Helse sosial og omsorg

Ergo- og fysioterapitjenester 2018 2019

Antall barn med habiliteringsbehov 157 170

Antall konsultasjoner habilitering barn 2 624 3 273

Nyhenvendelser helsestasjon og skolehelsetjenesten 658 651

Antall konsultasjoner 6 177 6 029

Barn og ungdom i bassenggrupper 57 64

Barn og ungdom i frisklivsgrupper 57 50

NØKKELTALL HELSE SOSIAL OG OMSORG

Helsestasjonstjeneste 2018 2019

Barselbesøk av jordmor 166 252

Hjemmebesøk nyfødte 580 565

Antall 8. klassesamtaler 683 910

Besøk på helsestasjon 16 320 16 617

Utenlandsvaksinasjoner 4 337 4 355

Psykisk helse og rus (PHR) 2 018 2 019

Antall utrykninger kriseteam 16 27

Antall henvendelser PHR over 18 år 884 965

Seksuelt overgrepsteam 2 018 2019

Akutte saker overgrepsteam 96 86

Seksjon barnevernstjenesten 2018 2019

Antall bekymringsmeldinger 696 807

Antall barn i forebyggende tiltak i året 352 329

Barn fra andre kommuner plassert i Sandefjord 
pr. 31.12 og med tilsynsansvar for Sfj. kommune 121 112

Barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12. 13 16

Barn i fosterhjem pr. 31.12. * 107 106

* Kostnader til to av fosterbarna dekkes av Larvik kommune.

NAV 2018 2019

Bto. sosialhjelpsutgifter (1000 kr.) 115 124 122 351

Nto. sosialhjelpsutgifter (1000 kr.) 92 300 94 946

Nto.kvalifiseringsstønad 1 247 2 697

Andel avslag på vedtak  øk sosisalhjelp 14,00 15,17

Ant. vedtak økonomsik sosialhjelp (i Socio) 10 643 10 778

Antall klienter med utbetaling 1 893 1 915
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet 
pr desember 2017 7 20

Helse sosial og omsorg

Toalett med dusjfunksjon var blant de innovative innretningene som ble vist fram i visningsleiligheten på Hvaltorvet.
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Støttekontakt

Støttekontaktvedtak1 280 280

Avlastningstilbud

Personer som får avlastning i avlastningsbolig1 78 78

Personer som får avlastning i private hjem1 114 105

Ambulante tjenester

Antall personer som mottar ambulerende tjenester1 186 203

Dagtilbud

Dagtilbud funksjonshemmede, brukere per uke1 123 123

Dagsenter for personer med psykiske lidelser, brukere i snitt per dag1 69 69

VTA-plasser (varig tilrettelagte plasser), antall plasser1 89 104
1 Tallene tar utgangspunkt i situasjonen per des 2019
2 En av leilighetene blir brukt til avlastning

Seksjon bo- og behandlingssentre

Korttid/avlastning Langtid Langtid demens/
psykiatri Plasser i alt Utnyttelsesgrad

Antall 
innskrivninger/

tjenester

År 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Nygård bo- og 
behandlingssenter 10 13 53 50 63 63 126 126 98,3 % 97,9 % 363 457

Bofellesskap for 
personer med 
demenssykdom

2 0 46 48 0 0 48 48 96,5 % 96,8 % 239 176

Kamfjord bo- og 
behandlingssenter 8 8 56 56 64 64 98,9 % 97,9 % 126 124

Soletunet bo- og 
behandlingssenter 6 6 17 17 24 24 47 47 98,2 % 97,8 % 198 152

Andebu bo- og 
behandlingssenter 6 6 21 21 12 12 39 39 98,3 % 97,9 % 178 172

32 33 137 136 155 155 324 324 1104 1081

Flyktninger 2018 2019
Antall

Avtale m /IMDI 29 35

Familiegjenforening 28 10

Tilflytting (brutto) 0 2

Totalt 57 47

Seksjon for bo og aktivitetstiltak 2018 2019

Boliger

Totalt antall boliger i bofelleskap/tilrettelagtboliger 228 228

Antall beboere i boliger for funksjonshemmede 115 149

Antall beboere i boliger for rus/psykiatri2 82 69

Antall beboere i boliger for mindreårige flyktninger 19 10

Helse sosial og omsorg

SEKSJON SENTER OG HJEMMETJENESTER

Hjemmetjenester 2018 2019

Gjennomsnittlig antall brukere med hjemmesykepleie pr mnd 1340 1389

Gjennomsnittlig antall brukere med praktisk bistand pr mnd 923 991

Gjennomsnittlig antall pasienter direkte fra sykehus med behov for 
hjemmesykepleie pr måned 104 109

Antall utløste trygghetsalarmer pr år - 91 250

Antall utplasserte alarmer pr 31.12.18 839 873

Bo- og servicesentrene 2018 2019

Antall aktivitetsgrupper 200 222

Antall middager pr dag, gjennomsnittlig 443 473

Antall frivillige 323 323

Gjennomsnittsalder for beboere på sentra 80,2 80,3

SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER, LEGETJENESTER OG LEGEVAKT

Aktivitetstall og -indikatorer 2018 2019

Antall henvendelser legevakta 84 802 77 123

-herav antall legekonsultasjoner          21 295          21 359 

REHABILITERING OG FOREBYGGING

Aktivitetstall og - indikatorer 2018 2019

Henviste saker ergoterapi            1 466            1 984 

Henviste saker fysioterapi               653               647 

Oppdrag teknikere            9 157            9 106 

Henviste saker syn               269               241 

Henviste saker hørsel            1 700            1 564 

Henvisninger til frisklivsentralene i Stokke/Sandefjord               400               376 

Antall deltakere balansegrupper               600            1 344 

Antall deltakere basseng og friskliv            1 529 

PLEIEAVDELINGER

Aktivitetstall og - indikatorer 2018 2019

Innleggelser Rehabiliterings-/forsterket enhet 238 244

Innleggelser Intermediær enhet med ØHD-plasser 485 610

Innleggelser Lindrende-/korttids enhet 376 359

Sum innleggelser Sandefjord medisinske senter            1 099            1 213 

Antall pasienter fra sykehuset               720               841 

Type nøkkeltall rapportert månedlig Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 4 siste 
mnd 2018

Antall pasienter med 
opphold/plass Sms 128 109 126 112 123 121 110 121 123 113 127 124 121,75

Antall langtidspasienter i 
korttidsavdeling/på korttidsplass 20 21 21 22 24 24 24 28 14 16 16 16 15,5

Helse sosial og omsorg

ÅRSRAPPORT 2019 ÅRSRAPPORT 2019
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Tradisjon tro knuses 
champagneflasken 
på skråget i det 
Color Hybrid blir 
døpt. 

MILJØ OG PLAN
Havn
Våren 2019 startet arbeidet med rehabilitering av utstikker 1 
(fergekaia). Arbeidet anslås ferdigstilt våren 2020. Arbeidet er 
krevende fordi kaia er under full drift samtidig som arbeidet 
pågår.

Med statsminister Erna Solberg som gudmor ble verdens 
største plug-in hybridskip døpt i Sandefjord. Det er første gang 
på 30 år at et skip er døpt i Sandefjord med Sandefjord som 
hjemmehavn. Hybridfergen har null utslipp så lenge båten er 
innenfor Kvernberget og denne teknologien har gitt Sandefjord 
positiv oppmerksomhet.  
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Brann og redning
I 2019 ble det besluttet at Sandefjord kommune skal fort-
sette med eget brannvesen. Sammenslåing med Larvik 
kommune til én felles brannregion ble skrinlagt etter 
folkevalgt behandling i de to kommunene. 

Det har ikke vært store branner eller ulykker i 2019. 
Ingen har omkommet i brann i Sandefjord siden 2013. 
Det har heller ikke vært branner som har medført store 
økonomiske tap i året som gikk. 

Antall utrykninger er ca. 15 prosent lavere i 2019 enn i 
2018 og til et samlet antall på 1230.

I det forebyggende arbeidet har det blitt satset på 
informasjon og opplæring, oppfølging av særskilte 
brannobjekter og tett trehusbebyggelse og risikoutsatte 
grupper. 

Arealplanlegging     
Det ble vedtatt ni reguleringsplaner i 2019, 12 
reguleringsplaner var til førstegangsbehandling. I tillegg 
behandlet kommunen tre klager og tre planforespørsler. 
Ingen reguleringsplaner ble møtt med innsigelse fra 
overordnet myndighet.

Byggesak
Byggesak mottok totalt 1854 søknader i 2019. Dette 
inkluderer også 35 eierseksjoneringer.

Sandefjord kommune har oversendt 34 byggesaker til 
behandling hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 
I 26 av sakene ble kommunens vedtak stadfestet, men 
tre ble omgjort og fem sendt tilbake til kommunen for ny 
behandling.

Hovedutvalg for miljø- og plansaker har behandlet 79 
byggesaker i 2019. Av disse ble åtte saker fremmet for 
hovedutvalget for miljø og plan til førstegangsbehandling.
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Sandefjord brann og redning gjør mye positivt for lokalsamfunnet. Her stiller de til og med opp på 
Stafett for livet – til stor glede for denne stolte gutten, som heter Magnus.

Miljø og plan

Geodata og oppmålingstjenester
I 2019 har det vært stort fokus på å redusere restansene 
på oppmålingsforretninger og enheten har aldri tidligere 
gjennomført flere oppmålingsforretninger i løpet av ett år. 
Andre prioriterte oppgaver har vært:

 � Sluttføring av kommuneplankartet og tilhørende   
 temakart

 � Kart som viser kritiske punkter i bekk og bratte   
 vassdrag

 � Geografiske analyser i levekårsundersøkelsen

 � Et betydelig antall kartleveranser og GIS-analyser

 � Tilpasninger for ny regionreform både i kartdatabaser  
 og i matrikkel

Kommunale planer og utredninger
Ny klima- og energiplan for Sandefjord kommune, med 
kunnskapsdel, hoveddel og handlingsdel, ble vedtatt 
våren 2019.

 � Ny kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret   
 24. september, med unntak av de fem innsigelses-  
 områdene som er til endelig avgjørelse i kommunal-  
 og moderniseringsdepartementet. Planen erstatter  
  de gamle kommunedelplanene for Stokke, Andebu  
 og Sandefjord.

 � Som en del av handlingsdelen til kommuneplanen, har  
 enheten utarbeidet en rapport som belyser muligheter  
 for etablering av et større parkeringshus i randsonen   
 av Sandefjord sentrum, og en anbefaling om hvilke   
 lokaliteter det ev. bør jobbes videre med

 � Kommunedelplan for InterCity-utbyggingen, på   
 strekningen Stokke – Larvik grense, ble vedtatt av   
 kommunestyret i juni 2019

 � Det ble utarbeidet en rapport som beskriver    
 muligheter og begrensninger knyttet til omkjøringsvei  
 rundt Stokke sentrum

Miljø og plan
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Miljø og plan Miljø og plan

Oppgradering av Thor Dahls gate
Arbeidet med oppgradering av Thor Dahls gate ble 
avsluttet i 2019. Prosjektet har vært omfattende, 
og i tillegg til oppgradering av gaten er det også 
bygd en isflate og servicebygg. Arbeidet omfatter 
nytt veidekke med larvikittplater og brostein. Det 
er også etablert vannspeil, fonteneanlegg og leke-
plass. Det er utført en parkmessig oppgradering av 
området. Det er gjennomført en oppgradering av 
kryssingspunktet ved Tollbodgata, herunder etable-
ring av intensivbelysning, ledelinjer og ombygging 
av eksisterende rabatt. Prosjektet har gitt et godt 
resultat som mange har satt pris på. Prosjektet har 
blant annet blitt brukt som inspirasjon for å få unge 
til å velge gartneryrket.  

Innspurten på oppgraderingen av Thor Dahls gate 
ble gjort på dugnad. I løpet av 48 timer bidro en 
rekke av byens entreprenører og andre bedrifter 
for å få den nye paradegata ferdig til åpningen 23. 
juni. 

Gang-, sykkel- og kollektiv-
transport
Sykkelbyen Sandefjord er fulgt opp videre i 2019, blant 
annet med kampanjene Helt grønn skolevei, Sykle til 
jobben og Mobilitetsuka. Gang- og sykkelanlegg i 
Dølebakken og Lingelemveien ble ferdigstilt. Ny kollektiv-
plan for Sandefjord er utarbeidet av Vestfold kollektiv-
trafikk.

Miljøfyrtårn
Alle kommunens enheter ble miljøfyrtårnsertifisert i 
løpet av 2019 og primo 2020. Dette er et tiltak for at 
kommunale virksomheter skal bidra til å oppnå klima-
planens mål om en reduksjon av CO2-utslippet i hele 
kommunen på 40 prosent innen 2030.

Forurensning
Arbeidet med å fjerne villfyllinger og ulovlig avfall med 
mer, er fulgt opp i 2019, og det har vært rapportert og 
avdekket mye ulovlig forsøpling. 

Matsvinn
Arbeidet med matsvinn er videreført i 2019. Det er innført 
bedre rutiner, bedre bestillingssystemer, opplæring av 
ansatte og det er gjennomført workshops. Dette har ført 
til positive resultater ved at matsvinnet er på vei ned. 
Kommunestyret vedtok i desember 2019 å skjerpe 
målene for redusert matsvinn. 

Vei og veilys
Vinterdriften 2019 krevde på lik linje som foregående vin-
ter mye ressurser som gikk på bekostning av øvrig 
drift og reasfaltering. 

Ved oppgradering av kabelnettet er det samtidig blitt 
installert målere, stolper byttet og LED armaturer 
installert. 

Fornøyde elever og rektor ved Melsom skole da ordføreren 
kunne overlevere beviset på at skolen er blitt et miljøfyrtårn.
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NØKKELTALL MILJØ OG PLAN
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KOMMUNALTEKNISK: 2017 2018 2019

Vannforsyning:

Vannforbruk totalt (mill. m3) 7,72 8,39 8,01

Herav vann over måler (mill. m3) 1,91 2,37 2,12

Vannforbruk pr. pers. pr døgn i liter)(totalforbr-måler) 356 382 362

Vannledningsnett (km): 519,1 518,6 518,2

Vannlekkasjer reparert (stk) 50 50 35

Lekkasjeforbruket pr. person pr. døgn (liter) 111 128 121

Personer tilknyttet vannforsyning i kommunen 59 483 60 210 60 639

Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. vannforsyn (1.000 kr) 62 768 64 262 63 559

Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. pr. m3 vann (kr) 8,1 7,7 7,9

Kjøp av vann-, drifts- og vedl.holdsutg. pr. innbygger (kr) 1 055 1 067 1 048

Avløp:

Innbyggere tilknyttet off.avløpsanlegg 56 806 57 432 57 818

Tilknytningsgrad renseanlegg (%) 89,6 90,7 90,8

Avløpsnett (km): 472,9 472,1 470,8

Pumpestasjoner (stk.) 81 81 81

Avløpsmengde tilført renseanlegget (mill. m3) 12,2 10,4 11,7

Tonn fosfor tilført renseanlegg 38,41 37,66 38,16

Tonn fosfor fjernet i renseanlegg 35,72 34,98 33,86

Renseanleggets effekt (målt i fosfor)(%) 93 92,9 88,7

Avvannet slammengde (tonn) 5 932 5 811 4 321

Slam anvendt (jordbruk, grøntanlegg o.l.) (%) 100 100 100

Direkte drifts og vedl.holdsutg. Avløpsnett/pumpestasjoner/overløp /1.000kr) 26 219 29 843 41 871

Direkte drifts- og vedl.holdsutg.pumpestasj/overløp/renseanlegg (1.000 kr) 25 453 26 757 27 079

Totalt (1.000 kr) 51 672 56 600 68 950

Drifts- og vedl.holdsutg. pr. m avløpsnett (kr) 55,44 63,21 88,94

Totale driftsutg. pr.kg renset fosfor  (kr) 1 447 1 618 2 036

Totale driftsutg. pr. innbygger (kr) 910 986 1 193

2017 2018 2019

Renovasjon - avfall:

Renovasjonsordningen husholdning (tonn):

    - kildesorter matavfall 4 136 3 761 4 005

    - kildesorter plastemballasje 740 844 747

    - kildesortert papir 2 821 2 875 2 542

    - kildesortert restavfall 5 722 5 896 5 799

Husholdningsavfall totalt: 13 419 13 376 13 093

Renovasjonsordningen hytter (tonn):

- kildesortert matavfall 29 30 35

- kildesortert papir 59 60 70

- kildesortert restavfall 390 390 455

Hytteavfall totalt 478 480 560

Andre avfallsordninger (tonn):

    - glass/metall (returpunkt ved butikker) 782 1 110 937

    - farlig avfall (impr.trevirke.,maling, lim, olje,m.m.) 1 205 1 566 1 488

    - metall (gj.v.stasjoner) 901 1 069 1 027

    - trevirke (gj.v.stasjoner) 5 657 4 499 4 676

    - restavfall (gj.v.stasjoner) 2 865 2 531 2 653

    - papp og papir (gj.v.stasjoner) 736 758 751

    - plast (gj.v.stasjoner) 121 210 202

    - tekstiler (UFF og Fretex) 322 259 426

    - gips 302

    - dekk og gummi 43

    - el.avfall (gj.v.stasjoner) 604 617 612

    - lett forurensede masser (gj.v.stasjoner) 1 769 1 735 2 034

Andre avfallsordninger totalt 14 962 14 354 15 151

Total avfallsmengde  (tonn) ekskl kvist og hageavfall 28 859 28 210 28 804

Kvist og hageavfall (tonn) (Kastet gj.v.stasjon) 6 048 6 172 5 256

Total avfallsmengde  (tonn) inkl. kvist og hageavfall 34 907 34 382 34 060

Materialgjenvinning i % av total avfallsmengde 54 54,4 53,7

Material- og energigjenvin. i % av total avfallsmengde 96,6 95 94

Avfallsmengde pr. innbygger i kg (hushold.avfall) 562,1 549,1 535,1

Direkte driftsutg. renovasjon/avfall (1.000 kr) 55 202 61 077 66 311

Driftsutg. pr. innbygger  (kr) 882 975 1 042
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Veivedlikehold (kommunale veier): 2017 2018 2019

Vedlikeholdsmengde km (veier, gater, g/s-veier) 296 345 355

Vedlikeholdsutgifter (sommer) (1.000 kr) 15 143 13 068 15 011

Vedlikeholdsutgifter (vinter) (1.000 kr) 9 990 14 700 13 427

Reasfaltering (1.000 kr) 5 179 12 759 11 803

Utbedringer (1.000 kr) 0 -

Veivedlikehold totalt (1.000 kr) 30 311 40 527 40 241

Km reasfaltert i % av vedlikeholdsmengde km 2,2 5,2 6,2

Reasfalteringstakt m/årets innsats (år) 34 19 16

Vedlikeholdsutgift pr. l.m. vei (kr) 69 118 117

Veivedlikehold totalt pr. innbygger (kr) 371 668 636

Antall ansatte stk inkl adm 19 19 20

Antall km med fartsreduksjon (30-40 km/tim) 211 211 212

Veilys:

Antall lyspunkter på kommunale veier 5 928 7 634 7 786

Antall lyspunkter på fylkesveier 1 835 2 119 2 424

Driftsutgifter veilys (1.000 kr) 11 726 15 470 15 722

Driftsutgifter 3 153 3 319 4 108

Strøm 3 284 4 250 4 151

Fornyelser 5 497 7 900 7 463

Kostnader pr. lyspunkt (kr) 1 153 1 517 1 540

Parkering:

Totalt antall off. parkeringsplasser 3 041 3 141 3 117

Herav avgiftsbelagte parkeringsplasser (offentlige) 1 268 1 268 1 203

Driftsutgifter (1.000 kr) 8 124 6 578 6 508

Netto driftinntekt 11 277 8 620 8 953

Antall ansatte stk inkl adm 8 7 6

Antall parkeringsgebyr 3 687 2 511 2 609

Antall kontrollsanksjoner 7 107 5 451 6 116

Antall klagesaker 868 577 544

Antall parkeringsplasser avgiftsbelagte 1 268 1 268 1 203

Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede 120 120 136

Antall parkeringsplasser ikke avgiftsbelagte 1 653 1 753 1 778

Verksted

Antall større biler 12 20 20

Antall større maskiner 23 72 72

Antall mindre biler 264 277 288

Antall biler og maskiner 299 369 380

Timepris reparasjon og vedlikehold (kr) 528 575 578

BYGGE- OG VEDLIKEHOLD: 2017 2018 2019

Disponibelt areal – eid, leid og utleid (ekskl. boliger):

  Administrasjonsbygg og andre bygg (m2) ca. 65 600 65 100 69 900

  Helse- og sosialbygg (m2) ca. 63 700 65 700 68 000

  Skole- og barnehagebygg (m2) ca. 157 700 153 500 157 400

  Kirke og kulturbygg (m2) ca. 37 700 52 900 55 300

Sum (m2) ca. 324 700 337 200 350 600

Endring areal i perioden skyldes blant annet et fortløpende arbeid med 
oppdaterting av databaser for areal og vedlikeholdsmengde.
Vedlikeholdsutgift pr. m2 (nom kr) ca.

68 98 73

Boliger hvor kommunen har vedlikeholdsansvar:

 - antall boliger, eide 654 650 639

 - antall boliger i borettslag leide 46 44 45

 - antall aksjeleiligheter 15 0 0

 - tjenestebolig

Renhold (antall steder inkl skoler) 126 127 139

Renhold (antall m2) 172 500 172 500 191 000

BRANN OG FEIER: 2017 2018 2019

Antall utrykninger til:

·      Brann i bygning 24 38 51

·      Andre branner (bil, pipe, gras etc.) 59 95 106

·      Brannhindrende tiltak 55 50 35

·      Alarmer (blinde/unødige) 454 628 617

·      Tyveri-/heisalarm (komm.bygg) 151 159 32

·      RVR-oppdrag 71 67 74

·      Trafikkulykker 46 79 58

·      Annen assistanse (trafikk, vann osv.) 411 341 256

Sum utrykninger 1 271 1 457 1 229

Antall feide piper 8 233 8 374 7 679

Direkte utgifter feiervesen (1.000 kr) 3 698 3 598 3 409

Direkte utgifter pr. pipe for utført feiing (kr) 449 430 444
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BYGNING 2017 2018 2019

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "3 ukers-saker" 20 18 16

Antall "3 ukers-saker" med fristbrudd 17 76 6

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "12 ukers-saker" 70 46 46

Antall "12 ukers-saker" med fristbrudd 37 51 4

PLAN OG OPPMÅLING: 2017 2018 2019

Oppretting av nye eiendommer 240 219 227

Arealoverføringer 16 24 45

Grensejusteringer 20 18 22

Påvisning av koordinatfestet grense 25 27 26

Påvisning av ikke koordinatfestet grense 17 20 52

LANDBRUK 2017 2018 2019

Dyrket/dyrkbar mark omdisponert til (dekar)

 - Boligformål 35 24 4

 - Landbruk 9 0 1

 - Næring og andre formål 29 286 12

Antall lovsaker 33 39 48

Avvirket skog

 - Avvirket tømmer (m3) 88 000 106 000 140 000

 - Antall dekar nyplantet skog (dekar) 1 830 2 011 3 201

 - Utført ungskogpleie (dekar) 4 150 2 607 3 236

 - Nybygging av skogsbilvei (meter) 11 000 5 072 1 203

 - Antall skogfondsaker 289 301 360

Aktivitet i jordbruk

 - Antall produksjonssøknader 450 503 489

 - Antall søknader om Regionalt miljøtilskudd 198 186 186

 - Antall søknader om avlingssvikt 0 286 3

 - Antall søkndader om drenering, spes. Miljøtiltak og nydyrking 62 46 32

 - Nyrdyrking (dekar) 11 1 34

HAVN: 2017 2018 2019

Anløp (antall)eks cruiseskip 2 215 2 275 2 162

Godsmengde over havnen (1.000 tonn) 1 391 1 061 1 060

Antall cruiseskip 0 0 1

Passasjerer over havnen (antall i 1.000) 1 363 1 429 1 524

Personbiler over havnen (antall) 409 248 436 855 465 673

Trailere over havnen (antall) (tellemåte endret fra fergeselskapet) 11 225 9 967 9 345

Busser over havnen (antall) 1 526 1 467 1 381

Antall off. småbåtplasser 709 682 699

Antall utleide off. småbåtplasser 633 619 655

Barnehagene har tatt i bruk et
nytt digitalt kommunikasjonsverktøy 
som kalles SPOR. Med denne løsningen 
kan blant annet enkelt formidle beskjeder 
og bilder til de foresatte.

OPPVEKST OG KUNNSKAP
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Rektor på Byskolen, Geir Fyllingsnes tar imot 
spente 1. klassinger til første skoledag. 
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Barnehage
Sandefjord kommune ferdigstilte våren 2019 en standard 
for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud til alle 
barn. Standarden ble utarbeidet gjennom et samarbeid 
mellom private og kommunale barnehager, barnehage-
myndigheten og fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret. 
Standarden vil ligge til grunn for det pedagogiske arbeidet 
som gjøres i barnehagene frem til 2022.

Det er utarbeidet standard for fire viktige områder basert 
på sentrale satsingsområder for barnehagesektoren og 
de lokale politiske målene:

 � Barnehagen som lærende organisasjon

 � Inkluderende fellesskap

 � Språk og kommunikasjon

 � Lek og læring

Standarden inneholder mål, kjernekomponenter og 
kjennetegn på god praksis for alle områdene. 

Desentralisert ordning – 
lokal kompetanseutvikling
Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler 
sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert 
kompetanseutvikling. Den regionale ordningen for 
kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid 
mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, 
universiteter og høgskoler, fylkesmennene og andre 
aktører.

I Sandefjord er det utarbeidet en lokal kompetanseplan 
som tar utgangspunkt i kommunens standard for et godt 
barnehagetilbud, og den nasjonale strategien for 
kompetanseheving. Kommunale og private barnehager 
har samarbeidet om planen, og 52 av kommunens barne-
hager deltar i kompetansehevingen.

Kompetanseheving for ledere
For å styrke den pedagogiske ledelsen i barnehagene 
ble det inngått samarbeid med OsloMet – Storbyuniver-

sitet om et utdanningstilbud på masternivå for de 
pedagogiske lederne i barnehagene. Studiet har fått 
betegnelsen PLUS-15 og tilbys alle pedagogiske 
ledere. I 2019 startet 35 studenter fra de 
kommunale barne-hagene på studiet som gir 15 
studiepoeng.

Minoritetsspråklige barn i 
barnehage
Sandefjord kommune startet i 2018 et prosjekt 
for å arbeide aktivt for økt barnehagedeltakelse 
blant minoritetsspråklige barn. Fra barnehageåret 
2018/2019 til 2019/2020 fikk 55 flere minoritets-
språklige barn plass i barnehage i Sandefjord. 
Dette innebærer en økning på ti prosent, og 
prosjektet anses å ha hatt avgjørende betydning.
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SKOLE
Læringsbrett i 
undervisningen
Høsten 2020 trer nye 
læreplaner for grunn-
skolen i kraft der digitali-
sering fortsatt er en av de 
grunnleggende ferdighet-
ene og knyttes sterkere til 
kompetansemålene i fag. 
Digitalisering som ett av 
mange virkemidler skal 
bidra til økt læring for den 
enkelte elev. Skolen skal 
bidra til at elevene får god 
digital kompetanse, med 
evne til refleksjon og kritisk 
tenkning, kildevurdering og 
digital dømmekraft. 

For å kunne oppnå dette, fikk alle elever på første trinn 
høsten 2019 utdelt hvert sitt læringsbrett. Skole-hjem 
samarbeid er sentralt, og alle foresatte ble derfor invitert 
til informasjon- og opplæringsmøte i skolene. Alle lærere 
på første trinn har i tillegg fått særskilt opplæring i 
pedagogisk bruk av læringsbrettet, blant annet ved å 
delta i modelleringsøkter hvor god pedagogisk bruk og 
refleksjon har vært sentralt.

Desentralisert ordning – 
lokal kompetanseutvikling
Den desentraliserte ordningen skal bidra til at alle skole-
eiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak. Den 
viktigste kvalitetsutviklingen i skolen skjer lokalt, og stat-
lige virkemidler skal støtte opp om kommunens kapasitet 
til å ta ansvar for å utvikle egne skoler. 

Staten gir økonomisk støtte via fylkesmannen til 
skoleeiere og UH, og midlene skal brukes på en måte 
som styrker samarbeidet mellom universiteter og 
høyskoler og skolen.

I Sandefjord er lokal modell utviklet i samarbeid mellom 
en kommunal arbeidsgruppe og lokalt UH, UiS. Modellen 
som er utviklet gir alle lærere og ledere kompetanse-
utvikling i utforskende metoder til bruk i klasserommet 
som forberedelse fram mot nye læreplaner høsten 2020. 

Kompetanseheving for ledere
Skoleledere i Sandefjord har gjennom flere samlinger og 
samarbeid utviklet kompetanse i bruk av to ledelsesverk-
tøy som omhandler skolevandring, og hvordan bygge og 
bevare tillit i kommunikasjon med andre. Verktøyene det 
er gitt kompetanse på er Learning Walks (LW) og Open 
to Learning (OTL). Det er søkt og tildelt OU-midler for 
kompetansehevingen.

Kommunalområdet har i tillegg selv utviklet et opp-
læringsløp og introduksjonsprogram for nye ledere i 
Sandefjordskolen. Dette gjennomføres ved hjelp av 
interne ressurser, og med bistand fra blant annet HR. 
Opplæringen omfatter felles samlinger med ulikt faglig 
innhold og tildeling av mentorer. Det gjennomføres 
evalueringer av programmet årlig som gir verdifulle 
innspill til videre drift. 

PPT
I 2019 mottok tjenesten 609 henvisninger for utredning, 
veiledning og sakkyndig vurdering, i tillegg til samarbeid 
rundt barn/elever med omfattende hjelpebehov. Hver uke 
gjennomføres drøftingsmøter med foresatte, barnehager 
og skoler. 

PPT bistår barnehager og skoler i arbeidet med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling, dette for å 
hindre at barn og elever utvikler vansker, og får raskt 
hjelp. PPT har i 2019 gjennomført fagdager for skoler 
og barnehager. 

Etter flere år med lang saksbehandlingstid, nådde PPT 
i 2019 målet om at saksbehandlingen skulle være i tråd 
med lovkravene. 

PPT, skole og Statped har i 2019 fullført et samarbeid 
om barn med matematikkvansker, knyttet til 
realfagskommuneprosjektet «Tett på realfag». PPT 
deltar også i koordinerende enhet. PPT har videre 
etablert gode samarbeidsrutiner med NAV, Fønix, 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og 
Habiliteringstjenesten.
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NØKKELTALL BARNEHAGE
Barnehager 2017 2018 2019

Antall Andel Antall Andel Antall Andel

Kommunale 22 37 % 22 37 % 22 37 %

Private 37 63 % 37 63 % 37 63 %

Barnehagedekning 2017 2018 2019

Antall Antall Antall

Barn under tre år 1057 1062 1064

Barn over tre år 1972 1981 2004

Minoritetsspråklige barn 2017 2018 2019

Antall Antall Antall

Barn under tre år 153 157 181

Barn over tre år 379 393 424

Barn som mottar 
spesialpedagogisk hjelp 2017 2018 2019

Antall Andel Antall Andel Antall Andel

Barn under tre år 4 0,4 % 8 0,8 % 14 1,3 %

Barn over tre år 96 4,9 % 92 4,6 % 117 5,8 %

NØKKELTALL SKOLE
Skoler 2017 2018 2019

Antall Antall Antall

Barneskoler 21 21 21

Ungdomsskoler 6 6 6

Elever 2017 2018 2019

Antall Antall Antall

1. -   4. trinn 2790 2823 2801

5. -   7. trinn 2177 2135 2134

8. - 10. trinn 2102 2141 2175

FAKTABOKS 2017 2018 2019

Barnehager
antall kommunale barnehager 22 22 22
antall barn i kommunale barnehager 1158 1126 1146

antall private barnehager 37 37 37
antall barn i private barnehager 1917 1917 1922

Barnetrinnet
antall barneskoler 21 21 21
antall elever 1.-4. trinn 2790 2823 2801
antall elever 5.-7. trinn 2177 2135 2134

Ungdomstrinnet
antall ungdomsskoler 6 6 6
antall elever 8.-10. trinn 2102 2141 2175

Oppvekst og kunnskap Oppvekst og kunnskap
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Biblioteket i Stokke ble tilrettelagt for meråpent i 2019. 
Dette bildet er tatt utenfor biblioteket i Andebu, som var 
først ute med selvbetjening på kveldstid.   

ÅRSRAPPORT 2019 ÅRSRAPPORT 2019

Kultur- og fritidstilbudet – 
Arbeid for god folkehelse i praksis

Blant begivenhetene fra 2019 var kåringen av Bugården 
Ishall som «Årets idrettsanlegg 2019», parkanlegg og 
isbane åpnet i Thor Dahls gate, Sandefjord kino ble kåret 
til «Årets kino - liten klasse», Stokke frivilligsentral ble 
etablert og strategisk kultur-, idrett-, og fritidsplan for 
perioden 2019-2031, ble vedtatt.

Bibliotek
Sandefjordbibliotekene består av Andebu, Sandefjord og 
Stokke bibliotek. Her finner man kunnskap og infor-
masjon, og biblioteket arbeider med aktiv formidling, 
gjennomfører arrangementer, samtaler og debatter. 
Biblioteket tilbyr et bredt utvalg av bøker, aviser, tids-
skrifter og filmer til utlån. Digitale kilder er tilgjengelig 
for publikum.

Biblioteket som læringsarena tilbyr studieplasser til 
studenter, samtidig som det foregår mye litteratur-
formidling ute i skolene og barnehagene. Lesekampanjen 
«Sommerles» rettet mot barn, er et målrettet tiltak for å 
styrke leseferdigheten. 2019 ble et rekordår da 35 prosent 
av Sandefjords skolebarn deltok, og fra juni til august 
deltok 1846 leseglade barn, en dobling fra 2017. 

Kulturformidling, kulturhus og 
kulturopplevelser
Hjertnes kulturhus er kommunens kulturelle storstue, 
og blant landets flotteste kulturhus. Hjertnes er et sam-
brukshus for kino, kulturarrangementer, konferanser o.l., 
og rommer tre saler og et uteamfi, samt en lavterskel-
scene i foajeen. Sal I kan ha inntil 800 sitteplasser, sal II 
og III har henholdsvis 161 og 55 sitteplasser, og Hjertnes 
Amfi1 (uteamfiet) har totalt 800 sitteplasser og kan huse 
ca. 1.200 stående publikummere.

Kulturhuset nærmer seg 45 år og har vært gjennom 

omfattende rehabilitering de seneste årene. I 2019 ble 
nytt scenegulv sluttført, inkludert oppgradering av linjer 
og kabling.

Årlige svingninger i kinobesøket skyldes i hovedsak 
tilbudet av filmer. Den mest besøkte filmen i 2019 var 
«Løvenes konge» med 6.209 besøk. Sandefjord kino ble 
kåret til «Årets kino - liten klasse». 
Kommunens hovedfokus er å leie ut Hjertnes kulturhus 
og andre kommunale arenaer og anlegg til eksterne 
arrangører. Blant høydepunktene i 2019 var Vestfold 
Symfoniorkesters oppsetting av «Macbeth», Minifjorden 
barnefestival og Sandefjord Teaterforenings «The Wiz». 
SPEIL er kommunens egen festaften. Kommunens kul-
turpris, barne- og ungdomspris, idrettspris, inkluderings-
pris og ærespris blir delt ut under SPEIL. Frivilligprisen 
blir delt ut av Sandefjord Frivilligsentral.

KULTUR, IDRETT OG FRITID

Kultur, idrett og fritid
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Speil 2019. Årets ærespris gikk til Gunnbjørn Tangen. 
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Stella Polaris har ansvar for drift av Varden grendehus 
og tiltak for barn og unge i Vardenområdet, mens Frilynt 
Norge har ansvar for tiltak for uorganisert ungdom i 
Napergården. Begge organisasjonene mottar faste drifts-
tilskudd fra kommunen. Fra 1. januar ble det inngått 
avtale med Fjorden Kulturdrift AS om drift av Verdens-
teateret.

Barn og unge er en prioritert målgruppe. Kommunen 
har mange tilbud for denne gruppen, som Barnas 
kulturprogram, Den kulturelle skolesekken, Markedet 
for scenekunst, Ung kultur møtes (UKM). Opplevelses-
kortet skal fremme inkludering og utjevne forskjeller i 
barn og unges muligheter for kulturelle opplevelser og 
deltakelse. Ledsagerbeviset er beregnet på personer med 
nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne 
delta på arrangementer av ulik karakter.

Kultur og kunst er også viktig for eldres trivsel og livs-
standard, og tilbud til denne målgruppen gis gjennom 
Den kulturelle vandringsstaven.  

Frivillige organisasjoner er en del av den kulturelle «ryg-
graden» i kommunen og mottar derfor tilskudd til 
sin virksomhet.

Frivilligsentralene skal være et levende og attraktivt 
møtested for frivillige og brukere, stimulere til samfunns-
nyttig arbeid, hvor kompetanseheving og motivasjon til 
mestring tilbys. Stokke frivilligsentral ble etablert i 2019.

Historie og identitet
Sandefjordmuseene er en del av Vestfoldmuseene IKS, 
men kommunen eier fortsatt museenes gjenstander og 
bygninger. 

Oppvekst- og nærmiljø 
Nærdemokratiordningen skal sikre lokal medvirkning. 
Det er 20 nærmiljøutvalg i kommunen, ett i hver barne-
skolekrets, og de har hovedfokus på barn og unge, men 
omfatter alle innbyggere i lokalmiljøet. NMUene er 
viktige aktører, og er innarbeidet som høringspart i alle 
planprosesser. Kort informasjonstekst på 13 språk er 
utarbeidet. 

Nærmiljøutvalgene får tilskudd fra kommunen, og 
midlene skal gå til sosiale og fysiske tiltak i deres 
områder, i tråd med vedtektene.

Lekeplasser er sentrale møteplasser, og det pågår 
løpende rehabiliteringer. I 2019 ble lekeplasser ved 
skolene Andebu, Ramsun og Melsom oppgradert i 
samarbeid med FAU og NMU. Lekeplasser på Lasken og 
i Krokenskogen ble også oppgradert. 

I Badeparken og i ballbingen på Framnes ble det lagt nytt 
kunstgressdekke.

Frivillige lag og foreninger mottar tilskudd til sin 
virksomhet. 

Nærmiljøutvalgene bidrar til å skape lokale møteplasser der 
folk samles,har det hyggelig og bygger godt naboskap. Slik de 
har gjort her i Kodal. 
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Parker og plasser
Kommunens mange parker og plasser er arenaer for 
aktivitet, lek og rekreasjon, og benyttes til ulike arrange-
menter. De fungerer som møteplasser, og er en viktig del 
av arbeidet for en miljøvennlig, grønn kommune. 

I Badeparken i 2019 var det et 20-talls arrangementer, 
bl.a. «VM i labyrint» i regi av Sandefjord orienterings-
klubb, «Stafett for livet» v/ Kreftforeningen, og
Fjordfesten.  

Det ble etablert et nytt parkanlegg med kunstfrossen 
isflate i Thor Dahls gate i 2019, og plan for Sentrums-
jordet – Andebu sentrumspark ble sluttført. Arbeidet 
med etablering av parken er igangsatt, og skal etter 
planen sluttføres i 2020. 

Idrett, friluftsliv og rekreasjon 
Kommunen har en viktig rolle med å legge til rette for 
gode og tidsmessige idretts- og friluftsanlegg, mens loka-
le lag og foreninger fyller disse med aktivitet.  

I 2019 gjennomgikk Gamle Stadion (fotballstadion med 
kunstgress) full rehabilitering. Det ble etablert bane for 
softball på Framnes, i Virik idrettspark ble 7-kunstgress-
bane rehabilitert, og på Haukerød kom det ny belysning 
på parkeringsplassen. 
 
Det er gjennomført flere ulike tilretteleggingstiltak på 
friområder, bl.a. er det etablert solide grillplasser på 
Hjertnesstranda, Stub, Brunstad og i Bokemoa. Gapahuk 
ble etablert på friområdet på Langeby i et samarbeid 
med Sandefjord turistforening. Det ble montert person-
tellere for å registrere antall som benytter friområdet i 
Melsomvik og på Rosnesodden. Dette vil kunne gi viktig 
informasjon for fremtidig forvaltning av friområdene. 
På Yxney er det de siste årene registrert ca. 72-73.000 
passeringer pr. år. I snitt utgjør dette ca. 200 daglige 
passeringer. Hovedbruken er i vår- og sommerhalvåret. 

Bugårdsparken er kommunens sentralanlegg for idrett, 
og er et flott og mye benyttet rekreasjonsområde. Det 
er mer enn 30 ulike idretter som har aktiviteter her, og 
arrangementene varierer fra friidretts- og fotballskoler 
til NM i bueskyting. Videreutvikling av anleggene fortsatte 
i 2019, med ny bocciabane, flytting av eksisterende 
fektepitch og etablering av ny pitch og utskifting av 
rennelister i svømmehallen. Frisbeegolfbanen ble 
oppgradert til 18 «hull», og det ble satt opp gjerde ved 
bueskytterbanen.  
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Dammene i Bugården omfattes av stor interesse, og 
det ble utarbeidet en masteroppgave med tema 
Bugårdsdammen. 

Bugården Ishall ble kåret til «Årets idretts-
anlegg 2019». Ishallen er svært populær, og sesongen 
og åpningstider ble utvidet i 2019. 

Det ble oppdatert hovedtavler for Kyststiene langs 
Vestfjorden og Sundåsen friområde, og «De grønne 
turene» er gjennomført i samarbeid med frivillige 
entusiaster. 

Gravlunder og kirkegårder
Sandefjord er en av få kommuner i Norge som er 
gravplassmyndighet, etter avtale med Sandefjord 
kirkelige fellesråd. Det betyr at Sandefjord kommune har 
ansvar for tildeling av gravsteder og øvrige forvaltning av 
gravplasser og kirkegårder, totalt 11 stk. Kommunen 
tilbyr stell av bed på grav mot betaling. Det er totalt ca. 
26.600 gravsteder fordelt på ca. 12.200 festere.

Kommunen har ansvar for gravlegging av personer uten 
pårørende, og det var to begravelser i 2019.

Kirker, tros og livssynssamfunn 
Kirker og trossamfunn er en viktig del av vår kulturarv, 
med gudstjenester og samlinger for medlemmer, og 
utførelse av kirkelige handlinger og seremonier for 
kommunens innbyggere, fra vugge til grav. Kirker, 
tros- og livssynssamfunn er aktive i sosial omsorg for 
innbyggere i kommunen, og innenfor kulturlivet, med 
konserter o.a. kulturtilbud. 

NØKKELTALL KULTUR, IDRETT OG FRITID
TILSKUDDSORDNINGER

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 2018 2019

Antall foreninger - idrett og friluftsliv 66 61 65

Antall foreninger - kultur, barn og ungdom 95 91 92

Antall frivillige lag og foreninger totalt 161 152 157

Medlemstall:

Antall barn og unge opp til 20 år - idrett og friluftsliv 7 481 7 290 7 593

Antall barn og unge opp til 20 år - kultur, barn og ungdom 2 571 2 106 2 040

Antall medlemmer totalt 28 276 27 009 25 130

Antall tildelte prosjekttilskudd – idrett 22 21 26

Antall tildelte prosjekttilskudd - kultur 71 81 82

Antall tildelte tilskudd til større arrangementer om sommeren 19 15 21

Spillemiddelsøknader 2018 2019 2020*

Ordinære  47 54 46

Nærmiljøanlegg 13 8 11

Kulturanlegg 3 3 2

* Søknader behandles i kommunen året før det søkes til fylkeskommunen.

IDRETT, FRILUFTSLIV OG REKREASJON, Sandefjord svømmehall 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 2018 2019

Besøk barn 32 697 27 280 30 717

Besøk voksne 43 154 40 710 42 239

Sum betalende besøk 75 851 67 990 72 956

Skolesvømming 43 100 43 600 44 100

Besøk lag, foreninger og babysvømming 21 200 21 700 21 600

Sum besøk i alt 140 151 133 290 138 656

Besøket i svømmehallen varierer med været, og besøket sommeren 2019 ble høyere enn forventet. Det er 
igangsatt kurs for vanntilvenning for barnehagebarn, og som følge av at svømmehallen på Bokemoa har 
vært stengt pga. rehabilitering, har elever fra Stokke hatt deler av sin svømmeopplæring i svømmehallen.
Økning i totalen skyldes nok en mild vinter. Barnehagene blir nå registrert mer nøyaktig enn før.

KIRKER, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 2018 2019

Antall medlemmer i Den norske kirke 43 355 42 958 42 581

Antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn 
med tilskudd 8 008 8 373 8 667

Sum antall medlemmer 51 363 51 331 51 248

GRAVLUNDER OG KIRKEGÅRDER

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 2 018 2019

Antall begravelser og bisettelser 476 501 482

Antall kremasjoner 271 318 230

Antall gravsteder med vedlikehold 3 234 3 196 3 168

Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid

Kirkespiret på Høyjord stavkirke
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BIBLIOTEK

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 2018 2019

Antall besøk: 276.271 261.011 274.417

Antall utlån 310.058 214.344 225.300

Antall utlån ebøker 10.400 10.104 10.500

Antall arrangementer inkl. opplegg for skoler og barnehager 484 344 562

Antall besøk 16.661

Etter åpning av «meråpent» bibliotek i Andebu i desember 2018, har besøk og utlån økt kraftig. Besøket har økt med 
ca. 33%, og utlånet med ca. 15%. Det er samme tendens ved Stokke bibliotek. Her ble det tilrettelagt for «meråpent» 
bibliotek i begynnelsen av desember. Det blir etablert «meråpent» bibliotek i Sandefjord i løpet av 2020.  

Økningen i antall arrangementer skyldes mer aktivitet, men også at det er innført ny rapporteringsrutine. 

Av totalt antall arrangementer var 311 for barn og unge, og disse er registrert med 9.915 besøk. 

KULTURFORMIDLING, KULTURHUS OG KULTUROPPLEVELSER

Hjertnes kulturhus inkl. kino

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 2018 2019

Antall arrangementer 125 119 155

Antall kurs, konferanser mv. 26 28 27

Antall besøk/publikum 55 500 43 129 45 916

Antall kinoforestillinger 3 423 3 365 3 403

Antall besøk 87 517 94 246 82 242

Den Store Kinodagen 2 405 3 230 2 389

Nedgangen i kinobesøket skyldes i all hovedsak fraværet av norske filmsuksesser. Besøket på norske filmer falt med 
hele 32% fra 2018 til 2019.        

Hollywood leverte stort sett det de lovte.        

Sandefjord kino ble kåret til «Årets Kino - liten klasse», basert på Den Store Kinodagen 2 november,  selv om besøket 
ble lavere enn i 2018 (rekordår).        

KULTURPRODUKSJONER

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 2018 2019

Markedet for Scenekunst

Antall visninger 23 27 25

Antall oppkjøpere 240 245 250

Antall besøk 2 754 2 600 2 100

Barnas kulturprogram

Antall forestillinger 14 10 22

Antall besøk 1 181 905 1 358

KULTURFORMIDLING

Aktivitetstall og - indikatorer 2017 (Sfj) 2018 2019

Den kulturelle skolesekken

Antall grunnskoler - 33 33

Antall elever i grunnskolen - 7 533 7 596

Antall produksjoner - 24 18

Den kulturelle vandringsstaven 

Antall arrangementer, kino, turer 103 110 66

Antall besøk 500 600 600

Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid
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START 
START er et gratis tilbud til alle som har planer 
om å starte, har startet egen bedrift, eller ønsker 
å utvikle bedriften. Dette er et samarbeid mellom 
kommunene i Vestfold, det private næringslivet og 
virkemiddelapparatet, med mål om å skape flere 
robuste bedrifter som overlever over tid. 

Gjennom START tilbys kompetanse fra et stort 
nettverk av offentlige og private fagpersoner. 
I 2019 bidro START-nettverket med over 70 timer 
gratis etablererkurs der i overkant av 950 
etablerere deltok. I tillegg hadde 300 etablerere 
møte med START-veilederne i kommunene. 
Sandefjord kommune er vertskommune for 
ordningen.

Grenseløse muligheter 
Som en del av sin satsning på næringsutvikling, bidrar kommunen i flere lokale 
og regionale prosjekter:
Grenseløse Muligheter (Med slagordet «Tenk stort – Tenk Sandefjord») er et samarbeidsprosjekt 
mellom kommunen og næringslivet i Sandefjord. Sandefjord Næringsforening har prosjektansvaret og 
prosjektleder er ansatt der. Målet er å gjøre Sandefjord synlig, bidra til vekst, stolthet og engasjement, 
og få mennesker og selskaper til å flytte hit. Flere enn 70 bedrifter/organisasjoner og kommunen har 
vært med på spleiselaget.
Prosjektperioden var i utgangspunktet på tre år, årene 2015-2017. Næringslivet ønsker å videreføre 
prosjektet og har invitert Sandefjord kommune til videre samarbeid om finansieringen. Det er vedtatt å 
videreføre prosjektet ut 2020.

Det har blitt tradisjon at Sandefjord kommune sammen med Sandefjord Næringsforening 
arrangerer storfrokostmøte i januar – et arrangement som trekker godt over 400 deltakere 
fra Sandefjords næringsliv.

Sandefjord kommune skal være en positiv og profesjonell samarbeidspartner og 
tilrettelegger for næringslivet. Kommunens strategiske næringsplan gir overordnede 
føringer og viser satsningsområder med mål og strategiske valg. Alt for å nå ambisjonen 
om at vår kommune skal være en av landets beste kommuner på næringsutvikling.
Dette gjelder både arealmessig og samfunnsmessig. 

Sandefjord kommune har fokus på å tilrettelegge for bedrifter som er etablert her, 
bedrifter som ønsker å flytte hit og helt nye bedrifter som skapes i kommunen vår. 
Kommunen har som mål at antall arbeidsplasser skal ha en større prosentvis økning 
enn befolkningsveksten.

ÅRSRAPPORT 2019 ÅRSRAPPORT 2019

Næring
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Visit Vestfold
Sandefjord kommune kjøper administrative tjenester 
innen reiseliv fra Visit Vestfold.  Visit Vestfold jobber for 
å synliggjøre Vestfolds opplevelser og attraktivitet som 
reisemål.

Digivant – 
Digital innovasjon i varehandelssystemet

Digivant er et samarbeidsprosjekt mellom USN, 
Sandefjord kommune, Sandefjord Næringsforening, 
Sandefjord Byen Vår og en rekke andre bedrifter og 
aktører lokalt og regionalt. Prosjektet forsker på 
digitalisering av varehandelen. Det legges særlig vekt 
på hvordan de globale plattformaktørene som Amazon 
påvirker tradisjonell varehandel og netthandel. 
Gjennom en treårig prosjektperiode skal det også 
utarbeides konkrete verktøy for å møte de globale 
plattformaktørene. Prosjektet jobber i tillegg med å 
utvikle en netthandelsklynge med base i Sandefjord.

Sosiale entreprenører
Sandefjord kommune skal være en foregangskommune 
for sosialt entreprenørskap. Vi skal videreutvikle samar-
beidet med våre eksisterende sosiale entreprenører og 
legge til rette for nye. I 2019 etablerte SoSenteriet seg på 
Gründeriet. Sosenteriet er et klyngesamarbeid for sam-
skaping og sosialt entreprenørskap i Vestfold og 
Telemark, som støttes økonomisk og praktisk av 
Sandefjord kommune.

Bedriftsbesøk
Sandefjord kommune skal ha rollen som vertskap for 
næringslivet. I en slik rolle er det viktig at aktørene i næ-
ringslivet blir sett og hørt, og at vi har et godt og 
reglemessig samarbeid. Et av tiltakene for å ha dialog 
med næringslivet er bedriftsbesøk. Næringsseksjonen 
gjennomførte over 30 slike besøk i 2019. 

Ny kommuneplan
Ny kommuneplan for Sandefjord ble vedtatt av 
kommunestyret 24. september. Kommuneplanen 
består av en samfunnsdel, handlingsdel og arealdel 
med kart og bestemmelser. Den er kommunens 
øverste styringsdokument, og peker ut retningen for 
videre utvikling av kommunen. 

Prosessen startet høsten 2017, og underveis har det 
vært blant annet 10 åpne folkemøter, elevrådene ved 
ungdomsskolene har deltatt på medvirkningsverksteder 
og det har vært møter med frivillige lag og foreninger i 
tillegg til åpne kontordager på biblioteket. På møtene ble 
det diskutert hvordan innbyggerne ønsket at framtidens 
Sandefjord skulle være, med utgangspunkt i begreper 
som trygghet, bærekraft, det gode liv mm. FNs 
bærekraftsmål ble valgt som rammer for arbeidet, 
og illustrasjonen på forsiden av kommuneplanen 
(kommuneblomsten) er utviklet for å vise hvordan 
Sandefjords innbyggere er en del av de globale målene.  

Skal kommunen planlegge for de neste ti årene, er det viktig at ungdommen også får sagt sitt. 
Her er det representanter fra elevrådene på alle ungdomsskolene i kommunen som kommer 
med sine innspill. 
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Sandefjord næringsforum
Sandefjord Næringsforum er et samarbeidsforum 
mellom Sandefjord kommune og næringslivet. Det er 
ordfører som leder forumet, som for øvrig består av San-
defjord Næringsforening, Sandefjord Byen Vår og Sande-
fjord Håndverk- og Industriforening. Fra 
kommunens administrasjon møter rådmann, næringssjef 
og næringslivskoordinator. Sandefjord Næringsforum 
skal ta initiativ til, og gjennomføre tiltak til beste for 
bedrifter og næringslivet – dette gjelder mindre 
prosjekter som kan gjennomføres umiddelbart og større 
prosjekter som krever politisk behandling.

Eksempler på tidligere og pågående felles prosjekter:

 � Grenseløse Muligheter

 � Gründeriet

 � Utbedring av Thor Dahls gate

 � Deltakelse på oljemessa i Stavanger

 � Deltakelse Arendalsuka

 � SmartBy Sandefjord

 � Gründerbyen Sandefjord
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Takket være økt tilskudd fra kommunen kunne Gründeriet 
nesten doble størrelsen på lokalene i sentrum. I januar klippet 
ordføreren snora under åpningen av de utvidede kontorlokalene. 

Næring Næring
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Digitalisering
Hovedsatsingen for digitalisering i 2019 var forenkling for 
innbyggerne og effektivisering av kommunens tjenester 
ved hjelp av teknologi. 
 
Innenfor helse skjer det en omfattende satsing på velferd-
steknologi. Nye digitale trygghetsalarmer er utlevert, og 
dette fortsetter i 2020. Velferdsteknologi er en vesentlig 
del av «Leve hele Livet», som skal bidra til at flere eldre 
kan fortsette å bo hjemme uten innleggelse på sykehjem. 
Hjemmetjenesten og institusjonene fortsetter å jobbe 
med mange ulike digitale verktøy, og kommunen er aktivt 
involvert i de statlige innovasjonene som skjer. 

I skole og barnehage har det i 2019 blitt jobbet med å 
videreutvikle plattformene for dialog mellom skole/
barnehage og hjem, og i skolen har nå alle elevene 
enkel tilgang til pc og nettbrett. 
 
I 2019 ble kommunens Innbyggerapp, (bildet til høyre)
Sandefjord Innbygger, lansert. Ved utgangen av 2019 har 
over 9000 lastet denne ned, med ca 1000 aktive brukere 
hver uke. Innbyggerappen er tilpasset slik at den enkelte 
skal kunne få relevant informasjon, basert på egne valg 
og interesser. Kommunen sender ut push-varsler jevnlig, 
og integrerer data fra ulike sensorer og målinger. 
Badetemperaturer, snødybder, brøyteinfo, flomvarsler 
mv sendes ut i Sandefjord Innbygger. Informasjon fra 
frivillige lag og foreninger, kinoprogam og en lang rekke 
med annen informasjon er tilgjengelig i appen. Fo
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enKommunen har fått to priser (Nordic Edge og Smartby Awards) for sin satsing på innbyggerdialog 
og smartby. IKT-leder Sondre Andersen og prosjektleder for digitalisering og nye løsninger, 

Lars Petter Kjær gjør klar til åpning av Thor Dahls gate, Norges smarteste gate. 
Sensorteknologi, smarte søplebøtter, smart ledbelysning og berøringsskjermer 

utgjør deler av konseptet. 
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Automatiske multidosedispensere forenkler hverdagen for eldre som trenger bistand i hjemmet. 

Næring Næring
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ORGANISASJON OG HR
Lederopplæring 
Organisasjon og HR arrangerer HR-forum for alle ledere 
en gang per måned. Her gis det opplæring i rutiner, 
retningslinjer og arbeidsrettslige tema. Hvert år arrange-
res lovpålagt HMS opplæring for ledere og 40 timers HMS 
kurs for verneombud og AMU-medlemmer. Organisasjon 
og HR bistår rådmann med lederopplæring og samlinger 
for utvidet ledergruppe. I 2019 ble det også arrangert 
opplæring av alle ledere i rekruttering, samt fellesopp-
læring for ledere og tillitsvalgte i Hovedavtalens 
bestemmelser.

Arbeidsmiljødag 
15. mai ble arbeidsmiljødagen arrangert i Hjertnes, med 
600 ledere, tillitsvalgte og verneombud til stede. Årets 
foredragsholdere var rådmann Bjørn Gudbjørgsrud, 
tidligere leder av Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth 
og leder av Hypokonderklinikken, Ingvard Wilhelmsen. 
Sandefjord kommunens arbeidsmiljøpris 2019 på 
kr 50 000 ble tildelt Budalen bofellesskap.

Lærlinger
Kommunen har totalt 82 lærlinger (ti nye ble vedtatt i 
2019) Organisasjon og HR koordinerer lærlingeordning 
i tett samarbeid med Opplæringskontoret for offentlig 
sektor.

10-FAKTOR 
Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR gjennomføres 
hvert annet år. Årets undersøkelse ga en svarprosent 
på 82 (83 prosent i 2017). Undersøkelsen er primært et 
verktøy for å støtte medvirkningsbaserte prosesser for 
utvikling av arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø er en 
viktig forutsetning for å løse virksomhetens oppdrag på 
en hensiktsmessig måte. Organisasjon og HR har et 
overordnet ansvar for å koordinere dette arbeidet, samt 
å bistå kommunalområdene. 

Nærværsprosjekt
Nærværsprosjektet 2018-2019 er en økt innsats for å nå 
kommunens mål om et sykefravær på 6,5 prosent, og er 
et samarbeid mellom kommunen, bedriftshelsetjenesten, 
NAV Sandefjord og NAV arbeidslivssenter. I prosjekt-
perioden vil det rettes en økt innsats mot de tjeneste-
stedene som har høyt sykefravær og/eller lav skår på 
mestringsklima i medarbeidersundersøkelsen. Dette 
omfatter totalt 95 tjenestesteder. Prosjektet skal sikre 
systematisk jobbing, samt kontroll med ressursbruk og 
kostnader. 

Ledersamling for tjenestesteder der sykefravær er over 
9 prosent ble arrangert 11. desember. Fokuset var å 
identifisere årsaker til fravær og tiltak som kan være med 

De glade vinnerne av årets Arbeidsmiljøpris 2019: 
Budalen bofellesskap
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på å redusere fraværet fremover. 
HR-fagprisen 2019 ble gitt av arbeidsgiverforumet i KS - 
Buskerud, Telemark og Vestfold til Sandefjord kommune 
med bakgrunn i godt faglig bidrag inn i KS-BTV-nettverket 
vedrørende rekruttering «Hvordan sikre rett person på 
rett plass». 

Medarbeiderne ved PPT viser at godt humør er en viktig faktor i 
et godt arbeidsmiljø. 
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IKT-lærlingene på rådhuset gjør en viktig jobb, ikke minst som 
helpdesk for kommunens mange databrukere. 
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Kommunelekene 2019 ble arrangert 15. august for alle 
kommunalt ansatte i Bugårdsparken. 
Kommunelekene er en dag med fokus på fysisk aktivitet 
og sosialt fellesskap.

Organisasjon og HR
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Alle foto: Eivinn Ueland
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FOLKEVALGTE 

Folkevalgte
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KOMMUNESTYRET 2019 – 2023 

Bjørn Ole Gleditsch (H) 
ordfører

Bjarne Sommerstad (SP) 
varaordfører

Ida Cathrine Nilsen (SP) Jon Folkvord (SP)

Bjørn Orerød (AP) Katrin Bergly (AP)

Lise-Marie Sommerstad 
(SP)

Trine Rønning (SP) Cathrine Andersen (FrP) Roy Standal (FrP)

Sondre Johan Wikran Larsen 
(RØDT)

Bror-Lennart Mentzoni (KrF)

Per-Eivind Johansen (H) Trond Clausen (H) Tor Steinar Matiassen (H) Thomas Mørk Bjørvik (H)

Hanne F. Børresen 
Johansen (H)

Yllka Neziri (H) Ellen Dyring Schjelderup (H) Erling Fredrik Sørhaug (H) Lars Viggo Holmen (H) Marit Langås Danielsen (H)

Anne C. (Tine) 
Kleive-Mathisen (H)

Dag Einar Kværhellen (H) Bjørn Hoelseth (H) Hilde Hoff Håkonsen (AP) Nils Ingar Aabol (AP) Arild Theimann (AP)

Birgit Pettersen (AP) Tor Hansen (AP) Pournima Namdeo Patil 
(AP)

Per Reidar Karlsen (AP)

Kerim Jaber (AP) Steinar Mathias S. Mørken 
(AP)

Kjetil Olsen (AP)

Øyvind Lorentzen (FrP) Harry Gran (FrP)

Ina Coll Kjølmoen (MDG)

Charlotte Jahren Øverbye 
(SV)

Thore Sebastian Nielsen 
(SV)

Karin Virik (V) Peder Christian Sunde (V) Camilla B. Johannessen (V) Odd Rune Langeland 
(MDG)

Anne Strømøy (H)

Sandefjord kommune | kommunestyret 2019 - 2023

H
us

tr
yk

ke
ri

et
 -

 0
6.

02
.2

02
0 

/  
72

4

Fo
to

: J
on

 E
ri

k 
An

de
rs

en



54 55ÅRSRAPPORT 2019 ÅRSRAPPORT 2019

Formannskapet 

Bjørn Ole Gleditsch
ordfører

 
Høyre

Bjarne Sommerstad
varaordfører Senterpartiet

Arild Theimann Arbeiderpartiet

Hilde Hoff Håkonsen Arbeiderpartiet

Nils Ingar Aabol Arbeiderpartiet

Anne Strømøy Høyre

Per-Eivind Johansen Høyre

Tor Steinar Mathiassen Høyre

Cathrine Andersen Fremskrittspartiet

Odd Rune Langeland Miljøpartiet De Grønne

Ida Cathrine Nilsen Senterpartiet

Charlotte Jahren Øverbye Sosialistisk Venstreparti

Karin Virik Venstre

Hovedutvalg for helse, 
sosial og omsorg
Harry Gran
utvalgsleder Fremskrittspartiet 

Erling Fredrik Sørhaug 
nestleder Høyre

Hilde Hoff Håkonsen Arbeiderpartiet

Katrin Bergly Arbeiderpartiet

Kerim Jaber Arbeiderpartiet

Tonje Elisabeth Egeberg Arbeiderpartiet

Anne Catrine (Tine) 
Kleive-Mathisen Høyre

Bjørn Hoelseth Høyre

Marit Langås Danielsen Høyre

Bror-Lennart Mentzoni Kristelig Folkeparti

Trine Rønning Senterpartiet

Thore Sebastian Nielsen Sosialistisk Venstreparti

Thomas Blix Venstre

Hovedutvalg for kultur, 
idrett og fritid 
(tidligere kultur, friluft, by- og stedsutvikling)

Ida Cathrine Nilsen 
utvalgsleder Senterpartiet

Hanne F. Børresen Johansen 
nestleder Høyre

Birgit Pettersen Arbeiderpartiet

Dag Henrik Skatteboe Arbeiderpartiet

Tor Hansen Arbeiderpartiet

Ellen Dyring Schjelderup Høyre

Mats Flåtten Høyre

Per-Eivind Johansen Høyre

Øyvind Lorentzen Fremskrittspartiet

Silje Larsen Miljøpartiet De Grønne

Silje Mikkelsen Rødt

Andreas Jørvum Svendsen Senterpartiet

Peder Christian Sunde Venstre

Hovedutvalg for miljø 
og plansaker
Cathrine Andersen
utvalgsleder Fremskrittspartiet

Trond Clausen
nestleder Høyre

Arild Theimann Arbeiderpartiet

Erina Bryn Kjær Arbeiderpartiet

Nils Ingar Aabol Arbeiderpartiet

Pournima Namdeo Patil Arbeiderpartiet

Henriette Elnan Steinsholt Høyre

Lars Viggo Holmen Høyre

Yllka Neziri Høyre

Monica Johansen Fremskrittspartiet

Odd Rune Langeland Miljøpartiet De Grønne

Jon Folkvord Senterpartiet

Karin Virik Venstre

Kommunestyret 2019 - 2023 Kommunestyret 2019 - 2023
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Hovedutvalg for kunnskap, 
barn og unge
(Tidligere hovedutvalg for oppvekst og kunnskap)

Anne Strømøy
utvalgsleder Høyre

Thomas Mørk Bjørvik
nestleder Høyre

Kjetil Olsen Arbeiderpartie

Per Reidar Karlsen Arbeiderpartiet

Silje Marie Kvernsmyr Arbeiderpartiet

Dag Einar Kværhellen Høyre

Åse Lill (Titti) Legland Høyre

Roy Standal Fremskrittspartiet

Ina Coll Kjølmoen Miljøpartiet De Grønne

Lise-Marie Sommerstad Senterpartiet

Jann Rygh Sivertsen Sosialistisk Venstreparti

Camilla Bilstad Johannessen Venstre

Administrasjonsutvalget

Cathrine Andersen
utvalgsleder Fremskrittspartiet

Tor Steinar Mathiassen
nestleder Høyre

Bjørn Orerød Arbeiderpartiet

Hilde Hoff Håkonsen Arbeiderpartiet

Bror-Lennart Mentzoni Kristelig Folkeparti

Anne Merete Sørensen Organisasjon

Laila Mythe Organisasjon

Kontrollutvalget

Arne Larsen - leder

Steinar Mathias S. Mørken - nestleder

Tale Haugan

Per Skorge

Grethe Østgård

Eldrerådet

Ragnar Klavenes – leder 

Berit Orerød – nestleder

Hugo Drewsen

Marit Wike Hansen

Randi Husa

Tor Vågnes Dahl

Per-Eivind Johansen

Rådet for personer med 
nedsatt funksjonsevne
Charlotte Jahren Øverbye - leder

Hans Hilding Hønsvall - nestleder

Gustav Løvenhjelm

Jan Erik Abrahamsen

Leif Nikolai Larsen

Sverre Kaare Lilloe

Synnøve Hansen

Tonje Furset

Tore Johan Knutsen

Solveig Marie Rød Aadne

Merete Bergan

Ungdomsrådet

Isa Vilde Sundet Hole - leder

Mikkel Bjørge Madsen - nestleder

Celina Torp Dahl

Johanne Vogt Ditmansen

Kaja Bu Myhre

Kristian Svanberg

Leander Næsvik

Nora Siljan

Oliana Faulkner

Oliver Alexander Wiersholm Kasbo

Petter Saga Andersen

Tiril Olivia Nyheim Slettingdalen

Kommunestyret 2019 - 2023 Kommunestyret 2019 - 2023
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