
Årsrapport 2017



    ÅRSRAPPORT 2017  side 2

Vi bygger 
for 

fremtiden!
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Arbeidet med kommuneplanen kom i gang i 2017, og  
i desember la formannskapet ut på høring et felles plan-
program for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
Innbyggernes engasjement og stemme er viktig i dette 
arbeidet. Vi ønsker å treffe lokalbefolkningen i deres 
nærmiljøer, slik at vi sammen kan lage gode planer for 
hvordan det skal være å bo, jobbe og leve i Sandefjord  
i årene som kommer.

Sandefjord har etter sammenslåingen blitt en kommune 
med over 62 500 innbyggere. Med det er vi landets  
11. største kommune. Vi har satt oss høye mål og allerede 
i vårt første driftsår ble det besluttet å igangsette flere 
viktige og fremtidsrettede prosjekter. 

Sandefjord skal være en miljøvennlig kommune, noe  
prosjektet «Renere Sandefjordsfjord» vitner om. Med 
egne midler og støtte fra staten samt private bedrifter, 
gjennomfører kommunen det som er et av historiens 
største miljøprosjekter i norske fjorder. Et undervanns–
areal på størrelse med 140 fotballbaner er dekt med 
rene steinmasser. Oppryddingen, som startet sommeren 
2017 og avsluttes våren 2018, skal sørge for at dagens og 
kommende generasjoner kan nyte fjorden med både fiske, 
bading og annet friluftsliv. 

16. februar 2017 foretok helseministeren og undertegnede 
den offisielle åpningen av Sandefjord medisinske senter 
(SMS). I moderne og funksjonelle lokaler får innbyggerne 
en rekke helsetilbud i sin egen kommune. SMS’et er et 
kraftsenter i kommunens satsing på gode helse- og  
omsorgstjenester, og et godt eksempel på hvordan vi  
ønsker å flytte oppmerksomheten fra sykdom til helse og 
fra diagnose til hele mennesket. 

Med vissheten om hvor mange flere eldre vi blir de neste 
tiårene, må kommunen mobilisere ytterligere innen  
eldreomsorg. Det bidrar vi til med velferdsteknologi som 
vil gjøre eldre bedre i stand til å ta vare på egen helse,  
og gjennom utbygging av omsorgsboliger og flere 
sykehjemsplasser. I Andebu startet byggingen av  
Møylandsenteret med 40 omsorgsplasser, og på høsten  
i fjor vedtok kommunestyret etableringen av nytt,  
fremtidsrettet sykehjem med 174 plasser. 

Kultur og frivillighet er bærebjelker i lokalsamfunnet vårt. 
Bibliotekene våre er blant de viktigste møteplassene vi 
har på tvers av generasjoner og etnisk og sosial  
bakgrunn. Da er det gledelig at vi klarer å utvide både  
åpningstider og et allerede variert tilbud. I Stokke og  
Andebu er det også etablert kommunale servicetorg som 
en del av bibliotekene. 

Sandarhallen på Vesterøya er et utmerket eksempel på 
hva vi kan få til når frivilligheten og kommunen går  
sammen om gode prosjekter. Den 8000 kvadratmeter 

store hallen har kostet 60 millioner kroner og står nå 
ferdig etter mange års planlegging og byggestart, våren 
2017. Prosjektet har latt seg gjennomføre takket være 
klubbens iherdige innsats og kommunens gunstige  
finansieringsmodell, der vi går inn med, i dette tilfelle 
12,4 millioner kroner i økonomisk støtte og 34,9 millioner 
kroner i lånegarantier. På denne måten har flere idretts-
foreninger klart å anskaffe kunstgressbaner og andre 
flotte anlegg til glede for barn, unge og voksne i hele 
kommunen.

Alle som har vært med på reisen eller fulgt oss fra side-
linjen det første året, har merket seg at det også har vært 
utfordringer underveis. Varslersaken tok spesielt mye tid 
og var krevende både for enkeltpersoner og for organisa- 
sjonen som sådan. At dette tok bort noe av fokuset på 
arbeidet med å forme og utvikle den nye kommunen, kan 
vi ikke underslå. Det er viktig at vi tar lærdom av det som 
har vært tungt og samtidig tar med oss alt som har vært 
positivt i 2017.   

Mye er nevnt og beslutningene om å bygge ny skole  
i Kodal, oppgradere Stokke ungdomsskole og bygge ut 
bredbånd- og mobildekningen i kommunen, er andre  
gode eksempler på hva det er mulig å få til i den nye 
storkommunen. Selv om vi har lave inntekter sammen- 
lignet med mange andre norske kommuner, ser vi at vi  
er i stand til å gjennomføre krevende, men fremtids- 
rettede tiltak og prosjekter for innbyggerne våre. Dette  
var også en av grunnene til at våre tre nabokommuner 
valgte å møte fremtiden sammen heller enn hver for oss. 
At vi etter vårt første år klarte å sitte igjen med et positivt 
avvik på 84 millioner kroner gir oss også et hyggelig  
handlingsrom når vi går inn i vårt andre leveår. 

Bjørn Ole Gleditsch
ordfører

I kommunen er vi vant til store byggeprosjekter, og i 2017 startet det største og viktigste av dem alle. 
Da vi etablerte nye Sandefjord kommune, la vi grunnlaget for det som skal være et trygt og godt 
lokalsamfunn i generasjoner fremover.  
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2017 er det første driftsåret til Sandefjord kommune. Tre 
tidligere frittstående tradisjonsrike kommuner har blitt til 
én ny, til det beste for kommunens innbyggere. 

I løpet av 2017 er det behandlet et betydelig antall saker i 
politiske utvalg, formannskap og kommunestyre. Tertial og 
budsjett, klima- og energiplan, fremtidens omsorgstjenester 
og nytt sykehjem er blant sakene som har krevd omfattende 
saksbehandling.  Arbeidet med kommunens første kom-
muneplan, som skal vedtas i juni 2019, er svært viktig for 
kommunens innbyggere, for næringslivet og for kommunes 
ansatte. Medvirkning og dialog har preget oppstarten, og vil 
også ligge til grunn for aktivitetene som fortsetter i 2018. 

Ansvarlig økonomistyring er en bærebjelke i enhver 
kommune som skal levere innbyggerne langsiktige, gode 
tjenester. Når inntektsgrunnlaget i kommunen er svakt, 
er det ekstra viktig å disponere klokt. Tæring etter næring 
gir forutsigbare tjenester og en sunn utvikling. Regnskap-
stallene for 2017 viser at vi har overholdt budsjettram-
mene med et positivt avvik på snaut 84 millioner kroner.

Ca. halvparten av overskuddet er renter og avkasting fra 
kommunens energifond mens den andre halvdelen er 
spart inn på drift.  Det ligger mye god økonomistyring i å 
planlegge godt og gjennomføre riktig. Det skal kommun-
ens mange ledere og øvrige medarbeidere ha betydelig 
anerkjennelse for.

Kommunens drift er svært allsidig. Nesten alle innbyg-
gerne har treffpunkter i løpet av uka med noen fra kom-
munen, enten som brukere eller medarbeidere og ledere. 
Kommunens drift er organisert i fem kommunalområder, 
helse, sosial og omsorg, oppvekst og kunnskap, miljø 
og plansaker, næringsutvikling og eiendomsforvaltning, 
og kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. I tillegg har 
kommunen sterke fagmiljøer innen sentrale stab og 
støttefunksjoner. Jeg vil bruke anledningen til å takke 
alle våre dyktige medarbeidere og dedikerte ledere som 
gjør det mulig å levere gode tjenester med høy kvalitet til 
publikum, dag etter dag, uke etter uke. Vi skal fortsette 
å levere tjenester til det beste for innbyggerne, og vi skal 
sammen fortsette å utvikle kommunen til det beste for 
innbyggerne. 

Lars Petter Kjær
konst. rådmann

2017 – 
vårt første 

driftsår

Foto: Morten Rakke
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Harmonisering og retningsvalg

he
ls

e 
so

si
al

 o
g 

om
so

rg

På taket til Sandefjord medisinske senter er det etablert en egen humleby – til glede for medarbeidere og 1000-vis av fornøyde 
humler. Til venstre enhetsleder Gunn-Heidi Lenes Schröder, til høyre sykepleier Kjersti Hisdal. Foto: Reidar Helliesen

Dette har medført at mange ledere og medar-
beidere har fått nye oppgaver og at det har tatt 
tid å få «satt» den nye organisasjonen. Det har 
vært spesielt krevende med overgang til felles 
fagsystemer og nye ikt-systemer som er tatt i 
bruk. Det pågår fortsatt et arbeid med å få på 
plass alt av rutiner og prosedyrer i et felles  
internkontroll-/kvalitetssystem samt å  
harmonisere alle tjenester. 

Det viktigste har hele tiden vært å levere gode 
tjenester til brukerne på tross av utfordringer 
med sammenslåingen. Oppsummert er det stor 
grunn til å rose medarbeidere og ledere for en 
flott innstilling og et kjempegodt utført arbeid i 
en krevende tid. Kommunalområdet hadde ikke 
kommet så langt som det har i dag uten alle 
disse dyktige menneskene.

Retningsvalg 
I desember 2017 vedtok kommunestyret hvilke
retningsvalg som skal legges til grunn for 
fremtidens omsorgstjenester i Sandefjord. 
Alternativene var enten å videreføre dagens  
prioritering og nivå på tjenester ved å bygge ut 
kapasiteten i tråd med demografisk utvikling, 
eller å satse på å forebygge funksjonssvikt i 
befolkningen og videreutvikle et hjemmebasert 
omsorgstilbud – «Best hjemme lengst mulig». 

Kommunestyret vedtok sistnevnte, og «Best 
hjemme lengst mulig» er retningsvalget for 
fremtidens omsorgstjenester i Sandefjord. 

Kommunalområdet helse, sosial og omsorg har vært gjennom en omfattende  
endringsprosess i forbindelse med kommunesammenslåingen. Alle tjenester er 
gjennomgått og det er foretatt organisatoriske endringer på de fleste områder. 
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Dyktige medarbeidere i hjemmesykepleien bidrar til at våre eldre innbyggere 
kan bo hjemme lengst mulig. Her er helsefagarbeiderne Marianne Valstad 
(til høyre) og Kari Heidenreich Riis fra hjemmesykepleien i Andebu hjemme 
hos en av brukerne. Foto: Eivinn Ueland 

Hjemmetjenester: 2017
Gjennomsnittlig antall brukere med hjemmesykepleie pr mnd 1 360
Gjennomsnittlig antall brukere med praktisk bistand pr mnd 943
Gjennomsnittlig antall pasienter direkte fra sykehus med behov for hjemmesykepleie pr måned 105
Antall utløste trygghetsalarmer pr år 66 481
Antall utplasserte alarmer pr 31.12.17 796
   
Bo- og servicesentrene 2017
Antall aktivitetsgrupper 205

Dette innebærer følgende
satsningsområder: 

 • Økt bruk av velferdsteknologi 
 • Styrke brukerrollen 
 • Støtte opp om pårørendes rolle 
 • Tilrettelegge for frivillig engasjement og aktivitet 
 • Benytte Sandefjord medisinske senter som  
  et strategisk virkemiddel for «Best hjemme  
  lengst mulig» 
 • Bli et demensvennlig samfunn og vurdere 
  behovet for heldøgns omsorg. 

Flytting fra Lunden til Nygård
I 2017 ble Lunden senter lagt ned og alle pasienter flyttet til 
nyoppussede lokaler i 3. etasje på Nygård bo- og behan-
dlingssenter. Pårørende, ansatte m. fl. gjorde en kjempe-
jobb i flytteprosessen og bidro til at dette foregikk på en 
fin måte. 

Sandefjord medisinske senter
Samtidig med kommunesammenslåingen åpnet også 
Sandefjord medisinske senter. Fra februar 2017 var det 
full drift på senteret. 

Senteret har tre pleieavdelinger (lindrende enhet med 
korttidsplasser, intermediær enhet med kommunalt akutt 
døgntilbud og rehabiliterings- og korttidsenhet). I tillegg 
har det 24-timers legevakt med obser¬va¬sjons¬senger, 
ergo- og fysioterapitjenester til voksne, legetjenester,  
korttidslager for hjelpemidler, lærings- og mestringssenter, 
frisklivsentral og ferdighetssenter.

Sandefjord medisinske senter har pasienter fra hele den 
nye kommunen, og legevakta har ivaretatt flere pasienter. 

Selv om det har vært utfordringer på flere områder, har 
organisasjonen satt seg raskt. Både basseng og trenings- 
arealer er godt utnyttet. 

Det er stor aktivitet med møter, samlinger, undervisning 
og likepersons¬arbeid (samhandling som skjer mellom 

mennesker som er i samme situasjon). Pasient- og 
brukerombudet har faste kontordager der, og det er lege 
tilstede hele døgnet hele uken. Gjennom ferdighetssenteret 
får mange tilbud om trening og kurs. 

På Sandefjord medisinske senter er brukerorganisasjonene 
en del av driften, med fast tilstedeværelse fra ulike orga- 
nisasjoner med egne dager hvor de er tilgjengelige.

I 2017 fikk senteret en gave fra Sandefjord kreftforening 
på 1 mill. kr. Gaven skal benyttes til kompetanseheving på 
legesiden.

Sandefjord medisinske senter har blitt et attraktivt sted 
for andre kommuner å komme på befaring til og senteret 
inviteres med i ulike utviklingsprosjekter. Spesielt hyggelig 
er det at de som har brukt senteret gir gode tilbakemeldinger.

 
Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Antall henvendelser legevakta 89 784
 - herav antall legekonsultasjoner                       19  886 

 
Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Akutte saker overgrepsteam  86

Legetjenester og legevakt

Seksuelt overgrepsteam
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 Korttid/ Langtid Langtid Plasser Utnyttelses-
 avlastning dem./psyk. i alt  grad 
År 2017 2017 2017 2017 2017
Nygård bo- og behandlingssenter 6 42 78 126 100,4 %
Kamfjord bo- og behandlingssenter 8   56 64 98,3 %
Soletunet bo- og behandlingssenter 9   36 45 97,9 %
Andebu sykehjem 13 14 12 39 95,5 %

Fordeling plasser på sykehjem

Kommunalsjef Lise Tanum Aulie sammen med helseminister Bent Høie og ordfører Bjørn Ole Gleditsch under åpningen av Sandefjord medisinske senter  
16. februar 2017. Foto: Reidar Helliesen

Terapibassenget på SMSet er et godt sted å være for 
mange. Her er det fysioterapeut Kristian Verde som 
leder en frisklivsgruppe i ulike øvelseri bassenget. 
Foto: Reidar Helliesen

Aktivitetstall og – indikatorer Innleggelser

Rehabiliteringsavdeling 221
Intermediær avdeling med KAD-plasser 443
Lindrende avdeling 392
Sum innleggelser Sandefjord medisinske senter 1056

Pleieavdelinger Sandefjord medisinske senter
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Fornøyde og viktige ergo- og fysioterapeuter. Øverst til venstre Christina Weileby, Yvonne Daus Børslid. Øverst bak Elisabeth Bringsvor. Foran til venstre Maria 
Prestegården og til høyre Candy Lee Jensen. Foto: Reidar Helliesen

Seksjonen yter følgende tjenester: Ergo- og fysioterapi- 
tjenester til barn og unge, helsestasjons-og skolehelse- 
tjenester, jordmor- og migrasjons, og ungdomshelsetjeneste 
og rus- og psykiatritjenester.

I tillegg driftes seksuelt overgrepsteam for Sykehuset  
i Vestfold.

Medarbeiderne har vist et stort engasjement og pågang-
smot, og har bidratt til at familier og pasienter i liten grad 
ble skadelidende i sammenslåings¬prosessen. Tjeneste- 
mottakerne har fått det tilbudet som ble gitt i deres gamle 
kommuner inntil nytt felles tjenestetilbud kom på plass. 
Det har imidlertid vært en krevende overgang for enhe-
tene innenfor psykisk helse og rus med avvik på ventetid 
og lange ventelister hele året.

En av flere positive konsekvenser av kommunesammen- 
slåingen, er større fagmiljøer og dermed bedre kvalitets- 
sikring av tjenestene. Flere ansatte gjør tjenestene mer 
tilgjengelige for brukerne både i hverdagen og i ferier. Det 
gir økt fleksibilitet, og er med på å høyne standarden på  
faglige refleksjoner og praksis. Ergoterapitilbudet til  

familier som har barn med funksjonsnedsettelser er et 
godt eksempel på hvordan kvaliteten har økt etter sammen-
slåingen. Her er fagkompetansen samlet i én enhet og har en 
avgrensning i alder (0-18 år) som gjør spesialisering mulig.  

Det har vært et stort fokus på at innbyggerne skal få like-
verdige tjenester. Dette er et krevende arbeid og målet er 
foreløpig ikke nådd ennå. Flere tjenester fikk nye retnings- 
linjer fra Helsedirektoratet i 2017, og det jobbes fortsatt 
med implementeringen av disse, slik at barn, unge og 
deres familier får et likeverdig tilbud. 

Nivået på tjenester innenfor fysio- og ergoterapi til barn og 
unge og tjenester innenfor psykisk helse og rus var svært 
ulikt i de gamle kommunene. Det har vært nødvendig med 
en betydelig omrokering av ressurser for å opprettholde 
forsvarlige tjenester i hele kommunen. 

Fra slutten av 2017 har helsestasjonstjenesten mottatt 
elektroniske epikriser fra Sykehuset i Vestfold, noe som 
medfører at helsesøstre får beskjed om nye fødsels- 
meldinger når familien er på vei hjem fra sykehuset. Dette 
gjør at man kommer tidlig i kontakt med familier som har 

Familie og helse
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ekstra behov for kontakt med helsesøster, og ivaretakelsen 
av den nybakte familien blir bedre.

På 7. trinn i skolene har helsesøstrene ansvaret for 
undervisningsopplegget Kjærlighet og grenser. Dette har 
vært mulig å gjennomføre også i Stokke og Andebu i løpet 
av skoleåret 2017/2018. Opplegget er rusforebyggende og 
holdningsskapende, og ser ut til å ha en mulig påvirkning 
på psykisk helse, vennskap og tilhørighet.

Det har vist seg å være en utfordring å etablere et 
tilfredsstillende tilbud om helsestasjon for ungdom  
(HFU) til alle ungdommer i kommunen. Åpningstiden 
er utvidet og det har vært dialog med nabokommunene, 
slik at ungdom som går på skole i andre kommuner  
kan benytte tilbudet der de oppholder seg. Målet er  
å utvikle et tilbud som målgruppen er fornøyd med  
sentralt i kommunen.

I den nye kommunen har vi blitt enda flere flinke folk. Faglige, gode samtaler er viktige for å gi best mulig tjenester til innbyggerne. Her fra en ledersamling  
på Sandefjord medisinske senter. Fra venstre Bente Ekanger, Nina Holtan Jacobsen, Kristin Thorsen og Hege Kristin Stulen. Foto: Reidar Helliesen

Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Antall barn med habiliteringsbehov 140
Nyhenvendelser helsestasjon og skolehelsetjenesten 493
Antall konsultasjoner 5 753

Ergo- og fysioterapitjenester
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Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Henviste saker ergoterapi 1880
Henviste saker fysioterapi 675
Oppdrag teknikere 9000
Henviste saker syn 83
Henviste saker hørsel 782
Henvisninger til frisklivsentralene i Stokke/Sandefjord 347
Antall deltakere balansegrupper 961
Totalt 13728
 5 753

Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Hjemmebesøk nyfødte 579
Besøk på helsestasjon 15 217
Utenlandsvaksinasjoner 3 987

NAV

For NAV har overgangen til ny kommune i all hovedsak 
fungert godt. NAV har opprettholdt sin tjenesteproduksjon 
i etableringsperioden. 

NAV kan vise til bedre resultater i året etter etablering enn 
de tre tidligere kommunene sammenlagt kunne, året før. 
Utfordringer for seksjonen har dreid seg om samkjøring 
av IKT-systemer på både kommunal og statlig side. Som 
følge av omleggingen, har det f.eks. vært utfordringer med 
å få utbetalt sykepenger til rett mottaker i tide. 

NAV Sandefjords målsettinger og resultater for 2017:
 • Nedgang i antall mottakere av 
  arbeidsavklaringspenger (AAP) 

  o Sandefjord har gjennom flere år hatt en   
   høyere andel mottakere av AAP enn snittet   
   for landet. Gjennom de siste to årene har 
    NAV Sandefjord fått ned antallet mottakere  
   av AAP, slik at kommunen ved utgangen av  
   2017 ligger på landssnittet. 

 • Reduksjon i arbeidsledigheten 

  o Gamle Sandefjord kommune har tradisjonelt  
   hatt høy arbeidsledighet. Stokke har hatt en  
   lavere ledighet og Andebu lavest. Gjennom  
   2017 har nye Sandefjord oppnådd en lavere  
   ledighet og samlet sett hadde nye Sandefjord  
   den mest positive utviklingen i Vestfold. 

 • Minimum 600 brukere har fått arbeid med 
  bistand fra NAV 

  o 623 brukere fikk arbeid etter bistand fra NAV.  
   Sandefjord var dermed blant de tre beste  
   kommunene i landet.   

 • Ingen økning i antall mottakere av sosialhjelp 

  o Ved inngangen til 2017 hadde Sandefjord et  
   høyt antall mottakere av sosialhjelp. Antallet  
   har gått ned gjennom 2017 og var ved  
   utgangen av 2017 på samme nivå som de tre  
   tidligere kommunene hadde i 2016. 

 • Minimum 70 % av de som avsluttes i  
  introduksjonsprogrammet har overgang til  
  arbeid eller utdanning, og minimum 70 % av  
  flyktninger som har vært bosatt fem år er i  
  arbeid eller utdanning. 

  o 62 % av deltakerne som ble skrevet ut av  
   introduksjonsordningen i 2017, ble avsluttet  
   til arbeid eller utdanning. Av de flyktningene  
   som nådde 5 års perioden i 2017 var 71 % i  
   arbeid eller utdanning. 

Rehabilitering og forebygging

Helsestasjonstjeneste
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Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Andel avslag på vedtak økt sosialhjelp 14,60
Ant. vedtak økonomisk sosialhjelp 11 736
Antall klienter med utbetaling 1 964
Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet pr desember 2017 10

Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Antall utrykninger kriseteam 24
Antall henvedelser PHR over 18 år  754

Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Antall bekymringsmeldinger 726
Antall barn i forebyggende tiltak i året 346
Barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12. 13
Barn i fosterhjem pr. 31.12. 111

Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Avtale m /IMDI 105
Familiegjenforening 33
Tilflytting (brutto) 1

Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Støttekontaktvedtak 300

Aktivitetstall og –indikatorer 2017
Personer som får avlastning i avlastningsbolig 60
Personer som får avlastning i private hjem 111
 
Dagtilbud funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser 
Dagtilbud funksjonshemmede, brukere per uke 116
Dagsenter for personer med psykiske lidelser, brukere i snitt per dag 35
VTA-plasser (varig tilrettelagte plasser), antall plasser 79

NAV

Psykisk helse og rus (PHR)

Barnevern

Flyktninger

Støttekontakt

Avlastningstilbud
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Fremtidsretta, nyskapende, undrende
Koordinator for Realfagskommune, Tore Fredrik Kaupang og prosjektleder Torhild Marie Svalestuen foran en entusiastisk gjeng lærere 
og skoleledere. Foto: Eivinn Ueland

Realfagsstrategien Fremtidsretta –  
nyskapende – undrende skal bidra til at barn og 
unges interesse og motivasjon for realfag øker:

 • Barn og unges kompetanse 
  i realfag skal forbedres

 • Andelen barn og unge på lavt nivå 
  i realfag skal reduseres

 • Flere barn og unge skal prestere 
  på et høyt og avansert nivå

 • Barnehageansatte og læreres 
  kompetanse i realfag skal forbedres

I 2017 ble det ansatt prosjektleder for  
satsingen, og en dedikert prosjekt- 
koordinator. Prosjektet er et samarbeid  
med Høgskolen i Sørøst-Norge, og det vil  
bli arrangert nettverkssamlinger for lærere og 
barnehagelærere på tvers av skoler  
og barnehager.

Sandefjord kommune ble i 2017 en «realfagskommune». Gjennom en fireårig nasjonal 
satsing på realfag i skoler og barnehager skal barn og unges kunnskaper og  
ferdigheter i realfag styrkes, og lærerne få økt sin kompetanse, slik at opplæringen i 
matematikk og naturfag bedres. Alle de kommunale barnehagene, barneskolene og 
ungdomsskolene deltar. Av de private barnehagene er nesten alle med i prosjektet. 

Foto: Eivinn Ueland
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Barnehage
Kommunale barnehager
I løpet av 2017 ble fem barnehager i tidligere Andebu, fem 
barnehager i tidligere Stokke og 12 barnehager samt en 
åpen barnehagevirksomhet fra Sandefjord, slått sammen til 
ett tjenestetilbud. Kulturforskjeller mellom barnehagene, 
ulik praksis og endrede rutiner har vært både berikende og 
utfordrende i arbeidet med å bygge noe nytt sammen. 

Forpliktende samarbeid på ledernivå på tvers av tidligere 
kommunegrenser har vært viktig i prosessen med å etablere 
et likeverdig barnehagetilbud i hele den nye kommunen. 

Prosessen med å oppgradere utearealene i barnehagene 
i gamle Sandefjord ble påbegynt 2016 og videreført i 2017. 
De planlagte arbeidene ble fullført innen utgangen av året. 
Dette medførte at barnehagene i denne delen av kommunen 
har fått en universell og hensiktsmessig utforming for lek, 
aktivitet og utfoldelse. Utrangerte lekeapparater er byttet ut 
med nytt, moderne utstyr. 

Samordnet opptak
Sandefjord kommune oppnådde i 2017 full barnhagedekning 
slik det også hadde vært i de tre tidligere kommunene.  

I tildelingen av barnehageplasser ble det lagt stor vekt på 
foreldrenes ønsker og behov og at barnehageplass ble til-
budt med utgangspunkt i der familien bor, slik forhandlings- 
utvalgets utredning tilsier. Av 700 tildelte plasser fikk  
650 søkere tildelt sitt førstevalg.

«Undrende» er en av verdiene i strategien til realfagskommune. I kommunens 59 barnehager blir barna oppmuntret til å være nysgjerrige og undrende  
hver dag. Foto: Dag Nordsveen

Barnehager 2017
antall kommunale barnehager 22
antall barn i kommunale barnehager 1158  
antall private barnehager 37
antall barn i private barnehager 1917
   
Barnetrinnet  
antall barneskoler 21
antall elever 1.-4. trinn 2790
antall elever 5.-7. trinn 2177
   
Ungdomstrinnet  
antall ungdomsskoler 6
antall elever 8.-10. trinn 2102
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Kompetanseheving
Sandefjord kommune har i 2017 gjennomført ulike  
kompetansehevingstiltak innen områdene tilknytning og 
realfag. Videre er det påbegynt et større arbeid med  
implementering av ny rammeplan som er gjeldende fra  
1. august 2017. Dette arbeidet skal foregå over flere år,  
og ledes av en kompetansegruppe bestående av styrere 
fra kommunale og private barnehager samt barnehage-
myndigheten.

Tilsyn
Barnehagemyndigheten skal påse at kommunale og 
private barnehager drives i samsvar med gjeldende 
regelverk. Tilsyn er en av kjerneoppgavene for å ivareta 
denne oppgaven. I 2017 gjennomførte barnehage- 
myndigheten stedlig tilsyn med 20 barnehager. Tema 
for tilsynet var barnehagens psykososiale miljø, og det 
ble lagt vekt på å avdekke barnehagens dokumentasjon 
og vurdering av personalets praksis for å oppnå et godt 
psykososialt barnehagemiljø.

Gode uteområder er viktig for at barn skal trives. Foto: Dag Nordsveen

Alle skolene i kommunen har nå innført avdelingsledermodellen. Her er avdelingsleder Aleksander Wike ved Fevang skole i samtale med kontaktlærerne 
Margrethe Kronstad og Karin Frednes.
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Skole

Avdelingsledermodell
Høsten 2017 ble avdelingsledermodellen innført ved alle 
skolene, med omgjøring av inspektørstillinger til avdelings- 
ledere med selvstendig personal- og resultatansvar. Nye 
lederoppgaver krever økt formalkompetanse, og derfor 
ble utdannelse innen skoleledelse tilbudt samtlige nye 
avdelingsledere.

I tillegg til formell lederutdannelse har derfor alle nye 
avdelingsledere fått delta i et internt mentorprogram, 
der erfarne avdelingsledere veileder de nye samt mottar 
opplæring i sentrale lederoppgaver. Mentorprogrammet 
forlenges ut skoleåret 2018/2019.

Mål for skolen
Høsten 2017 ble det arrangert et seminar for de nye  
politikerne i hovedutvalget for oppvekst og kunnskap,  
der hensikten var å bli enige om overordnede mål for 
sandefjordskolen. Seminaret var svært vellykket og bidro 
til konsensus om mål for en fireårsperiode. 

I etterkant av seminaret har det vært gjennomført brede  
prosesser i skolene, der de vedtatte målene har blitt 
«oversatt» til konkrete mål og tiltak som skolene skal 
arbeide med og følges opp på. 

Resultater 
Resultater ved eksamen og nasjonale prøver viser at elev-
ene lærer stadig mer på skolen, og færre elever befinner 
seg på de laveste nivåene ved nasjonale prøver. Sandefjord 
kommune skåret i 2016/2017 over Vestfold og landet ved 
skriftlig eksamen i matematikk. Dette viser at systematisk 
arbeid og innsats har gitt effekt. Resultatene viser også at 
gutter og jenter presterer jevnere enn tidligere. De langt 
fleste elever trives i sandefjordskolen, og mobbing ligger 
på landsgjennomsnittet. 

Cecilie Andersen og Frida Vabog Løken i 1. klasse på Byskolen lærer om 
samefolkets dag. Foto: Helle Gro Vistad Rui

Leirskole
Etter vedtak i kommunestyret ble det gjeninnført leirskole 
for elevene på 7. trinn ved alle skolene. Etter en anbuds- 
konkurranse ble fire leirskoler valgt, og skolene kan velge 
om de vil ha et leirskoletilbud ved sjø eller fjell/innland. 

Videreutdanning for lærere
Mange lærere har videreutdannet seg i 2017, og fordypning 
i realfag har vært prioritert. I alt 20 lærere har deltatt på 
det statlige programmet i videreutdanning, og mange fort-
setter utdanningen i 2018. I tillegg har kommunen tilbudt 
utdanning innen klasseledelse og læringsledelse, «ledelse 
av læring og ledelse av endring». Til sammen 35 lærere har 
deltatt på fase to av programmet «ledelse av endring», med 
fokus på endringsledelse. Utdanningen er et samarbeid-
sprosjekt mellom kommunen, KS (kommunenes sentral-
forbund) og Handelshøyskolen BI. Mange av lærerne ble 
ansatt som avdelingsledere i sandefjordskolen etter endt 
program, og intensjonen er å starte opp med nytt program 
i 2018. rekruttering av lærere til lederstillinger i skolen har 
vist seg å være en suksess.

PC-tetthet
Kommunestyret bevilget 4,5 mill. kr i 2017 for å utjevne 
PC-tettheten i den nye kommunen. Etter utjevningen er 
det nå ca. 1,5 elev per PC på barnetrinnet og 1 elev per PC 
på ungdomstrinnet.

Ny PP-tjeneste i ny kommune
Ved inngangen til 2017 hadde pedagogisk psykologisk  
tjeneste (PPT) vakanser og lederskifter. I kombinasjon 
med merarbeid knyttet til sammenslåing av tjenesten 
medførte dette økt saksbehandlingstid og at tjenesten 
ikke oppfylte forvaltningslovens krav om forsvarlig saks-
behandlingstid. Det har derfor gjennom hele 2017 vært 
arbeidet med bemanning, intern organisering og utvikling 
av rutiner. 

Ved utgangen av 2017 startet flytting av PPT til nyrenoverte 
lokaler på Lunden. PPT går inn i 2018 med full bemanning 
og avtagende saksbehandlingstid, som medfører økt 
kapasitet til veiledning, tverrfaglig samarbeid og sam- 
arbeid med barnehager og skoler.
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14. januar 2017 ble kommunesammenslåingen markert med en storslått festkonsert i Hjertnes. Foto: Torstein Flåm

Derfor er kultur- og fritidstilbudet avgjøren-
de som forebyggende arbeid for befolkningen 
generelt, og for barn og unge spesielt, og betyr 
mye for bostedsattraktivitet.

2017 har vært preget av å være første år som ny 
storkommune. Kommunalområdet bidro med å 
markere kommunesammenslåingen gjennom 
et storslått fyrverkeri ved årets inngang i de 
tre tidligere kommunene, en stor festkonsert i 
Hjertnes kulturhus, og folkefest i Badeparken. 

Hovedfokus 2017 har vært å få en enhetlig drift, 
utarbeide prinsipper og harmonisere retnings- 
linjer og praksis innenfor kommunalområdet. 
Nærdemokratiordninger ble iverksatt, og  
servicekontor ble etablert i tilknytning til biblio- 
tekene i Andebu og Stokke. Det ble utarbeidet en 
mulighetsstudie for sjøfronten i Sandefjord, fra 
Kilen til Stub, og frivilligsentralene ble  
organisert under kommunalområdet for KFBS. 

Sandefjordbibliotekene
Sandefjordbibliotekene består av Andebu,  
Sandefjord og Stokke bibliotek. 

Sandefjord bibliotek er et Litteraturhusbibliotek, 
en arena for debatt og møter om ulike tema, og 
med bibliotekene i Andebu og Stokke har den nye 
kommunen tre arenaer til dette formålet. Det er 
ulike temaer på det enkelte arrangement, gjen-
nomført i regi av bibliotekene selv, eller i samar-
beid med lokale foreninger, lag og enkeltpersoner.

Lesekonkurranse for barn på sommeren er et 
tiltak som har fått stor oppslutning. Bibliotekene 
har dessuten en rekke andre tilbud i samarbeid 
med eksterne aktører, bl.a. advokathjelp  
(Sandefjord), internasjonal kvinnegruppe  
(Stokke), norskopplæring, lesesirkel (Stokke)  
og hjelpdesk for IT. 

Arbeid for god folkehelse i praksis
Kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling (KFBS) har hovedfokus på 
god folkehelse for kommunens innbyggere, fysisk og mentalt. Derfor står arbeidet for å 
stimulere til aktivitet, gode opplevelser og rekreasjon helt sentralt. Kommunalområdet 
skal utvikle, forvalte og drifte arenaer og anlegg for fysisk og kulturell aktivitet, mens 
frivillige foreninger, andre aktører og enkeltpersoner fyller dem med aktivitet. Gode 
opplevelser og aktivitet bidrar til et rikt liv, overskudd, livsglede og trivsel. 
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Fra 2016 til 2017 har Sandefjord bibliotek, sammen med 
Horten bibliotek, vært med i prosjektet «Pusterommet», 
et prosjekt drevet av Vestfold fylkesbibliotek med støtte fra 
Nasjonalbiblioteket. Målsetning for prosjektet har vært å 
sikre et bedre og mer relevant bibliotektilbud for ungdom 
i alderen 15-25 år, og å fremme biblioteket som en ikke-stig-
matiserende, demokratisk møteplass med rom for aktiv 
formidling og uformell læring. 

I Sandefjord har prosjektet bidratt til at det ble etablert et 
nytt rom for ungdom i bibliotekets lokaler (Kvarteret), og 

flere arrangement i regi av, for og med ungdom. 
Bibliotekene får mange gode tilbakemeldinger om bok- og 
mediesamlingen, ansattes mediekunnskap, åpningstider 
og service. Det samme gjelder kommunalområdets felles 
ekspedisjon som er lagt til Sandefjord bibliotek, og som 
tar hånd om publikumshenvendelser og billettsalg til kino 
og kulturarrangementer i åpningstiden.

Arrangementene i bibliotekene er populære og trekker ofte fulle hus.

 Sandefjord Stokke  Andebu Totalt
Besøk 208.730 41.286 26.225 276. 241
Arrangementer 166 112 15 293
Arr. for klasser og barnehager 161 18 12 191
Utlån bøker, tidsskrifter etc  243.458 37.761 28.839 310.058
Utlån e-bøker 9.245 692 426 10.363

Besøk og arrangementer i bibliotekene 2017
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Åpningen av servicetorg muliggjorde en økning 
av bibliotekenes åpningstider på 20 timer i 
Andebu og 19,5 time i Stokke per uke. Her fra 
åpningen av servicetorget i Andebu 23. mai 
2017. Fra venstre: Bjørn Ole Gleditsch, Ranveig 
Sparre, Hanne Møyland, Jørgen Hovde, Thomas 
Overvik og Bjarne Sommerstad. 
Foto: Eivinn Ueland

Servicetorg
Det ble åpnet servicetorg i Andebu 
bibliotek i mai, og i Stokke bibliotek 
i august, 2017. Dette muliggjorde 
en økning av bibliotekenes åpnings- 
tider på 20 timer i Andebu og  
19,5 time i Stokke per uke.  
Servicetorgene fungerer som en 
døråpner for innbyggerne inn i de 
kommunale systemene. Her kan 
de få hjelp til å finne riktig kom-
munalområde/seksjon/ enhet/
avdeling, riktig saksbehandler eller 
kontaktperson, søknadsskjemaer 
for diverse kommunale tjenester 
eller annet. Servicetorget i Stokke 
avlaster også sentralbordet til 
Sandefjord kommune. 

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

Hjertnes kulturhus
Hjertnes kulturhus nærmer seg 45 år, og det er vedtatt en 
plan for oppgradering av huset. Dette arbeidet startet  
i 2015 og er planlagt ferdigstilt i 2020. I 2017 ble toalettene 
i foajeen oppgradert, og Parketten II ble pusset opp, inklusiv 
skifte av kinostoler. Det ble også utviklet nye nettsider, og 
de gamle monterne ved Hjertnespromenaden er skiftet ut 
med digitale skjermer.

Kino
Kinobesøket i Sandefjord og landet for øvrig har holdt  
seg relativt stabilt gjennom mange år. I 2017 besøkte  
ca. 87.500 kinoen i Sandefjord. Årlige svingninger i 
besøket skyldes i hovedsak tilbudet av filmer. I 2017 

opplevde hele landet en nedgang i besøket på 10,3 %, 
mens nedgangen i Sandefjord var på 8,2 %. Dette var den 
laveste nedgangen i Vestfold. 
Den mest besøkte filmen i 2017 var «Grusomme meg 3» 
med 4.055 besøk.

Kulturarrangementer og kulturaktivitet
Kommunens hovedstrategi er å leie ut kulturhuset til  
eksterne arrangører, både frivillige foreninger og  
private selskap, nasjonale og internasjonale artister, 
events mv., og legge til rette for deres arrangementer på 
ulike måter. Seksjon kultur og kino arrangerer «Speil”, 
som skal ”speile” aktiviteten i frivillige foreninger og blant 
enkeltaktører i året som gikk. Kommunens kulturpris, 
barne- og ungdomspris, idrettspris og ærespris blir delt 
ut under «Speil». Frivilligprisen blir delt ut av  
Sandefjord Frivilligsentral under det samme arrangementet.

Hjertnes kulturhus 2017
Antall kulturarrangementer 125
Antall kurs, konferanser mv 26
Antall arrangementer i alt 151
Antall besøk i alt 55 500
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Et av høydepunktene i 2017 var Sandefjord Teaterforenings oppsetting av musikalen ”Shrek ” som trakk flere fulle hus. Foto: Eivinn Ueland

De frivillige foreningene er den kulturelle ”ryggraden” 
i kommunen, og mottar derfor tilskudd til sin virksom-
het. I 2017 ble det gitt tilskudd til 97 kultur- og barne-/
ungdomsforeninger, med ca. 9.045 medlemmer, hvorav 
2.530 medlemmer under 20 år. Kommunen har i tillegg 
en tilskuddsordning for kulturprosjekter, inkludert større 
arrangementer i sommermånedene. Det er også en egen 
tilskuddsordning for opera og klassisk musikk. I 2017 ble 
det gitt tilskudd til 71 arrangementer, hvorav 19 større 
sommerarrangementer. Innenfor tilskuddsordningen for 
opera og klassisk musikk ble det gitt fire tilskudd. 

Verdensteateret kulturhus er leid ut til Frilynt Norge på 
visse vilkår. Frilynt leier ut kulturhuset til andre kultur- 
arrangører. Høsten 2015 ble det startet opp et fritidstilbud 
for uorganisert ungdom i Frilynts regi. Dette tilbudet fin-
ner i hovedsak sted i Napergården. Varden grendehus er 
leid ut til Stella Polaris, som har sin base på huset. 
Stella Polaris har ansvar for fritidstiltak for barn og unge, 
og utleie av grendehuset til frivillige foreninger mv., på 
kommunens vegne.

Stella Polaris er en av mange lag og foreninger som med sine spektakulære 
oppsetninger setter farge på kommunen. Foto: Stella Polaris
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Barnas kulturprogram

Barnas kulturprogram omfatter teaterforestillinger,  
konserter, ”knøttekino” og barnearrangementer på  
biblioteket. I 2017 ble det gjennomført 14 arrangementer 
med totalt 1.181 besøk. 

Den kulturelle vandringsstaven
Den kulturelle vandringsstaven, DKV, har som formål å gi 
et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur til 
eldre. Ordningen er finansiert gjennom kommunale og  
fylkeskommunale midler, og i tillegg er deltagelsen fra 
bl.a. frivillige viktig for gjennomføringen. Det ble gjennom- 
ført 103 arrangementer med totalt 500 besøk i 2017. Det 
var totalt 16 frivillige knyttet til DKV, og disse la ned et 
arbeid på ca. 530 timer.

Kulturell opplæring
Den kulturelle skolesekken gir alle elever i grunnskolen 
mulighet til et bredt spekter av kulturelle og kunstneriske 
opplevelser og aktiviteter. Konserter, scenekunst, besøk 
på museer og bibliotek, billedkunst, film, arkitektur o.a. 
utgjør en fin blanding av opplevelser og et variert tilbud 
innen ulike sjangere og kunstuttrykk. Tilbudene er knyttet 
til skolens undervisning og læringsmål.

Sandefjord kommune arrangerer hvert år Markedet for 
scenekunst, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, 
og med støtte fra Norsk kulturråd. Markedet er landets 
viktigste arena for visning av ny scenekunst for barn og 
unge, og samler oppkjøpere, utøvere og produsenter fra 
hele Norge. Svært mange av forestillingene som vises, 
kommer senere ut på turné over hele landet gjennom Den 
kulturelle skolesekken. 

Kulturmønstringen for ungdom fra vår kommune, UKM 
(Ung Kultur Møtes), arrangeres hvert år i Hjertnes  
kulturhus. 100-200 ungdommer opptrer med sang, 
musikk og dans, noen deltar med film eller billedkunst, 
og noen deltar som konferansierer eller sceneteknikere. 
I 2017 ble fylkesmønstringen gjennomført i Sandefjord, og 
det er inngått avtale med fylkeskommunen om gjennom-
føring i Sandefjord også for 2018.  

Frivilligsentralene
Frivilligsentralene, Sentralen i Andebu og Sandefjord friv-
illigsentral, ble fra 2017 organisert under kommunalom-
rådet for KFBS. 

Sentralen i Andebu består av Andebu frivilligsentral, An-
debu frisklivsentral og prosjekt folkehelse/nærmiljø. Ved 
sentralen var det totalt 154 frivillige som nedla et arbeid 
tilsvarende ca. 11,4 årsverk i 2017.
Sandefjord frivilligsentral markerte 50 årsjubileum i 2017. 
Da startet sentralen også utlån av vintersportsutstyr, som 
har vært veldig populært. Ved sentralen var det totalt 230 
frivillige som nedla et arbeid tilsvarende ca. 16 årsverk.

Ledsagerbevis
Ledsagerbeviset er beregnet på personer med nedsatt 
funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på 
arrangementer av ulik karakter. I 2017 ble det skrevet ut/
fornyet 141 nye ledsagerbevis, og totalt hadde 476 personer 
ledsagerbevis.

Opplevelseskort
Opplevelseskortet skal sikre at barn og unge fra familier 
med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i  
kultur- og fritidsaktiviteter. I 2017 ble det levert ut 300 
kort og ordningen er vedtatt utvidet til å omfatte 400 kort 
med virkning fra 2018. 
    

Rødhette. Foto: Henrik Bech

Sentralen i Anbebu har utviklet en rekke aktiviteter, som blant annet  
sommerferieaktivitetsuke. Sentralen er et sted for alle som vil bidra positivt 
til et møtested for trivsel, trygghet, frivillighet, fysisk aktivitet og friskliv. 
Foto: Linda Linnestad
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Gode oppvekstmiljøer
Det er i løpet av 2017 etablert 20 nærmiljøutvalg (NMU), 
ett i hver barneskolekrets, med nye vedtekter. Formålet 
med nærdemokratiordningen er å sikre god dialog mellom 
innbyggere og folkevalgte, styrke lokaldemokratiet og 
bidra til økt valgdeltakelse. 
NMUene har hovedfokus på barn og unge:
 • Fysisk oppvekstmiljø i nærmiljøområdene - 
    Hundremeterskogen 
 • Sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud for   
    barn og unge - Livet mellom husene

I 2017 har det vært lagt vekt på å få oversikt over status 
på lekeplassene i hele kommunen. Det er avdekket et 
betydelig vedlikeholdsbehov, spesielt i Andebu og Stokke. 
Lekeplassen ved Frydenlund barnehage, i Badeparken 
og ved Christen Christensens plass er oppgradert i 2017.
Idrett og friluftsliv

Hovefokus for kommunen er rekrutterings- og bredde-
idrett, og folkehelse for kommunens innbyggere generelt, 
og for barn og unge spesielt. Til grunn legges en ar-
beidsdeling, der kommunens hovedoppgave er å utvikle, 
forvalte og drifte gode anlegg, mnes idrettslag o.a. fyller 
anleggene med aktivitet. Gode idrettsanlegg og arenaer 
for fysisk aktivitet, øker også et steds bostedsattraktivitet.

1/3 av kommunens innbyggere er medlemmer i idrettslag 
og friluftsforeninger. Disse er helt sentrale i arbeidet for 
fysisk aktivitet. Derfor får foreningene også kommunal 

støtte til drift og aktivitet.

I 2017 ble det gitt tilskudd til 66 idrettslag og frilufts-
livs-foreninger med til sammen 19.231 medlemmer, 
hvorav 7.522 medlemmer opp til 20 år.  Det ble bevilget 
midler til oppgradering av naturgressbane til kunstgress-
bane i Andebu, og kommunen har forskuttert spillemidler 
og mva. til kunstgressbaner på Store Bergan, Andebu, 
Haukerød og til rulleskianlegg i Storås. I Virik idrettspark 
rehabiliterte Store Bergan IL kunstgressbanen fra 2007. 

På Hjertnesstranda ble skateparken trinn 1, «street-plaza» 
ferdig. Bugårdsparken er kommunens sentralanlegg for 
idrett, og rommer anlegg for mer enn 20 idrettsgrener. 
Oppgradering av ridebanen i Bugårdsparken, og lysløypa i 
Hjertås er ferdigstilt. Bygging av Bugården ishall er igang-
satt, og sluttføres i 2018. 

Store idrettsarrangementer satte sitt preg på byen  
sommeren 2017, bl.a. NM i beach-håndball, NM i bane-
golf, NM i optimistjolle, Fjordcup (håndball), Sandefjord 
sykkelfestival og Sandarcupen. Kommunen bidrar på ulike 
måter med tilrettelegging. Vinteren 2016/17 var snøfattig, 
men skiløyper ble kjørt opp og benyttet når forholdene 
gjorde det mulig. Når det er mulig, legges det is på en 
rekke flater rundt om i kommunen.

Sandefjord kommune var i 2017 vertskommune for 
landskonferansen for Bad, park og idrett, med ca.  
250 deltagere.

Svømmehallen i Bugården fikk nye garderober for handicap-
pede i 2017. Svømmehallen er åpen hele året.

I 2017 ble det etablert nye klopper og gangbru i Ertsvika  
på Yxney, samt utegriller på Langeby, i Badeparken, 
Bugårdparken og på Vøra. Det ble etablert gapahuk på 
Søndre Truber i samarbeid med Sandefjord og Oplands 
Turistforening. Det ble etablert gapahuk på Søndre Truber 
i samarbeid med Sandefjord og Oplands Turistforening. 
Henlagte båter på kommunale friområder har vært et 
problem, og derfor vedtok hovedutvalget for KFBS  
retningslinjer for håndtering av dette forurensningsproblemet.

Skjønnsrettssak vedrørende private brygger tilknyttet det 
kommunale friområdet på Brunstad ble sluttført i 2017,  
og tiltak vil bli iverksatt fremover. 

Camping
Det er private drivere på alle campingplassene i  
Sandefjord, bortsett fra på Langeby hvor kommunen, som 
en overgangsordning, har stått for driften sesongen 2017. 
Driften av Langeby camping ble lagt ut på anbud i desember, 
og ny privat driver er på plass til sesongen 2018. 

Våren 2017 ble lekeplassen i Badeparken oppgradert med flere nye appa-
rater – blant annet en tunnelsklie som ordføreren var så heldig å få lov å 
teste i forbindelse med åpningen. Foto: Eivinn Ueland 

På Hjertnesstranda ble skateparken oppgradert med trinn 1, «street-plaza» 
i 2017. Foto: Eric Johannessen.  

Antall besøk i Svømmehallen i Sande�ord 2017
Antall barn 32 697
Antall voksne 43 154
Skolesvøm 43 100
Lag, foreninger og babysvøm 21 200
Sum antall besøk 140 151
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Parker og plasser
Sandefjord har nærmere 100 parker og plasser, i og uten-
for kommunens sentra, med et samlet areal på over 500 
dekar. Sammen med en rekke skulpturer og monumenter 
gir dette byen et grønt og åpent preg. Mange skulpturer 
og monumenter trenger rehabilitering og oppgradering, 
og dette følger tidligere vedtatt plan. I 2017 ble det nye 
kommunevåpenet plantet i alle kommunens sentra. 

Badeparken er unik i norsk sammenheng. Med sitt store 
areal og sentrale beliggenhet, åpner den byen mot havet 
og verden utenfor, i pakt med byens historie og tradisjon. 
Parken utvikles år for år, som arena for fysisk aktivitet, 
kulturarrangementer og rekreasjon.

By- og stedsutvikling
Området langs sjøfronten fra Kilen til Stubb ligger sentralt 
i byen, og det ble i 2017 utarbeidet en «Mulighetsstudie 
for sjøfronten i Sandefjord, fra Kilen til Stub» av Civitas og 
Dyrvik arkitekter, på oppdrag fra formannskapet. I studien 
pekes det på mulige utviklingstiltak på kort, mellomlang 
og lang sikt.

Generelt gjelder at tilrettelegging av velholdte og attrak-
tive parker, plasser og lekeområder, samt ulike arrange-
menter i regi av både profesjonelle og frivillige lag og 
foreninger, bidrar til å skape attraktive møteplasser og 
utvikle gode bostedskvaliteter.

Kirkegårder og gravlunder
Sandefjord kommune er en av fem kommuner i Norge 
som er gravplassmyndighet, etter avtale med Sandefjord 
kirkelige fellesråd. Det betyr at Sandefjord kommune har 
ansvar for tildeling av gravsteder og øvrige forvaltning av 
gravplasser og kirkegårder, totalt 11 stk. Det er totalt ca. 
26.500 gravsteder fordelt på ca. 12.300 festere. 

Det ble gjennomført 476 begravelser og bisettelser, fordelt 
med 205 begravelser og 271 bisettelser. Kremasjoner 
foregår ved Vestfold krematorium IKS på Tassebekk. Det 
er livssynsnøytralt seremonirom på Orelund kapell.  

Det ble vedtatt nye vedtekter for gravplasser og kirke-
gårder i Sandefjord kommune i 2017.

Det har vært stort fokus på å få til en fortsatt god praksis 
og enhetlig drift av dette viktige, og sårbare området for 
den nye kommunen.

Vedlikehold av bed på gravsted utføres, mot refusjon, for 
festere som ønsker det. I 2017 hadde ca. 3.200 gravsteder 
slik avtale. Det praktiske arbeidet med dette utføres av et 
privat firma.

Andebu kirke har en vakker og velholdt kirkegård

Det nye kommunevåpenet blomstrer flere steder i kommunen, som her i 
monumentparken i Stokke.
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Opprydning i stor skala

Renere Sandefjordsfjord. Et område på størrelse med 140 fotballbaner dekkes til med grus for å få en renere fjord.  
Foto: Eric Johannessen

Klima og miljø 

Renere Sandefjordsfjord 
Norgeshistoriens største oppryddingsprosjekt i  
forurenset sjøbunn med et tildekkingsområde på 
over en kvadratkilometer er igangsatt av  
Sandefjord kommune som byggherre i 2017. 

Tiltakene omfatter mudring og deponering av 
forurenset sjøbunn, samt tildekking med rene 
masser. Skanska er hovedentreprenør, budsjet-
trammen er på ca. 170 mill. kr. Staten finansier-
er 75 %, resterende andel finansieres lokalt av 
Sandefjord kommune og lokale bedrifter. Ar-
beidene ble startet opp i mars 2017 og forventes 
ferdigstilt våren 2018.

Klima- og energiplan
Arbeidet med ny klima- og energiplan er startet 
opp i 2017. Klima- og energiplanen utarbeides som 
en kommunedelplan, og planprogrammet ble  
vedtatt av kommunestyret i september 2017. 
Målsettingen er reduserte kliamgassutslipp og økt 
bruk av fornybar energi. Det har vært bred invol-
vering både internt og eksternt, og klima- og energi 
planen forventes vedtatt etter sommeren 2018.

Sykkelbyen 
Arbeidet med sykkelbyen Sandefjord er fulgt opp 
videre i 2017. Blant annet er «Grønn skolevei»  
innført i hele Sandefjord kommune. Anbudgrunn- 
lag for bysykkelordning er utarbeidet og vil bli 
sendt ut før sommeren 2018. 

Miljøfyrtårn
I 2017 er det politisk vedtatt at alle kommunens 
enheter skal være miljøfyrtårnsertifisert i løpet 
av 2019. Dette innebærer at alle enhetene nå op-
pfylle bestemte bransjekrav knyttet til klima- og 
energi. Det er utdannet miljøfyrtårnkonsulenter 
i alle kommunalområdene, og alle enhetene har 
etablert miljøgrupper med en miljøansvarlig som 
skal følge opp kravet til miljøfyrtårnsertifisering. 

2017 var preget av stor aktivitet og høy produksjon. Kommunalområdet behandlet 
mange saker innenfor området plan-,oppmåling og byggesak. Det har også vært 
stor aktivitet på anlegg. Saneringsplan avløp nærmer seg sluttfasen og tiltak i 
Sandefjord sentrum blir avsluttet i 2018. 
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Klimatilpasning
Arbeidet med en strategi for klimatilpasning er startet opp i 
2017 med delfinansiering fra Miljødirektoratet. Strategi for 
klimatilpasning skal etter planen vedtas før sømmerene 
2018 og vil berøre de fleste av kommunens tjenesteom-
råder. Målsettingen er at kommunen skal være godt rustet 
til å møte de forventede endringene i vær og klima. 

Forurensning
Arbeidet med å fjerne villfyllinger og ulovlig avfall m.m er 
fulgt opp i 2017, og det har vært rapportert og avdekket 
mye ulovlig forsøpling. Alle sakene er fulgt opp, mye er 
ryddet, mens andre saker tar lengre tid og vil bli fulgt opp 
videre i 2018.

Naturforvaltning og vannmiljø
Det er etablert en ny fallviltjegerordning for kommunen. 
Det er startet arbeid med en ny hjorteviltplan som skal 
være ferdig før sommeren 2018. Kommunen har medvirket  
i regional plan for vannforvaltning – Numedalslågen, 
Horten-Larvik og Aulivassdraget. 

Nytt rensetrinn 
Sandefjord renseanlegg har hatt planleggingsansvar for 
nytt biologisk rensetrinn på Sandefjord renseanlegg. An-
budskonkurranse og prekvalifisering er gjennomført, og 
anbyder vil bli valgt våren 2018.

Oljefri 2010
Seksjonen har fulgt opp arbeidet med utfasing av ned-
gravde oljetanker og forbudet mot oljefyring som trer i 
kraft i løpet av 2019. 

I 2017 delte ordføreren ut 10 nye sertifikater, til både kommunale enheter og private bedrifter i kommunen. Her er det Bypost Vestfold som får diplom.  
I kommunen finnes det nå 121 sertifiserte miljøfyrtårnbedrifter, hvorav 75 er private.»
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Kommunalteknikk

Veivedlikehold
Veivedlikeholdet ivaretar ca. 340 km vei/gater og gang- 
sykkelveier. I tillegg kommer parkeringsplasser og fortau-
er. Vinterdriften 2017 var høyere enn planlagt,  
noe som har innvirkning på øvrige vedlikeholdsarbeider 
og reasfaltering. I 2017 har veivedlikeholdet asfaltert  
8140 meter vei og anleggsvirksomheten har asfaltert  
ca. 3000 meter vei. Veivedlikeholdsetterslepet er beregnet 
til ca. 25 millioner kroner.

Eirik Thoresen og Bent Klevstadlien i vei og trafikk har travle dager. Foto: Eivinn Ueland

Veivedlikehold (kommunale veier):  
Vedlikeholdsmengde km (veier, gater, g/s-veier) 246
Vedlikeholdsutgi�er (sommer) (1.000 kr) 7 838
Vedlikeholdsutgi�er (vinter) (1.000 kr) 5 386
Reasfaltering (1.000 kr) 2 682
Utbedringer (1.000 kr) 1 817
Annet (1.000 kr) 0
Veivedlikehold totalt (1.000 kr) 16 978
   
Km reasfaltert i % av vedlikeholdsmengde km 2,7
Reasfalteringstakt m/årets innsats (år) 34
Vedlikeholdsutgi� pr. l.m. vei (kr) 69
Veivedlikehold totalt pr. innbygger (kr) 371
   
Veilys:  
Antall lyspunkter på kommunale veier 5 928
Antall lyspunkter på fylkesveier 1 835
Dri�sutgi�er veilys (1.000 kr) 6 870
Dri�sutgi�er 3 153
Strøm 2 110
Fornyelser 1 607
Kostnader pr. lyspunkt (kr)  885

Veivedlikehold (kommunale veier):  
Vedlikeholdsmengde km (veier, gater, g/s-veier) 246
Vedlikeholdsutgi�er (sommer) (1.000 kr) 7 838
Vedlikeholdsutgi�er (vinter) (1.000 kr) 5 386
Reasfaltering (1.000 kr) 2 682
Utbedringer (1.000 kr) 1 817
Annet (1.000 kr) 0
Veivedlikehold totalt (1.000 kr) 16 978
   
Km reasfaltert i % av vedlikeholdsmengde km 2,7
Reasfalteringstakt m/årets innsats (år) 34
Vedlikeholdsutgi� pr. l.m. vei (kr) 69
Veivedlikehold totalt pr. innbygger (kr) 371
   
Veilys:  
Antall lyspunkter på kommunale veier 5 928
Antall lyspunkter på fylkesveier 1 835
Dri�sutgi�er veilys (1.000 kr) 6 870
Dri�sutgi�er 3 153
Strøm 2 110
Fornyelser 1 607
Kostnader pr. lyspunkt (kr)  885
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Vei og gatebelysning
Hovedmålet for veilyset var å holde en operativ drift på 
hele nettet. Dette målet ble innfridd i 2017.
Vei- og gatelysnettet er i mange områder foreldet ved 
svakt kabelnett, gammel armatur, lite automatikk og 
dårlig dokumentasjon. Ca. 5000 HQL- pærer skal fases ut 
etter forskrift og det pågår utskifting. I 2017 var en rekke 
feilmeldinger på veilys hvor betydelig ressurs på reparasjon 
ble iverksatt.

Det ble startet opp arbeider med hovedplan veilys og fase 1  
konsentreres om sentrumsområde og fase 2 øvrige  
kommunen som ikke er tidsbestemt.

Parkeringsovervåking
Fra 2017 ble det innført nye sentrale parkeringsforskrifter og 
det har medført administrativt merarbeid ved klagebehandling  
og nytt sentralt skiltregister. Satsene for sanksjoner ble endret. 

Antall klagesaker har økt med ca. 8% (868 klagesaker) selv 
om antall ileggelser er redusert med 4% (3687 gebyrer). 

Etter pålegg i de nye parkeringsforskriftene er det innført 
flere nye ladeplasser for ladbar motorvogn og flere plasser 
er reservert for forflytningshemmede.

Parkering:    
Totalt antall off. parkeringsplasser 3 041
Herav avgi	sbelagte parkeringsplasser (offentlige) 1 268
Dri	sutgi	er (1.000 kr) 8 124
Ne�o dri	inntekt 11 277

 Kantsteinparkeringen i sentrum er populær. Men det gjelder å stille tidsskiven riktig og være tilbake innen en time. Foto: Eivinn Ueland
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 Foto: Eivinn Ueland

Avløpsnettet  
Arbeidet med saneringsplan for avløp er i en fase hvor 
det går mot en avslutning og saneringsplan i Sandefjord 
sentrum er beregnet ferdigstilt i 2018. Avløpssystemets 
totale renseeffekt er for 2017 anslått til ca 88 %, basert på 
renseresultater og tilsyn på pumpestasjoner og overløp.

Målinger viser at en stadig større andel av den produserte 
avløpsmengden når frem til renseanlegget og blir renset. 
De største arbeidene med fornyelse av avløpsnettet har 
foregått i de samme områdene som for vannlednings-
nettet. Fornyelsestakten av avløpsnettet for 2017 er 
beregnet til 60 år som gjenspeiler et høyt aktivitetsnivå på 
fornyelse av eldre avløpsledninger. 

I tiden fremover er det viktig å fokusere videre på saner-
ingsarbeider av de avløpsledninger med dårligst tilstand, 
tilførsler av fremmedvann til avløpsledningene og fore-
bygging av uønskede hendelser. 

Vannforsyning 
Hoveddelen av kommunen (Sandefjord, Kodal og Stokke) 
forsynes direkte fra Vestfold Vann. I Andebu og Høyjord 
er det imidlertid grunnvannskilder som er den kommunale 
vannforsyningen. Det er ønskelig med en bedring av 
forsyningssikkerheten for disse områdene i form av økt 
kapasitet og sikkerhet, og på sikt en sammenkobling med 
det øvrige vannforsyningssystemet i kommunen.

Det ble i 2017 fornyet ca 6 km vannledning, noe som gir en 
utskiftingstakt på 85 år. De største arbeidene har foregått 
på Krokemoa, Pukkestad og i Stokke sentrum.

Økt forekomst av vannlekkasjer i ledningsnettet gir en 
del utfordringer. Lekkasjenivået er beregnet til ca 31 %, 
som er en økning ifht tidligere år. Hovedårsaken til denne 
økningen er en endring i beregningsmetodikken ihht nye 
retningslinjer i bransjen. 

Vannforsyning:     
Vannforbruk totalt (mill. m3) 7,72
Herav vann over måler (mill. m3) 1,91
Vannforbruk pr. pers. pr døgn i liter 356
   
Vannledningsne� (km) 519,1
   
Vannlekkasjer reparert (stk) 50
Lekkasjeforbruket pr. person pr. døgn (liter) 111

Avløp:     
Personekvivalenter �lkny�et renseanlegget  
(34.000 personer + inst. og næringsliv) 63 624
   
Tilknytningsgrad renseanlegg (%) 89,6
   
Avløpsne� (km) 472,9
Pumpestasjoner (stk.) 81
Avløpsmengde �lført renseanlegget (mill. m3) 12,187
   
Tonn fosfor �lført renseanlegg 38,41
Tonn fosfor �ernet i renseanlegg 35,72
   
Renseanleggets effekt (målt i fosfor)(%) 93
Avvannet slammengde (tonn) 5 932
Slam anvendt (jordbruk, grøntanlegg o.l.) (%) 100
   
Dri�s- og vedl.holdsutg. avløpsne� (1.000 kr) 10 307
Dri�s- og vedl.holdsutg.pumpestasj/overløp (1.000 kr) 7 918
Dri�s- og vedl.holdsutg.  renseanlegg (1.000 kr) 25 071
   
Dri�s- og vedl.holdsutg. pr. m avløpsne� (kr) 21,795306
Dri�s- og vedl.holdsutg. pr. pumpestasj.(1000 kr) 97,753086
  
Totale dri�sutg. pr.kg renset fosfor  (kr) 1 212
Totale dri�sutg. pr. innbygger (kr) 690



    ÅRSRAPPORT 2017  side 28

Drift av renseanleggene
Renseanleggene overholder sine konsesjonskrav med 
unntak av Løke renseanlegg (har ikke overholdt forurens- 
ningsforskriftens krav om 90 % fjerning av fosfor og  
organisk stoff). Det har vært problemer med kjemikalie- 
pumpen, dette er imidlertid rettet opp. 

Samtidig som virkningsgraden for avløpssystemet øker 
og en større andel av det produserte avløpsvannet blir 
renset, så øker slammengden. I 2017 ble det levert snaut 
6000 tonn avvannet slam, som i sin helhet ble levert til 
jordbruk. Slamproduksjon har gjennom 2017 hatt en god 
kvalitet med lavt innhold av tungmetaller. Fra september 
har alt slam fra alle renseanleggene og husstander blitt 
levert til renseanlegget på Enga. Det jobbes med å avvikle 
Sandefjord kommunes eierforhold på Tønsberg renseanlegg.

Renovasjon 
En ny, felles avfallsplan med tilhørende tiltaksplan ble 
utarbeidet og vedtatt av kommunestyre i 2017. Hovedmål 
i avfallsplan er at 70 % av alt husholdningsavfall skal 
materialgjenvinnes innen 2021. I 2017 ble 54 % av alt hus- 
holdningsavfall materialgjenvunnet. 

Den totale avfallsmengden i kommunen viser en nedgang 
fra 566 kg per innbygger i 2016 til 554 kg per innbygger i 
2017. Av dette utgjorde kvist og hageavfall hhv 151 kg og 
97 kg pr innbygger. 

Restavfallsmengdene går ned med 5 kg pr innbygger fra 
2016 til 2017 ved henteordningen. Sandefjord kommunes 
andel av restavfallsmengder ved gjenvinningsstasjonen på 
Rygg og ved Kastet går fra 52 kg pr. innbygger i 2016 til  
46 kg pr. innbygger i 2017.

I 2017 ble det levert inn 315,8 tonn farlig avfall. Dette  
tilsvarer 5 kg pr innbygger. I 2016 utgjorde dette 4 kg  
pr innbygger. 

I tillegg til å legge til rette for å skille ut lett forurensede 
masser ved gjenvinningsstasjonen, ble innkjøringsveien til 
Kastet breddeutvidet med en kjørebanebredde i en lengde 
på ca 100 meter. Disse tiltakene ble ferdigstilt sent i 2016 
og klar til bruk i 2017.

Renovasjon - avfall:     
Renovasjonsordningen husholdning (tonn):  
    - kildesorter matavfall 4 136
    - kildesorter plastemballasje 740
    - kildesortert papir 2 821
    - kildesortert restavfall 5 722
Husholdningsavfall totalt: 13 419
   
Renovasjonsordningen hyer (tonn):  
- kildesortert matavfall 29
- kildesortert papir 59
- kildesortert restavfall 390
Hyeavfall totalt 478
   
Andre avfallsordninger (tonn):  
    - glass/metall (returpunkt ved bu�kker) 782
    - farlig avfall (impr.trevirke.,maling, lim, olje,m.m.) 1 205
    - metall (gj.v.stasjoner) 901
    - trevirke (gj.v.stasjoner) 5 657
    - restavfall (gj.v.stasjoner) 2 865
    - papp og papir (gj.v.stasjoner) 736
    - plast (gj.v.stasjoner) 121
    - teks�ler (UFF og Fretex) 322
    - el.avfall (gj.v.stasjoner) 604
    - le forurensede masser (gj.v.stasjoner) 1 769
   
Andre avfallsordninger totalt 14 962
Total avfallsmengde  (tonn) ekskl kvist og hageavfall 28 859
Kvist og hageavfall (tonn) (Kastet gj.v.stasjon) 6 048
Total avfallsmengde  (tonn) inkl. kvist og hageavfall 34 907
   
Materialgjenvinning i % av total avfallsmengde 54
Material- og energigjenvin. i % av total avfallsmengde 96,6
Avfallsmengde pr. innbygger i kg (hushold.avfall) 525,93
   
Direkte dri�sutg. renovasjon/avfall (1.000 kr) 55 202
   
Dri�sutg. pr. innbygger  (kr) 882

En bredere adkomst til Kastet gjenvinningsstasjon sto klar til bruk i Januar 2017. Foto: Eivinn Ueland
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Byggesak og arealforvaltning
Det ble behandlet 1403 byggesaker og 191 saker om areal- 
overføring og delingstillatelser. Det er gitt 136 igang- 
settingstillatelser og 570 ferdigattester. 

Fylkesmannen i Vestfold behandlet og avgjorde 33 bygge- 
saker fra Sandefjord kommune i 2017. Av disse ble 18 ved-
tak fra kommunen stadfestet, 14 vedtak opphevet  
og 1 vedtak avvist.

HMP, hovedutvalg for miljø og plansaker behandlet 102 
byggesaker. Av disse ble 20 saker fremmet for HMP til 
førstegangsbehandling. 

Geodata og oppmåling

 • Tilnærmet hele restansen av utsatte oppmålings- 
  forretninger fra 0720 Stokke er fullført i 2017.

 • Prosjekt for nykonstruksjon av alle kartdata i 0719  
  Andebu ble ferdigstilt og gjort tilgjengelig.

 • Betydelige forberedelser for sentral lagring av   
  kartdata. Prosjektet ferdigstilles i 2018 og vil gi  
  alle brukere helt ferske og oppdaterte kart over   
  kommunen.

 

 

 • Prosjekt for vektorisering av ca 100 regulerings- 
  planer ble gjennomført i samarbeid med Kartverket.  
  Kommunen har nå alle sine reguleringsplaner   
  vektorisert. 

 • Produksjon og tilrettelegging av et betydelig antall 
  temakart både for allmennheten og administrasjonen. 

8. klassinger fra Varden ungdomsskole er på besøk for å lære om oppmåling og koordinater.  Foto: Eivinn Ueland

De ansatte på byggesak og arealforvaltning har hatt et travelt år. Fra venstre 
Liv Astrid Eidi Rask, Inger Moe og Ole Andreas Lund. Foto: Eric Johannessen

2017 var et år med svært høy aktivitet. Dette gjenspeiles blant annet i et høyt antall gjennomførte oppmålingsforretninger 
og god inntjening. Følgende aktiviteter kan nevnes:
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Hvis ikke en brann blir oppdaget tidlig, hjelper det ikke at brannvesenet har kort vei. Foto: Eivinn Ueland

Brann og redning
2017 var et år uten de store dramatiske hendelsene. Det 
ble registrert 29 bygningsbranner i 2017, et antatt som 
holder seg ganske stabilt. 4-5 av disse brannene resulterte 
i store bygningsmessige skader. Det har heldigvis ikke 
vært noen dødsbranner siden 2013. Totalt har det vært tre 
dødsbranner i tidligere Stokke, Andebu og Sandefjord  
siden 2008. I følge SSB er anslåtte erstatninger til  
bygningsbranner pr. innbygger lavt i forhold til de fleste 
kommuner i landet. Statistikkene er et resultat av godt 
systematisk forebyggende arbeid over tid.

Havn
Hovedarbeider gjennomført i 2017:

 • Landstrømsanlegg på ventekai utstikker 
  1 igangsatt.

 • Grunnarbeider ny ombordkjøringsrampe for   
  fergene. 

 • Renere Fjord prosjektet med tildekking av   
  sjøbunnen fra Asnes til Indre havn.

 • Hesteskoen småbåthavn ble mudret til 
  seilingsdyp ca 2,5 meter. 

Brann og feier: 2017     
Antall utrykninger �l:  
•      Brann i bygning 24
•      Andre branner (bil, pipe, gras etc.) 59
•      Brannhindrende �ltak 55
•      Alarmer (blinde/unødige) 454
•      Tyveri-/heisalarm (komm.bygg) 151
•      RVR-oppdrag 71
•      Trafikkulykker 46
•      Annen assistanse (trafikk, vann osv.) 411
Sum utrykninger 1 271
   
Antall feide piper 8 233
Direkte utgi�er feiervesen (1.000 kr)  3 698
Direkte utgi�er pr. pipe for u�ørt feiing (kr) 449

Havn 2017     
Anløp (antall)eks cruiseskip 2 215
Godsmengde over havnen (1.000 tonn) 1 391
Antall cruiseskip 0
Passasjerer over havnen (antall i 1.000) 1 363
Personbiler over havnen (antall) 409 248
Trailere over havnen (antall) (tellemåte endret fra fergeselskapet) 11 225
Busser over havnen (antall) 1 526
Antall off. småbåtplasser 709
Antall utleide off. småbåtplasser 633
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Byggekomiteen og representanter fra eldrerådet var til stede 1. november, da første spadetak ble tatt for byggingen av Møyland- 
senteret i Andebu. Fra venstre Bjørn Tore Rui-Haugerød, Ellen Dyring Schjelderup,  Bjørn Orerød, Bjørn Ole Gleditsch, Karin Virik, 
Ragnar Klavenes (leder for eldrerådet) og Anne Marie Kværnsmyr (eldrerådet). Foto: Eivinn Ueland

I 2017 ble det fokusert på gjennomføring av op-
pgavene knyttet til drift og vedlikehold av bygn-
ingsmassen samt prosjektansvar for flere store 
byggeprosjekter. Næringsseksjonen har vært 
i en etableringsfase med fokus på videreføring 
av pågående samarbeidsprosjekter i tillegg til 
oppstart av arbeidet med strategisk næringsplan.

Eiendomsforvaltning
Eiendomsforvaltningen yter tjenester som skal til-
rettelegge og opprettholde gode bygg for kommun-
ens kjernevirksomheter. Bygning, funksjon og tilg-
jengelighet er avgjørende viktig for virsomhetenes 
forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne. 

Kommunens bygningsmasse
Bygningsmassen i Sandefjord kommune utg-
jøres i hovedsak av formålsbygg. Samlet utgjør 
arealet ca 336.000 m2. I tillegg kommer ca 740 
kommunale utleieboliger. 

Det har i flere år vært arbeidet systematisk med 
å utarbeide tilstandsrapporter for kommunens 
bygningsmasse. Samling av bygningsmassen fra 
de tre kommunene har medført en betydelig kom-
petanseheving for driftspersonell og forvalter. 

Alle bygg i kommunens eiendomsportefølje 
inklusiv kommunens eide boliger er tegnet elek- 
tronisk med dataprogrammet AutoCAD. Disse 
tegningene er knyttet til databaseprogrammet 
ISY-eiendom slik at man kan gjøre oppslag i 
tegningene fra eiendomsregisteret. Systematisk 
jobbing med dette systemet har gitt Sandefjord 
kommune en god oversikt over bygningsmassen og 
et godt verktøy for oppfølging av ulike oppgaver på 
området. Med utgangspunkt i sikkerhet og funks-
jonalitet er følgende områder prioritert: 

 • Brannforebyggende arbeid 

 • ENØK og energiledelse 

 • Miljørettet helsevern 

 • Fukt 

 • Energimerking 

 • Ettersyn/oppfølging av tekniske  
  installasjoner 

 • Planlagt vedlikehold 

 • Behovsrelatert renhold

Det nye kommunalområdet
Næring og eiendomsforvaltning ble etablert som nytt kommunalområde ved  
kommunesammenslåingen. Det består av tre seksjoner; en for næring og to for  
eiendom; «drift og vedlikehold» og «forvaltning og utvikling». 
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Renovert skolebygg. Nye Stokke ungdomsskole omfatter bygging av nytt bygg i to etasjer med teknisk rom i tredje etasje. Samlet bruttoareal er 4100 kvm.
Prosjektet omfatter ikke det eksisterende skoleanlegget. 

Byggeprosjekter og vedlikehold
I 2017 har kommunen jobbet med organisering og ivare-
takelse av flere byggeprosjekter: De største har vært 
overtakelse og åpning av Sandefjord Medisinske senter, 
bygging av Bugården ishall, Stokke ungdomsskole og 
40 nye omsorgsboliger i Andebu. Videre er det etablert 
midlertidig skole for Kodal skole, som måtte stenges som 
følge av krav fra arbeidstilsynet. Ny skole i Kodal er under 
planlegging. Det har også vært et stort fokus på planleg-
ging av nytt sykehjem på Haukerød.

Vedlikeholdsavdelingen har gjennom 2017 rehabilitert 150 
tomgangsboliger for nye leietakere distribuert til bolig-
kontoret for utleie.

Næringsutvikling
Med forhandlingsutvalgets uttalte mål om at Sandefjord 
kommune skal bli blant landets beste næringskommuner, 
ble næringsutvikling, sammen med eiendom, etablert 
som eget kommunalområde i den nye kommunen. 

Sandefjord kommune skal være en positiv og profesjonell 
samarbeidspartner og tilrettelegger for næringslivet, og 
bidrar i flere lokale og regionale prosjekter. I 2017 ble 
også arbeidet med strategisk næringsplan satt i gang. 
Planen ferdiggjøres første halvår 2018 og vil definere over-
ordnede føringer og satsningsområder for å nå kommun-
ens ambisiøse målsettinger. 

Bygge- og vedlikehold 2017     
Disponibelt areal – eid, leid og utleid (eksl boliger):  
  Administrasjonsbygg og andre bygg (m2) ca. 65 600
  Helse- og sosialbygg (m2) ca. 63 700
  Skole- og barnehagebygg (m2) ca. 157 700
  Kirke og kulturbygg (m2) ca. 37 700
Sum (m2) ca. 324 700

Endring areal i perioden skyldes blant annet et fortløpende 
arbeid med oppdater�ng av databaser for areal og vedlikeholdsmengde.  
Vedlikeholdsutgi� pr. m2 (nom kr) ca. 68
   
Boliger hvor kommunen har vedlikeholdsansvar:  
 - antall boliger, eide 654  
 - antall boliger i bore�slag leide 46  
 - antall aksjeleiligheter 15  
 
Nye bygg ferdigs�llet (m2) 11 500
Renhold (antall steder inkl skoler) 126
Renhold (antall m2) 172 500

For å bli god på næring må kommunen ha en tett og god dialog med viktige 
næringsaktører. Her er næringslivskoordinator Anne Grethe Bakken og 
seksjonsleder Sindre Væren Rørby i møte med Ole Johan Olsen fra Format 
eiendom. Foto: Eric Johannessen.

19. januar 2017 inviterte kommunen og Næringslivsforeningen til 
næringslivsfrokost i Hjertnes. Der kunne de ca. 400 oppmøtte blant  
annet høre hvilke tanker og ambisjoner ordførerne i de tre 
sammenslåtte kommunene hadde for næringsutvikling i den nye 
kommunen. Foto: Eivinn Ueland



    ÅRSRAPPORT 2017  side 33

Grenseløse Muligheter
Prosjektet Grenseløse Muligheter, med slagordet Tenk Stort 
– Tenk Sandefjord, er et samarbeid mellom kommunen og 
næringslivet i Sandefjord. Målet er å gjøre Sandefjord synlig, 
bidra til vekst, stolthet og engasjement, og få mennesker og 
firmaer til å flytte til kommunen. Kommunen og mer enn 70 
firmaer er med på spleiselaget.
Prosjektperioden var i utgangspunktet på 3 år fra 2015, men i 
2017 besluttet kommunestyret å videreføre prosjektet ut 2018.

Verdiskapingsinitiativet
Verdiskapingsinitiativet er et regionalt samarbeidsprosjekt 
som jobber for at Vestfold skal vinne fram i konkurransen om 
bedrifter og arbeidsplasser innen næringsområdet maritim/
offshore/elektronikk. Sandefjord kommune deltar sammen 
med Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune, Tønsberg 
kommune, Horten kommune, Ferder kommune og KS.  
Prosjektperioden løper til og med 2018.

Sandefjord næringsforum 
Sandefjord Næringsforum er et samarbeidsnettverk for kom-
munen og næringslivet i Sandefjord. Forumet skal ta initiativ 
til, og gjennomføre tiltak til beste for bedrifter og næring-
slivet. Eksempler på prosjekter og tiltakene kommunen og 
næringslivet samarbeider om er: 
• Grenseløse muligheter
• Gründeriet
• Utbedring av Thor Dahls gate
• Deltakelse på oljemessen i Stavanger

START er et gratis tilbud til de som har planer om å starte, 
eller har startet egen bedrift. Dette er et samarbeid mellom 
kommunene i Vestfold og det private næringsliv. Sandefjord 
kommune er vertskommune for prosjektet. I 2017 bidro 
START-nettverket med over 200 timer gratis rådgivning 
og foredrag. I tillegg hadde over 300 etablerere møte med 
START-koordianatorene i kommunene.

På Gründeriet spiller kreative og ambisiøse hoder hverandre gode.  
Foto: Henrik Sandvik

Gründeriet
Gründeriet ble startet i januar 2016 og er et samar-
beidsprosjekt mellom Sandefjord Næringsforening og 
Sandefjord kommune. Fra oppstart og ut 2017 har 27 
bedrifter hatt plass på Gründeriet. Noen har fått flere 
ansatte og vokst ut av gründerhuset, noen har slått seg 
sammen med annen bedrift på gründeriet og lagt ned 
sin egen virksomhet, og andre har besluttet å legge ned. 
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Digitalisering i skole og barnehage 
Systemer er valgt for kommunikasjon mellom 
foresatte og skole/barnehage.

Office365 og Zokrates implementeres. Dette vil 
bli de ansattes primære arbeidsverktøy. Uke-
planer og innleveringer leveres digitalt.

Det er valgt ny skoleadministrativ løsning som 
forenkler administrasjon betydelig.

Det er valgt leverandør av en kommunikasjon-
sløsning for alle barnehager (private og offen-
tlige) som forenkler kommunikasjon mellom 
barnehage og hjem, og som frigjør tid til barne-
hagenes kjerneoppgaver. 

Innbyggerdialog
Sandefjord kommune har som første kommune 
implementert en chat-robot på nettsidene som 
kan besvare alle spørsmål om kommunale tje-
nester. Roboten er styrt av kunstig intelligens og 
vil bli videreutviklet i 2018.

Det er igangsatt et prosjekt som har som mål å 
redusere saksbehandlingstiden i byggesak. Ved 
å profesjonalisere og strømlinjeforme hend-

vendelser til førstelinjen, kan vi frigjøre tid hos 
saksbehandlerne. I tillegg vil dette gi mye bedre 
data om hva slags henvendelser som kommer.

Velferdsteknologi
Det leveres et betydelig arbeid for å understøtte 
og sørge for god drift på Sandefjord medisinske 
senter (SMS), og på å bistå i  
utrullingen av velferdsteknologiske  
løsninger både på SMS og i andre virksomheter 
innenfor HSO-området.

Ny telefonløsning
Et omfattende arbeid har vært gjennomført for 
å sette kommunens nye nettbaserte telefon-
isystem i drift. Dette arbeidet ferdigstilles i 2018 
knyttet til de gamle telefonsentralene i San-
defjord, Stokke og Andebu rådhus/ 
kommunehus/herredshuset.

Servicetorgene er etablert i bibliotekene i Stokke 
og Andebu, og i resepsjonen på rådhuset. Med 
det nye telefonsystemet kan henvendelser til 
sentralbordet betjenes uavhengig av lokasjon. 

Kommunal- og moderniseringsminister i 2017, 
Jan Tore Sanner, hadde hørt ryktene om Kom-
mune-Kari. Han tok derfor turen til Sandefjord 
og lot seg imponere av vår nye digitale medar-
beider. Her sammen med prosjektleder Lars 
Petter Kjær. Foto: Judith Pehrsondi
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Digitalisering er et satsingsområde på tvers av alle kommunalområdene, og i løpet av 
2017 ble flere store prosjekter satt i gang. 



    ÅRSRAPPORT 2017  side 35

IKT
IKT har hatt et svært krevende år med en ekstraordinær 
arbeidsinnsats. I starten av 2017 var det nødvendig å 
tanke om alle kommunens PC’er (over 12.000 enheter) og 
alle IKT-systemene måtte samkjøres. 

Mot sommeren var de fremste hindringene overvunnet, 
og fra høsten og frem har det vært en betydelig enklere 
driftssituasjon for brukerne og fagmiljøene på IKT. 

Viktigste grep i 2017: 
 • Omorganisering til dedikerte fagteam
 • Oppbygging av en løsning som forhåndsvarsler ved  
  driftsproblemer (en monitoreringsløsning)
 • Overgang til skybaserte tjenester på Office og   
  fillagring. Dette har startet på skole og blir fulgt   
  opp av en implementering i den øvrige organisasjonen. 

• Utslusing av servere og konsolidering av driften
• Igangsettelse av et eget informasjonssikkerhets- 
 prosjekt og forberedelse til innføring av personvern- 
 forordningen (GDPR)
• Styrking av helpdeskfunksjonen
• Utarbeidelse av serviceavtaler med kommunal- 
 områdene som avklarer forventninger og leveranser

Sikkerhet 
En oversikt over antall e-poster som sendes til kommu-
nen siste år viser at en klar overvekt (71,4%) er ikke- 
ønskelig e-post (spam). Oppmerksomhet på sikkerhet er 
vesentlig for at ikke driften i kommunen skal kompro- 
mitteres. Fokuset er ekstra viktig med tanke på at 
teknologi i økende grad blir en del av kommunens tjenester. 

Denne oversikten viser at mer enn 5,6 millioner 
søple-e-poster til kommunens ansatte blokkeres 
bare i løpet av ett år
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Strategi og samfunn 
Seksjon strategi og samfunn har fått ansvaret for 
å sikre utviklingen av et helhetlig plan- og styr-
ingssystem i kommunen. Det innebærer å koordi-
nere det overordnede strategiske arbeidet innen-
for plan- og analysearbeid, herunder å etablere 
system innenfor overordnet styring og kontroll, 
samfunnssikkerhet og beredskap, internkontroll, 
sikkerhetskultur og kvalitetsstyring, portefølje- 
styring, folkehelse SLT (samordning av lokale rus 
og kriminalitetsforebyggende tiltak). 

Allerede i 2017 rakk seksjonen å utrette mye, 
som blant annet:

• Arbeidet med kommunens første  
 kommuneplan ble iverksatt. Seksjonen 
 utarbeidet også oversiktsdokumentet, 
 som er et av kommuneplanens viktigste 
 grunnlagsdokumenter.  
• Den nye kommunen fikk en egen 
 talsperson for barn og unge som nå skal 
 ivareta barn og unges interesser innenfor 
 plan og bygningslovens bestemmelser.  
• For å legge forholdene bedre til rette for 
 inkludering og deltagelse i samfunnet 
 uansett kulturell, religiøs og etnisk 
 bakgrunn ble det besluttet at Forum for 
 innvandrere skal opprettes.

• Ungdata-undersøkelsen gjennomført.
• Den nye kommunen har gjennom året 
 hatt et stort fokus på samfunnssikkerhet
 og beredskap, og er en aktiv, deltakende
 og støttende aktør for alle. 
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Seksjon strategi og samfunn har en viktig rolle i arbeidet med kommuneplanen. Her er kommuneplanlegger Anne Therese Anvik 
(nummer tre fra venstre) sammen med arealplanlegger David Bakke Haugen (fra miljø og plan), konstituert rådmann Stein Rismyhr, 
og ordfører Bjørn Ole Gleditsch. Foto: Paal Even Nygård 

Våre folkevalgte diskuterer visjoner for den nye kommunen. Fra 
venstre Hilde Hoff Håkonsen, Anja Ramberg Sæther (fra admin-
istrasjonen), Bror-Lennart Mentzoni og Bjørn Tore Rui-Hauger-
ud. Foto: Eivinn Ueland.

Med kommunesammenslåingen oppsto flere nye seksjoner som de tre kommunene 
ikke hadde hatt tidligere. To av dem var «strategi og samfunn» og «dokumentsenteret», 
begge organisert under assisterende rådmann. 
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Dokumentsenteret 
Dokumentsenteret håndterer kommunens arkivverdig 
dokumentasjon, inkludert den elektroniske dokumentflyt-
en for kommunens innbyggere, politikere, saksbehandlere 
og ledere. Dokumentforvaltningen sikres for ettertiden 
iht gjeldende lovverk av et sterkt fagmiljø bestående av 
profesjonaliserte dokumentforvaltere. 

Ved dokumentsenteret blir all post åpnet og sortert, før 
den blir skannet og elektronisk fordelt. I tillegg utføres 
en rekke kontrollfunksjoner før kommunens offisielle 
postliste publiseres til publikum. Seksjonen er lokalisert i 
Stokke og var etter en hektisk prosjektfase i operativ drift 
allerede fra 01.01.2017. Etableringen er et resultat av en 
betydelig satsing på arkivfaget gjennom en sentralisering 

av tjenesten, eierskap i det interkommunale selskapet IKA 
Kongsberg og fokus på digitaliserte løsninger.

Dokumentsenteret har i oppstartsåret 2017 fokusert på 
innarbeidelse av gode rutiner, brukerstøtte, gjennom-
føring av kompetansehevende tiltak knyttet til den nye 
sak- og arkivløsningen Websak Fokus og utarbeidelse av 
registreringsregler for kommunens enheter. Dette gjøres 
gjennom et målrettet arbeid mot høyere systemlojalitet og 
Websak kompetanse i hele organisasjonen, noe som er et 
grunnleggende tiltak for å øke dokumentfangsten.

Sykefravær
Det totale sykefraværet i kommunen var 7,5 % i 2017. Det var 
lavest av bykommunene i Vestfold. I IA mål- og aktivitetsplan 
for 2018 er resultatmåltall for sykefravær satt til 6,5 %. 

Produksjon Oppre�ede saker Oppre�ede journalposter Oppre�ede dokumenter

Faktatall fra Websak 25431 76456 130252

Utgående dokumenter Digitale kanaler  På papir   Samlet alle ekspederinger
                                                                     (SvarUt, BEST, registrerte e-post) 
Ekspederinger fra Websak 15128 3017 18145

En fornøyd gjeng som sørger for god dokumentforvaltningen i kommunen sikres for ettertiden. På bildet ser vi nesten alle medarbeiderne på dokumentsenteret. 
Foran fra venstre: Liss Carin Haugland, Flemming Melin Christiansen, Thomas Beke, Ann-Karin Larsen, Oddvar Mevik, Ellen Karin Helleland.
Midten fra venstre: Astrid Brokke, Noushin Niknam, Frida Johnsen Trevland.
Bak fra venstre: Jahn Pettersen (seksjonsleder), Jørn Roger Skaugen, Inger Christensen, Berit Ruud, Mayvor Charlotte Nordgrov, Liv Leistad Hansen, Synnøve 
Elisabeth Aspenes Vedal, Gro Fadum Holm.
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Medarbeiderundersøkelsen 10 FAKTOR
Medarbeiderundersøkelsen 10 FAKTOR ble gjennomført  
for alle kommunens ansatte i november 2017. Under- 
søkelsen leveres av Kommunesektorens organisasjon 
(KS) og er primært et verktøy for å støtte medvirknings- 
baserte prosesser for utvikling av arbeidsmiljøet.

83% eller ca. 4500 valgte å svare på undersøkelsen, og 
resultatet viser at de aller fleste ansatte trives og er stolte 
av arbeidsplassen. Tallene går fra 1 til 5, der 5 er best, og 
ni av ti faktorer ligger på 4-tallet. Temaer har vært moti-
vasjon for arbeidsoppgavene, hvordan de takler jobben, 
frihet i arbeidet, muligheten for å få brukt evner og an-
legg, miljø for forbedringer, trygghet rundt forventninger, 
opplæring som fungerer, tilpasningsevne, samarbeidskul-
tur og kollegabistand.

Det er positivt både at oppslutningen rundt undersøkelsen 
var stor og at kommunen tross utfordringer første driftsår, 
oppleves som en god og ryddig arbeidsplass.
Neste undersøkelse gjennomføres i 2019.

IA avtale
Sandefjord kommune har tegnet IA avtale, og har utarbeidet 
mål-og aktivitetsplan for perioden 2017-2018. Planen 
beskriver mål og tiltak som gjøres for å fremme et godt 
og inkluderende arbeidsmiljø i kommunen. Eksempler på 
dette er styringsdokumentet for internkontroll HMS arbeid-
smiljø, rutine for oppfølging av sykefravær, overordnet plan 
for håndtering av vold og trusler, veileder i konflikthåndtering, 

prosedyre for oppfølging av gravide medarbeidere og rutine 
for oppfølging av avdelinger med høyt fravær.

Lærlinger 
Administrasjonsutvalget vedtok i april 2017 at Sandefjord 
kommune skal ha 62 lærlinger. I august 2017 startet 30 
nye ungdommer sitt lærlingeløp, og 32 lærlinger fortsatte 
sin læretid i Sandefjord kommune. Opplæringskontoret 
for offentlig sektor (OKOS) er faglig samarbeidspartner i 
lærlingenes utdanningsløp. 

Miljørenhold er en av enhetene som har jobbet mye med 10 FAKTOR. Her er tre av renholderne fra en 10faktor-samling i kommunestyresalen. Fra venstre 
Chintana Holhjem, midten Pimjai T. Torvik og Sunan Svendsen. Foto: Eivinn Ueland

HR-rådgiver Siv Randi Breitve har ansvar for koordinering av lærlingene i 
kommunen. Her er hun sammen med tre fornøyde lærlinger: Håkon  
Simonsen, Anette Bredholt Gjelstad og Susanne Trevland Landsem.  
Foto: Eivinn Ueland
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Netto driftsresultat på 5 %
Regnskapet for 2017 viser at kommunalom-
rådene holdt seg innenfor sine økonomiske 
rammer for drift av tjenester til innbyggerne. 
Det samlede kraftfondet ga en avkastning på 
56,3 mill. kr. («gamle» Sandefjord 53,6 mill. 
kr og «gamle» Andebu 2,7 mill. kr)

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

Lave frie inntekter
Det statlige rammetilskuddet og kommun-
ens skatteinntekter kalles frie inntekter. 
Sandefjords frie inntekter var i 2017 på 
3.182 mill. kr. Per innbygger utgjorde de frie 
inntektene om lag 95 prosent av landsgjen-
nomsnittet. Sammensetningen av kommun-
ens innbyggermasse tilsier at kommunen 
har et utgiftsbehov som ligger 0,88 % under 
landsgjennomsnittet. Dette jevnes ut via 
utgiftsutjevningen i rammetilskuddet, men 
inbyggertilskuddet inklusive utgiftsutjevning 
dekker bare om lag halvparten av beregnet 
utgiftsbehov. Lave inntekter setter begrens-
ninger for kommunens evne til å gi innbyg-
gerne velferdstjenester.

Sandefjord kommunes driftsinntekter utg-
jorde 4.631 millioner kroner i 2017. 

Skatteinntektene og det statlige rammetil-
skuddet utgjorde om lag 69 prosent av 
inntektene. 

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

Vann-, avløps-, feiing- og renovasjons- 
avgiftene beregnes etter selvkost. Det vil si 
at de kun skal dekke kommunens kostnader 
forbundet med vann, avløp, feiing og reno-
vasjon. Disse avgiftene var på 227 millioner 
kroner i 2017.

Øvrige brukerbetalinger, salgs- og leie-
inntekter utgjorde 383 millioner kroner. 
Dette inkluderer blant annet egenbetaling i 
kommunale barnehager og skolefritidsord-
ning, leieinntekter fra kommunale boliger, 
egenbetaling på alders- og sykehjem, park-
eringsavgifter og billettinntekter fra kino og 
svømmehallen.

Refusjoner, tilskudd og andre overføringer 
i forbindelse med de ulike tjenestene 
utgjorde til sammen 838 millioner kroner i 
2017. Disse inntektene består blant annet av 
momskompensasjon, sykepengerefusjoner 
og statlige tilskudd til bl.a. psykisk helsevern 
og bosetting av flyktninger og innvandrere. 

Driftsinntekter 2017:
(prosentandeler og millioner kroner)

Blånyanser: Den delen av kommunens inntekter som 
fastsettes av Stortinget
Grønnyanser: De inntektene bystyret kan påvirke.

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

Kommunens driftsutgifter

Kommunens brutto driftsutgifter utgjorde 
4.559 millioner kroner i 2017 inklusive 
avskrivninger. En stor del av utgiftene er 
knyttet til kommunens ansatte; lønn og  
sosiale utgifter utgjorde om lag 64 prosent  
av utgiftene.
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Skatt 1.618 35%

Rammetilskudd 1.565 34%

Vann, avløps- og 
renovasjonsavgifter 227 5%
Øvrige brukerbetalinger, salgs 
og leieinntekter 383 8%
Refusjoner, tilskudd og 
andre overføringer 838 18%

Sum 4.631 100%
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Brutto driftsutgifter 2017:
(prosentandeler og millioner kroner)

Finansinntekter og finansutgifter
Finansinntektene var i 2017 201 mill. kroner. Disse er  
knyttet til kraftfondet (169 mill. kr), kommunens likviditet  
(24,8 mill. kr), renter på utlånte formidlingslån (5,6 mill. kr), 
fond som får tilført renter (0,7 mill. kr), mottatte avdrag på 
sosiallån (0,5 mill. kr) og andre renteinntekter (0,4 mill. kr). 

Kommunens kraftfond (hovedstol) var ved utgangen av 
2017 1.157 millioner kroner. Netto avkastning i 2017 var 
på 53,6 millioner kroner (169 mill. kr fratrukket kurstap 
m.m. på 115,4 mill. kr). Ved utløpet av 2017 var 78,2 % av 
fondets hovedstol plassert i rentebærende verdipapirer, 
pengemarkeds- og obligasjonsfond og 21,8 % i aksjefond.

Finanskostnadene var 195 millioner kroner, hvorav 79,2 
millioner kroner er knyttet til renter og avdrag på lån til 
investeringer (71,7 mill. kr), renteutgifter på formidlings- 
lån (6 mill. kr) og sosiale utlån (1,5 mill. kr). Resterende 
115,8 millioner kroner er kurstap knyttet til forvaltningen 
av kraftfondet (115,4 mill. kr) og kommunens likviditet  
(0,4 mill. kr).

Resultat og avsetninger
Regnskapet viser ett brutto driftsresultat på 71,4 millioner 
kroner. Finansresultatet er på 6,2 millioner kroner, og 
etter at avskrivninger er trukket ut, ble netto driftsresultat 
232,1 millioner kroner. Netto driftsresultat utgjør 5 % av 
driftsinntektene.  Kommunal¬departementets anbefaling 
er at dette resultatet på lang sikt bør ligge på 1,75 % (fra 
2014) eller mer som et gjennomsnitt for alle kommunene.

Netto avsetninger til fond utgjør 81,8 millioner kroner og 
66,6 millioner kroner er brukt til å finansiere investeringer 
i 2017. Dermed ble det regnskapsmessige mindreforbruket 
på 83,7 millioner kroner. 

Det regnskapsmessige mindreforbruket består av bud- 
sjettavvik knyttet til skatt og ramme¬tilskudd (3 mill. kr), 
kommunalområdenes netto driftsutgifter (37,2 mill. kr), 
finanspostene (47,9 mill. kr), disposisjoner (-5,1 mill. kr) 
og mindreforbruk på avsluttede investeringsprosjekt  
(0,7 mill. kr).

Kommunens drift - økonomisk oversikt   

* I kommuneregnskapet skal avskrivninger inngå   
 som en kostnad ved beregning av brutto driftsresultat.  
 I netto driftsresultat blir avskrivninger erstattet med  
 avdrag, som inngår i finansutgiftene.     
Kommunens gjeld og garantiansvar
For å finansiere investeringer ble det tatt opp nye lån på 
36 millioner kroner i 2017.

Lånegjeld 2017
(nominelle millioner kroner)

Lån til investeringer  1.044,8
Formidlingslån  357,0
Sum lån  1.401,8

Kommunens brutto lånegjeld består av lån til invest-
eringer (ordinære investeringsprosjekter, tomtefelt og 
Sandefjord havnevesen) og husbanklån som lånes videre 
ut til kommunens innbyggere. I tillegg er kommunen som 
konsern gjennom sine eierandeler ansvarlig for gjeld på 
335 mill. kr. Dette er fordelt på Sandefjord bredbånd KF 
med 73 mill. kr, Vestfold Interkommunale Vannverk IKS 
med 15,2 mill. kr, IKA Kongsberg med 9,5 mill. kr og Vest-
fold Krematorium IKS med totalt 237,3 mill. kr.
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Sum dri�sinntekter 4.630,8 
Samlede dri�sutgi�er (inkl. avskrivninger)  -4.559,3
Bru�o dri�sresultat 71,4
Finansinntekter 201,1 
Finansutgi�er -194,9
Finansresultat 6,2
Tilbakeføring av avskrivninger*                        154,5
Neo dri�sresultat              232,1
Neo avsetninger �l fond -81,8
Avsa �l investeringer -66,6 
Regnskapsmessig mindreforbruk  83,7 
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Utover ansvaret for egen gjeld, har kommunen stilt ga-
rantier for andres lån, som bolig¬stiftelser, borettslag og 
private barnehager, for til sammen 253 mill. kr.

Kommunens regnskap for 2017 er tilgjengelig på 
www.sandefjord.kommune.no.

Investeringer 2017 

Sandefjord kommune gjennomførte ordinære investeringer 
for til sammen 288,2 mill. kr i 2017:

Stokke ungdomsskole renovering 62,0 mill. kr

Ishall Bugården 36,9 mill. kr

Lokalmedisinsk senter 19,3 mill. kr

EPC-tiltak 17,6 mill. kr

Omsorgsboliger Andebu 17,3 mill. kr

Hvalfangstmuseet 11,4 mill. kr

Kodal skole 10,3 mill. kr

Utleie Gjekstadveien  8,8 mill. kr

Utskifting biler og maskiner 8,6 mill. kr

Rehabilitering/oppgradering innenfor idrett 6,6 mill. kr

Kjøp av boliger / avsatt salgsinntekt til boligfond   6,2 mill. kr

Miljørettet helsevern skoler/b.hager 5,9 mill. kr

Nytt sykehjem 5,2 mill. kr

IT-innkjøp skole og barnehageformål 4,3 mill. kr

Bugårdshallen 4,0 mill. kr

Enøk-tiltak diverse bygg 3,2 mill. kr

Lekeapparater i barnehager 2,9 mill. kr

Heis Sandar menighetshus 2,1 mill. kr

Øvre og Nedre Fjellvang 1,7 mill. kr

Forsmann 3 1,5 mill. kr

Nye gravlunder 1,4 mill. kr

Diverse tiltak vei  1,3 mill. kr

Brannoppgradering 1,0 mill. kr

Bygningsmessig elevtilpasning 0,9 mill. kr

Laholmåsen 0,9 mill. kr

Ladestasjoner 0,6 mill. kr

Diverse mindre prosj. utenfor VAR-området   2,4 mill. kr

Prosjekter innenfor VAR-området 44,0 mill. kr

Investeringer 2017  288,2 mill. kr

Enkelte av prosjektene går over flere regnskapsår, og 
tallene omfatter bare den delen av investeringene som er 
regnskapsført i 2017.

I tillegg til ordinære investeringsprosjekter er det kjøpt og 
opparbeidet tomtefelter for 9,6 mill. kr, mens det er solgt 
tomter for 21,3 mill. kr. Kjøp, opparbeidelse og salg av 
tomter balanseres med egne fondsmidler.

Investeringsprosjekter innenfor havnevesenet håndteres 
også for seg, og dekkes av egne fondsmidler. Det er i 2017 
investert for 3,7 mill. kr på prosjektet Utstikker 1, 19,9 
mill. kr på prosjektet ny kjørerampe, 1,9 mill. kr på  
oppgradering el-tavle, 5,3 mill. kr på utvidelse av terminalen 
og 4,2 mill. kr på landstrøm. 
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KOMMUNESTYRET 2017 - 2019

Uavh.
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Formannskapet

Navn Parti
Bjørn Ole Gleditsch  (ordfører) Høyre   
Cathrine Andersen (varaordfører) Fremskrittspartiet  
Anders Sperre Høyre   
Anne Strømøy Høyre   
Grethe Østgård Høyre   
Jan Tore Rui-Haugerød Høyre   
Lars Viggo Holmen Høyre   
Tor Steinar Mathiassen Høyre   
Arild Theimann Arbeiderpartiet  
Hilde Hoff Håkonsen Arbeiderpartiet  
Lozan Balisany Arbeiderpartiet  
Nils Ingar Aabol Arbeiderpartiet  
Wenche Davidsen Arbeiderpartiet  
Bjarne Sommerstad Senterpartiet  
Ida Cathrine Nilsen Senterpartiet  
Harry Gran Fremskrittspartiet  
Bror-Lennart Mentzoni Kristelig Folkeparti 
Charlotte Jahren Øverbye Sosialistisk Venstreparti 
Karin Virik Venstre  
 
Hovedutvalg for helse sosial og omsorg

Navn Parti
Bror-Lennart Mentzoni (utvalgsleder) Kristelig Folkeparti  
Britt Helene Martinsen (nestleder) Kristelig Folkeparti  
Catherine Bjørn Olsen Høyre   
Ellen Dyring Schjelderup Høyre   
Frank Evensen Høyre   
Geir K. Sønstegaard Øverland Høyre   
Mette Havnaas Høyre   
Raymond Birger Skoglund Høyre   
Svein Olaf Ødeskaug Høyre   
Ann Jorunn Sjöberg Arbeiderpartiet  
Birgit Pettersen Arbeiderpartiet  
Oddvar Myklebust Arbeiderpartiet  
Roar Gunnufsen Arbeiderpartiet  
Tonje Elisabeth Egeberg Arbeiderpartiet  
Stian Caius Pedersen Fremskrittspartiet  
Wenche Antonsen Fremskrittspartiet  
Odd Rune Langeland Miljøpartiet De Grønne 
Laila Røsholt Rød Senterpartiet   
Turid Bøen Liverød Venstre  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap

Navn Parti
Anne Strømøy (utvalgsleder) Høyre   
Andreas G. Skotner (nestleder) Fremskrittspartiet  
Dag Einar Kværhellen Høyre   
Elin Hasås Høyre   
Kari Håberget Høyre   
Liliana Valjan Høyre   
Stein Gaare Høyre   
Thomas Mørk Bjørvik Høyre   
Victor Fuglaas Holte-Nilssen Høyre   
Bjørn Erik Eriksen Arbeiderpartiet  
Hilde Hoff Håkonsen Arbeiderpartiet  
Jonfinn Bremnes Arbeiderpartiet  
Lozan Balisany Arbeiderpartiet  
Per Reidar Karlsen Arbeiderpartiet  
Lars Flagstad Venstre   
Ragnhild Ustgård Venstre   
Vidar Andersen Fremskrittspartiet  
Inga M. Krossøy Kristelig Folkeparti 
Jon Folkvord Senterpartiet

Navn Parti
Bjarne Sommerstad (utvalgsleder) Senterpartiet   
Hanne F. B. Johansen (nestleder) Høyre   
Bente Mohn Høyre   
Geir Ellefsen Høyre   
Hans Magne Holst Høyre   
Kristin Flåtten Høyre   
Kåre Olav Berg Høyre   
Marit Langås Danielsen Høyre   
Tone Baugeid Skeie Høyre   
Elin Sulutvedt Arbeiderpartiet  
Kjetil Olsen Arbeiderpartiet  
Martin Elias Torhaug Arbeiderpartiet  
Rikke Oline Grava Arbeiderpartiet  
Steinar Mathias S. Mørken Arbeiderpartiet  
Alf Erik Monsen Fremskrittspartiet  
Øyvind Lorentzen Fremskrittspartiet  
Maria Elise Bjerke Olsen Kristelig Folkeparti  
Ina Coll Kjølmoen Miljøpartiet De Grønne 
Charlotte Jahren Øverbye Sosialistisk Venstreparti 
  

Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedutvikling
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Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Navn Parti
Tor Steinar Mathiassen (utv.leder) Høyre   
Lars Viggo Holmen (nestleder) Høyre   
Arild Theimann Arbeiderpartiet  
Karin Vabog Christensen Arbeiderpartiet  
Nils Ingar Aabol Arbeiderpartiet  
Pournima Namdeo Patil Arbeiderpartiet  
Unni Myhre Arbeiderpartiet  
Erling Fredrik Sørhaug Høyre   
Lene Merethe Johansen Høyre   
Sigurd Vedvik Høyre   
Trond Clausen Høyre   
Yllka Neziri Høyre   
Cathrine Andersen Fremskrittspartiet  
Harry Gran Fremskrittspartiet  
Monica Johansen Fremskrittspartiet  
Fredrik Sørli Borg Kristelig Folkeparti  
Odd Rune Langeland Miljøpartiet De Grønne 
Ida Cathrine Nilsen Senterpartiet   
Ivar Otto Myhre Sosialistisk Venstreparti 
  
Hovedutvalg for næringsutvikling og 
eiendomsforvaltning

Navn Parti
Anders Sperre (utvalgsleder) Høyre   
Jan Tore Rui-Haugerød (nestleder) Høyre   
Anita Miric Høyre   
Berenike Wulfsberg Høyre   
Bjørn Hoelseth Høyre   
Grethe Østgård Høyre   
Liv Margit Karto Høyre   
Ronny Stensrud Høyre   
Anne Sollie Hem Arbeiderpartiet  
Bjørn Orerød Arbeiderpartiet  
Henriette Elnan Steinsholt Arbeiderpartiet  
Svein Magnus Sletvold Arbeiderpartiet  
Tor Edvard Strand Arbeiderpartiet  
Per Skorge Fremskrittspartiet  
Roy Standal Fremskrittspartiet  
Karin Virik Venstre   
Ole Andreas Thorsen Venstre   
Morten Moholdt Kristelig Folkeparti  
Lise-Marie Sommerstad Senterpartiet   

Administrasjonsutvalget

Navn Parti 
Roy Standal (utvalgsleder) Fremskrittspartiet  
Thomas Mørk Bjørvik (nestleder) Høyre   
Anne Merete Sørensen Organisasjon  
Laila Mythe Organisasjon  
Roar Gunnufsen Organisasjon  
Nils Ingar Aabol Arbeiderpartiet  
Cathrine Andersen Fremskrittspartiet  
Grethe Østgård Høyre   
Inga M. Krossøy Kristelig Folkeparti  
Jan Magnar Antonsen Sosialistisk Venstreparti 
  
Byggekomiteen

Navn Parti
Tor Steinar Mathiassen (utv.leder) Høyre 
Bjørn Ole Gleditsch (leder) Høyre   
Bjørn Orerød Arbeiderpartiet  
Roy Standal Fremskrittspartiet  
Lise-Marie Sommerstad Senterpartiet   
Karin Virik Venstre  
 
Sandefjord kommune har følgende råd:
• Eldrerådet
• Ungdomsrådet
• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
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