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I nnledning
Årsrapporten tar for seg fremdrift og status
for prosjekt kommunesammenslåing 201 6,
og har til hensikt å vise status på hvor
langt prosessen med å bygge en ny
kommune er kommet. Den har også til
hensikt å gi en tilbakemelding på
rådmannens oppfølging av
forhandlingsutvalgets utredning samt de
politiske vedtak i 201 6.

I tillegg til prosjektleder/ rådmannens egne
betraktninger, tar rapporten også o pp i seg
betraktninger fra tillitsvalgte,
vernetjenesten og fra leder av
fellesnemnda/ ordfører, som har fulgt
prosessen svært tett foregående år.
Hensikten er at flere sider av
sammenslåingsprosessen blir belyst, for
fortsatt å bidra til en åpen prosess o g sette
søkelys på viktige problemstillinger og
milepæler i prosessen så langt.
Rådmannen håper at leseren finner
årsrapporten både interessant og nyttig,
og at den gir leseren et innblikk i
prosessen tilknyttet etablering av en helt
ny kommune.

I tillegg til å slå sammen de tre
kommunene Stokke, Andebu og
Sandefjord, har det også vært foretatt en
grensejustering i Stokke. Deler av
kommunen ble fra og med 01.01.2017
flyttet til Tønsberg kommune, og det har
pågått en omfattende prosess knyttet til
grensejust eringen samtidig som
prosjektorganisasjonen har vært opptatt
med å bygge en helt ny kommune.
Grensejusteringen har derfor fått et eget
avsnitt også i denne årsrapporten.

Rapporten er bygd opp etter
organisasjonens ulike kommunalområder.
Den gir et innblikk i hvordan
innplasseringsprosessen har vært samtidig
som den søker å avdekke hvilke effektmål
som er satt for sammenslåingsprosessen
og i hvilken grad disse målene er nådd
hittil, samt hvilken plan som er satt for å nå
effektmålene på sikt.

I forbindelse med at det ble utarbeidet nye
kommunalområder, ble det samtidig satt
opp effektmål som
sammenslåingsprosessen har til hensikt å
skulle realisere, noe som også har vært
bakgrunn for hvordan man har valgt å
organisere ny kommune.

Både effektmålene og valgt
o rganisasjonsmodell bygger videre på
politiske føringer fra forhandlingsutvalgets
utredning for etablering av den nye
kommunen, og status på punkter i
utredningen er viet et eget kapittel i
årsrapporten.

Kommunesammenslåingsprosjektet har
pågått på siden av de tre formelle
organisasjonene som kommunene
Sandefjord, Stokke og Andebu har
representert. Prosjektleder har derfor ikke
samme formelle krav til å levere en
årsrapport som det en har for de tr e
foregående kommunene, der krav til
årsberetning er hjemlet i Kommunelovens
§ 48.

Likefult er det et behov for en årsrapport
knyttet til sammenslåingsprosjektet, slik at
forhold som er av vesentlig betydning for
den nye kommunen settes fokus på og
følges opp videre.

Det er i 201 6 levert enkelte statusrapporter
på prosjektet, men det foreligger per dags
dato ingen uttømmende, oppdatert
statusoversikt som viser hva som er utført
og hva som eventuelt gjenstår. Det vil
følgelig måtte etableres både en
rapporte ringsstruktur som gjenspeiler
behovet for en slik avrapportering samt et
internkontrollsystem som sikrer
rådmannen løpende kontroll over
aktiviteter knyttet opp mot
effektiviseringskrav som kommer i
kjølevannet av sammenslåingen.

Som første bærer av stafe ttpinnen knyttet
til sammenslåing opp mot
kommunereformen, har det vært foretatt
flere eksterne undersøkelser av SAS -

http://www.sandefjord.kommune.no/sammenslaing
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prosessen. Formålet har vært å lære av
tidligere og pågående
sammenslåingsprosesser, slik at man kan
finne eventuelle fallgruver og
suksess faktorer i
kommunesammenslåingsprosesser.

Årsrapporten har derfor også et eget
kapittel som ser med tilbakeblikk på
prosessen, slik at både den nye
kommunen samt andre i tilsvarende
situasjon kan bruke informasjonen som
foreligger i forbindelse med
om organisering og omstrukturering av
tjenester.

Bilde: SAS - ordførerne med signert søknad om sammenslåing
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Oppsummering ved prosjektleder/
rådmann
19.10.2016 var en svært viktig milepæl for
Stokke, Andebu og Sandefjord. Det var et
historisk og høytid elig øyeblikk da
kommunestyret i nye Sandefjord ble
konstituert.

Det er lagt ned et betydelig arbeid for at
nødvendige strukturer, rammer og
systemer skulle være på plass før den nye
kommunen trådte i kraft 01.01.2017. En
vesentlig del av arbeidet med
sam menslåingen ble gjennomført i 2016,
og prosjektet i sin helhet ble utført på drøyt
14 måneder. Til sammenligning med
tidligere kommunesammenslåinger, er
dette regnet for å være svært kort tid.

D et har derfor vært behov for stramme
prioriteringer ivurdering en av hva som
måtte være på plass før
sammenslåingstidspunktet og hva som
kunne vente til etterpå. Som en
konsekvens av dette, gjenstår fremdeles
en del arbeid også et halvt år inn i første
driftsår. Erfaringer fra SAS - prosessen er at
det er lurt å starte kartleggingsarbeid samt
tekniske forberedelser for hva som må
gjøres i prosjektperioden på et så tidlig
tidspunkt som mulig. Det anbefales også å
foreta en helhetlig ROS - analyse på et
tidlig tidspunkt for
sammenslåingsprosessen slik at man
retter oppmerks omhet på kritiske områder
og får oversikt over nødvendige
prioriteringer samt etablerer en tidslinje for
disse.

For å få kunnskap om den samlede
økonomiske situasjonen for de tre
kommunene, ble det utarbeidet et
«skyggebudsjett» høsten 2015 for den nye
kom munen basert på kommunenes
økonomiplaner for 2016 - 2019.
Skyggebudsjettet synliggjorde store
ulikheter mellom de gamle kommunene s
økonomiske situasjon og knyttet til ulik
prioritering og tjenestenivå og

tydeliggjorde behovet for betydelig
harmonisering av t jenestene.

Forhandlingsutvalgets utredning la vekt på
å «ta det beste fra
de tre» samtidig
som det ble gitt
signaler om å
«bygge noe nytt»,
en helt ny
kommune. Dette
ble vektlagt i
arbeidsprosesser
tilknyttet etablering
av effektmål og
organisasjonsstruk tur, hvor både ansatte,
tillitsvalgte, vernetjenste, brukergrupper og
andre interessegrupper ble
involvert.Ansatte har vist stor fleksibilitet,
engasjement og lojalitet til den nye
kommunen og det er utført et
imponerende arbeid og betydelig
arbeidsinnsats for å «komme i mål».

Forhandlingsutvalgets utredning satte
samtidig høye ambisjoner for den nye
kommunen, og det er innført flere nye
satsningsområder for å bidra til å oppnå
de målene som er satt. Dette gleder bla
næring, digitalisering og nye løsninger ,
nærdemokratiordning/ nærmiljø, folkehelse
samt innsats for utsatte barn og unge. Det
er også satt fokus på å sikre robuste og
profesjonelle fagmiljø, samt å styrke
analysemiljøet i kommunen.

Det er oppmerksomhet på gevinster og
positive effekter av samme nslåingen , og
d et formidles nå gode historier og gode
eksempler som viser at de gode
resultatene kommer. I helse, sosial og
omsorg melder nå alle seksjonene at
fagmiljøene er blitt sterkere. Samtidig
foreligger det forventning om
effektivisering av tjenest eområdene, som
enten skal tas ut i form av høyere
produktivitet eller økt kvalitet. Bevisst
fokus på hvordan kommunens ressurser
anvendes, vil gi god styring og en god
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samlet ressursutnyttelse til det beste for
samfunnet og for kommunens innbyggere.

Tiden fremover må benyttes til
harmonisering av tjenestetilbudene,
utarbeidelse av sentrale plan - og
strategidokumenter, samt starte det store
konsoliderings - og kulturarbeidet. Det er
viktig å utvikle en felles kultur, gode
samhandlingsformer og arenaer mellom
ledere og ansatte, mellom ledere og
tillitsvalgte og vernetjeneste, og mellom
administrasjon og politik ere . F elles
verdigrunnlag og felles kultur vil være
noen av suksesskriteriene for å kunne yte
og utvikle forutsigbare og gode tjenester til
innbyggerne o gså i fremtiden.

I etterkant er det lett å se at enkelte ting
kunne ha vært gjort annerledes, men alt i
alt er vi i mål. De mest kritiske faktorene er
på plass – samtidig er det nå det virkelig
begynner.
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Organisering i prosjektperioden
Inndelingslova fa stsetter de ytre rammene
for hvordan endring av kommune - og
fylkesgrenser skal foregå, herunder
rammer for organisering av
kommunesammenslåing og/ eller
grensejustering mellom kommuner.

Det er ellers få formelle krav til hvordan en
sammenslåing skal gjenno mføres, men
det er generelt en fordel å ha tydelige
rollefordeling mellom politisk og
administrativt nivå i gjennomføringsfasen.
KMD har utarbeidet en veileder der
formelle krav og erfaringer fra tidligere
sammenslåinger ved etablering av nye
kommuner og fylkeskommuner
fremkommer.

Politisk organisering

Fellesnemnda

Fellesnemnda ble satt ned 02.05.2015 av
de tre kommunestyrene, og har fungert
som sammenslåingens øverste politiske
organ. Fellesnemnda har tatt stilling til alle
prinsipielle forhold i
sammenslåingsprosessen frem til
kommunestyret ble konstituert 19. oktober
2016.

Fellesnemnda har bestått av 17
folkevalgte representanter (3 fra Andebu,
5 fra Stokke og 9 fra Sandefjord).

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalgets hovedoppgave har vært
å fastsette agenda for fellesnemndas
møter og forberede disse. Arbeidsutvalget
hadde ansvar for å fremme forslag om
sammensetning og ma ndat for folkevalgte
temakomiteer som fellesnemnda satt ned.

Temakomiteer

Det har vært satt ned følgende
temakomiteer i prosessen:

Kom munevåpen og ordførerkjede
Nærdemokrati
Reglement for folkevalgte
Bli bedre kjent på tvers av
kommunegrensene

Partssammensatt utvalg (PSU)

Inndelingslova åpner for at man etter
kommunelovens § 25 kan opprette et
felles partssammensatt utvalg for
behandling av saker som gjelder forholdet
mellom den nye kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte.

I saker angående forhold mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker ble derfor
fellesnemnda utvidet med seks tillitsvalgte
representanter. Utvalget ble da betegnet
som PSU .

Ansettelsesutvalg

A nsettelsesutvalgets hovedoppgave har
vært å rekruttere og innplassere
organisasjonens ledernivå 1 og 2, dvs.
rådmann og rådmannen s ledergruppe .
Utvalget har også fått seg forelagt
grunnlagsdokumenter som har gitt
premisser for innplassering og struktur.

https://www.regjeringen.no/contentassets/29245efc89e440d88f0fd173b0dbc0d1/etablering_av_nye_kommuner_og_fylkeskommuner_publisering.pdf
http://www.sandefjord.kommune.no/fellesnemd
http://www.sandefjord.kommune.no/arbeidsutvalg
http://www.sandefjord.kommune.no/temakomiteer
http://www.sandefjord.kommune.no/psu
http://www.sandefjord.kommune.no/ansettelsesutvalg
http://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kommunesammenslaing/org.modeller/administrasjon-i-ny-kommune.jpg
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Administrativ organisering
Prosjektorganisasjonen

Prosjektorganisasjonen har i hovedsak
bestått av prosjektleder og
prosjektkoor dinator i 100 % stilling.
Prosjektleder ble tilsatt høsten 2015, og
hadde sin første arbeidsdag i prosjektet
« nye Sandefjord kommune » 19.10.2015

Prosjektkoordinator var på plass i 40 %
stilling fra og med november 2015, og
deretter i 100 % stilling fra og med
01.01.2016.

Etter hvert som det ble innplassert ledere
som skulle sitte i den fremtidige
ledergruppen, ble disse samtidig
delprosjektledere i prosjektet.

Kommunikasjonsrådgiver ble også fra
sommeren 2015 innlemmet i
prosjektorganisasjonen i 50 % still ing, et
viktig element i forhold til å få på plass
dokumentasjon og publikasjon av fremdrift
i prosjektet.

Fremdrift i sammenslåingsprosjektet
samtidig med forventninger om leveranse
av viktige politiske saker i de tre
kommunene førte naturlig nok i til et stort
press også på eksisterende
organisasjoner, der man ikke hadde frikjøp
for å bistå prosjektleder i prosjektet.

Saker som ble behandlet i politiske
organer i forbindelse med
sammenslåingen kan du finne her .

Årshjul – viktigste hendelser i 2016

Januar

Prosessen i helse, sosial og omsorg
startet 2. februar 2016.
Kartverket, NAV, KS på besøk for å
høre om utfordringer og muligheter,
spesielt innenfor IKT.
Kommunalsjef innenfor
kommunalområdene MP samt OK på
plass.
Prosjektleder Digitalisering og IKT på
plass.
Ni av ti lederstillinger i ledergruppen
var dermed besatt, mens den siste ble
utlyst eksternt.
Felles prosjektverktøy, Prosjektplan
tatt i bruk.
Tekn isk bistand fra Sandefjord til
Andebu innen områdene arealplan,
byggesak, oppmåling og geodata.
Delprosjektgrupper innenfor økonomi
nedsatt.
Egen facebookgruppe etablert: Bli
kjent i nye Sandefjord .

Februar

Barnevernstjenesten avklart organisert
under komm unalområdet HSO. I
tidligere kommuner var
barnevernstjenesten organisert ulikt
To første fellessamlinger HSO
begynnelsen av februar
Fellessamling MP
Avklaring for etablering av nytt NAV -
kontor.
Prosjektgruppe for samfunnssikkerhet
og beredskap etablert

http://www.sandefjord.kommune.no/sammenslaing/#heading-h3-3
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Mars

Første fellessamling for ledere,
vernetjenesten og hovedtillitsvalgte i
OK.
Prosessdag for MP, inkl. vernetjeneste
og hovedtillitsvalgte.
Prosessdag KFBS.
Frist for innspill til nye veinavn 15.
mars.
Første møte i arbeidsgruppa for
kartlegging av lokalisering.
Effektmål HSO klare etter flere
samlinger og innspill fra ulike grupper.
Fellesnemnda vedtok at kommunen
skulle søke eierskap i IKA Kongsberg i
forhold til depotløsning.
Arbeidsgruppe i gang i forhold til å se
på rettighetsdokumentasjonen til de
barn og ungdommer som ville bli
overført til Tønsberg kommune .
Besluttet at økonomi skal være
desentralisert, dvs. at hvert av
kommunalområdene får egen
økonomi/stabssjef med tilhørende
økonomistab.
Program for nyttårsmarkering og
markering av overgang til ny kommune
klart, tilbud for kommunens
innbyggere.

o Nyttårsmarkering i de 3
kommunene på selve
nyttårsaften

o Fest konsert 14. januar 2017
o Folkefest 27. mai 2017

April

Søknadsfrist stilling som kommunalsjef
Næringsutvikling og
eiendomsforvaltning.
Organis asjonsmodell OK besluttet.
Offisiell åpning av «De grønne turene»
- videreutvikling av konsept fra
Andebu, utvidet til hele den nye
kommunen.
Tilbudsfrist anbudskonkurranse nytt
sak - og arkivsystem.

Organisasjonsmodell KFBS besluttet.
Fellesnemnda beslutte t at
driftsavdelingen i seksjon park, idrett
og friluftsliv skulle organiseres i KFBS.
Kommunevåpen avklart i FN.

Mai

Organisasjonsmodell for HSO
besluttet.
Første seksjonsledere HSO på plass.
Avklaring om organisering av fire nye
områder: innkjøp, folkehe lse,
overordnet planarbeid/ kommuneplan
og IKT.
Prosessdager ASS.RM inkl.
vern etjeneste og hovedtillitsvalgte.
Effektmål KFBS på plass.
Bedriftsidrettslaget i Sandefjord utvidet
til å omfatte tilbud til ansatte i Stokke
og Andebu.
Avklaring prosess rundt e ndring av
registrerte data i matrikkelen.
Opprettelse av nytt forum for
hovedtillitsvalgte og representanter fra
prosjektledelsen. Møtes for å dele
informasjon og erfaringer.

Juni

Kommunalsjef NE begynte i stilling 01.
juni 2016, og var dermed første
kommu nalsjef som var ansatt i
prosjektorganisasjonen før 01.01.2017.
Første felles seminar for nytt
kommunestyre 06. og 07. juni 2016,
der tema var å bli kjent, få status i
sammenslåingsprosessen samt
presentasjon av rammesaken og
økonomiske rammebetingelser fo r den
nye kommunen.
Lederdialog Stokke kommune med ca.
60 ledere.
Lederdialog Sandefjord kommune med
ca. 200 ledere.
Lederdialog Andebu kommune med
ca. 20 ledere.
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Lederdialogene avholdt for å
bevisstgjøre ledere formidlingsansvar
overfor medarbeidere, og f or å høre
hvilke råd og innspill lederne selv
hadde til prosjektledelsen.
Prosjektmedarbeider HSO på plass.
Ekstern utlysning av lederstilling i NAV.
Ledergruppe KFBS nedsatt.
Ledergruppe OK avklart.
Lederstilling PPT besluttet utlyst.
Organisasjonsmodell MP besluttet.
Egen seksjon for klima og miljø.
Seksjonsledere MP avklart.
Organisasjonsmodell ASS.RM
besluttet.
Effektmål ASS.RM på plass.
Kommunevåpen godkjent av
Riksarkivet.
Fellesnemnda vedtok at de ønsket at
kommunen skulle overta ansvaret for
Gravpla ssforvaltningen etter § 23 i
Gravferdsloven.

Juli

S ommerferie

August

Søknadsfrist leder PPT.
Kommunelekene ble arrangert i
Bugårdsparken i Sandefjord.
Delegasjon fra Sarpsborg kommune
på besøk, erfaringsutveksling.
Delegasjon fra Asker, Røyken og
Hurum på besøk, erfaringsutveksling.
Åpning av ny legevakt.
Samarbeidsmøte mellom
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud
og prosjektledelsen.
Deler av prosjektledelsen dro på en to
dagers visitt til Stavanger,
erfaringsutveksling med ordfører,
rådmann og representante r for
næringslivssatsingen Greater
Stavanger, som jobber for å skape
arbeidsplasser og økt verdiskapning i
Stavanger - regionen.

KS lanserer forskningsrapport om
digitale konsekvenser ved en
kommunesammenslåing, der
sammenslåingsprosessen i Stokke,
Andebu o g Sandefjord var en viktig
kilde og samarbeidspartner.
Endelig løsning for organisering i stab
HSO samt fem av sju seksjoner i
kommunalområdet presentert for
ledere og tillitsvalgte.
Enighet om Vear - avtale, behandlet i
Stokke kommunestyre 23. august og
Tøn sberg bystyre 7. september 2016

September

Overrekking av bilnøkler brannbil
mottatt av Gjensidige i regi av «det
store brannløftet», i forbindelse med
markering av Gjensidige sitt 200
årsjubileum. Sandefjord, Stokke og
Andebu ble vurdert sammen, og var
sam men med 400 kommuner med å
konkurrere om tildelingen.
Prinsipper for organisering og
ledernivåer i nye Sandefjord på plass.
Prosedyre for å sikre likebehandling
ved innplassering av ansatte på plass.
NAV - leder på plass.
Flere seksjonsledere på plass i MP,
også innplassering av øvrige
medarbeidere i gang.
Alle enhetsledere på plass i KFBS.
Tre av fire seksjonsledere hos
assisterende rådmann på plass.
Prosjektleder og hovedtillitsvalgt i
Fagforbundet Andebu på LO’s
Kommunalkonferanse,
erfaringsformidling.
Nor sk sykepleierforbund konferanse –
nye Sandefjord innledet med tema
medbestemmelse/ omstilling –
muligheter og utfordringer ifm.
Kommunereformen.
Kommuneansattes kunstforening
ønsker medlemmer fra Andebu og
Stokke velkommen.
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Kommunevåpenet godkjent av Konge n
i statsråd 09. september 2016.
Valgkomiteens innstilling av ordfører,
varaordfører, ledere og nestledere i
politiske råd og utvalg for perioden
2017 - 2019, klar.
Bedriftsidrettens store høstfest,
teambuilding på Eidene, Røde kors sitt
ferie - og konferanse senter på Tjøme.
Vestfolds nye fylkesmann på besøk på
rådhuset i Sandefjord.
Drøftingsmøte med alle
hovedtillitsvalgte.
Politikerundersøkelse om
lokaldemokrati gjennomført i
kommunestyremøtene i Stokke,
Andebu og Sandefjord henholdsvis
12., 14. og 22. sept ember 2016.
Norsk Gallup undersøker hva
innbyggerne i Stokke, Andebu og
Sandefjord mener om lokaldemokratiet
– samme spørsmål skal stilles våren
2019, og skal måle om det har skjedd
noen endringer i innbyggernes
oppfatning av hvor godt
lokaldemokratiet fun gerer etter at den
nye kommunen har vært i funksjon i
godt og vel to år. Resultat av
undersøkelsen kan leses her
Rektormøte avholdt flere ganger i løpet
av høsten, blant annet for å jobbe med
målene for den nye Sandefjordskolen.
Lunsjmøte med Sandefjords Blad for å
sikre god dialog med media.
Som et ledd i kommunikasjonsa rbeidet
for å nå ut til innbyggerne i nye
Sandefjord ble det høsten 2016
publisert en månedlig informasjonsside
i Byavisa – utgavene er fulldistribuert til
samtlige husstander i de tre
kommunene.
To dagers storsamling NE, utforming
av fremtidsmål.
Kommunal sjef NE på guidet rundtur for
å kikke på og få informasjon om de
kommunale byggene i de tre
kommunene.

Dialogmøte med næringslivet
Skisse til ordførerkjede klar.

Oktober

Brev til alle ansatte om videreføring av
arbeidsforhold, med informasjon om
reservasjo nsrett og skjema for dem
som evt. skulle ønske å benytte seg av
dette.
Drøyt 60 nye veinavn og adresser tatt i
bruk i Stokke, Andebu og Sandefjord.
Innebærer at alle endringer i matrikkel
og kart var utført og veinavnskilt satt
opp i alle tre kommuner.
NAV avholdt første offisielle samling
for alle medarbeidere i Andebu, Stokke
og Sandefjord.
To dagers samling for ledergruppen i
senter og hjemmetjeneste.
Organisasjonsmodell for bo - og
behandlingssentre klar.
Konstituerende kommunestyremøte
19. oktober 2016.
Styrerne i de 21 kommunale
barnehagene møttes til samling med
målsetting om å dele gode erfaringer
og å starte prosessen med å utvikler
en kraftfull og ansvarlig ledergruppe til
beste for alle barn og ansatte i
barnehagene.
Drøftingsmøte med hovedtillitsv algte i
Stokke, Andebu og Sandefjord
kommuner og prosjektledelsen.
Overordnet risiko - og
sårbarhetsanalyse (ROS - analyse 15
uønskede hendelser analysert) og
administrativ beredskapsplan for
samfunnssikkerhet og beredskap
behandlet i FN og FSK .

November

For slag til lokalisering av
administrative funksjoner lagt frem.
Vedtatt at Sandefjord kommune inngår
avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA),

http://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kommunesammenslaing/rapporter-presentasjoner-etc/lokaldemokratiundersokelsen/resultater-lokaldemokratiundersokelsen-101016.pdf
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samarbeidsavtale med NAV
Arbeidslivssenter i Vestfold.
Vedtak i Fellesnemnda om
opprettelsen av 20 nærmiljøutvalg.
O verordnet risiko - og
sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) og
administrativ beredskapsplan
samfunnssikkerhet og beredskap –
Sandefjord vedtatt i KST.
Vedtak om Nærdemokratiordning
bygget på nærmiljøutvalgene for å
sikre god dialog mellom innbyggerne
og folkeval gte, styrke lokaldemokratiet
og øke valgdeltakelsen.
Modell for hovedverneombud klart. Det
blir tre hovedverneombud, som hver
har ansvar for ett eller to
kommunalområder. En av disse vil i
tillegg fungere som sentralt
hovedverneombud.
To av tre seksjonsled ere NE klare,
siste stilling utlyst eksternt.
En rekke enhetsledere HSO
innplassert i løpet av oktober/
november.
Ledergruppe økonomi på plass.
Systemadministrator og arkivleder ved
DOKS besatt, samt 19 medarbeidere
og en lærling innplassert.
Egne nyhetsbr ev fra DOKS.
KS - læring og opplæring i kommunens
saks - og arkivsystem, Websak Fokus,
obligatorisk grunnkurs for alle
saksbehandlere gjennom elektroniske
nettkurs samt interaktive
videosekvenser.
Lederdialog i hvert enkelt
kommunalområde med formål å gi
både gamle og nye ledere god
informasjon om
sammenslåingsprosessen, slik at de
kunne informere egne medarbeidere.
Rådgivere fra Kommunal - og
moderniseringsdepartementet (KMD)
på besøk i forbindelse med utarbeiding
av veileder for kommuner og

fylkeskommuner som skal slå seg
sammen.

Desember

NAV kontorene i Stokke og Andebu
stenges 09. desember 2016.
Nytt NAV kontor i drift 12. desember
2016.
Drøfting og avklaring av forhold med
betydning for kommunens ansatte:
betalt/ ubetalt spisepause,
sankthansdag og fleksitid.
Oppstartsmøte KS forskningsprosjekt,
FoU Evaluering og erfaring av
kommunesammenslåingsproses sen i
Sandefjord kommune i samarbeid med
Deloitte og Telemarksforskning –
prosjektet pågår frem til mai 2017.
Seksjonsleder Politisk sekretariat på
plass.
Lokalisering besluttet for 500
administrative kontorarbeidsplasser i
nye Sandefjord kommune.
Vurderin gskriterier har i prioritert
rekkefølge vært:

1. Tilgjengelighet for brukere/
innbyggere

2. Økonomi
3. Faglig sammenhengende

tjenester, både innenfor og på
tvers av kommunalområdene

4. Arealbehov/ effektivisering
Forberedelse og massiv omlegging av
IT - systemer, eposte r mv. for å sikre
drift fra første dag 2017.
Markering overgang ny kommune,
nyttårsfest i alle tre gamle
kommunesentre 31. desember 2016.

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/revidert-veileder-for-kommuner-som-skal-sla-seg-sammen/id2548693/
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Betraktning av prosessen i 2016
Det er viktig å gi et nyansert bilde av
prosessen hittil, både slik at andre kan
læ re av innspill som kommer fra de ulike
partene – og at prosessen belyses fra flere
sider. Åpenhet både om prosess knyttet til
organisering samt deling av informasjon
knyttet opp mot realisering av gevinster og
uttak av effekter er både en forutsetning
for læring og forbedring samt en kritisk
suksessfaktor for å etablere en sterk og
omforent, ny organisasjon. Det er derfor
satt av et eget kapittel der leder av
fellesnemnda kommer med sine
betraktninger, samt at både vernetjeneste
og tillitsvalgte som fulgte prosessen i
partssammensatt utvalg har fått uttale seg.

Leder av fellesnemndas betraktninger

Et solid fundament er lagt

« Rom ble ikke ble bygd på en dag » , sies
det. Det gjorde heller ikke nye Sandefjord
kommune, men det er fristende å si at det
var ikke my e om å gjøre. Selv om mange
viktige prosesser fortsatt vil pågå i
overskuelig framtid, skal vi være stolte av
alt det vi fikk til fram til sammenslåingen
fant sted 1. januar i år. Og vi klarte det
takket være et klima både blant oss
folkevalgte og i admin istrasjonen som har
vært preget av samarbeidsvilje, høy
arbeidsmoral og en genuin tro på
prosjektet. Jeg kjenner meg trygg på at
den nye kommunen er bygd på et solid og
bærekraftig fundament.

Men ja, 2016 var utvilsomt et intenst og
hektisk år.

Ved inngan gen til 2016 hadde
fellesnemnda vært i funksjon i snaue 10
måneder. Det hadde vært jobbet godt i
temakomiteer, deriblant prosessen rundt
nytt kommunevåpen, roller var avklart –
som f.eks. mellom fellesnemnda og
partssammensatt utvalg, og vi hadde ikke
mins t jobbet med rekruttering av

prosjektleder/rådmann til den nye
kommunen.

2016 var preget
av mange
spennende,
krevende og
viktige
prosesser.
Parallelt med
dette var de
aller fleste av
oss fullt engasjert i våre gamle kommuner.
Tre kommuner skulle behandle saker og
levere fullverdige tjenester til sine
innbyggere samtidig som en ny kommune
skulle bygges på nye ideer og det beste
fra de tre. Forhandlingsutvalgets utredning
var vår ledestjerne og ble etter hvert bare
omtalt som «bibelen» i dette arbeidet.

Ma nge føringer fra utredningen ble fulgt
opp av fellesnemnda i 2016. Utviklingen
av en nærdemokratimodell som vil bidra til
å skape et levende lokaldemokrati, var
viktig. Etter en omfattende prosess, fikk vi
et flott, nytt kommunevåpen. Flere gode
bli - kjent - tiltak ble gjennomført, det ble
laget et viktig reglement for folkevalgte og
vi har rigget oss godt for å satse spesielt
på områdene klima, miljø og næring. I
løpet av 2016 ble også Sandefjord
Medisinske Senter - kommunens nye
kraftsenter innen helse - og o msorg, klart til
bruk.

Blant de mer krevende sakene var
utvilsomt Vears overgang til Tønsberg.
Saken satte i gang mange følelser og da
den endelige avgjørelsen kom fra
departementet på tampen av 2015,
betydde det også begynnelsen på en
svært arbeidskreven de prosess som kom
på toppen av alt annet knyttet til
kommunesammenslåingen. Takket være
iherdig innsats, fornuftige beslutninger og
godt samarbeid blant annet med Tønsberg
kommune, ble både innbyggere og ansatte
ivaretatt på beste måte.
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Budsjettrundene i 2016 var utfordrende
med tre ulike økonomier som skulle
samkjøres og harmoniseres. Summen av
tre lavinntektskommuner som slår seg
sammen, blir ikke en høyinntektskommune
– dessverre. Likevel har det vært et klart,
overordnet mål for sammenslåingen at
inn byggerne skal få enda bedre tjenester i
den nye kommunen enn de hadde i sine
respektive kommuner. Noe som kun er
mulig gjennom tøffe, men nødvendige
effektiviseringstiltak, ikke minst for å øke
kommunens investeringsevne. På den
måten er det mulig allerede i kommunens
første økonomiplan å realisere gode
prosjekter som ny skole og flerbrukshall i
Kodal og ny ishall i Bugården.

Samtidig er det viktig å mane til
tålmodighet. Det vil ta tid før vi kan høste
alle gevinstene ved en
kommunesammenslåing. Men med f linke
folk i administrasjonen og et folkevalgt
organ som ønsker å være enda mer på
ballen, er vi godt skodd for oppdraget. Det
er bare å brette opp ermene og glede seg
til fortsettelsen!

Tillitsvalgtes betraktninger
Den stramme tidsrammen som var lagt for
sammenslåingen la sterke føringer for
prosessen. Dette førte til at det i mange
tilfeller ikke var rom for gode nok
prosesser før behandling av saker som
berørte de ansatte. Vi opplevde at starten
av prosessen var preget av optimisme og
raushet, dette endret seg og den siste
tiden var det tidspress og vedtaket om
innsparinger som preget prosessen.

Partssammensatt utvalg (PSU) ble
opprettet med to hovedtillitsvalgte fra hver
av de tre kommunene. Tillitsvalgte er
fornøyd med denne fordelingen. At store
og små kommuner fikk likt antall skapte en
likeverdighet i prosessen. Deltagelse på
PSU - møter opplevdes som viktig og
fungerte stort sett etter intensjonen, men vi
opplevde at enkelte saker ikke ble
realitetsbehandlet i PSU. Politikerne

sparte sine innlegg t il det påfølgende
Fellesnemndsmøte og de tillitsvalgte fikk
dermed ikke mulighet til å uttale seg da vi
kun var tilhørere der. Dette gjaldt saker
som i stor grad berørte de ansattes forhold
som for eksempel rammebudsjett,
innføring av målstyring i alle
kom munalområder, innføring av
avdelingsledermodell i skolen.

Så snart prosjektleder/rådmann var ansatt
ble det opprettet en samarbeidsarena med
prosjektleder/rådmann og de tillitsvalgte i
PSU. Disse månedlige samarbeidsmøtene
ser vi på som verdifulle. Det sk apte et godt
samarbeidsklima, tillit ble bygget mellom
arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.

Da det ble opprettet prosjektgrupper for de
kommende kommunalområdene fikk
minimum en PSU - tillitsvalgt plass i hvert
prosjekt. Dette var en viktige arenaer og
væ re på. Det ble utarbeidet en prosedyre
som sikret at saker ble drøftet med
tillitsvalgte i prosjektgruppene før
avgjørelser ble fattet, dette har vi gode
erfaringer med. Etter hvert som antallet
prosjekter i kommunalområdene økte ble
hovedtillitsvalgte som ikke satt i PSU med i
prosjektgrupper. Office 365 ble brukt som
verktøy i prosjektene, det ga god
informasjonsflyt og dokumentdeling i
arbeidet. En viktig forutsetning var
opplæring i programmet for
prosjektdeltagerne, der dette ikke ble
ivaretatt fungert e det ikke tilfredsstillende.
Prosjektgruppene ble avviklet i januar
2017 på tross av at omstillingsprosessene
fortsatt pågikk, dette var uheldig.

De tillitsvalgte hadde stort fokus på å ha
tilstrekkelig frikjøp for å kunne være
tilstede på de arenaer hvo r avgjørelser
som berørte de ansatte ble tatt.
Tillitsvalgte ønsket større frikjøp enn det
arbeidsgiver innvilget, dette førte til stor
belastning på de tillitsvalgte.

De PSU - tillitsvalgte opprettet månedlige
samarbeidsmøter i sine respektive
kommuner for å sikre informasjon ut til alle
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ansatte. Dette var også arena for å få med
innspill til saker som skulle behandles i
PSU og Fellesnemnd.

Mandatet til de tillitsvalgte i PSU strakk
seg ikke utover arbeidet i PSU.
Arbeidsgiver ønsket at PSU - tillitsvalgte
s kulle drøfte på vegne av andre
fagforeninger noe fagforeningene ikke
ønsket. Det ble en stor utfordring og finne
en form for gjennomføring av drøftinger
etter Hovedavtalen. Arbeidsgiver innkalte
til stormøter for alle tillitsvalgte i de tre
kommunene for b åde forhandlinger og
drøftinger. Dette ble et fora som ikke
fungerte etter hovedavtalens intensjon.
Det var kun rom for å komme med innspill,
og således ble det ikke reelle drøftinger.

Arbeidsgivers satsing på
kommunikasjonsstrategi var viktig. God og
tils trekkelig informasjon ut til ansatte og
innbyggere er en forutsetning for en god
sammenslåingsprosess.

Vernetjenestens betraktninger
Det ble på et tidlig tidspunkt etablert
kontakt mellom hovedverneombudene i de
tre kommunene.

I tillegg ble det etablert kontakt med
prosjektleder når hun var på plass, og det
ble lagt frem tanker rundt prosessen.

HR/ORG satt ned en arbeidsgruppe i
forhold til organisering av vernetjenesten.
Tre verneombud og en tillitsvalgt var med i
gruppen.

Andebu og Stokke var tidlig ute med ROS -
analyse. Sandefjord var imidlertid senere
ute i forhold til denne prosessen, men kom
til slutt i mål. I sistnevnte ble prosessen
kjørt per kommunalområde. Tanken er at
det skal kjøres oppfølgingsanalyse i den
nye kommunen, og sikre at eventuelle
r isikoområder avdekkes og evt. utbedres.

Hovedverneombudene deltok i
delprosjektgrupper knyttet til HMS i den

nye kommunen. I tillegg hadde
verneombudene faste møtepunkter der
status i delprosjektgruppene ble drøftet.

Det var også faste møtepunkter med
HR/ ORG der status og fremdrift ble satt på
agendaen.

Vernetjenesten opplever å ha blitt tatt med
i aktuelle delprosjektgruppene i prosessen,
men likevel at selve organiseringen av
vernetjenesten slik den skulle bli fra 2017
tok for lang tid. Det hadde vært en fordel
både for involverte personer, samt i
forhold til kontinuitet i oppfølging av
organisasjonen.

Det hadde vært en fordel at
organisasjonen som hele var etablert på et
tidligere tidspunkt, og at man kom mer i
forkant i forhold til etablering av den nye
kommunen. Tilsvarende i forhold til
informasjonsflyt, da det er helt avgjørende
at de ansatte involveres så langt det lar
seg gjøre på et så tidlig tidspunkt som
mulig.

Vernetjenesten består av tre
hovedverneombud.

Khvo 50% . ok, kultur/fritid, by og
ste dsutvikling. Nina Løvstad.
Khvo 50% Næringsutvikling/
Eiendomsforvaltning,
Miljø/Plansaker. Bengt Olsvik.
Khvo 50% Helse/sos Hilde
Gulliksen.
Shvo 20% Hilde
Gulliksen.

Vernetjenesten har vært på besøk i alle
virksomheter i Stok ke, Andebu og
Sandefjord og gjort seg kjent.
Vernetjenesten har full oversikt over alle
verneområdene, og nesten alle enheter
har verneombud på plass.

Det er pr i dag 130 stk verneombud.
Vernetjenesten har vært delaktig i alle
prosesser og grupper på de ak tuelle
arenaene i prosessen for ny kommune.
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Blant annet har vernetjenesten deltatt i 8
av 20 delprosjekter knyttet til HR, hvor
tema innenfor HMS har vært berørt.

SHVO har i tillegg medvirket i alle
drøftingsmøter,
lokaliseringsarbeidsgruppe, Møte med
BHT og personal. Møte med Nav og
personal. Vært med i hele planleggingen
av SMS og er med og skal være med
videre i planleggingen av nytt sykehjem.

Vernetjenesten jobber hele tiden for at
problemer/konfliktene ikke skal utvikle seg,
men løses på et lavest mul ig nivå. Dersom
det skal være en synlig og god
vernetjeneste settes det krav til omfang av
tjenesten. Arbeidsoppgavene til
vernetjenesten øker hver dag som går, og
vernetjenesten anser det for å være et
stort behov for at tjenesten opprettholdes
slik den e r i dag.
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Status punkter i
forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning hadde
som overordnet målsetting at innbyggerne
i de tre respektive kommunene skulle få
enda bedre tjenester enn man hadde fått
til ved å stå alene. Det er videre satt opp
målsettinger for den nye kommunen, der
man 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
Lokal identitet med nærhet til
basistjenestene
Gjøre hverdagen enklere for
innbyggerne
Effekt iv tjenesteproduksjon hvor
gevinst av stordriftsfordeler skal
benyttes til å gi bedre tjenester for
innbyggerne
Økonomisk soliditet
Valgfrihet, med en bredde i
tjenestetilbudet
Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder med
god infrastruktur og
tettstedsutvikl ing
Et næringsliv som ivaretar og
skaper nye arbeidsplasser
En styrket regional
konkurransekraft
Høy politisk deltakelse med et
aktivt lokaldemokrati og tydelige
medvirkningsorganer
Lokal politisk styring der man søker
en størst mulig grad av lokal
organis ering av lovpålagte
velferdstjenester

Når det gjelder tilstrekkelig kapasitet samt
relevant kompetanse er dette forhold som
har blitt lagt vekt på ved organisering av
den nye kommunen. Det er også et
generelt krav til kommunens ledelse at
god internkontro ll sikres og at riktig
tjenestenivå settes i tråd med
forutsetningene fra forhandlingsutvalgets
utredning.

En overordnet målsetting er å skape
effektive kommunale tjenester, der
gevinsten tas ut i bedre tjenester.

Bedre kommunale tjenester kan inneholde
fl ere forhold. Det kan være styrket tilbud
der folk bor, et mer profesjonelt og effektivt
møte med byggesaksbehandleren der
innbyggeren blir møtt med service som
forenkler byggesaksprosessen, eller en
bygningsmasse som sikrer fremtidig
tjenesteproduksjon med tilstrekkelig
kapasitet til å håndtere morgendagens
tjenester.

Kortidseffektene av slike målformuleringer
kan derfor være vanskelig å måle.
Imidlertid sier forhandlingsutvalgets
utredning at prinsippene for
effektiviseringsarbeidet baseres på en
kultur fo r kontinuerlig forbedring kombinert
med prosjektbaserte gjennomganger.
Verktøy og metode for dette arbeidet vil
måtte utvikles.

Enkelte av målformuleringene i
forhandlingsutvalgets utredning går direkte
på organisering av tjenestene, og har blitt
lagt vek t på ved etablering av de nye
kommunalområdene. Andre av
målsettingene, som f.eks. objektivitet og
sikring av habilitet i kommunal
saksbehandling er naturlige utslag av en
større organisasjon der man har flere
saksbehandlere å spille på. Måling av
tilstrek kelig distanse er imidlertid vanskelig
å oppnå, og bør baseres på rutiner i
forhold til habilitetsvurdering internt i den
administrative organiseringen av

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kommunesammenslaing/forhandlingsutvalget-utredning-med-ny-layout.pdf
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kommunen, og legges til kommunens
internkontrollsystem.

Et av hovedformålene med
kommunereformen er e ffektivisering og
digitalisering, der effekter er ment å gi
bedre kommunale tjenester for
innbyggerne. Dette er også nedfelt som et
av hovedprinsippene for
sammenslåingsprosessen for nye
Sandefjord kommune.

Med bakgrunn i dette ble det også etablert
et ege t prosjekt og et stabsområde,
Digitalisering og nye løsninger, som i
tillegg til IKT drift har hovedansvar for
koordinering av prosessen knyttet til
digitalisering og nye løsninger i den nye
kommunen.

Tidlig høst 201 6 ble det vedtatt i
fellesnemnda en retn ingsgivende sak der
digitaliseringsarbeidet ble beskrevet, hvor
effektivisering og forenkling ble løftet frem
som bærende prinsipper. Den største
satsingen er på velferdsteknologi. I
budsjettet for 201 7 ble det bevilget midler
for flere tiltak, der det vik tigste er å
etablere et responssenter og en plattform
for velferdsteknologi. Det nyåpnede
medisinske senteret, som er blant de mest
teknisk avanserte i Nord - Europa, vil tjene
som en spydspiss i dette arbeidet. Til
grunn for dette ligger en egen plan for
ve lferdsteknologi som er gjeldende for
Sandefjord, Stokke og Andebu.

I løpet av 201 7 vil det bli lagt frem en
digitaliseringsstrategi som vil tydeliggjøre
mål og ambisjoner, og hvordan kommunen
vil jobbe med en styrket innbyggerdialog.

I en kommunesammenslå ingsprosess er
behovet for god informasjon og dialog
stort. Dette gjelder både for innbyggere,
ansatte, folkevalgte og eksterne aktører,
som for eksempel andre kommuner og
nasjonale myndigheter.

Noe av det aller første Fellesnemnda
foretok seg var å beslu tte at prosjektleder

har ansvaret for «å utarbeide
informasjonsstrategien for den nye
kommunen» (sak 1 3/15). Denne ble så
behandlet den 1 7. november 2015, i
fellesnemndas andre møte etter at
prosjektleder hadde tiltrådt.

Det ble også ansatt en
kommunikasjo nsansvarlig i 50 prosent
stilling i prosjektorganisasjonen for å følge
opp kommunikasjonsstrategien. Det ble
etablert en kommunikasjonsgruppe som
besto av en medarbeider fra hver av de tre
kommunene i tillegg til en hovedtillitsvalgt
som deltok i alle møte ne i gruppa.

Kommunikasjonsarbeidet hadde tre viktige
målsettinger:

Kommunikasjonen skal sørge for at
innbyggere, ansatte og folkevalgte
til enhver tid holdes orientert om
kommunesammenslåingens
målsettinger, prosesser og
resultater.
Godt kommunikasjons arbeid bidrar
til å skape oppslutning og tillitt til
prosessen og den nye kommunen.
Kommunikasjonsarbeidet skal
bidra til å skape entusiasme og på
sikt en felles identitet og kultur på
tvers av kommunegrensene.

Under prosessen var det viktig at
kommunikas jonen var åpen, samkjørt,
tilgjengelig og la til rette for samspill og
dialog.

Gitt disse målgruppene, målsettingene og
prinsippene, ble det gjennomført en rekke
tiltak i flere kanaler hvorav de tre mest
sentrale var:

1 . Nettportal
En egen nettside ble oppret tet tidlig
for å sørge for at all relevant
informasjon kunne gjøres
tilgjengelig raskt og samkjørt for
alle målgrupper, uavhengig av om
du bodde, jobbet eller var
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folkevalgt i Stokke, Andebu eller
Sandefjord.

2. Sosiale medier
Det ble opprettet en egen grup pe
for alle ansatte i de tre
kommunene. Det ble også
opprettet en egen gruppe for
innbyggere som ville bli bedre kjent
i den nye kommunen. I tillegg ble
kommunenes egne facebooksider
benyttet til å dele informasjon om
prosessen.

3. Nyhetsbrev
Et nyhetsbrev til ansatte ble tidlig
etablert og ble utgitt digitalt og i
trykket versjon ca. en gang i
måneden. Den trykkede versjonen
ble distribuert i ca. 1200
eksemp larer til ansatte i de tre
kommunene som ikke har enkel
tilgang til en PC. Nyhetsbrevet blir
fortsatt utgitt i 201 7, men vil trolig
fases ut i løpet av året. I alt er det
publisert 20 nyhetsbrev i perioden
januar 2015 til mai 2017, hvorav 8 i
201 6.

Å gjør e hverdagen enklere for
innbyggerne handler om digitalisering
og optimalisering av tjenester på nett,
ivaretagelse av
meroffentlighetsprinsippet i forhold til
tilgjengelig informasjon og ivaretagelse
av innbyggernes innsynsrett i offentlige
dokumenter og k ommunal
saksbehandling.

Det handler imidlertid også om
innbyggerens møte med de
kommunale tjenestene – om
hverdagen i skole og barnehage,
innenfor omsorgssektoren,
barnevernstjenesten og innenfor de
tekniske tjenestene. Det å bygge opp
en rasjonell tjenest eproduksjon der
også forenkling for brukerne står i

fokus, vil være essensielt i de
kommende årene.

Dette står også i nær kontekst til det å
yte mer effektive tjenester, slik at
effektiviseringsgevinster kan hentes ut
og benyttes til å gi bedre kommunale
t jenester. I dette ligger også kravet om
å yte bredde i tjenesteproduksjonen,
slik at også hensynet til valgfrihet for
brukeren blir ivaretatt.

Også infrastruktur er løftet frem som
en av målsettingene i
forhandlingsutvalgets utredning, og vil
inngå som en naturlig del i fremtidige
kommuneplaner, herunder
kommuneplanens arealdel. Det er i
forhandlingsutvalgets utredning løftet
frem noen særlige
prioriteringsområder, der rådmannen
vil ha fokus på å løfte frem de
områdene som er gitt politisk prioritet
når for slag til planprogram foreligger.

Kommunal - og
moderniseringsdepartementet har i
201 6 fordelt 50 millioner kroner i støtte
til forbedring av infrastruktur i 36
kommuner som skal slå seg sammen.
Tilskuddene går blant annet til
digitalisering, utbedring av fy lkesveier
og planlegging av gang - og
sykkelveier. I 201 6 fikk kommunene
Sandefjord, Stokke og Andebu 5,0 mill.
kr i tilskudd til infrastruktur relatert til
bredbåndsutvikling.

Lokal forankring , både i den politiske
organiseringen og ved utarbeidelse av
de kommunale tjenestene, har vært
viktig i prosessen. Ivaretakelse og
oppmuntring av innbyggermedvirkning
står sentralt, noe som også reflekteres
i nærdemokrati - ordningen med
tilhørende nærmiljøutvalg.

Formålet er å sikre barn og unge gode
oppvekstsvilkår, bidra til god dialog
mellom innbygger e og folkevalgte,
styrke lokaldemokratiet og bidra til

http://www.sandefjord.kommune.no/sammennyhetsbrev
http://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kultur-friluftsliv-by--og-stedsutvikling/kfbs-dokumenter/narmiljo/retningslinjer-for-nardemokratiordningen-i-sandefjord-kommune-m-kommunelogo-og-bunntekst.pdf
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samfunnsengasjement.
Nærmiljøutvalgene skal også fungere
som høringsinstans i saker som angår
innbyggerne i de respektive
nærmiljøområdene, lokalisert til
eksisterende barneskolekretser i
kommunen. Per i dag er det følgelig
etablert 20 nærmiljøutvalg i Sandefjord
kommune.

Forhandlingsutvalgets utredning har et
spesielt fokus på utvikling av
næringslivet i regionen, der utvikling av
Torp Øst er satt spesielt på dagsorden.

Kommunen har videre som målsett ing
å ha et næringsliv som ivaretar og
skaper nye arbeidsplasser. I tillegg
skal man sikre en styrket regional
konkurransekraft .

Samlet sett innebærer dette at
kommunen skal være en tilrettelegger
for næringsutvikling. Det er i
sammenhengen viktig med god dialog
og et godt samarbeid med
næringslivet. Det har vært flere møter
med næringslivet, herunder et
dialogmøte hvor representanter fra
næringslivet fikk anledning til å
presentere sine forventninger til
kommunen i forbindelse med
utarbeiding av effektmål. Det har også
vært dialog med andre kommuner, der
formålet har vært å lytte til erfaringer
og ta med seg disse inn i det videre
arbeidet. God samhandling med andre
kommuner, fylkeskommunen,
forskning - og utdanningsinstitusjoner
samt andre aktører som kan b idra til
den næringsattraktivitet som
kommunen ønsker å ha er viktig for å
kunne oppnå målsettingen.

Tilrettelegging for økt
næringsattraktivitet bør baseres på en
aktiv omdømmebygging, og må sees i
sammenheng med kommunens
langsiktige planer også på andre
områder.

For å kunne legge til rette for økt
verdiskapning er det videre viktig å
etablere forpliktende tiltak hvor
kommuner og fylkeskommunen kan gå
sammen om konkrete, målbare
enkeltprosjekter som tilrettelegger for
økt verdiskapning. Dette er også lag t
vekt på ved høringsuttalelse som
kommunen gav til Handlingsplan for
regional plan for verdiskapning og
innovasjon RPVI 201 7 - 201 8.

Lokaldemokrati
Demokrati, og derfor også lokaldemokrati,
er på mange måter en kjerneverdi i det
norske samfunnet.

I proses ser med kommunesammenslåing
er det derfor viktig å diskutere hvordan
samspill mellom politikere og innbyggere
skal være, og hvordan man skal ivareta
lokaldemokratiet i prosessen. Det er derfor
fra regjeringens side også opprettet et
debatthefte for lokaldemokrati og
kommunereform.

I SAS - prosessen ble det opprettet en egen
temakomité for nærdemokrati, som har
vært opptatt av n ettopp hvordan
kommunesammenslåingen kan bidra til å
styrke lokaldemokratiet i den nye
kommunen. Saker som nærmiljøutvalg,
prosjekt nærmiljø i et folkehelseperspektiv
og innbyggerundersøkelse om
lokaldemokratiet har vært viktige temaer.
Det ble vedtatt en «nærdemokratiordning»

https://www.regjeringen.no/contentassets/504a47e31c4e4089804453a9c4e799c7/h-2348b_lokaldemokratikommunereformnett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/504a47e31c4e4089804453a9c4e799c7/h-2348b_lokaldemokratikommunereformnett.pdf
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innbefattende nærmiljøutvalg FN sak
99/2016 20.09.2016.

Nærmiljøutvalg er opprettet og prosjektet
nærmiljø i et folkehelseperspektiv ble
igangsatt med tilskuddsmidler fra statlige
myndigheter. Innbyggerundersøkelsen ble
gjennomført høsten 2016 og gav en
diagnose på hvordan innb yggere og
folkevalgte oppfattet lokaldemokratiet i de
tre tidligere kommuner. Egne spørsmål om
sammenslåingsprosessen ble stilt både til
innbyggere og folkevalgte.

For å styrke lokaldemokratiet ytterligere,
ska l kommunen fra 2017 delta i prosjektet
«Fornyelse og utvikling av
lokaldemokratiet i kommuner med vedtak
om sammenslåing», dette i regi av
kommunal - og
moderniseringsdepartementet.

Grensejustering Vear
Kommunal og
moderniseringsdepartementet vedtok den
1 8.12.2015 at kommunegrensen mellom
Stokke og Tønsberg kommuner skulle
justeres slik at Vear og Bruaåsen i Stokke
kommune ble overført til Tønsberg
kommune fra 1.januar 2017.

Arbeidet med og konsekvensene av
vedtaket ble redegjort for i Fellesnemdas
sak 7 7/ 16 og Stokke kommunestyres sak
53/16. Det vises til disse sakene i sin
helhet. I tillegg legges det i juni 2017 frem
en sak i formannskap og kommunestyre
som belyser oppsummeringen av avtalen.

Samlet sett ble det inngått 21 enkeltavtaler
som regulerer gjennomføringen av
grensejusteringen.

Grensejusteringen har medført et
inntektsbortfall (skatt og rammetilskudd)
på 89,2 mill. kr. Kostnader som er direkte
knyttet opp mot tjenesteproduksjonen på
Vear har følgelig blitt flyttet over til
Tønsberg kommune. I tillegg kommer
nedjusteringer på tilleggs - og

støttetjenester, som eksempelvis
administrasjon. Samlet sett er det overført
81, 8 årsverk fra Stokke kommune til
Tønsberg kommune som en følge av
avtalene som er inngått, hvorav 7,1 er
tilknyttet overtallighetsproblematikk
tilknyttet administrative årsverk og
resterende er knyttet opp mot direkte
tjenesteproduksjon innenfor
grenseområ det. For en uttømmende
oversikt vises til omtalte sak, der status for
arbeidet er gjort rede for.

Arbeidet med grensejusteringen var
omfattende og til dels preget av
nybrottsarbeid, og pågikk parallelt med
kommunesammenslåingsprosjektet i de to
siste drift sårene i Stokke kommune.

Store deler av kommunens administrasjon
var involvert i arbeidet, i tillegg til
kommuneadministrasjonen i Tønsberg
kommune. Videre bidro også
økonomiavdelingen i Sandefjord kommune
med innspill i prosessen, da fellesnemnda
hadde sa tt som forutsetning at arbeidet
skulle foretas i nær dialog med
prosjektorganisasjonen for «nye
Sandefjord kommune». Også
økonomiavdelingen i Andebu kommune
var involvert i prosessen, da overføringer
av balanseførte verdier krevde bistand i
forhold til reg nskapsmessige
problemstillinger.

Det har også vært benyttet
konsulentbistand i utstrakt form, hvor både
PwC, Telemarksforskning, Telemark
Kommunerevisjon IKS har bidratt i
arbeidet.

http://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017002621&
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Kort omtale av vedlegg 1 - 6

Vedlegg 1 – Forhandlingsutvalgets
målformule ringer

Vedlegget viser de ulike
målformuleringene i forhandlingsutvalgets
utredning, og illustrerer problemstillingene
som er tatt opp i kapittelet for oppfølging
av punkter i forhandlingsutvalgets
utredning

Vedlegg 2 – Oversikt over vedtak
Fellesnemda 20 16

Vedlegget viser vedtak gjort i FN i 2016.
Siste møte i FN var 11. oktober 2016. De
fleste av vedtakene er gjort i forhold til
organiseringsprosessen, og har ingen
restanser i forhold til oppfølging i 2017
eller videre. Unntak kan forekomme, og
innarbeid es i rådmannens internkontroll for
oppfølging av politiske saker.

Vedlegg 3 – Oversikt over vedtak PSU

Vedlegget viser saker som er behandlet i
PSU 2016. Endelig vedtak som er fattet i
FN er angitt i skjemaet.

Vedlegg 4 – Oversikt over endelige
vedtak Fo rmannskapet 2016

Vedlegget viser endelige vedtak som er
gjort i Formannskapet i 2016. Første
formannskapsmøte var 25. oktober 2016 .
Vedtakene vil være gjenstand for politisk
oppfølging og tilbakerapportering i 2017,
jfr. 1. tertialrapport

Vedlegg 5 – Over sikt over vedtak
Kommunestyret 2016

Vedlegget viser vedtak som er gjort i
Kommunestyret i 2016. Første
kommunestyremøte var 19. oktober 2016 .
Vedtakene vil være gjenstand for politisk
oppfølging og tilbakerapportering i 2017,
jfr. 1. tertialrapport

Vedlegg 6 – forkortelser i dokumentet

Det er brukt en del forkortelser i
dokumentet. Enkelte av disse går direkte
på forkortelser i organisasjonen og / eller
på organisering i prosjektperioden. For å
gjøre det enklere for leseren å forstå
dokumentet, er det lagt ved et vedlegg
hvor forkortelsene som brukes er listet opp
alfabetisk.
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Organisering av
kommunalområdene og sentrale
stabsfunksjoner
Ved organisering av kommunalområdene
og sentrale stabsfunksjoner ble det tatt
utgangspunkt i forhandlingsutvalgets
utredning, og de politiske føringene som
var lagt for den videre organiseringen.

De fem kommunalområdene samt sentrale
stabsfunksjoner b le etablert over tid blant
annet avhengig av innplasseringstakten av
ledere i rådmannens ledergruppe. Foruten
de fem kommunalområdene, ble de
sentrale stabsfunksjonene økonomisjef,
HR/org - sjef, assisterende rådmann, leder
for digitalisering og nye løsninge r, samt
kommuneadvokaten søkt avklart.
Advokatfunksjonen ble i prosessen
tilordnet assisterende rådmann, men
uavhengig av de fire seksjonene i
assisterende rådmanns portefølje.
Funksjonen ble siden endret til å
rapportere direkte til rådmannen.

Da prosjekt leder var på plass, startet
arbeidet med å kartlegge både de føringer
som var lagt for organisering av den nye
kommunen, samt hvilke ansvarsområder
som skulle ligge hvor.

Dette viste seg å være et omfattende
arbeid, og prosjektleder hadde behov for
både å avklare med politikerne samt
utfordre deler av de overordnede
føringene som var lagt. I den forbindelse
ble det laget kartleggingsdokumenter der
ulike løsninger ble drøftet og utredet,
eksempelvis innenfor HR, etablering av
dokumentsenter, arkiv, innkjøp s amt
interkommunalt samarbeid og
interkommunalt eierskap. Konklusjoner i
rapportene ble tatt til følge ved videre
organisering.

Forhandlingsutvalgets utredning har vært
en viktig bærebjelke for hele prosessen .
også når det gjaldt organisering. Det var
imid lertid noe uklart hvorvidt beskrivelsene

av organisering av de ulike de kommunale
tjenestene var eksempler eller endelig
besluttet. Det var klar forutsetning om
effektiviseringsgevinster i tillegg til klare
forventninger om å finne de gode
løsningene. De t er også et uttrykt mål i
forhandlingsutvalgets utredning at man
skal bruke det beste fra de tre
kommunene , slik at organisering av de
ulike tjenestene også måtte ta opp i seg
dette elementet .

Samlet sett bidro dette til at det måtte
løftes flere prinsipi elle saker i forhold til
organisering av tjenestene i den fremtidige
kommunen.

HSO var tidlig ute med prosesser for
organisering, og mye av det videre
arbeidet med organiseringen tok
utgangspunkt i det arbeidet som ble gjort
her og de prinsippene man hadde lagt til
grunn i forhold til involvering og
medvirkning i forhold til
organisasjonsmodell.

Prosjektets ulike faser:

Fase 1 : Definere effektmål for det nye
kommunalområdet

Fase 2: Utarbeide forslag til
organisasjonsmodeller

Fase 3: Utrede de aktuelle
organ isasjonsmodellene

Fase 4: Innplassere i ny ledergruppe (nivå
2)

Fase 5: Utarbeide mandat for nye
delprosjekter , dvs. videre organisering mv.

Fase 6: Innplassering på nivå 3 og øvrige
ansatte

På bakgrunn av forhandlingsutvalgets
målformuleringer, ble det la get såkalte
interimsmål (betegnelsen effektmål
benyttet fremover) ved etablering av ny
organisasjon som skal gjelde frem til det

http://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kommunesammenslaing/org.modeller/administrasjon-i-ny-kommune.jpg
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fattes vedtak på nye mål som skal gjelde i
årene fremover.

Målformuleringene ble laget på bakgrunn
av prosessdager i det enkelt e
kommunalområde, der man både så på
politiske føringer i forhold til ønskede
effekter, samtidig som representanter fra
de tidligere tre kommunene fikk anledning
til å bidra med evaluering av beste praksis ,
et ledd for å utvikle kvaliteten i de
kommunale t jenestene som skal leveres i
fremtiden.

Effektmålene som er utarbeidet viser
hvordan man ser for seg at de ulike
kommunalområdene skal se ut og hvilke
effekter de skal bidra til at man kan hente
ut når den nye organisasjonen har fått
etablert seg og har få tt virke i noe tid.
Effektmålene er derfor utarbeidet som
såkalte fremtidsmål, der man har
utarbeidet «glansbilder»/ visjoner for
hvordan kommunen skal se ut om
eksempelvis fem år .

I løpet av våren 2016 ble det utarbeidet og
vedtatt (1 5. mars) en omstillin gsavtale for
sammenslåingen. Omstillingsavtalen var til
høring hos alle
arbeidstakerorganisasjonene, og det var
enighet om avtalens ordlyd med
hovedtillitsvalgte. Omstillingsavtalen ble
utarbeidet for å ivareta arbeidsmiljølovens
§ 1 6 og supplere aktuelle lover og avtaler i
en slik sammenslåing.

Høsten 201 6 utarbeidet Organisasjon og
HR en prosedyre for innplassering som en
konkretisering av omstillingsavtalens

innhold. Prosedyren ble fordelt og
presentert i linjeorganisasjonen. I
forbindelse med innplassering ble det
innkalt til kartleggingssamtaler med
aktuelle kandidater for stillingene, samt
kandidater som naturlig ville kunne bli
direkte berørt av omorganiseringen.

De ulike områdene har hatt noenlunde lik
tilnærming til omorganiseringsprosessen.
Imidlertid er de ulike områdene forskjellige,
og også fagfunksjonenes involvering i
omorganiseringen på overordnet nivå
knyttet opp mot prosjektorganisasjonen
har vært forskjellig. Særlig
stabsfunksjonene har vært direkte
involvert i omorganiseringen og etablering
av systemer og rutiner som måtte være på
plass før den nye kommunen ble etablert.

Særlig er dette tilfellet innenfor økonomi
og HR, men også beredskapsarbeid og
arbeid med eiermeldinger samt oversikt
over avtaler med eksterne parter og
leverandører trekkes frem i
sammenhengen.

Samlet sett innebærer dette at
stabsområdene ikke i like utstrakt grad
som for kommunalområdene har
utarbeidet effektmål. Effekter som det
enkelte stabsområdet har bidratt til at
organisasjonen som helhet har oppnådd
søkes belyst i tilhørende kapittel, og de
ulike kapitlene har derfor noe ulik
utforming.

For kommunalområdene er det også
fokusert på fremtidige effekter som
organiseringen har tenkt å bidra til.

http://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/kommunesammenslaing/rapporter-presentasjoner-etc/hr/omstillingsavtale-original.pdf
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Stabsområde Assisterende rådmann

Innplasseringsprosess
Assisterende rådmann tiltrådte i desember
201 5 og fungerte som delprosjektleder
frem til 31.1 2.21 06.

Våren 2016 var det flere diskusjo ner i
prosjektledergruppen, PLG, om hvordan
området skulle organiseres og hvordan
grenseoppgang i forhold til andre
kommunalområder skulle være.

Særlig ble problemstillinger i forhold til nivå
på analysemiljø diskutert, herunder hvor
ansvaret for ulike ut redninger skulle ligge.
Videre var forholdet til oppfølging av
politiske utvalg samt hvordan man skulle
organisere kommunens post - og
arkivsystem tema for diskusjon.

Når endelig organisasjonsform falt på
plass, var det særlig hensyn til effektiv
kommunal forvaltning, sammenhengende
tjenester og overordnet strategisk
organisering av kommunen som en
helhetlig organisasjon som ble de
avgjørende momentene.

Det ble avholdt to prosessdager for
området til assisterende rådmann
henholdsvis 10. og 18. mai 201 6, de r både
eksisterende ledere og medarbeidere med
ansvarsområde og arbeidsfelt tilknyttet
potensielt fremtidig ansvarsområde for
assisterende rådmann, ble invitert til å
bidra med innspill til fremtidig organisering.
Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte
var invitert og deltok på prosessdagene.

Prosessdagene tok utgangspunkt i å
kartlegge styrker og ressurser, utvikle
fremtidsbilder for organisasjonen samt
tydeliggjøre virkemidler som ville
muliggjøre de fremtidsbildene man mente

området skulle løse. Under s amlingene ble
det utarbeidet forslag til effektmål for
området, som vil være førende frem til
man har politiske vedtak om målsettinger
på området. Det ble også gitt innspill til
organisasjonsform, og samlingen dannet
grunnlag for ny organisasjonsstruktur o g
effektmål.

Ansvarsområdet til assisterende rådmann
ble organisert i fire seksjoner: Innkjøp,
Dokumentsenter (DOKS), Politisk
sekretariat samt Strategi og Samfunn.

Etter at organisasjonsmodell var på plass
ble det utarbeidet stillingsprofiler for de
frem tidige lederstillingene på området , og
det ble innkalt til kartleggingssamtaler . I
henhold til prosedyren for innplasseringer,
ble, i tillegg til aktuelle ledere, også andre
ansatte som vurdertes til å kunne bli
direkte berørt av omorganiseringen innkalt
t il kartleggingssamtale.

3 av 4 lederstillinger ble besatt i løpet av
august/ september 201 6, mens den siste
ble avklart tidlig i desember 201 6. Siste
innplassering ble foretatt i slutten av
desember 201 6, like før den nye
kommunen så dagens lys.

I tillegg til effektmål som går på
arbeidsmetode og faglig samarbeid på
tvers av kommunalområder, har
ansvarsområdet til assisterende rådmann
tydelige mål om å bli gode på systematisk
og strategisk arbeid, der man har fokus på
utvikling av en sikkerhetskultur og ut vikling
av systemer for internkontroll.

Effektmålene er laget med en
fremtidshorisont på fem år, noe som
innebærer at et systematisk arbeid på
område i perioden frem til 2021 burde
medføre at målsettingen med
organisasjonsformen blir nådd.
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Effektmål og effekter av sammenslåingen
Fagområder: Medarbeidere:

Vår dokumentforvaltning er profesjonalisert, digitalisert og utføres i henhold
til lovpålagte krav

Vi har stolthet og eierskap til våre arbeidsfunksjoner og
roller

Vi har en dokumentforvaltning so m gir mulighet for åpenhet og innsyn der
alle målgrupper knyttet til dokumentforvaltningen får løst sine behov
gjennom hensiktsmessige løsninger

Vi har relevant kompetanse med sterkt fagmiljø

Vi har utviklet løsninger der arbeid relatert til politisk mø tevirksomhet gir
mulighet for åpenhet og innsyn

Vi har en tydelig og åpen ledelse hvor frihet og ansvar
vektlegges

Vi har en samlet overordnet plan hvor folkehelse og klima er lagt til grunn, og
som er forutsigbar med tilstrekkelig handlingsrom for ny u tvikling

Vi jobber i team preget av åpenhet, tillit, nysgjerrighet,
respekt og profesjonalitet

Vi har gjennom planarbeid styrket folkehelsen og klimaarbeid
Vi har en gjennomgående delingskultur og et godt
arbeidsmiljø – vi gjør hverandre gode

Befolkni ngen har mulighet for å medvirke i kommunens planprosesser og
lokal samfunnsutvikling
Overordnende analyser legges til grunn i kommunens planarbeid

Vi arbeider systematisk og helhetlig på tvers av sektorer
Vi sikrer innbyggernes sikkerhet og tr ygghet ved å jobbe systematisk og
helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen,
med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og
materielle verdier
Vi bidrar til etablering av en god internkontrol l og sikkerhetskultur
Vi bidrar til etablering av virksomhetsstyring som er helhetlig og at den
brukes aktivt i hele organisasjon
Vi er profesjonelle på eierstyring
Vi er profesjonelle på offentlige anskaffelser som gir attraktive, effektive og
lovlige anskaffelser
Vi driver porteføljestyring av prosjekter

God ledelse og god internkontroll har vært
overordnede målsettinger som
forhandlingsutvalgets utredning har hatt
for prosessen. Opprettelse av seksjonen
Strategi og Samfunn er et ledd i denne
tankegangen, der man har samlet arbeid
knyttet til kommuneplan sammen med
overordnet folkehelsearbeid,
beredskapsarbeid, internkontroll og
virksomhetsstyring under samme paraply.
Tanken er at man skal få et helhetlig
styringssystem inn i organisas jonen, der
de enkelte elementene ikke sees på som
enkeltstående elementer, men virker som
en helhet.

En samlet organisering av seksjonene
Politisk sekretariat, Dokumentsenter og
Innkjøp under samme ansvarsområde
forsterker mulighetene for samkjøring av
ans varsfeltet til Strategi og Samfunn.
Hensikten er å øke kvaliteten i det
strategiske arbeidet i kommunen, der man
ivaretar både behovet for god
internkontroll, systematisk arbeid med
overordnede planer, forankring av
målsettinger som settes på ulike nivå i

kommunen, samt system for styring av
virksomheten Sandefjord kommune.

Ved å etablere et felles dokumentsenter
sikrer man også dokumentfangsten på en
ny og bedre måte enn tidligere, og vil gi en
kvalitetsforbedring.

Tilstrekkelig kapasitet innenfor
kommuna lområdet har vært en utfordring å
få til, da det er et klart økt kvalitetsønske
med tanke på organisasjonsform i forhold
til hva man hadde i de tidligere
kommunene. Også økt krav til rapportering
utfordrer organisasjonen, noe som
innebærer høyere krav til leveranse enn
hva som er mulig å få til på kort sikt.
Særlig krevende har det vært at sentrale
medarbeidere har sluttet eller blitt
innplassert i andre stillinger. I en noe
lengre tidshorisont, vil man imidlertid
kunne dimensjonere kommunens
kvalitetssyste m og derfor at økt bruk av
digitalisering vil kunne føre til at målene
nås.
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Stabsområde Økonomi

Innplasseringsprosess
Ø konomisjef tiltrådte i desember 201 5 og
fungerte som delprosjektleder frem til
31.1 2.2106.

O ppstartsmøte for arbeidet med
sammenslå ings prosessen innenfor
økonomiområdet ble avholdt 16.
desemb er 201 5 med en samling av
økonomi medarbeidere fra Stokke, Andebu
og Sandefjord . På samlingen ble det gitt
innspill til hva som må være på plass
innenfor hvert enkelt fagområde i den nye
kommunen. Arbeidet innenfor økonomi ble
inndelt i fem delprosjektgrupper; regnskap,
budsjett, lønn, innfordring/fakturering og
skatt. Prosjekt - gruppene hadde møte 8.
januar 2016, og det var opplæring i
prosjektstyringsverktøyet 20. januar.

Det ble arrangert møte med deltakere fra
delprosjektgruppene og
tillitsvalgtrepresentant for å få innspill til
organisering av den sentrale
økonomifunksjonen 1 6. juni og 15. august
201 6. Organiseringen fikk tilslutning fra
prosjektledergruppen 24. august og fra
tillitsvalgte 1 5. se ptember.

Den sentrale økonomifunksjonen har 5
seksjoner for hhv. skatteoppkrever, lønn,
regnskap, fakturering og innfordring og
økonomisk planlegging, kontroll og
analyse. Etter at organisasjons - modellen
var besluttet ble det utarbeidet
stillingsprofiler for seksjonslederstillingene.
Kandidater ble innkalt til
kartleggingssamtaler. Seksjonslederne ble
innplassert i oktober, mens øvrige
økonomimedarbeidere ble innplassert i
november.

Stokke kommune var i 201 6 uten
regnskapssjef, noe som førte til at
økonomi funksjonene i
sammenslåingskommunene måtte sees
på. Økonomiavdelingen i Andebu var i
sammenhengen involvert i en rekke
regnskapsproblemstillinger knyttet til
særlig årsavslutning 2015 samt forhold av
betydning for grensejustering mot
Tønsberg. Regnskapsavd elingen og
avgiftsavdelingen i Sandefjord kommune
bisto med føring av regnskap og
innfordring for Stokke kommune fra
oktober 201 6, da det også ble foretatt
samlokalisering av regnskapsfunksjonene
i Stokke og Sandefjord. I tillegg ble det
kjøpt inn konsulen tbistand fra PwC for å
bidra til økonomifunksjonen i Stokke.

Effektmål og effekter av sammenslåingen
Effektmål

Økonomiavdelingen er en støttefunksjon for hele organisasjonen

Godt samarbeid med kommunalområdene

God kunnskap om kommunens økonomiske ramme betingelser

Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer

Framtidsrettede og effektive arbeidsverktøy

Bidra til økonomisk grunnlag for å gi innbyggerne gode, stabile og forutsigbare tjenester.

Bidra til utvikling av Sandefjord kommune

Oppdatert og korrekt økonomisk informasjon

Sikre inntekter

Medarbeidere som har gode holdninger, er serviceinnstilte, løsningsorienterte og faglig oppdatert

Analysekompetanse og kunnskap om tilgjengelig statistikk

Analysekompetanse som gir underlag for videreutvikling av tjenestetilbudet
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Lavinntektskommunene Stokke, Andebu
og Sandefjord var selvstendige kommuner
fram til 1. januar 2017. Kommunene hadde
utarbeidet og vedtatt sine egne
økonomiplaner for 2016 - 2019. Det var en
forutsetning at kommunene kunne
videreføres hve r for seg med de
ambisjoner og tiltak som var innarbeidet i
egen økonomiplan. For å se
økonomiplanene samlet ble det utarbeidet
et «skyggebudsjett» for den nye
kommunen basert på kommunenes
økonomiplaner for 2016 - 2019.
Skyggebudsjettet som ble behandlet av
F N i desember 2015, synliggjorde
ulikheter mellom de gamle kommunene
økonomiske situasjon.

I 2016 ble d et utarbeidet en
budsjettrammesak. Denne ble
gjennomgått i en samling for folkevalgte,
tillitsvalgte og administrativ ledelse 5. og 6.
juni, og deretter behandlet i FN 23. juni.

De gamle kommunene var ulike
eksempelvis knyttet til detaljeringsnivået i
økonomiplanene, behandling av merverdi -
avgift både i økonomiplan og regnskap,
økonomirapportering, relativ størrelse på
investeringsprogram og finansiering av
investeringsprogrammet, gjeldsgrad mv. I
tillegg ga grensejusteringen mot Tønsberg
utfordringer for arbeidet med
økonomiplanen.

Økonomim edarbeidere i hver av
kommunene kjente sin egen kommune,
men var ukjent med
sammenslåingspartnerne. Medarbeiderne
kj ente ikke hvilket informasjonsbehov
kollegaer i de andre kommunene hadde
for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.
Å skaffe oversikt over innhold i vedtatte
økonomi planer samlet for den nye
kommunen har m.a.o. vært en stor
utfordring.

Bankavtalene for all e kommunene
opphørte i løpet av 2016. Sandefjord
kommune skiftet hovedbankforbindelse 1.
april 2016 etter anbudskonkurranse

høsten 2015. Anbudsprosessen forutsatte
at ny bankavtale ble overført til den nye
kommunen 1. januar 2017.

Den sentrale økonomifunk sjonen tilstreber
et utstrakt og godt samarbeid med
kommunal områdene og bistår med
økonomifaglig kompetanse. Sandefjord
kommune har et bredt sammensatt
økonomiforum. Det legges ned mye arbeid
til gjennomgang av sentrale dokumenter
som revidert nasjonalbud sjett,
kommuneproposisjon og
statsbudsjettdoku mentene for at
kommunen skal ha god oversikt over
kommunens økonomiske
rammebetingelser. Kunnskap om
økonomiske rammebetingelser, kostra -
analysene samt beregnede konsekvenser
av den demografiske utviklingen er bidrag
for å kunne gi forutsigbare og stabile
velferdstjen ester til innbyggerne innenfor
en bærekraftig økonomi.
Økonomifunksjonen har en bred ekstern
kontaktflate.

Kommunen leverer data til ulike
institusjoner for produksjon av statistikk.
Det er en må lsetting å gjenbruke dataene
til egen bruk for å kunne peke på
tjenesteområder som bør gjennomgås
nærmere for å utvikle og forbedre
velferdstilbudet til innbyggerne. Det er en
oppgave for kommunalområdene og den
sentrale staben i fellesskap å skaffe
oversi kt over og kunnskap om tilgjengelig
offentlig statistikk samt ha kompetanse til å
benytte tilgjengelige data.

Reformstøttemidler som nye Sandefjord
mottok i prosessen ligger spesifisert
bakerst i rapporten. Regnskap for
prosjektet ble ført og fulgt opp via
økonomiavdelingen i «gamle Sandefjord»
frem til og med 31.12.2016.
Prosjektregnskapet er følgelig omtalt også
i regnskapssaken for 2016. I tillegg mottok
Sandefjord kommune 2. februar 2017 30,8
mill. kr i reformstøttemidler sammen med
rammetilskuddet.
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Sta bsområde HR/ organisasjon

Innplasseringsprosess
Organisasjons - og HR sjefen tiltrådte i
januar 2016 og fungerte som
delprosjektleder frem til 31.12.2106.

Organisasjon og HR området har vært en
sentral støttespiller under
utviklingsarbeidet i forbindelse m ed
sammenslåingen av de tre kommunene.
En viktig målsetning for dette området har
vært å bidra til å gjøre organisasjonen
robust i forhold til å utføre oppdraget som
kommunen er satt til å gjøre. Dette
innebærer blant annet i å sørge for at
kommunens leder e og ansatte følger lov
og avtaleverk på organisasjon og HR
området, og at det utarbeides gode
retningslinjer i tråd med dette.

De tre kommunenes HR avdelinger
begynte tidlig å samarbeide, og har vært
samlokalisert fra august 2016. Området
har bestått av til sammen ni årsverk.
Hovedmålsetning for området har vært å
aktivt delta i arbeidet med å sette den nye
kommunen i stand til å fungere som en
organisasjon fra 1. januar 2017.

Organisasjon - og HR sjef har deltatt i
prosjektleders ledergruppe, ledet
delpr osjektet organisasjon og HR, og vært
personal/HR sjef for Sandefjord og Stokke
i 2016. Oppdraget har vært å bistå
prosjektleder i å etablere, drifte og utvikle
nye Sandefjord kommune med
utgangspunkt i de opprinnelige
kommunenes tradisjoner og fortrinn. I
dette arbeidet har området vært pådriver

og initiativtaker til fornyelse og utvikling av
den overordnede organisasjonsutviklings -
og HR funksjonen i kommunen. Målet har
vært å sikre nødvendig bistand til og
samhandling med kommunalsjefene, slik
at kommunen kan gjennomføre sitt
oppdrag etter vedtatte rammer, både som
kommuneorganisasjonen og som
tjenesteleverandør.

Parallelt med sammenslåingsprosessen
har Organisasjon og HR området i 2016
opprettholdt sin rolle i forhold til normal
drift i de tre kommunene, og gitt
lederstøtte på alle nivåer innen fagfeltet,
det være seg organisasjonsutvikling,
medarbeiderundersøkelser,
arbeidsmiljøprosesser, rekruttering - og
opphør av stillings - prosesser, samt
oppfølging av sykemeldte ansatte.
Organisasjon og HR har tilrette lagt for
gjennomfør ing av lederdialog,
informasjons - og opplæringstiltak hver
måned og gjennomført
medbestemmelsesmøter i de tre
kommunene.

I sammenslåingsprosessen har HR
området bistått de ulike
kommunalområdene i nær 200
kartleggingssamtaler i forbinde lse med
innplassering av ledere og ansatte.
Organisasjon og HR sjefen har deltatt i
lederdialogmøter for de nye
kommunalområdene og arrangert
drøftingsmøter med fagorganisasjonene i
SAS kommunene.

Effektmål/ effekter av sammenslåingen
Gjennomførte delmål i 2016 i forbindelse med sammenslåingsprosessen Utført

Delprosjektet Organisasjon og HR er etablert med 11 hovedarbeidsområder og tilsammen 120 underprosjekter i
samhandling med prosjektledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Prioriteringer av op pgaver i
kategoriene «kritisk» til «viktig» er foretatt og arbeidsplan for dette arbeidet er fulgt. I 2016 er det gjennomført
åtte delprosjektmøter og til sammen syv store informasjons - og drøftingsmøter med 30 fagorganisasjoner og 70
hovedtillitsvalgte. M edvirkning har vært en kontinuerlig prosess i underprosjektene.
Omstillingsavtale er utarbeidet. Avtalen er inngått mellom Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner, i tillegg til
prosjektleder, i etableringen av Sandefjord kommune (0710). Avtale om overfør ing av Vear til Tønsberg er
inngått mellom Stokke, SAS og Tønsberg

Brev om virksomhetsoverdragelse er utarbeidet og sendt til 5.500 ansatte i de tre kommunene

Prosedyre for innplassering av ledere og prinsipper for ledernivåer er utarbeidet
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Prosedyre for medbestemmelsesapparatet er utarbeidet

Ny IA avtale for Sandefjord kommune er inngått

Styringsdokument for internkontroll HMS arbeidsmiljø er utarbeidet

Prosedyre for Arbeidsmiljøutvalg er utarbeidet

Prosedyre for vernetjenesten og forventnin ger til denne er utarbeidet

Prosedyre for samarbeid med bedriftshelsetjenesten er utarbeidet

Prosedyre for oppfølging av sykefravær er utarbeidet

Plan for praktisk lederopplæring er utarbeidet og det er besluttet og inngått avtale om bruk av 10 - FAK TOR
som lederutviklingsverktøy og medarbeiderundersøkelse

Forsikringsavtale er inngått

Prosesser i delprosjekt
Organisasjon og HR
Med utgangspunkt i rapporten «Kartlegging
Personal/HR» til fellesnemda 27. oktober
2015, ble det innenfor organisasjon og HR
området i januar 2016 etablert elleve
arbeidsgrupper eller underprosjekter. Disse
ble ledet av HR rådgivere fra de tre
kommunene, og fikk som mandat blant
annet å utarbeide forslag til retningslinjer og
prosedyrer for ny kommune. I arbeidet
deltok i tillegg av representanter fra
tillitsvalgte, vernetjeneste og ledelse.

Forslag til nye prosedyrer og retningslinjer
har vært til diskusjon i delprosjektgruppen,
før dokumentene ble sendt til
prosjektleders ledergruppe.

I henhold til avtaleverket ble enke lte
dokumenter sendt videre til formell drøfting
eller forhandling med
arbeidstakerorganisasjonene.
Prosjektleder tok deretter endelig
beslutning. Det ble avholdt åtte
delprosjektmøter med deltakelse av
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, og
syv informa sjons - og drøftingsmøter med
alle fagorganisasjonene (ca. 30
fagforeninger og ca. 70 tillitsvalgte).
Enkelte saker har vært lagt fram til
folkevalgt behandling og beslutning.

Aktuelle HR områder ble tidlig i 2016
identifisert, kartlagt og rangert i priori tert
rekkefølge. Prioriteringene ble gjort i
forhold til hva som var kritisk og viktig å få
på plass innen 1. januar 2017. Det ble

samtidig tatt stilling til hva som kunne vente
til 2017 og 2018.

Delprosjekt Organisasjon og HR har hatt
følgende arbeidsg rupper:

1. Arbeidsgiverpolitikk
2. Rekruttering
3. Arbeidstid og lønn
4. Personalutvikling
5. Velferdstiltak
6. HMS strategi
7. Ferie
8. Permisjon
9. Pensjon og forsikring
10. Endring og opphør
11. I T verktøy på Organisasjon og HR

området

Milepæler – Besluttet
Omstillingsavtalen
Brev ti l alle ansatte om
virksomhetsoverdragelse
Prosedyre for innplassering av
ansatte
Prinsipper for ledernivåer
Arbeidsreglement
Organisering av medbestemmelses
Organisering av vernetjenesten
Bedriftshelsetjeneste for 2017
Beslutning om å være I A bedrift
Forsi kringsleverandør
Beslutning om 10 faktor som
medarbeiderundersøkelse
Arbeidstid, hvilepause og
Sankthansdagen



ÅRSRAPPORT 2016 | ORGANISERING AV KOMM UNALOMRÅDENE OG SENT RALE STABSFUNKSJONER |
SANDEFJORD KOMMMUNE | 31

Stabsområde Digitalisering og nye
løsninger

Innplasseringsprosess
Prosjektleder for Digitalisering og nye
løsninger tiltrådte i januar 2016.

O ktober 201 5 ble det lagt frem en sak, FN
70/1 5, for fellesnemnda der det ble kartlagt
hvilke ulike fagsystemer som ble benyttet i
de tre kommunene.

Gjennom 201 6 ble det foretatt valg av
fagsystemer for den nye kommunen slik at
felles systemer var operativ e i tide til
1 .1 .201 7.

Det ble samarbeidet tett mellom IKT -
avdelingene i de tre kommunene gjennom
hele 2016. Redundant nettverk ble etablert
mellom de tre rådhusene, brannmurer,
register og datarom ble forsterket til å kunne
drifte den nye kommunen.

Den n ye I KT avdelingen var operativ fra
1 .1 .201 7. Ny leder ble rekruttert og startet
1 .april, 201 7.

Effektmål og effekter av sammenslåingen
Digitalisering er løftet frem som et stort
satsingsområde for den nye kommunen.
Dette er i tråd med den nasjonale satsin gen
på digitalisering. Til grunn for arbeidet med
digitalisering ble følgende vurderinger
nedfelt som prinsipper for
digitaliseringsarbeidet, og ble folkevalgt
behandlet i august 201 6:

Digitalisering byr på mange muligheter for
en kommune, og har et stort
gevinstpotensial både med tanke på økt
kvalitet og reduserte kostnader.

Som en forutsetning for å realisere
potensialet, er det nødvendig med god
prosjektstyring. Et sett med felles prinsipper
vil være pilarene i en felles kultur for
digitalisering i kom munen, og være styrende

for utvikling av nye løsninger og
videreutvikling av eksisterende.

Effektivitet og gevinstrealisering:

I oppstarten av alle
digitaliseringsprosjekter skal
gevinstanalyse inngå, og en skal ha en
plan for hvordan gevinsten kan
realise res
En skal prioritere
digitaliseringsprosjekter med størst
gevinstpotensial
Alle prosjekter evalueres

Forenkling:

Digitaliseringsprosjektene skal som
sluttresultat gi tilgjengelige, gode og
enkle løsninger til publikum
Digitaliseringen skal frigjøre ressu rser i
alle ledd for å styrke de
publikumsrettede tjenestene
Ved utformingen av tjenestene skal det
legges til rette for digitalt førstevalg

Samspill:

Brukerne står i sentrum for de
løsningene som velges, og det
utarbeides metoder for å innhente innsikt
og kunnskap om brukernes perspektiver
Digitale løsninger etableres på tvers av
kommunalområder, og på tvers av
geografi. Samarbeid med andre
kommuner og/eller gjenbruk av
eksisterende løsninger bør alltid
vurderes
Det legges til rette for deling av
dokumente r, løsninger og planer
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K ommunalområde helse, sosial og omsorg

Innplasseringsprosess
Kommunalsjefen i HSO tiltrådte i november
2015 og fungerte som delprosjektleder frem
til 21.12.2016.

Det ble nedsa tt en prosjektgruppe med
ledere på etatssjef/ kommunals jefnivå i de
tre kommunene i tillegg til en
prosjektmedarbeider som bidro til
prosessen. Etter hvert kom også en
hovedtillitsvalgt med i prosjektgruppen. En
fremdriftsplan ble utarbeidet for fasen frem
til innplassering av seksjonsledere.

HSO er et stort område med ca 2500
ansatte. Det at det ble pekt på en
fremdriftsplan for prosjektet, viste seg å
være viktig. Det dempet usikkerhet og uro
blant medarbeidere. At fremdriftsplanen
holdt mht tidsfrister var med på å bygge tillitt
til ledelsen.

Det ble lagt vekt på involvering av alle
nøkkelpersoner innledningsvis i prosessen.
Alle med lederansvar, hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud i de tre kommunene var
med i en prosess for å utarbeide
effektmålene. Det ble også avholdt møte
med alle brukerorganisasjonen e i de tre

kommunene (42 stk) for å gi innspill til
effektmål. Organiseringen var klar 6. april,
og seksjonslederne var innplassert innen
30. april. Et unntak var et par stillinger der
det var nødvendig med en litt grundigere
prosess. Det ble nedsatt en ny
prosjektgruppe, som skulle bli den nye
ledergruppa for det nye kommunalområdet.
Høsten gikk med til å organisere de ulike
seksjonene slik at enhetsledere og
avdelingsledere kunne innplasseres. Det ble
avholdt totalt ca 125 kartleggingssamtaler i
kommunalo mrådet. I tillegg ble det gjort et
omfattende arbeid med budsjett og
fagsystemer.

Organisering av NAV var et stort tema, og
det ble nedsatt en egen prosjektgruppe som
jobbet med problemstillingen. Totalt deltok
13 arbeidsgrupper i
sammenslåingsprosessen.
Forhandlingsutvalget hadde forutsatt at det
skulle «ytes kommunale NAV - tjenester i
Stokke, Andebu og Sandefjord», mens
fylkesdirektøren for NAV i Vestfold viste til
prinsippet «ett NAV i hver kommune», og la
til grunn at NAV - tilbudet skulle organiseres
som én enhet. Lederstillingen for NAV ble
utlyst i april 2016, som en ren kommunal
stilling. Ny NAV - leder tiltrådte i august.

Effektmål og effekter av sammenslåingen
Innbyggerne i nye Sandefjord kommune
opplever...

Medarbeidere i nye Sandefjord kommune
op plever...

Samarbeidspartnere i nye Sandefjord
opplever...

en helsefremmende kommune og prioritering
av forebyggende arbeid

samhandling som arbeidsform god intern samhandling i kommunen

at det legges til rette for økt
brukermedvirkning, hvor det tas
utgan gspunkt i det som er viktig for den
enkelte bruker

korte beslutningslinjer og myndiggjorte
medarbeidere

en profesjonell og løsningsorientert
kommune

at kommunen er langt fremme på innovasjon,
digitale løsninger og velferdsteknologi

gode fagmiljøer med utv iklingsmuligheter en tilgjengelig kommune

at de sikres rett kvalitet og sammenheng i
tjenestetilbudet

en fremtidsrettet og velfungerende
organisasjon med heltidskultur og godt
omdømme

at de tilbys likeverdige og tilgjengelige
tjenester

godt arbeidsmilj ø med felles kultur og
medarbeiderinvolvering

ledere som er kompetente, tydelige og
synlige
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Effektmålene ble utarbeidet i en
involverende prosess. Målene skulle
konkretisere hva HSO skulle oppnå i det
videre arbeidet. Det ble tatt utgangspunkt i
f orhandlingsutvalgets utredning og
utfordringsbildet for tjenestene .

Kommunalområdet ønsket å st r ekke seg
etter mål som var strategisk viktige å nå .
Man la til grunn et langsiktig perspektiv .
De mest utsatte barna ble holdt fram som
den viktigste gruppen å lykkes med.
Helsefremming, forebygging og
samhandling sto sentralt , noe som er
avgjørende for denne gruppen.

Området ø nsket en ny ty d eligere
brukerrolle med sterkere innfly t e l se på
tjenestene. Utfordringsbildet krever
innovasjon og at kommunalområdet tar i
bruk velferdsteknologiske løsninger i mye
sterkere grad enn i dag.

Organisasjonsmodellen tilrettelegger for
solide fagmiljøer, men en ulempe er at
spesi a liserte fagmiljøer lett kan medføre
« siloeffekter » . Derfor er samhandling
trukket fram som et viktig mål.

Det er nødvendig å arbeide langsiktig med
effektmålene og det er for tidlig å hevde at
målene er nådd. Det man allerede kan se
at organiseringen har bidratt til er at den
samlede erfaringen fra de tre kommunene
har på enkelte områder ført til et enda
bedre tilbud til hele befolkningen. Et
eksempel er «Beste årgang» - et
forebyggende tilbud til alle som fyller 77
år. Kurset holdes på SMS et og er en
videreføring av et lignende tiltak i Stokke.
Innen frivillig arbeid har den nye
kommunen tatt lærdom fra Andebu, som
nå koordinerer «Aktivitetsvenn» for hele
kommunen. SMS gir helse og
omsorgstjenester tjenester til alle
innbyggerne og Kamfjordhjemmet tar imot
pasienter med kompetansekrevende
behov innenfor demens og psykiatri fra
hele den nye kommunen.

All e seksjonene melder tilbake at
fagmiljøene er blitt sterkere. Det bør
komme innbyggerne til gode ved at
kvaliteten i tjenestetilbudet blir styrket .
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Kommunalområde Oppvekst og
kunnskap

Innplasseringsprosess
Kommunalsjef en for Oppvekst og
kunnska p tilrådte i januar 2016 og fungerte
som prosjektleder frem til 31 .12.12106.

Prosjektleder gikk straks i gang med å
etablere egen organisasjon i samarbeid
med kommunalsjefene fra Stokke og
Andebu. Det ble laget en detaljert
kjøreplan for prosessen hvor in tensjonen
var å konkludere på organiseringen av
kommunalområde til påske.

Gjennom stormøter med ledere og
tillitsvalgte i kommunalområdet, ble
effektmål besluttet i mars 201 6.

Styringsgruppen v/prosjektleder godkjente
organisasjonsmodellen i april 201 6.
D eretter ble det gjennomført intervjuer
med en rekke aktuelle kandidater til
seksjons - og enhetsjobber. Samtlige
ledere med unntak av én var tilsatt på
forsommeren 201 6. De gikk deretter i
gang med å organisere sine seksjoner og
enheter i tråd med den valgt e metodikken
som var blitt benyttet på nivåene over.

Effektmål og effekter av sammenslåingen

Barn og unge skal sikres: Medarbeidere skal:

Et høyere læringsutbytte individuelt og samlet. Ha høy kompetanse.

Et helhetlig opplæringsløp 1 – 16 år. Benytte ev idensbaserte undervisningsmetoder.

Et solid grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring. Jobbe mot felles mål.

En høy grad av trivsel, glede, mestring og selvfølelse. Ha felles språk - og begrepsbruk.

At barnehagen/skolen har en høy grad av lovette rlevelse og
systematisk internkontroll.

Ha et samarbeid preget av åpenhet og respekt.

Effektmålene ble besluttet etter innspill fra
ledelsen i organisasjonen (ned på
enhetsnivå), og i dialog med tillitsvalgte.
Hovedessensen omhandler
kommunalområdets til strebelser for å
sørge for at flere barn og unge kan
gjennomføre og bestå videregående
opplæring slik at de kan ta aktive valg hva
gjelder egen fremtid. All tilgjengelig
statistikk tilsier at jo høyere læringsutbytte
elevene har ved utgangen av
ungdomsskol en, jo høyere er
sannsynligheten for å bestå videregående
opplæring.

Ut i fra forhandlingsutvalgets utredning,
ble det besluttet at kultur skal inngå i

kommunalområdet «Kultur, friluftsliv, by -
og stedsutvikling». Videre ble det besluttet
at barnevernet s kal inngå i
kommunalområdet «Helse, sosial og
omsorg». Prosjektleder igangsatte en
prosess i januar for å vurdere om
barnevernet burde være en del av
kommunalområdet «Oppvekst og
kunnskap». Prosjektleder konkluderte den
8. februar 2016 med at barnevernet f ra
201 7 blir en del av kommunalområde
helse, sosial og omsorg, slik
forhandlingsresultatet tilsier. Det ble videre
besluttet at det i kommunalområdet vil
inngå en kontorsjef som er ansvarlig for
budsjettføring og oppfølging av
økonomien. I OK - området vil k ontorsjefen
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understøttes av egne økonomikonsulenter.
Kontorsjefen rapporterer til
kommunalsjefen, men inngår også som
bidragsyter i den sentrale
økonomiavdelingen.

På denne bakgrunn ble det den 9. februar
2016 avholdt et møte med de tre
kommunenes kommun alsjefer, alle
medlemmene i PSU, samt
verneombudene fra de tre kommunene.
Her ble det blant annet konkludert med
hva som burde vektlegges når det skulle
utarbeides et nytt organisasjonskart. Det
ble deretter arrangert en samling for alle
ledere, hovedtilli tsvalgte og verneombud
hvor det ble gjennomført SWOT - analyser
og målutarbeidelser.

Prosjektledergruppa fungerte som
styringsgruppe for prosjektet, og anbefalte
en tilnærming som i større grad enn
daværende organisering skulle klare å
sikre et helhetspers pektiv på barnas
lærings - og livsløp. Styringsgruppa fikk
fremlagt det daværende
grunnlagsdokumentet med fem forskjellige
modeller i sitt styringsmøte i Stokke 16.
mars og ba delprosjektleder om å drøfte to
alternative modeller i den videre prosess.
På sty ringsgruppemøte i Andebu den 6.
april, ble det ferdigstilte
grunnlagsdokumentet og prosjektgruppas
oppsummering fremlagt til beslutning.

Styringsgruppa var fornøyd med at
prosjektet fulgte tidsplanen og at det har
vært bred involvering. Blant annet har d e
ansatte vært representert av
hovedtillitsvalgte i prosjektgruppen og i
drøftinger. Som et viktig element i
prosessen, ble alle ledere i organisasjonen
i de tre kommunene invitert til å vurdere
mellom to modeller som var foreslått,
hvorvidt hvem av dem so m var best egnet
til å oppfylle de muligheter og styrker
kommunesammenslåingen konstituerer.
Innspillene var konsistente i sin

favorisering av den ene av de to
modellene.

Prosjektleder minnet om at samarbeid og
sammenhengende tjenester for de mest
utsatt e barna er viktig, og at det i den
forbindelse er sentralt at man enes om
ansvar, roller og forpliktende
samarbeidsløsninger både innen eget
område/sektor, men også på tvers i
organisasjonen. I henhold til bestillingen,
ble jobben med å organisere seksjone ne
igangsatt etter hovedmodell var
konkludert. Arbeidet ble igangsatt straks
den nye ledergruppen og øvrige ledere var
rekruttert.

Oppvekst og kunnskap er organisert med
to hovedseksjoner; barnehage og skole,
samt tre stabsfunksjoner som inngår i
kommuna lsjefens ledergruppe. Disse er
barnehagemyndighet og internkontroll,
økonomi og PPT. Seksjon barnehage
består av 22 ordinære, kommunal
barnehager og en privat del med
ytterligere 37 barnehager. Den private
andelen utgjør 62,5% av totalen og dette
er en sto r endring for både Stokke og
Andebu som var vant til en mindre andel
private barnehager. Seksjons skole består
av 29 skoler, hvorav seks er
ungdomsskoler. I tallet er også inkludert
voksenopplæring og kulturskole,
sistnevnte fordelt på tre lokasjoner.
Komm unens håndtering av brukere som
kommer inn under introduksjonsloven,
håndteres av Fønix kompetansesenter bl.a
i samarbeid med NAV. PP - tjenesten ble,
etter vedtak i formannskapet våren 2017,
besluttet allokert på tre forskjellige
lokasjoner. OK - området har ca. 10.000
barn og unge som daglig benytter
tjenestene.

Det er knyttet forventninger til
effektivisering i forbindelse med
kommunesammenslåingen. Hovedtyngden
av Oppvekst og kunnskaps produksjon av
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tjenester, ledes av én kommunalsjef og to
seksjonsledere, noe som er å anse som
en betydelig effektivisering sett opp mot
hva de tre kommunene til sammen
benyttet av ledelsesressurser tidligere.
Forhandlingsutvalget ønsket også at det
skulle være tilstrekkelig kapasitet innenfor
de ulike virksomhetsområdene og a t disse
besatt relevant kompetanse med sterke
fagmiljøer, god ledelse samt god
internkontroll. Disse punktene synes
oppfylt i kommunalområdet, hvor blant
annet «internkontroll» er stadfestet som et
eget, overordnet ansvarsområde i sentral
stab.

Skoler og barnehager utgjør sentrale
institusjoner i lokalmiljøene, og kanskje
særlig er dette gjeldende i «små
lokalmiljøer» i den nye kommunen. Om

man bor i Sandefjord sentrum, er det en
håndfull skoler innenfor et par kilometers
radius, mens hvis man bor i Andeb u er det
over en mil til «neste skole».
Opprettholdelsen av nærskolene, samt det
å tilstrebe at flest mulig innbyggere skal ha
nærhet til basistjenestene, videreføres i
den nye kommunen med dagens modell.
Stordriftsfordeler i kommunalområdet er
ikke enkle å realisere. Bortsett fra en
mindre administrasjon, må det ses på
strukturelle muligheter i neste 10 - års
periode for å sikre bedre økonomisk
soliditet, i tråd med forventninger uttrykt i
forhandlingsutvalgets utredning. Ønsket
om større grad av valgfrihet for
kommunens innbyggere er innfridd i og
med at tilgangen til friskoler og barnehager
er blitt vesentlig større.
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Kommunalområde Kultur, friluftsliv, by -
og stedsutvikling

Innplasseringsprosess
Kommunalsjefen for Kultur, friluftsliv, by -
og stedsutvikl ing tiltrådte i januar 201 6 og
fungerte som delprosjektleder frem til
31.1 2.2106.

Delprosjektleder startet umiddelbart opp
arbeidet med den konkrete organiseringen
av kommunalområdet. Det hadde blitt
avholdt flere «bli - kjent» samlinger i de 3
gamle kommun ene, med start allerede da
vedtaket om sammenslåing forelå, så alle
lederne i de respektive kommunene var
allerede kjent med hverandre. Det ble
avholdt 3 møter med alle lederne for å få
innspill til organisering, resultatmål og
effektmål, og det ble tidl ig klart at 3
seksjoner pekte seg naturlig ut som den
mest fornuftige organiseringen av
kommunalområdet, for å sikre kontroll,
sammenheng og utvikling av tjenestene.

Seksjon kultur omfatter Hjertnes kulturhus
og kino. Den kommunale
kulturproduksjonen foreg år, i tillegg til
utstrakt veiledning til andre aktører, på
kulturhuset og vises der eller sendes ut til
skoler, sykehjem etc. Det var viktig, og et
ønske fra de ansatte, å få organisert de
relativt få ansatte i dette
kommunalområdet inn i et større fagmil jø.
Det var også viktig å beholde fagmiljøene
samlet, slik at produksjonslinjene ikke blir
brutt, og for å sikre kontroll med resultatet
til innbyggerne, og kontroll med økonomi,
teknikk, logistikk, marked og salg.

Forhandlingsutvalget var tydelig i sin
fo rventning om at bibliotekene skulle bestå
på de respektive lokasjonene, så
bibliotekene ble organisert i en seksjon, for
å sikre nødvendig samordning, og med en
avdelingsleder på hvert av de tre stedene.

Park, idrett, friluftsliv og
gravplassforvaltningen hører også naturlig
sammen i en seksjon. Saksbehandlere og
driftspersonell har kunnskap om hele
feltet, og kan arbeide fleksibelt og på
tvers, for å utnytte kapasiteten best mulig.
Det var viktig å legge spesielt godt til rette
for gravplassforvaltningen, slik at denne
kunne fungere umiddelbart fra 1. januar
201 7. Folkehelse og by - og
stedsutviklingstenkning gjennomsyrer hele
kommunalområdet, sammen med
tilretteleggingen for frivilligheten som står
for det aller meste av aktiviteten i
kommunen. Organiserin gen og
ansettelsen av ledere var avsluttet i juni.

Kommunalområdet har som en
hovedmålsetting å bidra til god folkehelse.
Dette gjøres ved å legge til rette for kultur -
og idrettsutfoldelse, god opplevelser og
rekreasjon, ved å holde arenaer og
områder i g od stand, ha gode planer for
rehabilitering og videreutvikling av disse,
og å være forutsigbare for alle de frivillige
lag og foreninger som i all hovedsak står
for aktiviteten på disse arenaene.
Kommunen kan bidra til denne verdifulle
aktiviteten ved å le gge til rette for at den
kan foregå over hele kommunen, og i
tillegg understøtte med relativt små, men
forutsigbare midler på bakgrunn av
forståelige og omforente retningslinjer for
slik tildeling.

Siden kommunalområdet er å oppfatte
som den instansen som legger til rette for
at «uhelse» ikke skal oppstå i hele
befolkningen, og legger til rette for all
slags aktivitet, organisert og uorganisert,
uten å henvende seg til noen spesiell
gruppe med spesifikke utfordringer, er det
selvfølgelig vanskelig å måle re sultatet av
dette arbeidet. Men det som finnes av
dokumentasjon på området, tilsier at slik
tilrettelegging av sosiale og idrettslige
møteplasser (løkker, parker, plasser,
kunstgressbaner oa), kor, korps og teater,
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Effektmål og effekter av sammenslåingen
Fra brukernes/innbyggernes perspektiv: Fra medarbeidernes perspektiv: Fra kommunens perspektiv:
Kultur, friluftsliv, by - og stedsutvikling (KFBS)
bidrar til god folkehelse for kommunens
innbyggere generelt og barn og unge spesielt.
Dette gjøres ved å l egge til rette for gode
sosiale møteplasser, fysisk og kulturell
aktivitet, gode opplevelser og rekreasjon.

Utviklende og interessante arbeidsoppgaver
med fokus på brukernes/innbyggernes
behov.

Opplevelsen av én kommune, uavhengig av
hvor den enkelte bor .

Det er etablert gode nærmiljøer og en
nærdemokratiordning, som bidrar til
medvirkning og engasjement fra
innbyggerne.

Et godt og robust faglig miljø, og tverrfaglig
samarbeid.

Kommunen har et godt omdømme hos
brukerne/innbyggerne.

Innbyggere og brukere opplever god
kommunikasjon med og god service fra
kommunalområdet.

God intern kommunikasjon i hele
kommunen.

Et samarbeid mellom folkevalgte og
administrasjon, preget av tillit og respekt.

KFBS har i sin oppgaveløsning stort fokus på
klima - og miljøhensy n.

Et godt arbeidsmiljø, preget av gode
kollegaer, tydelige ledere, fleksibilitet,
åpenhet og raushet.

Effektiv og rasjonell tjenesteproduksjon og
drift, med et styrket kultur - og fritidstilbud.

KFBS bidrar gjennom sin virksomhet til å øke
kommunens attra ktivitet mht. bosted og
næringsetablering.

i nærmiljøene, bidrar til god psykisk helse i
befolkningen.

Nærdemokratiordningen er valgt lagt til
seksjon for park, idrett og friluftsliv fordi
ordningen bygger på nærmiljøutvalgene
som etableres i de t il enhver tid gjeldende
barneskolekretsene. Det er fokus på barn
og unge, og deres oppvekstsvilkår, men
ordningen gjelder alle innbyggerne i
lokalmiljøet. Det skal etableres arenaer for
fysisk utfoldelse og arrangeres sosiale
sammenkomster. Disse arenaene
finansiers med kommunale tilskudd, men
også med spillemidler og dugnad.

Erfaringsmessig vil det enkelte
nærmiljøutvalg trenge hjelp til
søknadsskriving og andre formelle
prosedyrer, hvilket seksjonen også har
som sitt ansvarsområde, hva gjelder
idrettsanl egg og friområder. Det er i tillegg
en klar forventning til at seksjonen skal
legge til rette for møteplasser mellom
folkevalgte og innbyggere, veilede dem inn
til riktig instans i kommunen ved behov, og
generelt drive oppfølging av utvalgene,
avhengig av hvilke saker de til enhver tid
måtte sette på dagsorden. Ansvaret for
ordningen ligger i hovedsak på den
enkelte saksbehandler, og det bør derfor

oppleves som enkelt og ukomplisert å ta
kontakt for å spørre om råd og veiledning.

Kommunalområdet er organise rt slik at det
skal være forståelig hvem som har ansvar
for hva. Det er ønskelig at befolkningen
treffer de riktige menneskene og får den
konkrete bistanden så hurtig som mulig,
og derved opplever god service. Det er
også viktig at tjenestene gis med så li ten
bemanning som mulig, men likevel av en
tilfredsstillende kvalitet. Ved å initiere og
legge til rette for prosjekter som utvikler
sentrum og tettsteder i kommunen, bidrar
det til at det blir mer attraktivt å bosette
seg i hele kommunen.

Kommunalområdet har kompetanse på
kulturhus, parker, idrettsanlegg og annen
viktig infrastruktur som oppleves positivt
for innbyggerne, og tjenestene skal i
hovedsak gis der folk bor. Bibliotekene er
gode eksempler på dette. Ved å legge
servicetorgene organisatorisk til
b ibliotekene, og for eksempel koordinere
arrangementer, under en felles ledelse,
har kommunesammenslåingen bidratt til å
stryke en viktig sosial møteplass for
befolkningen. Det er et mål at denne
organiseringen skal gi en opplevelse av en
felles kommune, ua vhengig av hvor den
enkelte bor, og at de folkevalgte og
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administrasjonen sammen skal kunne
styrke kultur og fritidstilbudet til
innbyggerne, for å sikre gode og attraktive
lokalmiljøer i hele kommunen.

Kommunalområde Miljø og Plan

Innplasseringsprosess
K ommunalsjefen for Miljø og plansaker
tiltrådte i januar 201 6 og fungerte som
delprosjektleder frem til 31.1 2.201 6.

Det ble nedsatt en prosjektgruppe med
ledere på etatssjef/ kommunalsjefnivå fra
de tre kommunene i tillegg til
hovedtillitsvalgte. En fremdr iftsplan for
fasen frem til innplassering av samtlige
ansatte ble utarbeidet.

Med utgangspunkt i forhandlingsutvalgets
utredning og effektmål for
kommunalområdet ble organisering på

seksjonsnivå besluttet av prosjektleder
27.4.2016.

Seksjonslederne ble ansatt i mai 201 6 og
fungerte som delprosjektledere for sine
respektive områder frem til 31.1 2.2016.

Seksjonenes organisering kom på plass i
løpet av sommeren 2016 og enhetsledere
for disse ble rekruttert fortløpende.

Det ble arrangert flere samlinger hvo r alle
ledere i de tre kommunene sammen med
tillitsvalgte og verneombud deltok:

Prosessdag 1 (1 0.3.2016) - Arbeid med
effektmål

Prosessdag 2 (22.4.2016) - Gjennomgang
ulike alternative organisasjonsmodeller og
innspill til disse

Seksjonsvise prosessamling er ble avholdt
utover sommeren 201 6.

Effektmål og effekter av sammenslåingen
Innbyggere/Brukere Medarbeidere Effektive tjenester Samarbeid

Vi planlegger og legger til rette
for god infrastruktur som
fremmer god folkehelse.

Sammen skaper vi et
arbei dsmiljø som er positivt
utfordrende, fleksibelt,
inkluderende og åpent.

Vi realiserer gevinster av
stordriftsfordeler og leverer
gode og effektive tjenester.

Vi løser oppgaver på en
helhetlig og samordnet måte, og
relevante parter inkluderes i
samarbeids prosesser.

Vi er en grønn kommune som
har høy bevissthet og fokus på
klima og miljø.

Vi har et godt omdømme, og er
stolte over egen arbeidsplass.

Vi har god fremdrift i alle
prosesser og arbeidet foregår i
et langsiktig perspektiv med god
faglig forank ring.

Våre felles interne verdier og
mål gjør samarbeidet vårt
effektivt og vi oppleves som en
profesjonell samarbeidspartner.

Våre brukere skal oppleve god,
objektiv og likeverdig
behandling, som gis til rett tid.

Vi har forståelse og respekt for
hvera ndre slik at vi får til et godt
samarbeid for å løse våre felles
oppgaver.

Vi sørger for verdibevarende
vedlikehold av eiendeler og
infrastruktur.

Alle innbyggere kjenner seg
trygge på at de bor i et godt
organisert og sikkert
lokalsamfunn.

Vi har tyd elige og kompetente
ledere som kommuniserer mål
og prioriteter på en god måte.

Det er god sammenheng
mellom kapasitet og
forventinger til tjeneste -
produksjon.

Vi skal bidra til å redusere
klima/gassut slipp og vurdere
miljøkonsekven ser i alle
beslutning er.

Vi som medarbeidere opplever
reell medvirkning.
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Følgende er hentet fra forhandlingsutvalgets
utredning:

Kommunens planverk skal gjelde inntil
nytt felles planverk blir vedtatt i ny
kommune.
Kommunen skal tilby kvalitativt gode og
effektive VA R - løsninger med sikker og
stabil vannforsyning.
Det skal utarbeides en strategi for en

klimanøytral kommune innen 2050.
Kommunen skal ha en oppdatert klima -

og energiplan.
Gjennom helhetlig arealpolitikk skal det
legges opp til en effektiv, bærekraftig og
fremtidsrettet arealpolitikk hvor god
matjord sikres .
Trafikksikkerhet skal gis høy prioritet
Det utvikles prosjekter for flere
sykkeltraseer, gang - og sykkelstier for å
sikre trygge skoleveier, skape god
folkehelse samt satse på klima og miljø.

I tille gg til målene over vil kommunalområdet
være en viktig bidragsyter for å nå viktige
mål om god infrastruktur og by - og
tettstedsutvikling.

I organisering av området er også alle
generelle mål definert i
forhandlingsutvalgets utredning forsøkt
hensyntatt.

E n av flere viktige satsningsområder for den
nye kommunen er klima - og miljøspørsmål.
Det er derfor etablert en egen seksjon som
har det overordnede ansvaret for alt arbeid
innenfor dette området og seksjonen skal
virke på tvers av samtlige seksjoner og del ta
i den overordnede kommuneplanprosessen.
Seksjonen er også en viktig bidragsyter og
høringspart i utredninger innenfor alle
kommunalområder der dette er fagområdet
er relevant.

Organisering av de tradisjonelle tekniske
tjenestene (vei, vann, avløp og ren ovasjon)
er forsøkt etablert på en slik måte at det gir
mest mulig kapasitetsutnyttelse og klare
ansvarslinjer. Antallet lederledd er redusert
og dette har medført at området har flere
seksjoner enn det som var tilfelle i gamle
Sandefjord. Skillet mellom n yanlegg/
investeringer og ordinære driftsoppgaver er
tydeliggjort i modellen på samme måte som
skillet mellom selvkostområder og andre
områder.

Organisasjonen vil benytte 2017 til å
etablere tydelige og gode rutiner og
driftsløsninger for hele den nye kom munen,
og vi mener organiseringen som er etablert
gir oss et godt utgangspunkt for å nå
målene som er definert.
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Område Næring og eiendom

Innplasseringsprosess
Kommunalsjefen for Næring og eiendom var
på plass fra juni 201 6.

I juni ble det nedsatt en p rosjektgruppe som
arbeidet med forslag til effektmål og
organisering. Det ble også avholdt en
todagerssamling for ansatte og tillitsvalgte
som ble ansett for å kunne bli berørt av
opprettelsen av kommunalområdet i
september, der man satt ned fremtidsmål fo r
kommunalområdet.

På bakgrunn av dette arbeidet la
kommunalsjefen frem forslag til effektmål og
organisasjonsmodell, som ble besluttet i
PLG 05.1 0.201 6.

Følgende tre seksjoner er tilknyttet
kommunalområdet: Drift og vedlikehold,
Forvaltning og utvikling og Næring.

I november var to av seksjonslederne i
kommunalområdet innplassert, og det ble
besluttet at den siste seksjonslederstillingen
tilknyttet næring skulle lyses ut eksternt.

Effektmål og effekter av sammenslåingen
Overordnet:

I hele kommunalområd et skal vi ha/være:

Eiendomsforvaltning:

Vi skal ha en profesjonell forvaltning av alle
kommunens eiendommer, ved å ha:

Næringsutvikling:

Vi skal utvikle Sandefjord kommune til å bli
en av landets mest attraktive
næringskommuner, ved å ha:

profesjonal itet i alt vi gjør oversikt over tomter, bygg og deres tilstand
en langsiktig strategi for utvikling, hvor
kommunens fortrinn fremheves

fokus på effektivisering og nytenkning optimaliserte tomter, byggportefølje og drift
aktiv omdømmebygging, gode møteare naer,
tar initiativ til utvikling og samhandling

Åpenhet
klimafokus; topp 5 i Norge på lavt energibruk
i formålsbygg

attraktive arealer til ulike næringsformål

høy kompetanse og medarbeidere med
beslutningsmyndighet og innflytelse

kontinuerlig utvikling av viktig kompetanse,
innovative løsninger, høy kvalitet i
anskaffelser

kommersiell strategi for utvikling av Torp Øst,
et «signaturprosjekt»

ledere som er tydelige og synlige
minst 75 % av utført vedlikehold i tråd med
vedlikeholdsplaner

En lyttende og a ktiv holdning til eksisterende
og potensielt næringsliv, herunder landbruk,
reiseliv, handel, industri og teknologiske
bransjer

god dialog og samarbeid med andre
kommunalområder

til enhver tid ett særskilt prosjekt som bidrar
til at Sandefjord blir en ref eransekommune
innenfor offentlig eiendomsforvaltning

Regionalt samarbeid

god forankring hos de folkevalgte

Næringsutvikling og næringsattraktivitet er
en prioritert oppgave med ambisiøse mål,
noe som er tillagt vekt ved organisering av
næringsarbeid et i egen seksjon. I den videre
satsningen er det viktig at tilstrekkelig
kapasitet og riktig kompetanse sikres i
seksjonen. I løpet av 201 6 var det flere
møter med sentrale aktører på

næringsområdet, hvor et av formålene var å
få innspill til hvordan komm unen kan bli
«best på næring».

Forhandlingsutvalgets utredning setter høye
ambisjoner for området, og har som
målsetting at kommunen skal være blant de
ledende næringskommunene i landet.
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For å få til dette, kreves en langsiktig og
strategisk tilnærming, m ed aktiv
omdømmebygging og gode møtearenaer
med næringslivet.

De fremtidsmålene som er satt for området
bygger på en slik tankegang, der både
arbeidsmetode, virkemidler samt langsiktige
ambisjoner er satt på kartet for den nye
kommunen.

Organiseringen skal bidra til å ivareta de
ansvarsområder og løse de
arbeidsoppgaver som kommunalområdet
har. Viktige hensyn har vært at ulike ledere
sitt kontrollspenn skal være hensiktsmessig,
at kommunalsjefens ledergruppe skal være
passe stor, at fagområder som er nært
k nyttet sammen tilhører samme seksjon,
korte og effektive beslutningsveier samt
betydningen av felles stab med
kommunalområdet miljø - og plansaker.

Ved å dele opp tjenester knyttet til
eiendomsforvaltning i to seksjoner, har det
vært lagt vekt på fordel med at
driftspersonell har én seksjonsleder, slik at
man lettere oppnår en effektiv og fleksibel
styring av ressursene. Drift - og
vedlikeholdsseksjonen har derfor fått ansvar
for alt teknisk/ operativt personell, og har
ansvar for planlegging og gjennomføring av
løpende vedlikehold.

I seksjonen Forvaltning og Utvikling vil
byggeprosjekter, større
vedlikeholdsprosjekter som krever mer
omfattende anbudskonkurranser, og alt
knyttet til utvikling og forvaltning av
kommunens eiendommer ligge.
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Med tilbakeblikk på prosessen
I etterkant av en prosess vil det alltid være
lettere å kunne se hva som har fungert bra
og hva som med fordel kunne ha vært gjort
annerledes, enn det er før en har vært
gjennom en stor omorganisering eller en
endringsprosess.

Som den første komm unesammenslåingen
under denne kommunereformen, har det
naturlig nok blitt sett til Sandefjord med stor
interesse fra flere hold. På bakgrunn av det
arbeidet som har blitt gjort lokalt i de tre
omfattede kommunene, er det laget
veiledere og flere anbefaling er om hvordan
man bør gå frem ved en
kommunesammenslåing. Kommuner som
kommer etter oss i løypa, vil derfor kunne
nytte godt av de erfaringene som er gjort
ved kommunesammenslåingen i Sandefjord.

Både de tre tidligere ordførerne,
prosjektleder/ ny rådmann samt andre deler
av administrasjonen har blitt benyttet til
erfaringsutveksling og samtalepartner for
kommuner i både utrednings - og
planleggingsfasen i andre
kommunesammenslåinger rundt om i det
ganske land.

I tillegg har både Distriktssenteret, KS m.fl.
hatt dialog med kommunen innenfor ulike
temaer, og sammenslåingen er omtalt i flere
FoU rapporter.

På et tidlig stadium ble erfaringer fra SAS -
prosessen gjengitt i veilederen gode grep på
veien til en ny kommune , der det ble vist til
de erfaringene kommunene hadde i forhold
til prosessen.

NKRF har eksempelvis i samarbeid med
Sandefjord distriktsrevisjon og
prosjektkoordinator i nye Sandefjord,
utarbeidet en veileder for
oppmerksomhetsområder og risikoer for

økonomiforvaltningen ved
kommunesammenslåi ng.

Et a v de større Fo U prosjektene er et
oppdrag fra KS til Telemarksforskning og
Deloitte gitt høsten 2016. Oppdraget gikk ut
på å gjennomføre et prosjekt for å hente ut
erfaringer og lærdom fra
kommunesammenslåingsprosessen mellom
Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner ,
da man er opptatt av å dokumentere d e
erfaringene som man har fra
sammenslåingsprosessen .

En viktig del av datainnsamlingen var
intervjuer med administrativ ledelse,
politikere, tillitsvalgte, media, næringsliv og
andre som på en eller annen måte var
berørt eller delaktig i prosessen. Formå let
med intervjuene var å få informasjon om
hvordan prosessen har foregått – hva som
har fungert bra, hva som kunne fungert
bedre og hva som kom til å bli sentrale
utfordringer framover. Endelig rapport
ferdigstilles sommeren 201 7 og vil bli
formidlet på e gen konferanse i Sandefjord i
august . På bakgrunn av r apporten vil KS
utarbeide et idé hefte med gode råd.

Det er lagt ned et vesentlig arbeid for å
komme i mål med nødvendige prosesser og
oppgaver før tidspunkt for sammenslåing.
Likevel er det ikke alt so m er på plass, og
bygging av den nye kommunen pågår
fremdeles. I etterkant ser man at det ville ha
vært en fordel om flere oppgaver hadde
vært gjennomført før
sammenslåingstidpunktet. I og med at store
deler av sammenslåingsprosessen ble
gjennomført etter at prosjektleder var på
plass, hadde man litt over 14 måneder på
hele prosessen. Dette har også hatt
konsekvens for arbeidsbelastningen i 2016.

Det å finne den ideelle lengden på en
kommunesammenslåing er en
problemstilling i seg selv, og det kan være

https://www.regjeringen.no/contentassets/c0b36a555c4c442eb6e6f729da4e1a46/gode_grep_paa_veien_til_en_ny_kommune.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0b36a555c4c442eb6e6f729da4e1a46/gode_grep_paa_veien_til_en_ny_kommune.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2016/10/Oppmerksomhetsområder-og-risikoer-ved-kommunesammenslåing-NKRF.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2016/10/Oppmerksomhetsområder-og-risikoer-ved-kommunesammenslåing-NKRF.pdf
http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utvikling/fou/tilbudsforesporsel-ks-fou-prosjekt-nr-164041-erfaringer-og-lardom-fra-en-kommunesammenslaingsprosess.pdf?id=54267
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fle re lokale forhold som gjør at man får ulik
tilnærming til dette. Blant annet kan en for
lang prosess medføre at man sliter ut
medarbeiderne i kommunen, da en
omstilling kan oppleves som krevende å stå
i over tid. En erfaring fra SAS - prosessen er
imidlertid at det hadde vært fornuftig dersom
det hadde vært foretatt en større ka rtlegging
enn det som ble gjort før prosjektleder ble
rekruttert, slik at prosesser i forhold til
tekniske løsninger, oversikt over avtaler og
lignende hadde vært på plass tidligere. Det
burde også ha vært foretatt en helhetlig
ROS - analyse av
kommunesammenslåingsprosessen på et
tidlig tidspunkt.

Når vi ser tilbake på prosessen, 20 måneder
etter startskuddet gikk i oktober 2016, er
likevel helhetsbildet vi sitter igjen med at vi
klarte det, og at det mest nødvendige er på
plass. Fremdeles gjenstår et svært viktig
konsolideringsarbeid.
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Økonomi

Regnskap og budsjett
Sandefjord kommune mottok 40 mill. kr i
statstilskud d (engangstilskudd) til
kommunesammen slåingen mellom Stokke,
Andebu og Sandefjord høsten 201 5.
Kommunen mottok dessuten 2 mill. kr til å gi
informasjon og råd til andre kommuner i

forbindelse med kommunesammenslåing. I
tillegg mottok kommunen 5 mill. kr i
infrastrukturtilskudd høsten 201 6.
Tilskuddsmidlene er disponert til k onkrete
tiltak. Om lag 2,2 mill. kr av statstilskuddene
ble brukt i 201 5. 28,9 mill. kr ble brukt i
201 6, og 1 5,9 mill. kr blir overført til bruk i
201 7 og senere år. Tabellen nedenfor viser
disponeringen av statstilskuddene, forbruk i
201 5 og 201 6 og avse tning til bruk i 201 7 og
senere.

Prosjekt Forklaring Budsjett Brukt Avvik
Avsatt
til 2017

1839 Ny backupserver 2016 1 300 0 1 300 1 300

1842 SAS - Nettverk - Trådløst nett ny kontroller 110 93 17 17

1843 SAS - Nettverk - Trådløse punkter lisens Cisco O ne 110 73 37 37

1844 SAS - Nettverk - Styrking kjernenett/infrastruktur 1 100 401 699 699

1855 Ny brannmurløsning/internettilgang 500 0 500 500

1869 SAS - Lisenser, andre enn Microsoft 1 100 630 470 470

1870 SAS - Lisenser, Microsoft 400 327 73 73

187 1 SAS - HSO – Sosial 837 54 784 784

1875 SAS - MP – Kommunalteknikk 520 0 520 520

1876 SAS - NE – Eiendom 150 0 150 150

1877 SAS - Skoleadministrativt system 1 755 0 1 755 1 755

1878 SAS - Kart/oppmåling 1 000 0 1 000 1 000

1879 SAS - Leie fiber Sande fjord Bredbånd 750 0 750 750

1880 SAS - Dokumentasjon kommunens nett 250 0 250 250

1885 SAS - Agresso økonomisystem 600 76 524 524

1886 SAS - HRM lønns - og personalsystem 650 649 1 0

1888 SAS - IKT overtid 500 12 488 488

1845 SAS - Nettverk - Fiber St okke - Andebu 1 200 1 242 - 42 0

1846 SAS - Nettverk - Fiber Stokke - Sandefjord 55 141 - 86 0

1847 SAS - Nettverk fiber Andebu – Sandefjord 180 268 - 88 0

1872 SAS - HSO - EPJ (pleie og omsorg) 2 000 2 034 - 34 0

1873 SAS - HSO – Barnevern 152 173 - 21 0

1874 SAS - HSO - Helsestasjon 152 363 - 211 0

1881 SAS - AD/LCS 2 000 2 169 - 169 0

1882 SAS - Serverrom: SAN, servere, div.programvare 2 100 2 793 - 693 0

1884 SAS - IKT diverse 2 529 139 2 390 1 048

1182 Personal HR 100 46 54 54

1887 SAS - nytt sak/arkiv - system 1900 1 015 885 885
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Prosjekt Forklaring Budsjett Brukt Avvik
Avsatt

til 2017

1180 Temakomite: Kommunevåpen og ordførerkjede (profileringskostnader) 1500 372 1 128 1 128

1188 Temakomite: Reglement for folkevalgte 50 2 48 48

1185 Nyttårsk onsert Hjertnes 14.01.17 550 0 550 550

1186 Folkefest i Badeparken lørdag 27. 05.17 700 0 700 700

1189 Temakomite: Bli bedre kjent - mange ulike tiltak under dette prosjektet 1550 233 1 317 1 317

1184 Lokale arrangementer 31.12.16 (100.000 kr per kommun e) 300 300 0 0

1310 Kommunelekene 2016 - Totalt forbruk fratrukket tilskudd mottatt 256 256 0 0

DIVERSE UTGIFTER SPESIFISERT UNDER:

1193 Diverse utgifter SAS - disponeres av rådmann 2944 626 2 318 826

1191 Styrking støttefunksjoner (ansettelses kostnader, honorarer, konsulenter osv.) 1500 1 177 323 0

Politiske godtgjørelser 2016 - andre møtegodtgjørelser politikere 2 064 1 560 504 0

Lønn inkl sos. utgifter og andre ytelser rådmann, støtte og merbelastning ansatte 7238 7 205 33 0

1187 Temak omite: Nærdemokrati 50 133 - 83 0

1190 Ledersamlinger folkevalgte 250 593 - 343 0

1192 Ledersamling administrasjon 0 34 - 34 0

Tillitsvalgte 20 % for 2015 og 2016 (videreført for 2017 også) 1078 1 872 - 794 0

Fast godtgjørelse politikere PSU og FN med 30.000 kr + møtegodtgjørelser 690 987 - 297 0

Diverse driftsutgifter, møter m.v. 150 951 - 801 0

Økonomisk støtte til de kirkelige fellesråd i SAS 750 750 0 0

Konsulenttjenester - fastsettelse ledergruppe 100 100 0 0

Etablering av fellesnemnd - d iverse kostnader ansettelser 1000 1 000 0 0

Politiske partigrupper - tildelt 10.000 kr pr partigruppe 80 80 0 0

Tapt arbeidsfortj. Folkevalgte 200 200 0 0

TOTALT 47 000 31 127 15 873 15 873

Brukes av prosjekt 1884 IKT diverse til å dekke merforb ruk på IKT prosjekter - 1 342

Brukes av Diverse utgifter postene til å dekke merforbruk andre poster - 2 352

Avsettes til prosjekt 1193 Diverse utgifter SAS - disponeres av rådmann 826
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