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Bakgrunn
• Kommunereformen

• Initiativ på ordførernivå i de tre kommunene; Sandefjord, Andebu og 
Stokke (SAS) om å bygge en ny kommune sammen fra 2017

• Kartverket hektet seg tidlig på prosessen for å skaffe erfaringer tidlig i 
kommunereformprosessen – SAS ble en «pilot» 

• Sandefjord, Andebu og Stokke har «tråkket vei» for andre kommuner 
– en lærerik prosess som har dannet grunnlag for en sjekkliste som 
Kartverket har utarbeidet for andre kommuner som skal igjennom 
samme prosess

• Fasiten får vi 1. januar 2017



Sandefjord, Andebu og Stokke –
tre nabo kommuner i Vestfold



Forhandlingsutvalgets 
utredning

Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu 
og Sandefjord kommuner



Fordeler ulemper med å 
slå sammen kommunene
Forhandlingsutvalgets oppsummering

Ulemper

• Større geografisk avstand

• Tap av identitet og kultur

• Konsentrasjon av 
kommunale tjenester i 
Sandefjord

• Dårligere lokalkunnskap 
hos saksbehandlere

• Mindre engasjement og 
politisk involvering fra 
innbyggerne

Fordeler

• Sterkere fagmiljøer som 
sikrer rekruttering og god 
kompetanse

• Bedre kvalitet på 
tjenestetilbudet

• Bedre arealutnyttelse-
friluftsliv, jordvern, bolig-
og næring

• Større påvirkningskraft 
ovenfor sentrale og 
regionale myndigheter

• Bedre rustet til å 
håndtere nye og større 
oppgaver



Noen tall



Noen av forhandlingsutvalgets 
prinsipper for 
sammenslåingsprosessen
• Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner er ulike, men likevel 

likeverdige.

• En ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med 
utgangspunkt i hver av de gamle kommunenes tradisjoner, 
fortrinn, sterke sider og utfordringer. 

• Samarbeidet om sammenslåing skal preges av likeverdighet, 
raushet og forståelse for hverandres ståsted.

• Den nye kommunen ligger sentralt i Vestfold med grense til 
flere kommuner. Det kan være behov for å foreta 
grenseendringer.

• Det ble også utarbeidet konkrete mål for den nye kommunen.



Vear området 

Tønsberg

Stokke



Fellesnemda – sammenslåingens 
øverste politiske organ

• Fellesnemnda er satt ned av de tre 
kommunestyrene.

• 16 folkevalgte representanter

- 3 fra Andebu

- 5 fra Stokke

- 9 fra Sandefjord

• Fellesnemda ansatte prosjektleder for 
sammenslåingsprosessen –
prosjektlederen ansettes som rådmann i 
den nye kommunen straks nytt 
kommunestyre er konstituert

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder/ny rådmann 



Litt om de digitale konsekvensene 
ved kommunesammenslåing
Utfordringer:
Nye kommuner får nye kommunenummer og SAS må derfor oppdatere 
adresse- og eiendomsregistre – matrikkelen endres



SAS startet med å kartlegge 
digitale avhengigheter

Mange ulike digitale løsninger i SAS

- Noen vil avsluttes – si opp avtaler
- Noen videreføres – reforhandle avtaler
- Noen anskaffes på nytt – utarbeide krav-spek, anbud, etc

Data i mange ulike løsninger må overføres til nye systemer – kan 
være krevende

Implementering av nye IKT system krever opplæring og noen 
kanskje også organisatoriske endringer.



Bygge en fremtidsrettet kommune



KS har laget en utredning

Formålet er å:
• Bevisstgjøre kommunene om hvilke digitale muligheter og 

utfordringer sektoren står overfor.
• Sørge for at sentrale myndigheter støtter opp om digitalisering i 

kommunesektoren i reformprosessen.
• Bidra til at kommunesektoren tenker nyskapende og bruker 

innovative metoder i reformprosessen.



Geodata- og 
oppmålingsavdelingene i SAS har 
vært sentrale i arbeidet

• Håndtert matrikkel utfordringer

• Kartdatabasene

• GIS programvare

• Arkivering, eksisterende arkiver / digitalisering

• Personale 

 Arbeidssted

 Oppgaver

 Ny organisering og nye kollegaer

 Nye rutiner

• osv



Det ligger til Kartverket som 
sentral matrikkelmyndighet å 
godkjenne oppretting av nye 
gårdsnummer og andre større 
endringer i gårdsnummerseriene

SAS søkte om å få fravike 
retningslinjene ved å legge til 
h.h.v. 1000 og 2000 til de 
eksisterende gårdsnumrene i de 
to kommunene som ikke fikk 
beholde sine gnr.

Dette fikk de ikke gjennomslag 
for av Kartverket 

SAS søker om nye 
gårdsnummer



Fra retningslinjene

0706 Sandefjord Gnr 1 blir Gnr 1 i ny
0719 Andebu 0710 Sandefjord Gnr 1 blir Gnr 201 i ny
0720 Stokke Gnr 1 blir Gnr 401 i ny



Entydig adressering i 
den nye kommunen

En oversikt over like veinavn før sammenslåing



Veinavn -
handlingsrekkefølge

1. Avklarer viktige faktorer som knyttes til veiene.

2. Sak for fellesnemnda. Hvilke veier får beholde veinavnet 
og hvilke veier må få nytt veinavn?

3. Be om veinavnforslag fra innbyggerne.

4. Gjøre valgene

5. Vaske navnene hos Språkrådet

6. Ny sak for fellesnemnda med forslag til nye veinavn

7. Godkjenning i Språkrådet

8. Informere grunneiere, festere og seksjonseiere.

9 Eventuell klagebehandling i fellesnemnda

10. Føre nye adresser i matrikkel og skifte ut veinavnskilt
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Involvering av innbyggerne



Innbyggernes deltakelse
• Mottok 122 brev og eposter med forslag

• Forslagene var i all hovedsak konstruktive og positive

• De negative dreide seg først og fremst om at post-nummeret ville 
skille adressene uansett. Hvorfor da nytt veinavn

• Ingen tvil om at den menige manns bidrag var vel så viktige som 
historielagenes

• SAS forsto nå at veinavnsaken kunne bli en positiv opplevelse, -
en gladsak

• I det videre arbeidet la de stor vekt på å prioritere blant 
forslagene. Administrasjonens egne forslag ble kun valgt der 
øvrige forslag av ulike grunner ikke kunne brukes, for eksempel 
der veinavnet allerede eksisterte et annet sted
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Innstilling veinavn -
eksempel

Eksisterende veinavn Moaveien

Forslag til vedtak om nytt veinavn Høyjordsmoa

Mottatte forslag: Hovedveien(2), Høyjordsmoa(1), Haugarmoa(2), Haugarveien(1)

Begrunnelse for forslag:

Haugar bør unngås siden veinavnet Haugarveien er i bruk i Sandefjord.  Høyjordsmoa

er et godt forslag fra Lorens Berg-stiftelsen. Navnet knytter veien til både Moa og 

Høyjord der veien ligger. Forslag til nytt veinavn er derfor Høyjordsmoa.
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Kretsnummer
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• Grunnkretser – avklaring med Statistisk sentralbyrå 
(SSB)

• Valgkretser – beslutte nye og melde til statlige 
registre

• Skolekretser – beslutte nye og melde inn til statlige 
registre

SSB, Utdanningsdirektoratet, osv brukte litt tid på å 
tolke sin rolle ifm kommunereformen – derfor viktig at 
SAS har vært pilot.



Ulikheter mellom 
grunnbok og matrikkel
• Eiendommer som finnes i grunnboka men ikke i 

matrikkelen.

• Eiendommer som ikke finnes i grunnboka, men i 
matrikkelen.

• Nært samarbeid med Kartverket Tinglysing.                   
Årsak, sammenheng og løsning ble uformelt avklart, etterfulgt av et 
formelt krav om rettelse med begrunnelse til Tinglysingen, alternativt 
retting i matrikkelen.  
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Endringer i FKB og 
plan-data
• Kartverket Skien bistår SAS i arbeidet med å 

tilpasse FKB datasettene i den nye kommunen

• Også viktig her at dataene er mest mulig ajour
ved sammenslåingstidspunktet 

• Viktig med tett dialog med Kartkontoret slik at 
man er omforent ift hvem som omkoder hva, 
etc



Kartverket har lært mye av SAS

• Viktig å komme tidlig i gang og minimum 18 måneder før sammenslåing 
skal skje

• Viktig å gå grundig til verks ift kartlegge IKT system, applikasjoner og 
digitale avhengigheter

• Et godt samarbeid mellom kommunene, mellom administrasjonen og 
politikerne, mellom prosjektleder og fagetatene og ikke minst med 
befolkningen er en forutsetning for å lykkes med prosessen - Tenke, 
vurdere, handle som om man allerede er ett team i en og samme 
kommune

• Posisjoner den nye kommunen digitalt for fremtiden

• Viktig med samordning, veiledning og at det videre reformarbeidet 
koordineres enda bedre, slik at intensjonen med reformen blir oppfylt –
her er det behov for en del avklaringer mellom alle berørte 
interessenter før arbeidet starter for alvor i mange kommuner 
samtidig



Prosjektet; «Kommunereform i 
en digital virkelighet»

Kommunereform

Kartverket som 
forvalter av 
matrikkelen

Delprosjekt 1  

Slå sammen 
kommuner 

Kartverket som 
nasjonal koordinator

Delprosjekt 2 

Lage utvidet teknisk 
løsning

Delprosjekt3

Overordnet 
prosess/informasjon



Egen 
nett-
side



Sjekkliste med 
milepæler



Sjekklisten 
inneholder 
også mer 
utfyllende 
informasjon 
med lenker



Status 
29. november 2016

• SAS Synes å være i 
rute

• Kartverket er i rute

• Fasit får vi 01.01.2017



Takk


