
 

 Ukebrev uke 39. Referat fra møte 26.9.2017.  
 
Ordføreren i Hof, Mette Måge Olsen besøkte oss 26.9.2017. Med tittelen ”Vi skal bygge ny 
kommune – sammen!!” ga hun oss en meget interessant presentasjon av pågående prosesser for 
kommunesammenslåingen Holmestrand - Hof - Sande. Den administrative organisering av ”nye” 
Holmestrand kommune (Hof og Holmestrand) skal være på plass fra 1.1.18 på en slik måte at 
inkludering av Sande kommune fra 1.1.20 er nødvendig ivaretatt. 

Overordnet målsetting er å finne innovative, moderne og gode løsninger som gir fornøyde 
innbyggere som forventer høy kvalitet på samfunnsutvikling, lokaldemokrati, tjenesteleveranser og 
myndighetsutøvelse. Politisk plattform, mål og prinsipper for prosessen mot sammenslåing 
innbefatter bl.a.: 

 Samarbeidet om sammenslåingen skal preges av raushet, likeverd og forståelse for 
hverandres ståsted. 

 Den nye kommunen skal i størst mulig grad ha tjenestene i egen organisasjon, eller arbeide 
aktivt for å bli vertskommune der spesielle behov nødvendiggjør dette. 

 Gevinster som følge av sammenslåingen og økt effektivitet skal brukes til å gi bedre 
tjenester til innbyggerne. 

 Tjenesteproduksjon og utvikling skal drives i samspill med innbyggerne s.k. 
”Samskapingskommune”. 

18 arbeidsgrupper har jobbet med veivalg innenfor en rekke områder som for eksempel 
midlertidig/fremtidig lokalisering av tjenestetilbudene, skape en god prosess med bygging av 
flersenterkommune, fremtidens innbyggerkontakt (servicetorg) og hvordan sikre gevinster for 
innbyggere, næringslivet og de ansatte. ”Å gjøre de riktige tingene – og gjøre tingene riktig” med et 
ambisjonsnivå om god kvalitet og trygghet har vært styrende for arbeidet. 

Kommunene er i vekst (Sande har hatt raskest vekst de siste årene) fra ca. 24.000 innbyggere i 2017 
til stipulert 35.000 innbyggere i 2040. Bygging av felles kultur, økt digitalisering og behov for ny 
teknologi i sosiale tjenester med likt tilbud til alle vil kreve moderne og innovative løsninger. Det 
gjelder å tenke nytt, vurdere om det er nyttig og sørge for å få det nyttiggjort. 

 


