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Nye Sandefjord

• 60.000 
innbyggere
• Nr 11 i 

Norge

• 425 km2
• Nr 232 i 

Norge
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Endringserfaringer

• Hvem skal forberedes på endringer?

• Ansatte
• Stab: Rådmann, kommunalsjefer, virksomhetsledere: 

ansatte på rådhuset

• Barnehager, skoler, sykehjem:
de som er i produksjon

• Innbyggere
• Bosted / tilhørighet (Vear)

• Alder

• Særinteresser (jakt- og fiskerettigheter)

• Ansatte = Innbyggere 



1: Trenger vi sammenslåing?

2: Sondering – hvor er ønsket partner?

3: Samtaler som fører til søknad

4: Perioden under fellesnemd

5: Ny kommune

Endring i fem faser:



1: Hvorfor sammenslåing?



1: Hvorfor sammenslåing?

• Tverrpolitisk forståelse for behovet

• Tverrpolitisk inkludering
• Politisk samling

• Felles gruppeledermøter



2: Sondering 
– hvor er ønsket partner?



God og tydelig informasjon

• Tydelig politisk lederskap
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God og tydelig informasjon



Involvering:

• Innbyggermøter

• Innbyggerundersøkelsen

• Strategikonferansen

• Partimøter

• Gruppeledermøter

• 44 politikere…



Gikk det for fort?

• Styrefart / 3K / TNT

• Administrasjon / ansatte

• 1/1-13 til 1/1-17 = 4 år



Tøffe tider:
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3: Samtaler som fører til søknad

Forslag til tidsplan med diskusjonstemaer (ble utvidet…)

8-9 sept : 
Politisk organisering
Politisk godtgjøring og frikjøp

24 sept :
Drift av virksomheter og tjenesteyting

20-21 okt : 
Navn og symboler 
Forventninger til den nye kommunen
Forhandlinger som gjenstår etter at en eventuell søknad er sendt
Administrativ organisering

4 nov :
Nytt valg 2016 / Organisering av nytt kommunestyre fra 1. oktober 2016?
Organisering av fellesnemd / §26

19 nov :
Reservedag

9. des :
Gjennomgang av det endelige forhandlingsdokumentet / innstilling til kommunestyrene
Gjennomgang av søknad til dept



3: Samtaler som fører til søknad

• Tverrpolitisk involvering
• Egne møter med gruppeledere i egen kommune

• Avstemming av FUs resultater
• Egne møter med samtlige gruppeledere alle tre kommuner

• Involvering av ansatte
• Invitert til forhandlingsmøter og gruppeledermøter



Ny runde med informasjon



Levering av søknad



4: Perioden under fellesnemd

• Fellesnemd

• Partssammensatt utvalg

• Arbeidsutvalg

• Ansettelsesutvalg
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4: Perioden under fellesnemd

• Vedtak i Kongen i Statsråd i april 2015

• Vakum 

• Prosjektleder

• Stol-leken

• Hvem skal besette ulike posisjoner?

• Ulike kulturer

• «det har vi gode erfaringer med…»

• Innkjøpsavtaler 

• Ny kommune etablert 1/1-2017



4: Perioden under fellesnemd

• Grenseendringer - Vear
• 93 mill i driftsreduksjoner

• Overføring av ansatte

Drifte – skille ut – nedlegge – opprette 



Erlend.Larsen@stokke.kommune.no


