SANDNES KOMMUNE
 Lytt

 Søk

Politikk og administrasjon

Kontakt

Telefonliste
Søk i telefonlisten her

Sentralbord 51 33 50 00
Servicekontoret 51 33 60 00

Ordfører Stanley Wirak
Rådmann Bodil Sivertsen
Kommunaldirektørene (Rådmannens ledergruppe)

Vakt- og alarmtelefonnumre
Vakt- og alarmtelefonnumre for Sandnes

Epostadresse
postmottak@sandnes.kommune.no

Sikker sending av digital post - eDialog
E-post kan være en usikker kommunikasjons kanal. Sandnes kommune har derfor lagt til rette for
sikker sending av digital post via eDialog her. Bruk av tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av

IdPorten for å verifisere deg avsender.

Besøksadresse
Rådhuset
Jærveien 33
4319 Sandnes

Åpningstid
Rådhuset har åpent mandag- fredag 07:45 - 15:15

Postadresse
Postboks 583
4302 Sandnes

Fakturaadresse
Sandnes kommune
Fakturamottak
Postboks 450
4302 Sandnes

Merking av faktura
Fakturaen skal merkes med resultatenhetens navn og navn på bestiller.

E-faktura
Sandnes kommune ønsker å få levert flest mulig fakturaer elektronisk, i formatet EHF eller
altenativt E2B, primært levert via webservice eller alternativt levert via FTP-server. Dersom din
bedrift ønsker å levere elektronisk faktura til Sandnes kommune, kontakt Jasmin Hadzic på
telefon 51 33 58 51. Sandnes kommune har dessverre ikke mulighet til å motta fakturaer per epost i PDF-format.

Servicekontoret
Har du spørsmål om tjenester i Sandnes kommune? Servicekontoret kan hjelpe deg ved
personlig oppmøte, per telefon, post, e-post og via Facebook. Servicekontoret vil enten kunne gi
deg svar der og da, veilede deg i hvordan du skal gå frem videre eller sørge for at du kommer i
kontakt med den enheten du har behov for.

Kontakt servicekontoret
Ring oss på 51 33 60 00
Skriv til oss på servicekontoret@sandnes.kommune.no eller på www.facebook.com/sandneskommune

Besøksadresse
Haakon 7's gate 8

Postadresse
Sandnes kommune
v/Servicekontoret
Postboks 583
4302 Sandnes

Åpningstider for servicekontoret
Mandag-fredag kl. 08.30-15.15
Sentralbordet åpner kl. 07.45

Presse
I Sandnes kommune er det den som er ansvarlig for saken som uttaler seg til media. Dersom du
vet hvem du skal kontakte, finner du telefonnummer i telefonlisten øverst på denne siden.
Kommunikasjonsenheten vil også alltid bistå med å få uttalelser fra rette vedkommende.
Kontaktpersoner; Kommunikasjonsrådgiver Ole J. Alstadsæter, tlf 51 33 54 56 / 400 08 685,
oja@sandnes.kommune.no og webredaktør Helene Bjørnsen, tlf 51 33 55 67 / 970 42 398
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Kontaktinformasjon
Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes
51 33 50 00
postmottak@sandnes.kommune.no
Organisasjonsnummer: 964 965 137

Besøksadresse
Rådhuset
Jærveien 33
4319 Sandnes

Personvern
Informasjonskapsler

Kontakt oss

