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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/210 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 14.06.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
72/2016 Fellesnemnda 23.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 14. juni 2016 godkjennes. 

 

Vedlegg: 
3FN-møteprotokoll.2016.06.14 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord 
Dato: 14.06.2016 
Tidspunkt: 10:30 - 11:30 
 
 
Medlemmer tilstede:  
 
Leder   Bjørn Ole Gleditsch  H 
  Tor Steinar Mathiassen  H 
  Anne Strømøy   H 
  Cathrine Andersen   Frp 
  Vidar Andersen   Frp 
  Karin Virik    V 
  Bror-Lennart Mentzoni  KrF 
  Arild Theimann   Ap 
  Lozan Balisany   Ap 
  Bjarne Sommerstad   Sp 
  Jan Tore Rui-Haugerød  H 
Nestleder Hilde Hoff Håkonsen   Ap 
  Erlend Larsen   H 
  Grethe Østgård  H 
  Nils Ingar Aabol  Ap 
  Roy Standal   Frp 
  Inga M. Krossøy  Krf 
   
Administrasjonene:  

Gudrun Haabeth Grindaker 
Tina Skarheim 
Stein Rismyhr 
David Bakke Haugen deltok under behandlingen av sak 62/2016 
Steinar Lien deltok under behandlingen av sak 63/2016 

 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Ingen  
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 60/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 24.05.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 24. mai 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 60/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 24. mai 2016 godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 61/2016 
DISPONERING AV FOND PÅ SELVKOSTOMRÅDET 
 
Prosjektleders innstilling: 

Fellesnemnda anbefaler kommunene å håndtere selvkostfondene slik at disse beholdes og 
kan disponeres på de respektive avgiftsområdene i «nye Sandefjord».  

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 61/2016 vedtak: 
Fellesnemnda anbefaler kommunene å håndtere selvkostfondene slik at disse beholdes og 
kan disponeres på de respektive avgiftsområdene i «nye Sandefjord».  

 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 62/2016 
HØRINGSUTTALELSE TIL TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL 
TRANSPORTPLAN (NTP) 2018-2029 
 
Prosjektleders innstilling: 

Fellesnemnda slutter seg til forslaget til felles uttalelse fra Vestfold (vedlegg 1). 

Følgende tiltak bør sikres gjennom NTP 2018 – 2029: 

1. Realisering av Ytre-IC. Utbygging av dobbeltspor til Skien må forseres for å unngå at 
det pågående planleggingsarbeidet stopper opp og at det oppstår et vakuum mellom 
planlegging og bygging.  

2. Dagens stasjonsmønster på Vestfoldbanen opprettholdes. 
3. Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 
4. Konkurransedyktige vilkår for Torp Sandefjord lufthavn.  

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Bjørn Ole Gleditsch orienterte i saken. 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 62/2016 vedtak: 
Fellesnemnda slutter seg til forslaget til felles uttalelse fra Vestfold (vedlegg 1). 

Følgende tiltak bør sikres gjennom NTP 2018 – 2029: 

1. Realisering av Ytre-IC. Utbygging av dobbeltspor til Skien må forseres for å unngå at 
det pågående planleggingsarbeidet stopper opp og at det oppstår et vakuum mellom 
planlegging og bygging.  

2. Dagens stasjonsmønster på Vestfoldbanen opprettholdes. 
3. Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 
4. Konkurransedyktige vilkår for Torp Sandefjord lufthavn.  

 
 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 63/2016 
HØRINGSUTTALELSE - INTERCITY, UTKAST TIL PLANPROGRAM DOBBELTSPOR 
TØNSBERG - LARVIK  
 
      

Prosjektleders innstilling: 

1. Vestfoldbanen må planlegges med sammenhengende fremtidsrettet standard hele 
veien til Skien. Det må bygges dobbeltspor på hele strekningen og ulike 
byggemåter må vurderes der anlegget vil gi vesentlige negative konsekvenser for 
omgivelsene.  

2. Det må velges en optimal korridorløsning med tilhørende optimal 
stasjonslokalisering med stort potensial for knutepunktutvikling. 

3. Stoppested i Stokke må beholdes, jf. Forhandlingsutvalgets utredning signert 
19.12.2014. 

4. Ny jernbane må planlegges med stasjon på Torp Sandefjord lufthavn. Et alternativ 
med trasé mellom Torp vest og Stokke må medtas i planområdet for å få en reell 
vurdering av korridorer og terminalløsninger på Torp. 

5. Jernbanens fysiske barrierevirkning må hensyntas. Eksisterende krysningspunkt 
beholdes og oppgraderes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Nils Ingar Aabol fremmet forslag om en tilføyning i pkt. 4: 

4. Det forutsettes at Stokke stasjon opprettholdes også ved dette alternativet. 

 

 

Behandling: 
Fylkesmannes høringsuttalelse til planprogram for kommunaldelplan med 
konsekvensutredning for ny Vestfoldbane parsell Tønsberg-Larvik, ble delt ut i møtet. Brevet 
følger saken som vedlegg. 

Votering: 

Prosjektleders innstilling med tilføyning i pkt. 4 enstemmig vedtatt. 

 
FNs 63/2016 vedtak: 
 

1. Vestfoldbanen må planlegges med sammenhengende fremtidsrettet standard hele 
veien til Skien. Det må bygges dobbeltspor på hele strekningen og ulike 
byggemåter må vurderes der anlegget vil gi vesentlige negative konsekvenser for 
omgivelsene.  

2. Det må velges en optimal korridorløsning med tilhørende optimal 
stasjonslokalisering med stort potensial for knutepunktutvikling. 

3. Stoppested i Stokke må beholdes, jf. Forhandlingsutvalgets utredning signert 
19.12.2014. 
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4. Ny jernbane må planlegges med stasjon på Torp Sandefjord lufthavn. Et alternativ 
med trasé mellom Torp vest og Stokke må medtas i planområdet for å få en reell 
vurdering av korridorer og terminalløsninger på Torp. Det forutsettes at Stokke 
stasjon opprettholdes også ved dette alternativet. 

5. Jernbanens fysiske barrierevirkning må hensyntas. Eksisterende krysningspunkt 
beholdes og oppgraderes. 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 64/2016 
ANSKAFFELSER IKT, ORGANISERING IKT OG DIGITALISERING 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av sakens 
punkt 3.  

2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for 
arbeidet med digitalisering og nye løsninger 

3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for fellesnemnda i 
første møte etter sommeren 

4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 
effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017 

  

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Prosjektleder la frem forslag til to nye punkter i innstillingen: 
 

5.Prosjektleder gis fullmakt til nærmere angivelse av konto og funksjon for de ulike    
   budsjettjusteringene. 
6.Utgiftsøkningen på tilsammen kr. 9.150.000,- dekkes ved at bruk av fellesnemndas  
   fond økes tilsvarende 

 

 

Behandling: 
Prosjektleders innstilling med tillegg av to nye punkter enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 64/2016 vedtak: 
 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av 
sakens punkt 3.  

2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for 
arbeidet med digitalisering og nye løsninger 

3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for fellesnemnda 
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i første møte etter sommeren 
4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 

effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017 

5. Prosjektleder gis fullmakt til nærmere angivelse av konto og funksjon for de ulike 
budsjettjusteringene. 

6. Utgiftsøkningen på tilsammen kr. 9.150.000,- dekkes ved at bruk av 
fellesnemndas fond økes tilsvarende 

 

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 65/2016 
HELHETLIG PLAN FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
Prosjektleders innstilling: 

· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke 
skjema i vedlegg 1. 

· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 65/2016 vedtak: 
 

· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke 
skjema i vedlegg 1. 

· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 

 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 66/2016 
AVTALE OM DRIFT AV MOTTAK FOR PERSONER SOM ER UTSATT FOR SEKSUELLE 
OVERGREP (SO-MOTTAK) 
 
Prosjektleders innstilling: 
Forslag til avtale vedrørende drift av SO-mottak godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 66/2016 vedtak: 
Forslag til avtale vedrørende drift av SO-mottak godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 67/2016 
GRAVFERD OG KIRKEGÅRDSFORVALTNING I NYE SANDEFJORD 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd. 

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for 
gravferdsforvaltning etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig 
fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Det ble i møtet fremmet forslag om at punkt 1 i prosjektleders innstilling skulle utgå. 

 

Behandling: 
Epost fra Kirkelig Fellesnemnd ble sendt til medlemmene i Fellesnemnda mandag 
13.06.2016. Denne følger saken som vedlegg. 

Oppdaterte tabeller til saken, pkt. 4 - "Utviklingstrekk", ble utdelt i møtet. Dette notatet følger 
saken som vedlegg. 

Det var enighet om separat avstemming. 

Votering: 

Pkt. 1 i prosjektleders innstilling vedtatt 9 mot 8 stemmer. De som stemte mot forslaget var 
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Bjørn Ole Gleditsch, Bjarne Sommerstad, Hilde Hoff Håkonsen, Arild Theimann, Jan Tore 
Rui-Haugerød, Lozan Balisany, Nils Ingar Aabol og Inga M. Krossøy. 

Pkt. 2 i prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 67/2016 vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd. 

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for 
gravferdsforvaltning etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig 
fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 68/2016 
SØKNAD FRA NYE SANDEFJORD KIRKELIGE FELLESRÅD, BUDSJETTRAMME OG 
ØKONOMIPLAN 2017-2020 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Søknad fra Kirkelig Fellesnemd om tilskudd til nye Sandefjord kirkelige fellesråd 
om økning av det kommunale økonomiske tilskuddet tas til orientering. 

2. Tilskuddet vurderes ved behandling av grunnlaget for budsjett 2017, og 
fastsettes endelig ved behandling av budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 68/2016 vedtak: 

1. Søknad fra Kirkelig Fellesnemd om tilskudd til nye Sandefjord kirkelige fellesråd 
om økning av det kommunale økonomiske tilskuddet tas til orientering. 

2. Tilskuddet vurderes ved behandling av grunnlaget for budsjett 2017, og 
fastsettes endelig ved behandling av budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020 
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 69/2016 
UTTALELSE TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET – SAMMENSLÅING AV 
STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER – DOMSSOGN 
 
Prosjektleders innstilling: 

Alternativ 2 i Justis- og beredskapsdepartementets brev av 20. mai 2016 bør legges til grunn 
for nye Sandefjord kommune, slik at deler av Tønsberg tingrett domssogn (dagens Andebu 
og Stokke kommune) overføres til Sandefjord tingretts domssogn med virkning fra 1. januar 
2017. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Jan Tore Haugerød-Rui fremmet forsalg om en presisering ved å bytte ut bør med skal, slik: 

Alternativ 2 i Justis- og beredskapsdepartementets brev av 20. mai 2016 skal legges til grunn 
for nye Sandefjord kommune, slik at deler av Tønsberg tingrett domssogn (dagens Andebu 
og Stokke kommune) overføres til Sandefjord tingretts domssogn med virkning fra 1. januar 
2017. 
 

 
 
Behandling: 
Jan Tore Haugerød-Rui sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 69/2016 vedtak: 
Alternativ 2 i Justis- og beredskapsdepartementets brev av 20. mai 2016 skal legges til grunn 
for nye Sandefjord kommune, slik at deler av Tønsberg tingrett domssogn (dagens Andebu 
og Stokke kommune) overføres til Sandefjord tingretts domssogn med virkning fra 1. januar 
2017. 

 
 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 70/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE - JUNI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak  
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Leder av reglementkomiteen Bjarne Sommerstad orienterte om status. 

Bjørn Ole Gleditsch orienterte fra arbeidet med ordførerkjede.  

 
FNs 70/2016 vedtak: 
Fellesnemnda tar orienteringene til etterretning. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 71/2016 
EVENTUELT - 14.06.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 14.06.2016 
 
Behandling: 
Ingen saker. 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2932 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Grunnlag for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
73/2016 Fellesnemnda 23.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Fellesnemnda legger til grunn at den nye kommunen skal yte og utvikle gode 
tjenester til kommunens innbyggere og tilrettelegge for lokal samfunnsutvikling. 
Tilbudene skal kjennetegnes av likeverdighet, stabilitet og forutsigbarhet.  

2. Budsjett- og økonomiplanarbeidet skal innrettes slik at: 
-  Kommunalområdenes netto driftsutgifter ikke skal være større enn frie inntekter 
-  Kraftfondets realverdi opprettholdes, men avsetningen begrenses oppad til   
   årets avkastning. Kraftfondets avkastning brukes til å finansiere investeringer 
-  Gjeld til ordinære investeringer bør på sikt ikke økes  
-  Netto driftsresultat er i samsvar med anbefalingene fra TBU (Det tekniske  
   beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi). 

3. Grunnlaget for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 baseres på de prioriteringer 
og forutsetninger som fremkommer av vedlegg 1 . 

4. Kommunen legger til grunn en lånepolitikk som fremgår av vedlegg 1. 
5. Driftsbudsjettets skjema 1B settes opp med nettobevilgninger. 
6. Skatt på formue og inntekt til kommunen kreves inn etter maksimalsatser. 
7. Marginavsetningen til dekning av tilgodebeløp ved skatteavregningen settes til 10 %. 
8. Premieavvik amortiseres over 7 år. 
9. Fremførbare underskudd knyttet til selvkostområdene dekkes inn via avgiftene i nye 

Sandefjord. 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 Rammesak PSU FN 23 juni 2016 
 
SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn: 

Kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slås sammen til én kommune fra 1. januar 2017. I tråd 
med fellesnemndas vedtak (fn.sak 16/16) legger prosjektleder (rådmann for nye Sandefjord) frem 
forslag til grunnlag for neste års budsjett og økonomiplan for kommende 4-årsperiode. Forslaget er 
samordnet slik at årsbudsjettet inngår som det første året i økonomiplanen. Prosjektleders 
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konkrete forslag til årsbudsjett og økonomiplan legges frem til høsten. 

Det er fellesnemnda som behandler budsjettgrunnlaget for nye Sandefjords første årsbudsjett og 
økonomiplan, mens det vil være det nye kommunestyret som gjør endelige vedtak. 

Denne saken trekker opp de økonomiske linjene for nye Sandefjord kommune med justerte 
grenser mot Tønsberg. Prosjektleders forslag er basert på forhandlingsutvalgets forutsetninger om 
at økonomiforvaltningen i nye Sandefjord skal sikre at kommunens økonomi er i balanse og forblir 
robust i et langsiktig perspektiv.  

Vedlegg 1 viser de forutsetninger og prioriteringer som er lagt til grunn for de foreslåtte rammene 
for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. 

Saksopplysninger: 

Nye Sandefjord er under etablering. Det arbeides med å skaffe oversikt over dagens tre 
kommuners samlede tjenestetilbud, likheter og ulikheter.  

Prosjektleder har i stor grad basert budsjettgrunnlaget for nye Sandefjord på driftsrammene for 
Stokke, Andebu og Sandefjord slik de ligger i de vedtatte økonomiplanene for respektive 
kommuner. I tillegg er blant annet følgende hensyntatt/innarbeidet: 

· Videreføringskonsekvenser av 1.-tertialsakene i de tre kommunene 
· Konsekvenser av kommuneproposisjonen 
· Forventet lønns- og prisvekst 
· Forutsetninger om realvekst i frie inntekter 
· Forutsetninger omkring fremtidige pengemarkedsrenter og lånerenter 
· Tilpasset avdragsbetaling for løpende lån  

Formålet med kommunal virksomhet er over tid å utvikle og tilrettelegge for best mulig velferd til 
befolkningen innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte fastsetter. Økonomiske 
resultater er i seg selv ikke interessant på annen måte enn at økonomien forvaltes slik at 
tjenestetilbudet ikke svinger, men blir forutsigbart og jevnt over tid. En bærekraftig økonomi 
innebærer at ressursbruken i dag ivaretar velferden til innbyggerne i fremtiden, og slik at man har 
fleksibilitet og handlingsrom når behov og forutsetninger endres.  

Forhandlingsutvalget for etableringen av nye Sandefjord la til grunn at den nye kommunens 
økonomiforvaltning skal sikre at kommunens økonomi er i balanse og forblir robust i et langsiktig 
perspektiv. Utvalget la til grunn at økonomiplanen bør innrettes slik at: 

-          kommunalområdenes netto driftsutgifter ikke er større enn frie inntekter, 

-          kraftfondet skal opprettholdes og avkastningen brukes til å finansiere investeringer, 

-          samlet gjeld bør ikke øke på sikt, og 

-          netto driftsresultat skal være i samsvar med anbefalingen fra TBU (Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi). 

Sammen med forslaget til grunnlag for budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 for nye Sandefjord, 
anbefaler prosjektleder at fellesnemnda gjør vedtak om den nye kommunens skattesatser, 
amortiseringsperiode for premieavvik, behandling av fremførbare underskudd knyttet til 
selvkostområdene og lånepolitikk. Disse forslagene er omtalt i vedlegg 1.  
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Prosjektleder anbefaler at marginavsetningen til dekning av tilgodebeløp ved skatteavregningen 
settes til 10 %. Marginavsetninger skal ligge i intervallet 8-12 %. Stokke, Andebu og Sandefjord har 
10 %, og dette har vist seg å være tilstrekkelig.  

Prosjektleder anbefaler at driftsbudsjettets skjema 1B settes opp med nettobevilgninger. Dette er 
samme metode som benyttes i dagens tre kommuner. Alternativet er bruttobevilgninger der utgifter 
til rammeområdet bevilges uavhengig av de direkte, henførbare inntektene.  

Prosjektleders vurdering: 

Som følge av forhandlingsutvalgets utredning og premissene for økonomiforvaltningen i nye 
Sandefjord er prosjektleders forslag til investeringsrammer for årene 2017-2019 lavere enn 
summen av de samme årene i de tre kommunenes rammer i gjeldende økonomiplaner.  

På den annen side foreslår prosjektleder, med utgangspunkt i gjeldende økonomiplaner i de tre 
kommunene og basert på et langsiktig behov, å styrke det bygningsmessige vedlikeholdet med 
virkning fra 2017. 

Det er i driftsbudsjettet forutsatt tilpasninger av tjenestenivået. Det legges ikke opp til en generell 
standardreduksjon, men en harmonisering av praksis og tilpasning av utgiftsnivået. Effekten av 
dette er lagt inn i budsjettet med 15 mill. kr fra og med 2020. Beløpet tilsvarer 0,5 % av de samlede 
netto driftsutgifter, men prosjektleder antar at tilpasninger og effektivisering vil variere mellom de 
ulike områdene.  

Ved overgang til en kommune bør ulike tjenestetilbud harmoneres slik at den nye kommunen 
snarest mulig ivaretar innbyggernes forventninger om likeverdighet og likebehandling. 
Forhandlingsutvalget uttrykte at målet med kommunesammenslåingen er at innbyggerne i de tre 
respektive kommunene skal få enda bedre tjenester. Prosjektleder vil understreke at det ikke er 
rom for å videreføre det beste tilbudet fra hver av de tre kommunene inn i den nye kommunen, 
men en åpenbar ambisjon er at det samlede tjenestetilbudet i den nye kommunen på sikt skal 
være bedre enn det de tre kommunene kunne fått til om de fortsatt sto alene. For å oppnå den 
langsiktige bærekraften i nye Sandefjord kommune sin økonomi vil det være nødvendig med 
nøkternhet i drifts- og investeringsløsninger, og det må gjøres krevende prioriteringer de 
kommende årene.  

Gode fagmiljøer skal ivareta god tjenestekvalitet og effektivitet, og vil samtidig være en sikkerhet 
for gode forvaltningsverdier og en høy etisk standard. Sterkere fagmiljøer vil sikre rekruttering og 
god kompetanse, slik at den nye kommunen vil være rustet til å ivareta nye og større oppgaver. 
Større fagmiljøer er således både et virkemiddel og et mål for sammenslåingen.  

I tallgrunnlaget er forutsatt at effektivisering av driften vil frigjøre en gevinst på 7,5 mill. kr i 2019 og 
15 mill. kr hvert etterfølgende år. Ved etablering av ny kommune legges vekt på nye arbeidsformer 
og å utnytte stordriftsfordeler. For å nå målene med sammenslåingen så vil virkemidlene blant 
annet være bruk av velferdsteknologi og digitalisering. Den nye kommunen har en ambisjon om å 
satse på næringsetablering og næringsvennlighet, noe som over tid kan gi bedre inntektsgrunnlag 
for både kommunen og innbyggere.  

Parallelt med forventningene om realisering av effektiviseringsgevinster påløper kostnader knyttet 
til etableringen av den nye kommunen. Prosjektleder har lagt til grunn at slike kostander vil dekkes 
av resterende del av den statlige støtten til engangskostnader (42 mill. kr gitt i 2016) og 
reformstøtten (30 mill. kr i 2017). En vesentlig andel av disse midlene vil bli brukt til 
infrastrukturtiltak, IKT-systemer, flytteprosesser og omstillingstiltak som konsekvens av 
kommunesammenslåingen. 

Stokke, Andebu og Sandefjord er pionerer i den pågående kommunereformen. Arbeidet med 
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sammenslåingen er komplekst og byr på noen utfordringer. Mange medarbeidere og ledere 
opplever prosessen som krevende fordi man skal ivareta sine opprinnelige oppgaver samtidig som 
det nye skal bygges opp. Samtidig involveres mange ansatte og tjenestemottakere i prosessen, og 
disse gir uttrykk for at det er givende og spennende å bidra i utviklingen av den nye kommunen. 
Prosjektleder har tro på at de grundige og åpne prosessene skaper engasjement og forståelse for 
samfunnsoppdraget som gir den nye kommunen et godt utgangspunkt.  

 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Eirik Fossnes 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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1 BAKGRUNN 

I tråd med fellesnemndas vedtak (fn.sak 16/16) legger prosjektleder (rådmann for 
nye Sandefjord) frem forslag til grunnlag for neste års budsjett og økonomiplan for 
kommende 4-årsperiode. Forslaget er samordnet slik at årsbudsjettet inngår som det 
første året i økonomiplanen. Prosjektleders konkrete forslag til årsbudsjett og 
økonomiplan legges frem til høsten. 
 
Parallelt med budsjettgrunnlaget legger rådmennene i Stokke, Andebu og Sandefjord 
frem egne saker om budsjettet for 2016 basert på gjennomgang av regnskapet etter 
1. tertial med oppdaterte prognoser for inneværende år. Disse tertialsakene 
behandles i respektive kommuners kommunestyrer. De økonomiske konsekvensene 
av å videreføre rådmennenes forslag til aktivitet ved utgangen av inneværende år, er 
med visse forutsetninger innarbeidet i budsjettgrunnlaget. Eventuelle vedtak om økt 
eller redusert bruk at penger i tertialsakene, og øvrige saker, gir en tilsvarende 
endring i pengemengden som kan disponeres i den nye kommunen.  
 
Forutsatte konsekvenser av regjeringens kommunalpolitiske opplegg for i år og neste 
år, slik dette er presentert i kommuneproposisjonen, er innarbeidet i 
budsjettgrunnlaget. 
 
Med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon og med realistiske anslag på frem-
tidige inntekter og utgifter, skal økonomiplanen være et instrument for kommunen til 
å foreta prioriteringer av ressursbruken. Hensikten med rammesaken er at 
kommunestyret beløpsmessig eller verbalt, skal kunne vedta prioriteringer som 
prosjektleder kan forholde seg til ved utarbeidelsen av forslaget for neste års budsjett 
og økonomiplan som legges frem i begynnelsen av november.  
 
Nye Sandefjord er under etablering. Det arbeides med å skaffe oversikt over de tre 
kommunenes samlede tjenestetilbud, med deres likheter og ulikheter. Prosjektleder 
har derfor i stor grad basert budsjettgrunnlaget for nye Sandefjord på driftsrammene 
for Stokke, Andebu og Sandefjord slik de ligger i de vedtatte økonomiplanene for 
respektive kommuner. 
 
Prosjektleder omtaler netto investeringsramme for den kommende 4-årsperioden sett 
under ett, med en beregningsteknisk fordeling på hvert av de fire årene. Forslaget til 
investeringsrammer tar utgangspunkt i investeringene for 2017-19 slik disse er 
nedfelt i de tre kommunenes økonomiplaner for 2016-19. I tillegg gis det en kort 
orientering om enkelte nye investeringsprosjekter som det forutsettes tatt stilling til 
når endelig investeringsramme fastsettes. 
 
Ved den endelige budsjettbehandlingen til høsten legger prosjektleder frem et 
balansert forslag til budsjett der det tas stilling til hvordan de løpende inntektene skal 
fordeles på kommunalområdenes driftsoppgaver og hvor mye som skal brukes til å 
finansiere foreslåtte investeringer. Dette betyr at eventuelle forslag om å øke 
utgiftene utover prosjektleders forslag da må dekkes inn. Ved behandlingen av 
rammesaken anbefales som regel at det blir anvist dekning for eventuelle merutgifter, 
men det er ikke et absolutt krav. Endringsforslag som får flertall ved fellesnemndas 
behandling av rammesaken uten at det er tatt stilling til finansieringen, vil 
prosjektleder søke å innarbeide i det endelige budsjettforslaget. 
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Dersom det etter rammesakens behandling skjer vesentlige endringer i 
forutsetningene for årsbudsjett og økonomiplan, vil det være en viktig oppgave for 
prosjektleder å gjøre rede for de budsjettmessige konsekvensene og vise hvordan 
hun eventuelt har tilpasset disse i sitt budsjettforslag. 

2 BUDSJETTGRUNNLAGET I ET OVERORDNET PERSPEKTIV 

Kommunene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet og har et bredt ansvar 
for nasjonale velferdstjenester, bl.a. innen oppvekst, utdanning, pleie og omsorg, 
helse, sosial trygghet, kultur og infrastruktur knyttet til tekniske anlegg. Innenfor 
rammen av lover og regler har kommunen mulighet til å foreta tilpasninger og 
prioriteringer i tjenestetilbudet i tråd med lokale ønsker og behov. Stortinget regulerer 
hovedtrekkene i kommunenes økonomiforvaltning, og rammene for kommunenes 
inntekter er tilpasset landets samlede økonomi. 
 
Når budsjettgrunnlaget for nye Sandefjord skal presenteres i kortversjon, vil 
hovedpunktene bli knyttet til endringer i forhold til summen av eksisterende 
tjenestetilbud i nåværende Stokke, Andebu og Sandefjord. Planlagt tjenestetilbud 
begrenses av den nye kommunens økonomiske rammebetingelser, og endringer i 
rammebetingelsene vil derfor få betydning for det samlede tjenestetilbudet. For å 
illustrere omfanget av kommunens virksomhet nevnes her at sum driftsinntekter i 
vedtatte budsjetter for 2016 utgjør om lag 4,1 mrd. kr. 
 
Prosjektleders forslag til budsjettrammer er innrettet slik at kommunens økonomi skal 
være i balanse i et langsiktig perspektiv med sikte på en bærekraftig utvikling, i tråd 
med kommunelovens formålsparagraf og føringer gitt i forhandlingsutvalgets 
utredninger, datert 19. des. 2014. Når størrelsen på de forventede inntektene er 
fastlagt vil det planlagte tjenestetilbudet medføre en fordeling mellom løpende, årlige 
driftsutgifter og investeringer.  
 
Innholdet i budsjettgrunnlaget er preget av stor usikkerhet som ikke kommer frem i 
den tallmessige presentasjonen. Budsjettposter kan være basert på grove anslag, 
mens andre er basert på detaljerte beregninger. Ulik detaljeringsgrad er nedfelt i 
budsjettgrunnlaget. De fremlagte budsjettrammene er deretter samordnet slik at 
planens inntekter og utgifter er disponert og dekket inn i sin helhet. For prosjektleder 
har dette vært et viktig grep som bidrar til å bedre kontrollen med de delene av 
budsjettgrunnlaget som det fortsatt gjenstår mye arbeid med. 

2.1 Stikkordsmessige hovedpunkter 
Budsjettrammene som legges til grunn for denne rammesaken er basert på de 
vedtatte økonomiplanene for 2016-19 i nåværende Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommuner. Hver av disse planene er utarbeidet på ulike former. Innholdet i disse 
planene er siden konvertert inn i ny, felles kontoplan med beløp for hvert av årene 
2017-19. Ved rullering av planen hektes det fjerde året på. Den nye kommunens 
administrative organisering er per 1. juni i all hovedsak besluttet. I påvente av 
endelige avklaringer, er det budsjettmessig tilpasset fellesnemndas vedtak om hvilke 
hovedutvalg den nye kommunen skal ha med tilhørende tjenesteområder. 

19



3.juni 2016– vedlegg rammesak PSU og FN 23.juni 2016 

 4 

 
Det forventes at fellesnemnda etter sommeren vil ta stilling til de økonomiske 
konsekvensene av grensejusteringen mellom Stokke og Tønsberg. I mellomtiden er 
budsjettrammene sjablongmessig redusert ved å trekke 95 mill. kr ut av de frie 
inntektene (skatt og rammetilskudd i 2017-kr), mens driftsutgiftene er redusert 
tilsvarende. Prosjektleder legger til grunn at de konkrete økonomiske konsekvensene 
vil bli innarbeidet i det endelige budsjettforslaget til høsten. 
 
Som bakgrunn for den videre lesingen vil prosjektleder her stikkordsmessig peke på 
andre viktige punkter som er forutsatt i rammesaken: 
 
- Kommunens tjenestetilbud m.m.: 

 
- Tidligere kommuners forutsatte driftsreduksjoner i forhold til aktiviteten i 2016 

inngår i budsjettgrunnlaget. Dette utgjør for Andebu utgjør 2,4 mill. kr fra og 
med 2017. For Stokke utgjør dette 4,6 mill. kr i 2017, 10,5 mill. kr i 2018 og 12,6 
mill. kr fra og med 2019. 

 
- Forutsatt realvekst i de frie inntektene i kommende år er bl.a. basert på 

forventet kostnadsvekst knyttet til den demografiske utviklingen. Deler av 
midlene for 2017-18 er på forhånd disponert til å dekke økonomiplanens 
samlede utgifter, mens midler for 2019-20 ikke er forhåndsdisponert. 

 
- Effektiviseringsgevinster er budsjettert med 7,5 mill. kr i 2019 og 15 mill. kr 

per etterfølgende år. 
 
- Tilpasning av tjenestenivået / standardreduksjoner er forutsatt med et årlig 

beløp på 15 mill. kr med virkning fra 2020. 
 

- Finansiering av investeringsprosjekter og utviklingen i kommunens gjeld: 
 

- Det planlegges med et samlet netto investeringsvolum for de neste fire årene 
på 815 mill. kr, fordelt med 255 mill. kr knyttet til selvkostområder og 560 mill. kr 
til øvrige formål.1 

 
- Investeringene finansieres med 38 % fra den løpende driften, 21 % ved bruk 

av fond, mens 41 % lånefinansieres. 
 
- Sum lån til investeringer økes fra 1.151 mill. kr ved inngangen av kommende 4-

årsperiode til 1.257 mill. kr ved utløpet av 2020. Gjeldsveksten er knyttet til 
kommunens selvkostområder. 

 
- Kraftfondets avkastning i 2017-20 er budsjettert med en avkastning som i 

prosent er lavere enn forventet prisvekst. Hele avkastningen tilføres fondet. 
 

                                                 
1  Prosjektleder holder utgifter til mva. utenfor omtalen av beløp knyttet til investeringer. Som hovedregel vil 

differansen mellom brutto og netto investeringsutgifter da bestå av øremerkede investeringstilskudd og 
eventuelle inntekter fra salg av anleggsmidler som spesifikt inngår som del av finansieringen av prosjektet. 
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- Usikkerhet: 
 

 Etableringen av en ny kommune og grensejusteringen mot Tønsberg, øker 
usikkerheten knyttet til de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for 
budsjettrammene og tilhørende produksjon av tjenester. Også andre forhold som 
ligger utenfor kommunens kontroll, vil kunne medføre endringer i forutsetningene 
for økonomiplanen. Prosjektleder vil her peke på følgende: 
 
- Nytt inntektssystem innføres fra og med 2017. Regjeringens forslag bygger på 

avtalen inngått mellom regjeringspartiene og Venstre 21. april i år. Endelig 
utforming av det nye inntektssystemet legges fram til høsten sammen med 
forslaget til statsbudsjett for 2017. Regjeringen varsler at den i tråd med 
avtalen, årlig kan "vurdere å øke skatteandelen og redusere utjevningen slik at 
kommunene i framtiden får beholde en større andel av egne skatteinntekter og 
blir mindre avhengig av overføringer fra staten." Innenfor gitte rammer vil en økt 
skatteandel innebære overføring av midler fra skattesvake kommuner, som nye 
Sandefjord, til skatterike kommuner. I kommuneproposisjonen for 2018 vil 
regjeringen vurdere en eventuell tilbakeføring av deler av selskapsskatten 
(tidligere varslet med fra og med 2017). 

 
- Regjeringen har foreslått å endre dagens investeringstilskudd for heldøgns 

omsorgsplasser slik at det fra 2019 utlukkende gis investeringstilskudd til 
prosjekter som gir netto tilvekst av antall plasser. Det legges opp til en gradvis 
innfasing av den nye ordningen i 2017 og 2018. Sandefjords økonomiplan for 
2016-19 forutsetter investeringstilskudd knyttet til bygging av nytt sykehjem der 
48 av 174 plasser gir netto økt antall plasser, mens 126 plasser erstatter 
eksisterende plasser ved Nygård sykehjem. Forutsatt tilskudd til disse 126 
plassene utgjør mer enn 200 mill. kr. Dersom kommunen ikke får tilskudd til mer 
enn de nye plassene, vil en vesentlig forutsetning for finansieringen av 
prosjektet være endret, og alternativene for ombygging og utvidelser av Nygård 
bo- og behandlingssenter må vurderes på nytt. 

 
- Regjeringens handlingsrom i budsjettpolitikken følger over tid i hovedsak tre 

forhold: Utviklingen i skatteinntektene fra fastlandsøkonomien, bindinger på 
budsjettets utgiftsside og den forventede realavkastningen på kapitalen i 
Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Som følge av det kraftige fallet i 
oljeinntektene vil staten i år, for første gang, bruke mer av fondet enn den 
tilfører. Samtidig innebærer lave renter internasjonalt at utsiktene til 
realavkastningen i fondet i årene fremover er svekket slik at realavkastningen 
de neste 10-15 årene trolig vil bli lavere enn fire prosent. De økonomiske 
utsiktene i dag skiller seg således fra den gode perioden norsk økonomi har 
hatt de siste årene. Fremover vil aldringen av befolkningen og forventet økt 
levealder øke forsørgelsesbyrden kraftig. Tilhørende utgiftsvekst kan ikke 
finansieres av inntektene fra pensjonsfondet og innsparingene knyttet til 
pensjonsreformen alene. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om 
langsiktige perspektiver for norsk økonomi tidlig i 2017. Perspektivmeldingen vil 
vektlegge analyser av fremtidige rammebetingelser for norsk økonomi og 
betydningen av disse for politiske beslutninger de nærmeste årene. Et mindre 
rikt Norge tilsier derfor at kommunenes rammebetingelser kan bli strammet 
inn i de kommende årene.  
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- Dagens rentenivå er unormalt lavt. Det lave nivået kan vare lenge. 

Tallgrunnlaget i denne rammesaken forutsetter en moderat vekst i 
pengemarkedsrentene. Isolert sett vil kommunes netto finansinntekter økes 
med et høyere rentenivå, og samtidig kan utgiftene til pensjonspremier 
forventes redusert. 

 
Staten gitt et tilskudd på 40 mill. kr i 2016 til kommunesammenslåingen for at 
kommunen kan dekke engangskostnader. Det er også gitt et ekstratilskudd på 2 mill. 
kr i 2016. Deler av midlene har fellesnemnda allerede disponert. I 2017 vil 
kommunen motta reformstøtte på 30 mill. kr. Det ligger ingen bindinger fra staten om 
disponeringen av reformstøtten. Reformstøtten er budsjettert tilført samme fond som 
tilskuddet til engangskostnadene. Prosjektleder legger til grunn at store deler av 
reformstøtten og tilskuddet til engangskostnader vil bli brukt til nødvendige 
infrastrukturtiltak, IT-systemer, flytteprosesser og omstillingstiltak som konsekvens av 
kommunesammenslåingen. 
 
Kommunesammenslåingen medfører at mange tidligere betalingssatser i nåværende 
tre kommuner må samordnes. Prosessen er ikke kommet langt nok til at 
prosjektleder kan si noe om nivå og satser nå. Forslag til nye satser vil bli lagt frem i 
høstens budsjettforslag. 

2.2 Budsjettgrunnlaget i forhold til prosjektleders "korrigerte utgangspunkt" 
Med utgangspunkt i de tre kommunenes gjeldende økonomiplaner har prosjektleder 
justert utgifter og inntekter i tråd med forventet lønns- og prisvekst. Finansbudsjettet 
er basert på felles renteforutsetninger og felles lånepolitikk. Utgifter til pensjon 
forutsetter at premieavvik amortiseres over 7 år. Videre er utgifter til 
selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon, septik, feiing, byggesak, regulering og 
oppmåling) tilpasset avgiftsgrunnlaget inkludert investeringer innen formålsgruppen 
slik disse ligger i gjeldende økonomiplaner for de tre kommunene, og en forutsetning 
om at fremførbare underskudd i nåværende Stokke og Andebu dekkes inn via 
avgiftene i nye Sandefjord. Disse og andre justeringer inngår i prosjektleders 
"korrigerte utgangspunkt" i tabell 2.2-1. Driftsreduksjoner som ligger til grunn for 
årene 2017-19 i Stokke og Andebu, er forutsatt realisert med samme beløp i nye 
Sandefjord2. Tabellen viser hvilke andre elementer som er innarbeidet i rammene for 
driftsbudsjettet: 
 

                                                 
2  Samlet utgiftsreduksjon for Andebu utgjør 2,4 mill. kr fra og med 2017. Netto utgiftsreduksjoner for Stokke 

utgjør 4,6 mill. kr i 2017, ytterligere 5,9 mill. kr fra 2018 som øker med 2,0 mill. kr fra og med 2019. 
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Tabell 2.2-1 

 
 
Prosjektleder vil her gi enkelte kommentarer til innholdet i tabell 2.2-1. Samlede tiltak 
vurderes å være i tråd med forhandlingsutvalgets forutsetninger for den nye 
kommunens økonomiforvaltning (se kapittel 3 Kommunens økonomiske politikk).  
 
De spesifiserte endringene som er foreslått i forhold til prosjektleders korrigerte 
utgangspunkt, medfører netto økte driftsutgifter (inkl. forutsatte kostnader knyttet til 
investeringer for årene 2017-20) på hhv. 5,7 mill. kr, 11,9 mill. kr, 22,3 mill. kr og 12,9 
mill. kr. Nedenfor kommenteres de enkelte elementene: 
- "Videreføringer fra 1.-tertialsakene”: Stokke, Andebu og Sandefjord legger frem 

egne saker til sine respektive kommunestyrer om regnskapssituasjonen etter 
utløpet av årets fire første måneder, med endringer i aktivitetsnivå og tilhørende 
økonomiske konsekvenser for inneværende år. Sakene inneholder i varierende 
grad beregninger som viser hvilke økonomiske konsekvenser det planlagte 
aktivitetsnivået ved utløpet av inneværende år vil ha for nye Sandefjord. På 
usikkert grunnlag har prosjektleder i rammesaken lagt inn dekning for årlige netto 
merutgifter på 12,5 mill. kr knyttet til aktivitetsnivået i dagens Stokke. Det er videre 
forutsatt at Andebu vil dekke inn merutgifter for inneværende år og tilpasse 
aktiviteten ved utløpet av året til forutsetningene som er lagt til grunn i kommunens 
gjeldende økonomiplan. Prosjektleder har videre lagt til grunn at forslag til 
endringer i Sandefjords budsjett vil medføre reduserte utgifter på om lag 10 mill. kr 
per år fra 2017. Viktigste forklaring bak disse reduksjonene er nåværende 
rådmanns forslag om å bruke kommunens premiefond i Sandefjord kommunale 
Pensjonskasse (SkP) og i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) i år. En slik 
disponering vil redusere kostnadene til amortisering av premieavvik med om lag 

Driftsbudsjettet 2017-20 - endringer etter korrigert utgangspunkt
Overført til investeringer: Rullert budsjett korrigert 60,0    92,9    102,7  107,6  

   Videreføringer fra 1.-tertialsakene 2,5       2,3       2,5       2,7       
   Fn-sak 24/16: Eierskap IKA Kongsberg 2,0       1,2       1,2       1,2       
   Fn-sak 37/16: Nærmiljøutvalg 0,7       0,7       0,7       0,7       
   Fn-sak 56/16: Søknad om midler til klimatiltak 0,9       -           -           -           
   Konsekvenser av kommuneproposisjonen -3,8     -5,0     -5,0     -5,0     
   Justert demografimidler for 2018-20: Rammetilskudd -           -5,4     -13,8   -48,7   
   Justert demografimidler for 2018-20: Res. tilleggsbev. -           5,4       13,0    44,4    
   Økt ramme for næringsutvikling og eiendom 2,0       2,0       2,0       2,0       
   Styrking av bygningsmessig vedlikehold 6,3       6,3       6,3       6,3       
   Refusjon sykelønn disponeres i kommunalområdene 3,6       3,6       3,6       3,6       
   Kraftfondet: Avs. til realverdi begrenses oppad til avk. -9,7     -6,8     -6,8     -1,1     
   Effektivisering -           -           -7,5     -15,0   
   Tilpasning av tjenestenivået / standardreduksjon -           -           -           -15,0   
   Netto økte kostnader før konsekv. av inv. 4,5       4,3       -3,8     -23,9   

   Driftskonsekvenser av inv. 2017-20 0,5       3,0       14,0    16,0    
   Tapte renteinntekter pga. bruk av fond 0,5       1,3       1,7       2,9       
   Renter på nye lån 0,2       1,4       3,0       5,4       
   Avdrag på nye lån -           1,9       7,4       12,5    
   Netto økte kostnader knyttet til investeringsprosjektene 1,2       7,6       26,1    36,8    
      Avrundinger 0,1        0,1        
Overført til investeringer 54,2    81,0    80,4    94,6    
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10 mill. kr i de kommende syv årene. Felles for alle tre kommunene er at utgifter til 
pleie og omsorg, og til dels sosialhjelp, er under press. For mer utdypende 
informasjon henviser prosjektleder til respektive kommuners egne saksfremlegg. 

- Fellesnemndas vedtak om eierskap i IKA Kongsberg (interkommunalt arkiv), 
nærmiljøutvalg og søknad om midler til klimatiltak, er i tråd med vedtakene lagt inn 
i budsjettet. 

- "Konsekvenser av kommuneproposisjonen" er forklart i kapittel 5.3.2 Det 
økonomiske opplegget for 2017 (tabell 5.3.2-1). 

- "Justert demografimidler for 2018-20 ..." er forklart i kapittel 5.3.3 Forutsetninger 
om vekst i kommuneøkonomien etter 2017. 

- "Økt ramme for næringsutvikling og eiendom": Forhandlingsutvalget har uttrykt 
som en ambisjon at den nye kommunen skal være blant de ledende 
næringskommunene i landet. Som en oppstart og til etablering og drift av 
kommunalområdet er det derfor foreslått en uspesifisert styrking av 
budsjettrammen på 2 mill. kr per år. 

- "Styrking av bygningsmessig vedlikehold": I gjeldende økonomiplaner for de tre 
kommunene er det store forskjeller i budsjetterte midler til bygningsmessig 
vedlikehold, målt i kroner per kvadratmeter. Ved å øke vedlikeholdsmidlene med 
6,3 mill. kr per år vil vedlikeholdsutgiftene i kroner per kvadratmeter for nye 
Sandefjord ligge på nivået i nåværende Sandefjord.  

- "Refusjon sykelønn disponeres i kommunalområdene": Stokke kommune har i dag 
en ordning der kommunalområdene ikke får disponere all sykelønnsrefusjon. Deler 
av refusjonen trekkes inn og bidrar således til finansiering av kommunens samlede 
tjenestetilbud. Tilsvarende ordninger er ikke etablert i Andebu og Sandefjord. 
Prosjektleder foreslår at refundert sykelønn disponeres i kommunalområdene i 
den nye kommunen. 

- "Kraftfondet: Avsetning til realverdi begrenses oppad til avkastningen": Bak tallene 
for prosjektleders korrigerte utgangspunkt for budsjettrammene, ligger en 
forutsetning om at kraftfondet i nye Sandefjord skal tilføres midler slik at fondets 
realverdi (målt ved vekst i årsgjennomsnittet for konsumprisindeksen) 
opprettholdes. Prosjektleder foreslår imidlertid at tilførselen til fondet begrenses 
oppad til fondets avkastning. I perioder der avkastningen i prosent er lavere enn 
den årlige prisveksten, unngår kommunen dermed å hente midler fra løpende drift 
for å tilføre kapital til kraftfondet. 

- "Effektivisering": Som et resultat av kommunesammenslåingen og tilhørende 
forventet effektivisering, har prosjektleder budsjettmessig lagt til grunn at 
kommunen vil kunne realisere effektiviseringsgevinster tilsvarende et årlig beløp 
på 15 mill. kr, med halvårseffekt fra 2018. Dersom gevinster kan realiseres fra et 
tidligere tidspunkt vil kommunestyret kunne disponere tilhørende ekstramidler. På 
grunn av generelt stor usikkerhet i det økonomiske grunnlaget ved oppstarten for 
den nye kommunen, vil prosjektleder anbefale at budsjetterte 
effektiviseringsgevinster skal ha stor sannsynlighet for å bli realisert. 

- "Tilpasning av tjenestenivået / standardreduksjon": Det vil ta tid å innføre full 
utjevning av tjenestetilbudet til innbyggerne i den nye kommunen sett i forhold 
dagens tilbud i de tre nåværende kommunene. Av hensyn til den økonomiske 
balansen og fremtidige investeringsevne, har prosjektleder lagt til grunn at 
standarden i kommunens tjenestetilbud reduseres tilsvarende 15 mill. kr per år. 
Dvs. at det fremtidige nivået legges marginalt under det veide gjennomsnittet av 
gjeldende tilbud i de tre nåværende kommunene. 

- ”Netto økte kostnader knyttet til investeringsprosjektene": Rammesaken 
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inneholder ikke konkrete forslag til investeringsprosjekter for 2017 eller senere år. 
Prosjektleder har imidlertid beregningsteknisk lagt til grunn tallfestede rammer for 
netto investeringsutgifter for hvert av de kommende fire årene. Disse rammene er 
basert på investeringsprosjektene som ligger i de vedtatte økonomiplanene for 
2017-19 for Stokke, Andebu og Sandefjord, dog er samlet volum justert noe ned 
for disse tre årene, mens volumet for 2020 er tilpasset foreslått lånepolitikk og 
finansieringsbidraget fra driftsbudsjettet. Driftskonsekvenser av investeringene er 
også basert på forutsetningene i de tre kommunenes økonomiplaner med et 
sjablongmessig påslag i 2020 for å dekke eventuelle helårsvirkninger av 
investeringene i 2019 og driftsutgifter knyttet til nye investeringer i 2020. 

 
Gjeldende økonomiplaner forutsetter årlige investeringer for 2017-19 på hhv. 192 
mill. kr, 244 mill. kr og 262 mill. kr, i alt 698 mill. kr. Denne rammesaken forutsetter 
samme investeringsramme for årene 2017-19 som i gjeldende økonomiplan justert 
med forventet prisvekst, og med et tillegg på 12 mill. kr i 2017 knyttet til 
fullfinansiering av nye omsorgsboliger og dagsenter i Andebu, samt en uspesifisert 
reduksjon/forskyvning på 26-27 mill. kr for hvert av årene 2017-19. 
Investeringsrammen for 2020 utgjør 136 mill. kr med tillegg av 39 mill. kr til 
selvkostområdene. Rammen er tilpasset kommunens langsiktige egenfinansierings-
evne (128 mill. kr) slik den er beregnet for dette året, med et tillegg på 8 mill. kr som 
dekkes ved bruk av fondsmidler. Prosjektleder har forutsatt at rammesaken legges 
fram med et restbeløp på kapital- og disposisjonsfondet på om lag 15 mill. kr ved 
utløpet av kommende 4-årsperiode. Med forutsetninger som angitt vil de tre 
kommunenes samlede regnskapsmessige mindreforbruk (budsjettavvik) fra 2015 
være disponert3. 
 
Det vises for øvrig til ytterligere kommentarer i etterfølgende kapitler. 

3 KOMMUNENS ØKONOMISKE POLITIKK 

Formålet med kommunal virksomhet er over tid å gi størst mulig velferd til 
befolkningen innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte fastsetter. 
Økonomiske resultater er i seg selv ikke interessant på annen måte enn at 
økonomien forvaltes slik at tjenestetilbudet ikke svinger, men blir forutsigbart og jevnt 
over tid. En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag ikke truer 
velferden til innbyggerne i fremtiden. I tråd med dette la forhandlingsutvalget for 
etableringen av nye Sandefjord til grunn at den nye kommunens økonomiforvaltning 
skal sikre at kommunens økonomi er i balanse og forblir robust i et langsiktig 
perspektiv. Dette skal blant annet gjøres ved at budsjett og økonomiplan skal ha et 
stabilt tjenestetilbud som målsetting. Utvalget la til grunn at økonomiplanen bør 
innrettes slik at: 
- kommunalområdenes netto driftsutgifter ikke er større enn frie inntekter, 
- kraftfondet skal opprettholdes og avkastningen brukes til å finansiere 

investeringer, 
- samlet gjeld bør ikke øke på sikt, og 
- netto driftsresultat skal være i samsvar med anbefalingen fra TBU (Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi). 
                                                 
3  Stokke: 28,4 mill. kr, Andebu: 18,4 mill. kr og Sandefjord: 44,6 mill. kr. 
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Det overordnede målet kan bare nås ved en effektiv tjenesteproduksjon tilpasset 
kommunens økonomiske bæreevne. Effektivitet betyr her, i tillegg til 
kostnadseffektivitet, at tjenestetilbudet tilpasses befolkningens ønsker og behov. Det 
er i denne sammenheng også interessant å sammenlikne ressursbruken og 
resultater i nye Sandefjord med andre kommuner, bl.a. ved hjelp av offentlig statistikk 
som KOSTRA-data m.m. Inntil regnskapsdata for nye Sandefjord foreligger vil det 
være naturlig å sammenligne med utgangspunkt i data for nåværende tre kommuner. 
Prosjektleders forslag til budsjettrammer legger til rette for en bærekraftig økonomi 
og føringer gitt i forhandlingsutvalgets utredninger. 
 
Private selskaper har som regel et mål om størst mulig overskudd. Tilsvarende mål 
finnes ikke i kommunene. Litt forenklet kan man si at i private selskap er 
virksomheten middelet og penger målet. I det offentlige er penger middelet og 
virksomhetens produksjon av tjenester målet. Kommunens mål er derfor ikke størst 
mulig overskudd, men størst mulig velferd til innbyggerne. Kommunen bruker alle 
tilgjengelige ressurser til å tilby velferdstjenester, drive samfunnsutvikling og 
tilrettelegge for næringslivet. Omfanget av den samlede, planlagte virksomheten må 
tilpasses løpende, årlige inntekter, bruk av tidligere oppsparte midler og låneopptak i 
tråd med kommunens langsiktige finansieringsevne. Økt produktivitet og effektivitet 
samt økt inntektsramme, vil dermed kunne tas ut i form av et økt og/eller forbedret 
tjenestetilbud til innbyggerne. 
 
Formuesbevaringsprinsippet står sentralt i forhold til å vurdere den økonomiske 
balansen i kommunesektoren. Netto driftsresultat betraktes som den primære 
indikatoren for formuesbevaring. TBU anbefaler at netto driftsresultat for kommunene 
under ett minst bør utgjøre 1,75 % av driftsinntektene4. Selv om anbefalingen ikke 
gjelder den enkelte kommune, er det en utbredt oppfatning i kommunesektoren at 
også den enkelte kommunes netto driftsresultat over tid burde ligge på 1,75 % eller 
mer av driftsinntektene. I motsetning til privat virksomhet blir "bunnlinjen" (det 
økonomiske resultatet) dermed en kontrollpost og ikke et overordnet mål for 
virksomheten. 
 
Det kan legges opp til ulike sammensetninger av driftsutgifter, investeringer og gjeld 
som tilfredsstiller betingelsene for langsiktig balanse. En god økonomiplan vil først og 
fremst innebære at kommunens samlede virksomhet, fordelt på drift og investering, 
må være tilpasset kommunens løpende inntekter. Dette betyr også at det må føres 
en ansvarlig lånepolitikk slik at morgendagens innbyggere slipper å betale for goder 
som dagens innbyggere nyter godt av. 
 
Tilpasninger av tjenestetilbudet til de økonomiske rammene må påregnes som en 
løpende prosess. Slike tilpasninger må derfor ses på som en forutsetning for målet 
om stabilitet i tjenestetilbudet. Fremlagte forslag til budsjettrammer er i tråd med 
forhandlingsutvalgets forutsetninger for kommunens økonomiforvaltning, med to 

                                                 
4  Virksomheter som følger regnskapsloven vil bevare eller øke egenkapitalen så lenge resultatet ikke er negativt, 

ettersom avskrivninger inngår som en kostnad som bidrar til å redusere resultatet. Anbefalingen om minst 
1,75 % som netto driftsresultat skyldes i hovedsak at dette begrepet inkluderer avdrag på lån i stedet for 
avskrivninger. Ettersom ikke alle investeringer lånefinansieres fullt ut, vil gjennomsnittlige avdrag være lavere 
enn avskrivningene. For å bevare formuen må derfor netto driftsresultat minst være så stort at resultatet ville 
vært positivt selv om avdragene ble byttet ut med avskrivningene. 
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forbehold. Prosjektleder har lagt til grunn en hovedregel om at kraftfondets realverdi 
skal opprettholdes, men at avsetningen til fondet budsjetteres med forventet 
avkastning i tider der denne er lavere enn forventet prisvekst (målt ved vekst i 
årsgjennomsnittet for konsumprisindeksen). I perioder der avkastningen i prosent er 
lavere enn den årlige prisveksten, vil kommunen dermed unngå å tilføre fondet hele 
avkastningen og i tillegg hente midler fra løpende drift for å opprettholde fondets 
realverdi (forvaltning av kraftfondet vil inngå i prosjektleders forslag til finans-
reglement som fremmes i løpet av 2017). 
 
Det andre forbeholdet gjelder forhandlingsutvalgets anbefalinger om at samlet gjeld 
ikke bør øke på sikt. Prosjektleder har lagt til grunn samme lånepolitikk som i 
nåværende Sandefjord kommune (by.sak 77/14). Dette innebærer at lån til følgende 
vurderes særskilt og holdes utenfor når lånerammen til øvrige (ordinære) 
investeringer fastsettes: 
- investeringer innenfor selvkostområdene (forutsettes lånefinansiert, avdrag på 

lånegjeld tilknyttet selvkostområdene forutsettes å være i samsvar med årets 
avskrivninger i selvkostberegningen) 

- husbanklån til videre utlån (betjenes av kommunens lånekunder) 
- lån til kjøp og opparbeidelse av tomteområder (innfris ved salg) 
- lån til havnekassen (betjenes av havnekassens egne midler) 
- Sandefjord Bredbånd KF (betjenes av foretakets egne midler) 
- garantier som Sandefjord kommune gir for andres gjeld (vurderes særskilt dersom 

garantier må innfris). 
 
Nåværende Sandefjord kommunes disposisjons- og kapitalfond brukes i stor grad til 
å finansiere investeringer. Forhandlingsutvalget har ikke gitt spesielle anbefalinger 
om bruken av disse fondene, men prosjektleder har lagt til grunn at det som regel bør 
stå igjen om lag 15 mill. kr samlet ved utløpet av kommende økonomiplanperioder til 
uforutsette formål. 
 
Private virksomheter investerer som regel for å øke inntektene eller redusere 
kostnadene. Kommunen investerer hovedsakelig for å øke velferdstilbudet til 
innbyggerne med den følge at også driftsutgiftene øker. Kommunen kan ikke låne 
seg til rikdom, og det er derfor viktig å sette tæring etter næring. 
 
Med gitte begrensninger på inntektssiden og forventninger om vekst i velferdstilbudet 
til en voksende befolkning med en økende andel eldre, stilles det strenge krav til 
prioriteringer mellom ulike typer tjenester og til fordeling mellom drift og investeringer. 
Den demografiske utviklingen tilsier at pleie- og omsorgstjenestene vil få en betydelig 
vekst i kommende år. I tillegg har kommunene via samhandlingsreformen fått et 
større ansvar for helsetilbudet til innbyggerne. Prosjektleder forventer derfor at store 
deler av investeringene i de kommende årene vil gi kommunens helse- og 
omsorgstjenester et betydelig løft. Samtidig forventes disse prioriteringene å bidra til 
en kraftig vekst i driftsutgiftene. Særlig gjelder dette dersom det blir bygget et nytt 
sykehjem med en netto tilvekst på 48 plasser (utvidelse og erstatning for Nygård bo- 
og behandlingssenter). Nevnte prosjekt vil kunne medføre netto økte driftsutgifter på 
opp mot 50 mill. kr. Innarbeiding av slike utgifter vil isolert sett bidra til en klar 
svekkelse av kommunens fremtidige investeringsevne, og det må eventuelt påregnes 
tilpasninger via kombinasjoner av omprioriteringer og driftsreduksjoner i den øvrige 
driften. 
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Prosjektleder vil anbefale at det i årene som kommer legges til rette for å øke 
kommunens langsiktige investeringsevne slik at et fremtidig investeringsvolum vil 
være tilpasset en kommune på nye Sandefjords størrelse. Befolkningsutviklingen 
indikerer at kommunen må investere for å betjene flere innbyggere og en endret 
sammensetning av befolkningen. Kommunen må tilpasse økonomien til å finansiere 
investeringsprogrammet på en bærekraftig måte. Tempoet i en slik tilpasning vil først 
og fremst være avhengig av kommunens evne og vilje til å omstille og effektivisere 
driften, samt sentrale myndigheter som fastsetter realveksten i kommende års frie 
inntekter. 
 
I kapittel 6 vil prosjektleder bl.a. kommentere det fremlagte budsjettforslaget i lys av 
de angitte målene. 

4 KOMMUNENS TJENESTETILBUD SETT I LYS AV KOSTRA-TALL 

Kommunene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet. Til tross for at Stortinget 
i 30 år har uttalt som målsetting at innbyggerne i hele landet skal få tilbud om 
likeverdige nasjonale velferdstjenester er det store forskjeller i enkeltkommuners 
økonomiske rammebetingelser og følgelig også forskjeller i volum og kvalitet på 
tjenestetilbudet. Det er godt dokumentert at det er sammenheng mellom inntektsnivå 
og leveranser av kommunale tjenester. Som nåværende tre kommuner, vil nye 
Sandefjord ha relativt lave inntekter fra skatt og rammetilskudd når inntektene er 
korrigert for utgiftsbehovet (som hovedsakelig bestemmes av alderssammen-
setningen av innbyggerne). Med en likere fordeling av kommunenes utgiftskorrigerte 
frie inntekter, ville det vært grunnlag for å øke det løpende tjenestetilbudet og 
investeringsvolumet i nye Sandefjord kommune. Det er Stortingets ansvar å tilpasse 
inntektssystemet som er verktøyet for å nå målsettingen om et likeverdig 
velferdstilbud over hele landet. 
 
Nåværende tre kommuner har valgt ikke å kreve inn eiendomsskatt. Dette er en lokal 
beslutning som også har betydning for tjenestetilbudet. 
 
Hensikten med KOSTRA-analysen er å gi både politiske og administrative 
beslutningstakere et fugleperspektiv på ressursbruken og resultater i nåværende tre 
kommuner hver for seg og summert, og samtidig se dette i forhold til gjennomsnittet 
for de kommuner som inngår i KOSTRAs kommunegruppe 13 ”Store kommuner 
utenom de fire største byene”5. Analysen sammenlikner bare data for 2015. 
Presentasjonen i dette kapittelet er delvis et utdrag fra vedlegg 3.  
 
Ved sammenligninger av kommunenes tjenestetilbud, uttrykt ved KOSTRAs 
definisjon av netto driftsutgifter, vil inntektssiden være førende for omfanget av det 
samlede tjenestetilbudet av den enkle grunn at kommuner med høye inntekter har 
råd til mer enn kommuner med lave inntekter. Vedlegg 3 viser at netto driftsutgifter til 
tjenesteytende funksjoner i SAS-kommunene i 2015 var på 46.876 kr per innbygger. 

                                                 
5  Gruppe 13 består av 49 kommuner. Dette er primært kommuner med mer enn 20.000 innbyggere unntatt de 

fire største. Gruppe 13 omfatter 1,9 mill. innbyggere, eller om lag 1/3 av landets befolkning, og 
gjennomsnittlig innbyggertall per kommune er om lag 39.000. 

28



3.juni 2016– vedlegg rammesak PSU og FN 23.juni 2016 

 13 

Dette var 2.348 kr lavere enn for gjennomsnittet i gruppe 13, tilsvarende 4,8 %. Med 
SAS-kommunenes innbyggertall svarer dette til en mindreutgift på 149 mill. kr. 
 
Viktigste forklaring bak SAS-kommunenes betydelige mindreutgifter er først og fremst 
at kommunene har lave inntekter. I 2015 var kommunenes generelle driftsinntekter 
(inntekter som ikke er knyttet til de tjenesteytende funksjonene) 111 mill. kr lavere 
enn gjennomsnittet for gruppe 13. Dette er primært knyttet til eiendomsskatt (96 mill. 
kr). Lavere inntekter vil naturlig resultere i at kommunen også har lavere utgifter til 
det samlede tjenestetilbudet. SAS-kommunene har også lave avskrivninger. Av SAS-
kommunenes 149 mill. kr lavere netto driftsutgifter, er 52 mill. kr knyttet til 
avskrivninger. Dette kan gjenspeile et relativt lavt investeringsnivå sett over tid. Lave 
avskrivninger vil isolert sett gjenspeiles i høyere utgifter til vedlikehold, andre netto 
driftsutgifter og/eller lavere netto driftsutgifter til tjenesteytende funksjoner. 
 
I tabell 4-1 vises et utvalg KOSTRA-tall for 2015. For de ulike tjenesteområdene 
vises netto driftsutgifter per innbygger i angitt målgruppe for SAS-kommunene hver 
for seg og samlet, samt for gruppe 13. Forskjellene er multiplisert med antall 
innbyggere i målgruppen i hver av kommunene og SAS for å gi en indikasjon på hvor 
mye mer (mindre) disse kommunene ville brukt dersom den forholdsmessige 
innsatsen skulle vært som i snittet for gruppe 13. KOSTRA-analysen må brukes med 
varsomhet. Brukergruppene i kommunene er ikke identiske, og tallene angir ikke et 
mål på den standard på tjenesten som leveres til den enkelte bruker. Tallene gir også 
kun et øyeblikksbilde for hva situasjonen var i det enkelte år, mens både de enkelte 
kommunene, i ulik grad og til ulike tider, har planlagt og gjennomført endringer som 
slår ulikt inn i tallene for de enkelte årene. I tillegg kan bemerkes at Stokke og 
Andebu her sammenlignes med store kommuner, mens de normalt ville blitt 
sammenlignet med mer sammenlignbare kommunegrupper. 
 
Registrerte KOSTRA-tall gir en indikasjon på hvor den nye kommunen kan få de 
største utfordringene med å møte innbyggernes forventninger. Et oppsett som vist i 
tabell 4-1 kan derfor inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for hvordan 
kommunens ressursinnsats bør prioriteres i kommende år. Tjenester som inngår i 
delsum 1 omfattes av utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. 
 

Tabell 4-1 
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I tabell 4-1 er netto mindreutgifter for SAS summert til 148,7 mill. kr i 2015. Ettersom 
ressursbruken per tjeneste fordeles på ulike målgrupper, vil som regel ikke summen 
for alle tjenestene gi uttrykk for kommunens reelle mer- eller mindreutgifter i forhold til 
gruppe 13. Da måtte alle tjenesteområdene vært relatert til samme målgruppe, 
vanligvis antall innbyggere (vist i bilag 3). 
 
Av SAS-kommunenes netto driftsutgifter i 2015, ble 94 % brukt til de syv 
tjenesteområdene som omfattes av utgiftsutjevningen i rammetilskuddet (barnehage 
15 %, grunnskole 26 %, pleie og omsorg 33 %, sosialtjenesten 5 %, barnevern 3 %, 
kommunehelse 4 % og administrasjon og styring 8 %). 
 
For ytterligere informasjon om tjenestetilbudet vises til bilag 3 Analyse av Stokke, 
Andebu og Sandefjord kommuners ressursbruk basert på ureviderte KOSTRA-data 
for 2015 per 15. mars 2016. 

5 FORUTSETNINGER 

En økonomiplan vil alltid være preget av usikkerhet som for eksempel den generelle 
økonomiske utviklingen, regjeringens økonomiske politikk, befolkningsutviklingen i 
størrelse og alderssammensetning, lønns- og prisstigning, samt utviklingen i finans-
markedene. Etableringen av en ny kommune bringer inn ytterligere usikkerhet. 
 
Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes indirekte av Stortinget, først 
og fremst via dets vedtak for skatteopplegget og via bevilgninger over statsbudsjettet. 
Resterende fastsettes lokalt, først og fremst i form av brukerbetalinger og andre 
salgs- og leieinntekter. Kommunen har ikke full frihet til selv å øke brukerbetalingene. 
For eksempel har Stortinget fastsatt hva kommunene maksimalt kan kreve for 
opphold i barnehage, VAR-avgiftene kan maksimalt kreves til selvkost mm. Sett i lys 
av dette er regjeringens og Stortingets opplegg for kommuneøkonomien den viktigste 
forutsetningen for kommunens rammebetingelser, og mer eller mindre bestemmende 
for volumet og kvaliteten på kommunens samlede tjenestetilbud til innbyggerne. På 
denne bakgrunn blir lønns- og prisveksten som forutsettes i statsbudsjettet lagt til 
grunn for kommunens budsjett. Videre er rentefremskrivningene i finansmarkedet 
retningsgivende for kommunens renteforutsetninger. På tilsvarende måte bygger 
prosjektleders forslag til rammer for 2017 på forutsetninger og signaler som gis i 
revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen6. Den lokale handlefriheten på 
inntektssiden begrenser seg derfor i stor grad til å bestemme hvor høye enkelte 
brukerbetalinger skal være og om kommunen skal skrive ut eiendomsskatt. 
 
Med dette som utgangspunkt vil kunnskap om kommunens inntekter og hvordan 
disse fastsettes være en viktig forutsetning for å forstå de begrensninger og 
muligheter som gjelder for omfanget av den nye kommunens samlede tjenestetilbud. 
 

                                                 
6  Begge dokumentene ble lagt frem 11. mai. Kommuneproposisjonen gir bl.a. signaler om realveksten i 

kommunesektorens inntekter neste år, som regel målt i forhold til inntektsanslaget for inneværende år slik det 
legges til grunn i revidert nasjonalbudsjett. 
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5.1 Generelle økonomiske forutsetninger 
Tabell 5.1-1 viser en samlet oversikt over de generelle forutsetningene som er lagt til 
grunn i rammesaken.  
 

Tabell 5.1-1 
Generelle økonomiske foruts. (vekst i 
%) 

2017 2018 2019 2020 

Konsumprisvekst 2,0 2,0 2,0 2,0 
Lønnsvekst (gj.snitt for alle grupper) 2,4 2,0 2,0 2,0 
Prisvekst på kommunal tjenesteyting 2,3 2,0 2,0 2,0 
Finansinntekter og –utgifter     
      Pengemarkedsrenten (3 md. NIBOR) 0,75 1,00 1,00 1,50 
      Avkastning på aksjeplasseringer 2,75 3,00 3,00 3,50 
      Kraftfondet, aksjer/renter 20 / 80 20 / 80 20 / 80 20 / 80 

 
Forutsatt lønns- og prisvekst er basert på prognoser fra Statistisk sentralbyrå og 
Norges Bank ettersom verken revidert nasjonalbudsjett eller kommuneproposisjonen 
gir anslag for dette.  
 
Som en beregningsteknisk forutsetning settes lønns- og prisveksten lik den generelle 
prisveksten i økonomiplanens tre siste år.  
 
Budsjetterte finansinntekter og -utgifter tar utgangspunkt i forutsetningene om nivået 
på fremtidige pengemarkedsrenter. Forutsatte rentesatser for 2017-20 er basert på 
forventninger i markedet primo mai. 
 
I 2017 vil det bli lagt frem forslag til finansreglement for nye Sandefjord. I påvente av 
reglementet forutsettes Sandefjords nåværende reglement (by.sak 54/13) å være 
retningsgivende for forvaltningen av kraftfondet. Der er aksjeandelen i fondet 
forutsatt å utgjøre 20 %. Prosjektleder forutsetter at aksjemarkedet vil gi en 
avkastning som ligger 2,0 % -enheter over pengemarkedsrenten. Vektet avkastning 
på kraftfondet budsjetteres etter dette med en risikopremie på 0,4 % -enheter over 
forutsatt pengemarkedsrente. Risikopremien har vært 1,0 % -enheter som 
gjennomsnitt for de siste 16 årene, dvs. etter 1.1.2000. 
 
Kommunens renteforutsetninger vil bli vurdert på nytt når prosjektleders endelige 
budsjettforslag legges fram til høsten. 

5.2 Befolkningsfremskrivninger 
Etterspørselen etter kommunens tjenester følger i stor grad alderssammensetningen 
av innbyggermassen. Hovedtyngden av kommunesektorens tjenestetilbud går til 
innbyggere mellom 1 og 18 år og innbyggere som er 67 år og eldre. Endringer i antall 
barn i barnehage- og skolepliktig alder medfører endrede utgifter til hhv. barnehage 
og undervisning, mens en vekst i antall eldre fører til økt etterspørsel etter pleie- og 
omsorgstjenester. Hvert år korrigeres rammetilskuddet som følge av endringer i antall 
og sammensetning av kommunens og landets innbyggere. Det er kommunens 
andeler, og ikke absolutte størrelser, som påvirker endringene i tilskuddet til 
kommunen. 
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I rammesaken har prosjektleder lagt til grunn SSBs befolkningsfremskrivninger fra 
juni 2014 (oppdateres i juni 2016), både for landet og Sandefjord. I tillegg er 
beregnede kostnader knyttet til den demografiske utviklingen, foretatt av Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), lagt til grunn. 
Forventninger om endringer i den demografiske utviklingen vil inngå som en viktig 
premiss for investeringsbudsjettets prioriteringer. 
 
SAS-kommunenes innbyggertall økte med 1,2 % i fjor (fra 62.647 til 63.414) mot 0,9 
% for landet. Befolkningsfremskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) fra juni 2014 
viser følgende anslag for utviklingen i ulike aldersgrupper og totalt for nye Sandefjord 
for 20-årsperioden 2015-357, der innbyggertallet er redusert med utgangspunkt i 
2.910 innbyggere per 1.1.2016 som forventet befolkningsreduksjon etter 
grensejusteringen mot Tønsberg: 
 

Tabell 5.2-1 
Befolkningsutvikling nye Sandefjord

(SSBs prognoser fra juni 2014)

1. januar 2016 2021

Vekst 
2016-21 

(%) 2026 2031 2036

Vekst 
2021-36 

(%)

Vekst 
2016-36 

(%)
0 år 601 648 8 % 669      670      667      3 % 11 %

1-5 år 3 417 3 504 3 % 3 704   3 765   3 756   7 % 10 %
6-15 år 7 596 7 815 3 % 7 912   8 216   8 490   9 % 12 %

16-66 år 40 173 41 663 4 % 43 132 44 248 44 869 8 % 12 %
67-79 år 6 707 7 659 14 % 8 510   9 082   10 025 31 % 49 %
80 år + 2 724 3 074 13 % 3 631   4 577   5 360   74 % 97 %
Total 61 218 64 363 5 % 67 558 70 558 73 167 14 % 20 %  

 
Tall per 1. januar 2021 angir prognosen ved utløpet av kommende økonomiplan-
periode. 
 
I figuren nedenfor er tabell 5.2-1 (ikke 0-åringer) illustrert ved å vise den prosentvise 
endringen sett i forhold til innbyggertallet per 1. januar 2014: 
 

                                                 
7  Prognosen er basert på MMMM-alternativet: Middels fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto 

innvandring. I SSBs fremskrevne tall har SAS-kommunene 63.408 innbyggere per 1.1.2016 mot faktisk 
registrert antall på 63.414. 
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Figur 5.2-1 

 
 
Figuren viser med tydelighet aldringen i befolkningen med en kraftig vekst i personer 
over 67 år, mens veksten i gruppene under 67 år vil ligge under veksten i samlet 
innbyggertall. 
 
Antall innbyggere 16-66 år, dvs. den befolkningsgruppen som yter det største 
bidraget til kommunens inntektsside, har i hele perioden fram til 2036 en lavere vekst 
enn kommunen sett under ett. Dvs. denne gruppen vil utgjøre en fallende andel av 
kommunens innbyggermasse, slik at gruppens ”forsørgerbyrde” vil øke. 
 
I perioden 2016-21 er det ventet at gruppen 67-79 år vil øke med 14 %. Gruppen 80 
år og over ventes å få en vekst på 13 % i samme femårsperiode. I perioden 2016-
2036 ventes disse gruppene å vokse med hhv. 49 % og 97 %. Gruppen 80 år og 
over mottar en vesentlig del av kommunens tjenester til pleie og omsorg, og veksten i 
denne aldersgruppen er særlig stor fra 2023. Med utgangspunkt i dette 
fremtidsbildet, er det fra flere hold stilt spørsmål om kommunene i framtiden vil kunne 
opprettholde kvaliteten på tjenesten til den enkelte tjenestemottaker uten at man 
endrer finansieringsordningene slik disse er i dag.  
 
SSB legger fram oppdaterte befolkningsfremskrivninger i juni 2016. 
Arbeidsinnvandringen til Norge har vært etterspørselsdrevet. Økt arbeidsledighet og 
endrede økonomiske utsikter har bidratt til at mange i den siste tiden har valgt å 
forlate landet. Forutsetningene som legges til grunn har stor betydning for 
fremskrivningene. 

5.3 Forutsetninger for kommuneøkonomien 2016 og 2017 i kommuneproposi-
sjonen 

I kommuneproposisjonen gjør regjeringen rede for eventuelle korrigerte anslag for 
kommunesektorens inntekter inneværende år, og den gir signaler om realvekst i inn-
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tektsrammene for sektoren som helhet, deler av de øremerkede tilskuddene, samt for 
de frie inntektene fordelt på kommuner og fylkeskommuner. Gebyrinntekter, renteinn-
tekter og andre inntekter vies liten oppmerksomhet. 

5.3.1 Endringer i det økonomiske opplegget for 2016 
I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, legger regjeringen 
samtidig fram en egen proposisjon med forslag til omprioriteringer og 
tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet. Følgende forhold av betydning for 
kommunesektoren er forutsatt i disse dokumentene:  
 
- Skatteanslaget for kommunesektoren er samlet økt med 0,7 mrd. kr, hvorav om 

lag 0,6 mrd. kr er knyttet til kommunene. 
 
  Budsjettmessige konsekvenser inngår i videreføringskonsekvensene av 1.-

terialsaken for Sandefjord, mens forventede merinntekter vil bidra til å dekke 
eventuelle videreførte merutgifter i Stokke og Andebu. 

 
- Regjeringen har nedjustert anslaget for lønnsveksten i 2016 fra 2,7 % som lagt til 

grunn i statsbudsjettet, til 2,4 % i kommunesektoren. Konsumprisveksten er 
oppjustert fra 2,5 % til 2,8 %, og prisveksten på kommunal tjenesteyting 
(deflatoren) er nedjustert fra 2,7 % til 2,6 %. 

  
 Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren har blitt enige om et anbefalt forslag 

med en ramme på 2,4 % for kommunene. I Stokke, Andebu og Sandefjords 
budsjetter for 2016 er det forutsatt 2,7 % i samsvar med statsbudsjettets 
forutsetning. Ingen av rådmennene i disse kommunene foreslår å redusere 
avsetningen til å dekke årets lønnsoppgjør ved regnskapsgjennomgangene etter 
1. tertial, men vil komme tilbake til dette etter utløpet av 2. tertial til høsten.  

 
- Regjeringen har lagt frem forslag om engangstilskudd til vedlikehold og 

rehabilitering, men kun til kommuner på Sørlandet og Vestlandet 
 

5.3.2 Det økonomiske opplegget for 2017 
Hovedpunktene i kommuneopplegget for 2017 er: 
 
- Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 

2017 på mellom 3,25 og 4 mrd. kr. Veksten er regnet i forhold til anslag på kom-
munesektorens inntekter i revidert nasjonalbudsjett 2016. 

 
- Av den totale inntektsveksten legges det opp til en realvekst i de frie inntektene 

(skatt og rammetilskudd) på mellom 3,75 og 4 mrd. kr, hvorav fylkeskommunene 
får 0,3 mrd. kr, mens kommunene får mellom 3,45 og 3,7 mrd. kr. 

 
 Av realveksten for kommunene er 300 mill. kr begrunnet med opptrappingsplanen 

på rusfeltet8. 
 

                                                 
8  Det er i 2016 bevilget 400 mill. kr til opptrappingsplanen som skal bidra til kapasitet og kvalitet i tilbudet til 

personer med rusproblemer. 
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 Beregningsmessig har prosjektleder lagt til grunn en realvekst for kommunene på 
3,5 mrd. kr. Regjeringen har varslet at den avhengig av det økonomiske 
handlingsrommet fram mot statsbudsjettet vil vurdere om deler av veksten skal 
begrunnes med satsing på habilitering og rehabilitering. Prosjektleder har lag til 
grunn at en eventuell ytterligere "øremerking" av de frie inntektene også vil 
innebære at realveksten i de frie inntektene beveger seg opp mot den øvre 
grensen for varslet vekst. 

 
- Regjeringen har poengtert at inntektsveksten i 2017 må sees i sammenheng med 

konsekvenser av den demografiske utviklingen. Beregninger utført av Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilsier at 
kommunesektoren kan få merutgifter i 2017 på om lag 2,5 mrd. kr knyttet til den 
demografiske utviklingen. Av dette må om lag 2,1 mrd. kr finansieres innenfor 
veksten i de frie inntektene. Om lag 2,0 mrd. kr av beløpet er knyttet til 
kommunene. 

 
- Regjeringen har estimert veksten i kommunesektorens samlede 

pensjonskostnader til om lag 0,85 mrd. kr. Dette anslaget tar høyde for en 
innstramming på de økonomiske beregningsforutsetningene for regnskapsåret 
2017 (500 mill. kr) og en vekst i amortiseringskostnadene (350 mill. kr). 
Prosjektleder har anslått at 760 mill. kr av veksten i pensjonskostnadene vil falle 
på kommunene. 

 
Dersom veksten i de frie inntektene til kommunene blir på 3,5 mrd. kr slik 
prosjektleder beregningsmessig har lagt til grunn, vil kommunenes handlefrihet neste 
år øke med 0,44 mrd. kr.  
 
I kommuneproposisjonen varsler regjeringen om ulike endringer i regelverk, 
oppgavefordelinger mellom forvaltningsnivåene og eventuelle innlemminger av 
øremerkede tilskudd i rammetilskuddet. I mangel av tilstrekkelig grunnlag for å 
beregne de økonomiske konsekvenser for nye Sandefjord, vil dette først bli 
innarbeidet i økonomiplanen når vi kjenner de konkrete forslagene slik de vil inngå i 
statsbudsjettet for 2017. Dette gjelder bl.a.:  
 
- For å møte den store økningen i behovet for heldøgns omsorgsplasser vil 

regjeringen foreslå å endre dagens investeringstilskudd slik at det fra 2019 
utelukkende gis investeringstilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av 
heldøgns omsorgsplasser. 

- Regjeringen tar sikte på å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som er 
under 30 år med virkning fra 1. januar 2017. 

- Regjeringen vil avvikle diagnoselisten for fysioterapi fra 1. januar 2017. Kommuner 
med fast ansatte fysioterapeuter vil som følge av avviklingen få merinntekter ved 
at pasienter som nå omfattes av sykdomslisten, skal betale egenandeler. 
Kommunenes merinntekter på om lag 160 mill. kr vil håndteres slik at 
kommunenes samlede inntekter ikke påvirkes.  

- Regjeringen vil innføre øyeblikkelig hjelp døgnplikt for mennesker med psykisk 
helse- og/eller rusproblemer fra 2017. Midler vil bli overført fra helseforetakene 
med fordeling på kommunene. 

- Regjeringen vil i statsbudsjettet foreslå at tilskudd til frivillighetssentraler og 
boligsosialt kompetansetilskudd innlemmes i rammetilskuddet.  
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- Lovendring om nytt felles regelverk for vilkårsparkering trer i kraft fra 1. januar 
2017. Hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for kommunene å rette seg etter 
de nye kravene, vil i stor grad avhenge av hvordan kommunene har innrettet 
parkeringsdriften i dag. 

 
Formannskapet i Sandefjord har anbefalt at etterskuddsvis betaling av 
parkeringsavgifter innføres fra 1. januar 2017, med forslag om at budsjettmessige 
konsekvenser blir innarbeidet i budsjett for 2017. Ny parkeringsforskrift som følger 
av lovendringen, vil få økonomiske konsekvenser for nye Sandefjord. 
Retningslinjer til den nye forskriften vil bli klar senere i år og konsekvenser av 
dette kan derfor først utredes høsten 2016. Prosjektleder vil komme tilbake til dette 
på et senere tidspunkt, og hun har ikke innarbeidet eventuelle budsjettmessige 
konsekvenser av ny ordning og nytt regelverk.  
 

De budsjettmessige konsekvensene av signalene gitt i kommuneproposisjonen er 
innarbeidet i rammesaken og oppsummert i tabell 5.3.2-1. Tabellen viser både 
konsekvenser av kommuneproposisjonen og hva dette utgjør utover prosjektleders 
"korrigerte utgangspunkt" (jf. tabell 2.2-1): 
 
Tabell 5.3.2-1 

Konsekvenser av kommuneproposisjonen for nye Sandefjord
(beløp i mill. 2017-kr)) 2017 2018 2019 2020

Realvekst frie innt. 2017:
   Til opptrappingsplan på rusfeltet (0,3 mrd. kr) 3,5     3,5     3,5     3,5     
   Til demografi (2,0 mrd. kr), befolkningsmessig andel 23,4   23,4   23,4   23,4   
   Til demografi, korr. pga. endret befolkningssammensetn. -5,3    -5,3    -5,3    -5,3    
   Til pensjon og øvrig (1,2 mrd. kr) 14,0   14,0   14,0   14,0   
Realvekst frie inntekter 2017 35,6   35,6   35,6   35,6   
   Veksttilskudd til Andebu inngår ikke i inndelingstilskuddet -1,2    
Vekst i frie inntekter 34,4   35,6   35,6   35,6   
   Til opptrappingsplan på rusfeltet 3,5     3,5     3,5     3,5     
   Økte pensjonskostnader 5,3     5,3     5,3     5,3     
   Økt avsetning til demografiveksten 5,0     5,0     5,0     5,0     
Sum kostnadsøkninger 13,8   13,8   13,8   13,8   
Netto økte innt. knyttet til kommuneproposisjonen 20,6   21,8   21,8   21,8   
   Tar ut tidl. forutsatt realvekst knyttet til demografi 16,9   16,9   16,9   16,9   
   Tar ut tidl. foruts. korr. pga. endret befolkningssammensetn. -3,8    -3,8    -3,8    -3,8    
   Tar ut tidl. foruts. kompensasjon for økte pensjonskostnader 3,7     3,7     3,7     3,7     
Sum tidligere forutsetninger 16,8   16,8   16,8   16,8   

Inntekter utover forutsetningene i "korrigert grunnlag" 3,8     5,0     5,0     5,0     
 
Beregnet inntektsvekst i 2017-20 sett i forhold til forutsetningene prosjektleders 
"korrigerte utgangspunkt", er disponert i de foreslåtte budsjettrammene (jf. tabell 2.2-
1).  
 
Realveksten i de frie inntektene neste år er forutsatt gitt som økt rammetilskudd. 
 
Kommunens andel av 300 mill. kr til opptrappingsplanen på rusfeltet er anslått til 3,5 
mill. kr. Inntil videre har prosjektleder lagt tilsvarende midler på tilleggsbevilgningene. 
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Økte pensjonskostnader er budsjettert sammen med øvrige, felles 
pensjonskostnader på rammen for sentraladministrasjonen. Forventet vekst i de frie 
inntektene knyttet til demografi utgjør netto 18,1 mill. kr per år. Dette er 5,0 mill. kr 
mer enn tidligere forutsatt. Denne merinntekten er foreløpig foreslått reservert på 
tilleggsbevilgningene sammen med tidligere reserverte midler til samme formål. 
 
Stortinget behandler kommuneproposisjonen 15. juni og revidert nasjonalbudsjett 
med tilhørende forslag om omdisponeringer på årets statsbudsjett, 17. juni. 
 
I kommuneproposisjonen varsler regjeringen nivået på kommunesektorens inntekter i 
2017. Det betyr at dersom nivået på kommunesektorens inntekter i 2016 endres når 
statsbudsjettet legges frem i oktober, vil inntektsveksten fra 2016 til 2017 kunne bli 
endret uten at inntektsnivået i 2017 endres fra nivået i kommuneproposisjonen. 

5.3.3 Forutsetninger om vekst i kommuneøkonomien etter 2017 
Regjeringen forutsetter generelt at den årlige realveksten i de frie inntektene bl.a. 
skal dekke økte kostnader knyttet til den demografiske utviklingen og eventuelt økte 
kostander til pensjon m.m. Prosjektlederes forutsetninger om realvekst i de frie 
inntektene for årene 2018-20 er oppsummert i tabellen nedenfor: 
 

Tabell 5.3.3-19 
Realvekst i frie inntekter 2018-20

(beløp i mill. 2017-kr)) 2018 2019 2020

Realvekst frie innt. 2018-20, demografi 24,5   60,0   94,9   
Realvekst frie innt. 2018-20, pensjon 3,7     7,4     7,4     
Realvekst frie inntekter 2018-20 28,2   67,4   102,3 

 
 
Kostnadene knyttet til den demografiske utviklingen i nye Sandefjord er basert på 
SSBs befolkningsfremskrivninger for landet og SAS-kommunene (hensyntatt 
grensejusteringen mot Tønsberg). Kostnadene tar utgangspunkt i 
kommunesektorens faktiske driftsutgifter. Det tas ikke hensyn til et økt 
investeringsbehov som følge av befolkningsveksten på annet vis enn via 
avskrivningskostnader. Grove anslag antyder at om lag 90 % av kompensasjonen til 
økte demografikostnader kan knyttes til ordinære driftsutgifter, mens resterende 10 % 
vil dekke finanskostnader knyttet til investeringer.  
 
Forutsetningene om at kommunene vil bli kompensert for den demografiske veksten 
og økte pensjonskostnader også etter 2017, gir isolert sett kommunen en betydelig 
inntektsøkning. Den delen av demografikostnadene som forutsettes dekket via 
betalingsordninger, er her holdt utenfor beregningene. Prosjektleder legger til grunn 
at om lag 10 % av kostnadene knyttet til befolkningsveksten vil dekke finansutgifter 
som følge av økte investeringer. Som hovedregel vil kostnadene knyttet til 
befolkningsveksten i økonomiplanens tre siste år ikke være hensyntatt i kommunal-
områdenes driftsrammer, eventuelt med unntak for driftskonsekvenser av planlagte 

                                                 
9  Tabell 5.3.3-1 viser i sin helhet hva som forventes mottatt som kompensasjon i 2018-20 for den 

demografiske veksten. I tabell 2.2-1 viser linjen "Justert demografimidler for 2018-20: Rammetilskudd" 
veksten i tilskuddet i forhold hva som var forutsatt i det rullerte budsjettet. 
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investeringer. Derfor vil det være behov for å reservere midler i rammen for tilleggs-
bevilgninger slik at kommunalområdenes driftsrammer kan kompenseres årlig.  
 
Når de økte inntektene sammenstilles med midlene som er reservert til demografisk 
vekst i rammen for tilleggsbevilgninger, synliggjøres den delen av kompensasjonen 
som allerede er disponert i økonomiplanen. Jo større den forhåndsdisponerte delen 
er, desto mindre vil kommunalområdenes årlige kompensasjon bli: 
 

Tabell 5.3.3-2 
Demografi: Realvekst i frie inntekter og budsjetterte merutgifter 2018-20

(beløp i mill. 2017-kr)) 2018 2019 2020

Realvekst frie inntekter 2018-20, demografi 24,5   60,0   94,9   
Reservert til komp. for demografisk utvikling i 2018-20 8,9     40,9   72,3   
Sjablonmessig andel til finanskostnader (10 %) 2,5     6,0     9,5     
Demografimidler 2018-20 forhåndsdisponert i økonomiplanen 13,1   13,1   13,1    

 
Tabell 5.3.3-2 viser indirekte at om lag halvparten av midlene knyttet til den 
demografiske veksten for 2018 allerede er disponert (13,1 mill. kr av 24,5 mill. kr), 
mens ingen av midlene for 2019 og 2020 er forhåndsdisponert. For etatene kan 
forhåndsdisponerte midler knyttet til 2018 fremstå som en kombinasjon av et ”skjult” 
innsparings- og effektiviseringskrav. På den annen side kan driftskonsekvenser av 
nye investeringer ha innslag av kostnader som kan relateres til demografisk vekst. 
 

Tabell 5.3.3-3 
Pensjon: Realvekst i frie inntekter og budsjetterte merutgifter 2018-20

(beløp i mill. 2017-kr)) 2018 2019 2020

Realvekst frie inntekter 2018-20, pensjon 3,7     7,4     7,4     
Foreløpig anslått vekst i fordelt premieavvik 2018-20 7,2     15,6   23,4   
Kostnadsvekst utover kompensasjon gitt via frie inntekter -3,5    -8,2    -16,0   

 
Tabell 5.5.3-3 viser at foreløpige anslag for veksten i fordelt premieavvik bare delvis 
dekkes av budsjettert kompensasjon gitt via de frie inntektene. Prosjektleder har få 
holdepunkter for å anslå utviklingen i pensjonskostnadene på landsbasis. Til tross for 
vekst i pensjonskostnadene i nye Sandefjord, er det usikkert hvor lenge realveksten 
på landsbasis vil vare. Prosjektleder har på usikkert grunnlag forutsatt at realveksten 
i de frie inntektene fra og med 2020 ikke lenger forutsettes å dekke 
pensjonskostnader. 

6 BUDSJETTRAMMER FOR ØKONOMIPLANEN 2017-2020 

Årsbudsjett og økonomiplan inndeles begge i en drifts- og investeringsdel. All tilgang 
og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå 
av drifts- og investeringsregnskapet. Rammesakens hovedtall for driftsbudsjettet er 
vist i tabell 6-1. Som følge av bestemmelsene i kommuneloven kan ikke ”Overført til 
investeringer” være negativt. 
 
Investeringsbudsjettet har rammer for investeringsprosjektene, tomtefelt, 
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havnevesenet og diverse kapitalformål. Disse fire rammeområdene kommenteres i 
kapittel 8 Investeringsbudsjettet. Hovedtallene for investeringsprosjektene er vist i 
tabell 6-2. Tabellen viser bl.a. hvordan den foreslåtte rammen for 
investeringsprosjektene finansieres med overføringer fra driften, bruk av fond og nye 
lån10. 
 
I tabell 6.1 og 6.2 er beløp for 2017-20 uttrykt i 2017-kr. Driftsbudsjettet inkluderer 
foreløpige anslag for drifts- og finanskostnader knyttet til den beregningstekniske 
rammen for investeringsprosjektene i kommende 4-årsperiode11. 
 

Tabell 6-1 

 
 
Tabell 6.1 illustrerer sammenhengen mellom kommunens løpende inntekter og 
hvordan disse fordeles på løpende drift og nye investeringer.  
 
Rammen for investeringsprosjektene finansieres med midlene fra driftsbudsjettet 
(”Overført til investeringer”), og i tillegg ved bruk av fond og lån. Prosjektleders 
forutsatte lånepolitikk tilsier at gjeld til ordinære investeringer ikke skal øke12. 
Ambisjonen er dermed å begrense opptak av nye lån til størrelsen på avdragene i 

                                                 
10  Kommunale regnskap avviker fra regnskapene til selskaper som følger regnskapsloven (Norsk Standard). De 

viktigste avvikene er knyttet til avdrag på lån, avskrivninger og anordningsprinsippet. All tilgang på og bruk 
av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investerings-
regnskapet. 

11 Drifts- og finanskostnader knyttet til investeringsprosjektene er tatt inn i oversikten for å gi et foreløpig hel-
hetsbilde. Ettersom det ikke er tatt endelig stilling til hvilke prosjekter som vil inngå i investeringsbudsjettet, 
vil det på nåværende tidspunkt ikke være mulig eksakt å angi hvilke driftskonsekvenser prosjektene vil 
medføre. Driftskonsekvenser av investeringer er derfor anslått med utgangspunkt i gjeldende økonomiplaner 
for SAS-kommunene. 

12  Etter at enkelte formål vurderes særskilt og holdes utenfor denne lånerammen, jf. omtale i kapittel 3. 

DRIFTSBUDSJETT
(budsjettskjema 1A, forenklet)

BUDSJETT
(beløp 2017-20 i 1 000 2017-kr) 2017 2018 2019 2020

Skatteinntekter  -1 520 700  -1 520 700  -1 520 700  -1 520 700 
Rammetilskudd  -1 578 800  -1 606 900  -1 646 000  -1 680 900 
Frie inntekter  -3 099 500  -3 127 600  -3 166 700  -3 201 600 

Kraftfondets avkastning       -13 123       -15 828       -15 735       -21 229 
Renteinntekter (ex. kraftfondet)         -7 941         -8 078         -7 289         -8 761 
Utbytte                  -                  -                  -                  - 
Netto lånerenter         20 044         19 460         19 325         24 858 
Avdrag         58 000         55 638         57 430         59 084 
Netto finansinnt./ -utgifter         56 980         51 192         53 731         53 952 

Netto avsetninger         13 353         15 956         15 906         21 400 
Overført til investeringer         54 210         80 971         80 404         94 572 
Til fordeling drift  -2 974 957  -2 979 481  -3 016 659  -3 031 676 

Sum fordelt til drift (skjema 1B)    2 974 957    2 979 481    3 016 659    3 031 676 
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tabell 6.1, korrigert for lån og avdrag til selvkostområdene13. Prosjektleder har videre 
forutsatt at disposisjons- og kapitalfondet generelt skal ha en samlet rest ved utløpet 
av økonomiplanperioden på om lag 15 mill. kr til uforutsette formål. Så lenge 
kommunen ikke bruker av kraftfondets hovedstol, vil bruk av fondsmidler til 
finansiering av investeringer som regel begrenses av saldoen på disposisjons- og 
kapitalfondet. I sum innebærer disse retningslinjene at kommunens 
investeringsvolum og kommunalområdenes tjenestetilbud er gjensidig avhengig av 
hverandre: økt bruk på et område gir redusert bruk andre steder. Med utgangspunkt i 
den økonomiske politikken som foreslås, vil prosjektleders forslåtte 
investeringsrammer ikke gi rom for alle investeringsprosjektene som ligger i 
nåværende Stokke, Andebu og Sandefjords investeringsplaner for 2017-19.  
 
Med forutsatte lån og bruk av fond gir kommunalområdenes driftsrammer rom for et 
netto investeringsvolum på 815 mill. kr i kommende 4-årsperiode, fordelt på de ulike 
årene med finansiering som vist i tabell 6-2. Investeringsrammen er kommentert i 
kapittel 8. 
 

Tabell 6-2 

 
 
Samlet investeringsramme for årene 2017-20 utgjør 815 mill. kr. Rammen for 2017-
19 er på 640 mill. kr. Dette er 58 mill. kr mindre enn beløpet på 698 mill. kr (2016-kr) i 
nåværende Stokke, Andebu og Sandefjords investeringsplaner for 2017-19. 
 
Tabell 6.3 viser hvordan driftsbudsjettet står seg i forhold til tre av de økonomiske 
siktemålene som er satt (jf. kapittel 3, Kommunens økonomiske politikk). 
 

                                                 
13  Angitte begrensninger for nye lån tilpasses dermed et referansepunkt mtp. den delen av gjelden som ikke skal 

øke. Referansepunktet forklares i kapittel 7.2.2, og ambisjonen lagt til grunn er at gjeld til ordinære 
investeringer ikke skal overstige 577 mill. kr. 

INVESTERINGSPROSJEKTER
BUDSJETT  Sum 

(beløp 2017-20 i 1 000 2017-kr) 2017 2018 2019 2020  2017-20 

 Investeringsprosj. (netto)   180 000   220 000   240 000   175 000      815 000 
 Finansiering: 
    Overført fra drift     54 210     80 971     80 404     94 572      310 157 
    Bruk av fond     86 790     25 304     52 906       7 869      172 869 
    Bruk av lån     39 000   113 725   106 690     72 559      331 974 
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Tabell 6-3 

 
 
Tabell 6-3 viser at mål nr. 1, om at etatenes netto driftsutgifter ikke skal være større 
enn de frie inntektene, innfris med god margin for alle år i kommende periode.  
 
Mål nr. 2, om at kraftfondets avkastning ikke skal brukes til drift, innfris også med god 
margin for alle år i kommende periode.  
 
Mål nr. 3, som med prosjektleders forslag til justering, sier at gjeld til ordinære 
investeringer ikke skal øke, er oppfylt for hvert av årene i kommende fireårsperiode, 
ettersom gjelden ikke overstiger referansepunktet på 577 mill. kr (forklares i kapittel 
7.2.2). 
 
I tillegg til ovennevnte mål, la forhandlingsutvalget til grunn at netto driftsresultat 
minst skal ligge på 1,75 % av driftsinntektene (anbefalingen fra TBU). Tallbudsjettet 
som ligger til grunn for rammesaken har mange elementer som er nettobudsjettert, 
mens beregning av netto driftsresultat forutsetter fullstendig bruttobudsjettering. 
Rammesaken gir derfor et begrenset grunnlag for å beregne netto driftsresultat. 
Prosjektleder er usikker på om netto driftsresultat for 2017 vil innfri målet, men 
forventer at resultatene fra og med 2018 vil ligge over 1,75 %. På den annen side 
bruker prosjektleder de beløpene som overføres fra drift til investering som den 
primære, operasjonelle indikatoren for å vurdere bærekraften i de budsjettforslagene 
hun legger frem. Isolert sett anses beløpet som overføres fra drift til finansiering av 
investeringene i 2017 som lavt, men utviklingen er positiv og bør videreføres også 
etter utløpet av 2020. 
 
Som omtalt er det budsjettert med bruk av fond til finansiering av investeringer slik at 

ØKONOMIPLANEN I FORHOLD TIL DE ØKONOMISKE MÅLENE

BUDSJETT
(beløp 2017-20 i 1 000 2017-kr) 2017 2018 2019 2020

1 Frie inntekter   3 099 500   3 127 600   3 166 700   3 201 600 
K.områdenes netto driftsutg.   2 974 957   2 979 481   3 016 659   3 031 676 
Frie innt. utover k.områdenes nto dr.utg.      124 543      148 119      150 041      169 924 
K.områdene nto dr.utg. utover frie innt.                  -                  -                  -                  - 

     Frie innt. ift. k.områdenes nto dr.utg. 104 % 105 % 105 % 106 %

2 Kraftfondets avkastning        13 123        15 828        15 735        21 229 
Avs. til vedl. av realverdien        13 123        15 828        15 735        21 229 
Disponert i økonomiplanen                  -                  -                  -                  - 
Overført fra drift til investeringer        54 210        80 971        80 404        94 572 
Overført utover avs. til kraftfondets        54 210        80 971        80 404        94 572 
Kraftfondsmidler brukt i driftsbudsjettet                  -                  -                  -                  - 

     Andel av kraftfondets avk. til inv.: 100 % 100 % 100 % 100 %

(beløp i nominelle 1 000 kr)

3 Referansepunkt for lån til ordinære inv.      577 000      577 000      577 000      577 000 
Lån til ordinære inv.      576 374      576 726      576 849      576 702 
Gjeld under referansepunkt             626             274             151             298 
Gjeld over referansepunkt                  -                  -                  -                  - 
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det ved utløpet av kommende økonomiplanperiode står igjen om lag 15 mill. kr til 
sammen på disposisjons- og kapitalfondet. Dette er generelt sett lite ettersom det 
erfaringsmessig vil være behov for en buffer til uforutsette og/eller ikke ferdig 
utredede saker med økonomiske konsekvenser. Restbeløpet er også lavt sett i 
forhold til usikkerheten som følger av etableringen av den nye kommunen.  
 
Kommunens virksomhet har ”evighetens perspektiv”. Det er derfor viktig at 
økonomiplanen innrettes på en måte som legger til rette for en varig økonomisk 
balanse også etter utløpet av den kommende fireårsperioden. Budsjettrammene for 
2020 tilsier at kommunen kan planlegge med årlige investeringer på om lag 128 mill. 
2017-kr (summen av beløpet som overføres til investeringer i 2020 (95 mill. kr) og 
samme årets utgifter til avdrag (59 mill. kr) redusert med avskrivninger innen 
selvkostområdene (26 mill. kr)). 
 
I kapittel 7 og 8 kommenteres hhv. driftsbudsjettet med finansposter og 
investeringsprosjektene ytterligere. 

7 DRIFTSBUDSJETTET 

I rammesaken forholder prosjektleder seg til etatenes netto driftsbudsjetter. På 
nåværende tidspunkt er derfor store deler av budsjettet ikke spesifisert på brutto 
utgifter og inntekter. En samlet fremstilling av kommunens brutto inntekter og utgifter 
vil framgå i prosjektleders endelige budsjettforslag som legges frem til høsten. 

7.1 Kommunens løpende inntekter 
Kommunens løpende inntekter består av frie inntekter (skatt og rammetilskudd), 
driftsinntekter som inngår i kommunalområdenes driftsrammer og finansinntekter. De 
frie inntektene omtales som "frie" fordi det ikke ligger noen binding i disponeringen av 
dem. Skatteinntektene omtales i kapittel 7.1.1 og rammetilskuddet i kapittel 7.1.2, 
mens finansinntektene omtales i kapittel 7.2. Kommunalområdenes driftsinntekter blir 
ikke omtalt spesifikt i rammesaken. 
 
Inntektssystemet er et system for fordeling av statlige rammetilskudd til kommuner og 
fylkeskommuner, og dets primære oppgaver er å utjevne de økonomiske 
forutsetningene for å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud i alle landets kommuner. 
Dette skal ivaretas først og fremst gjennom ordningen med utjevning av forskjeller i 
beregnet utgiftsbehov og utjevning av skatteinntekter, samt ved fordeling av ulike 
regionalpolitiske tilskudd. 
 
Det er store variasjoner i kommunenes skattegrunnlag, og dette skaper store forskjeller i 
inntektsnivå. Forskjeller i kommunenes skatteinntekter blir, i motsetning til forskjeller i 
utgiftsbehov, bare delvis utjevnet gjennom inntektsutjevningen. Forskjeller i inntektsnivå 
er den viktigste forklaringsfaktoren for at innbyggerne i Norge får ulikt tjenestetilbud fra 
kommunene. For å sikre en viss jevnhet ved fordeling av inntekter mellom landets 
kommuner og ved å utjevne uønskede forskjeller i tjenestetilbudet mellom kommunene, 
legger regjeringen opp til at skattens andel av samlede inntekter for kommunene også i 
2017 skal utgjøre om lag 40 %. Regjeringen vil årlig vurdere om skatteandelen skal 
økes. 
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I kommuneproposisjonen for 2016 ble det varslet at kommunene ville få tilbakeført en 
andel av selskapsskatten fra og med 2017. På grunn av konjunkturutviklingen og behov 
for store omstillinger i næringslivet, vil tilbakeføring av selskapsskatten kunne medføre 
økt usikkerhet på kommunenes inntektsside. Regjeringen vil derfor utsette 
tilbakeføringen av selskapsskatten og kommer tilbake til dette i kommuneproposisjonen 
for 2018. I høringsrunden knyttet til forslaget om nytt inntektssystem var et flertall av 
kommunene negative til selve tilbakeføringen på prinsipielt grunnlag eller til selve 
modellen. Prosjektleder mener at regjeringens begrunnelse for utsettelsen er et klart nok 
tegn på at den foreslåtte modellen har svakheter og bør skrinlegges. 

7.1.1 Skatteinntekter 
Prosjektleders skatteprognose for de neste årene blir med forutsetninger som omtalt 
foran, lik summen av SAS-kommunenes skatteprognoser for 2016, justert med 
deflatoren på 2,3 %, samlet 1520,7 mill. kr for hvert av årene 2017-20. 
Gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger vil med dette ligge på 87,1 % av 
landsgjennomsnittet. 
 
Via inntektsutjevningen i rammetilskuddet får kommuner med skatteinntekter over 90 
% av landsgjennomsnittet per innbygger, kompensert 60 % av differansen opp til 
landsgjennomsnittet. Kommuner med mindre enn 90 % av landsgjennomsnittet, blir i 
tillegg kompensert med ytterligere 35 % av differansen mellom grensen på 90 % av 
landsgjennomsnittet og egne skatteinntekter. Dette betyr at en eventuell 
reduksjon/økning i nye Sandefjords skatteinntekter i stor grad vil bli 
kompensert/trukket via rammetilskuddet. Skatteprognosen tilsier at kommunens 
skatteinntekter vil ligge 51 mill. kr under grensen på 90 % av landsgjennomsnittet. 
 
Hovedregelen i skatteloven er at kommunestyrets vedtak om skattesatser må gjøres 
før 1. november i året før inntektsåret, dvs. før Stortinget fastsetter de maksimale 
kommunale skattesatsene ved behandlingen av statsbudsjettet for neste år. 
Kommunestyret vedtar neste års budsjett i desember. Er vedtak om skattesatser ikke 
gjort innen den fastsatte fristen, skal foregående års vedtak gjelde ved utskriving av 
forskudd på skatt. Som en generell bestemmelse gjelder maksimumssatsene når 
ikke lavere satser er vedtatt av kommunestyret. Alle kommuner har i mange år 
benyttet maksimal skattesats. Prosjektleder anbefaler derfor at fellesnemnda ved 
behandling av denne rammesaken vedtar at skatt på formue og inntekt til nye 
Sandefjord kommune innkreves etter maksimalsatser. 

7.1.2 Rammetilskudd 
Regjeringens forslag til nytt inntektssystem bygger på avtalen inngått mellom 
regjeringspartiene og Venstre 21. april i år. Endelig utforming av det nye 
inntektssystemet legges fram til høsten sammen med forslaget til statsbudsjett for 
2017. 
 
De viktigste endringene i regjeringens forslag er at ikke alle kommuner lenger vil få 
samme beløp som kompensasjon for smådriftsulemper, dvs. at basistilskuddet vil bli 
differensiert, regionalpolitiske tilskudd målrettes mer mot kommuner med reelle 
distriktsutfordringer, og at kostnadsnøkkelen for utgiftsutjevningen oppdateres. I 
kommuneproposisjonen har regjeringen i eget vedlegg vist foreløpige 
fordelingsvirkninger av foreslåtte endringer i inntektssystemet per kommune, basert 
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på kriteriedata og utgiftsbehov fra 2014. Det er presisert at summen av 
fordelingsvirkningene for Stokke, Andebu og Sandefjord ikke vil være identisk med 
effekten for den sammenslåtte kommunen. Dette fordi sammenslåingen vil føre til 
endringer i kriteriedataene og på grunn av grensejusteringen mot Tønsberg. Isolert 
sett kan endringene indikere en netto, positiv effekt for nye Sandefjord. 
Beregningene tar imidlertid ikke hensyn til at Andebus veksttilskudd ikke vil bli 
videreført eller at kompensasjon til kommuner som tapte på omlegginger av 
inntektssystemet i 2011 ikke lenger får slik kompensasjon. 
 
I rammesaken har prosjektleder på usikkert grunnlag forutsatt at det nye 
inntektssystemet vil slå nøytralt ut for nye Sandefjord, med unntak for nåværende 
Andebus veksttilskudd. Budsjettet er derfor basert på rammetilskuddet i nåværende 
tre kommuners økonomiplaner, med tillegg for varslet realvekst for 2017 og 
prosjektleders forutsetninger om realvekst også for årene 2018-20 (jf. tabellene 
5.3.2-1 og 5.3.3-1). I tillegg er det trukket ut 35 mill. kr i forbindelse med 
grensejusteringen mot Tønsberg. Etter dette er rammetilskuddet for 2017 budsjettert 
som følger:  
 

 Tabell 7.1.2-1 
Rammetilskud

BUDSJETT
(beløp 2017-20 i mill. 2017-kr) 2016 2017 2018 2019

Rammetilskudd 1 578,8   1 606,9   1 646,0   1 680,9    

7.2 Netto finansinntekter og –utgifter og avsetninger 
Driftsbudsjettets netto finansinntekter og -utgifter og netto avsetninger kommenteres 
hver for seg i kapittel 7.2.1 og 7.2.2, mens utviklingen i kommunens lån vises i 
kapittel 7.2.3. 

7.2.1 Netto finansinntekter og -utgifter 
Kraftfondet, kommunens likviditet og kommunens lån forvaltes i henhold til 
kommunens reglement for finansforvaltning (by.sak 54/13).  
 
Med generelle økonomiske forutsetninger som angitt i tabell 4.1-1 og øvrige 
forutsetninger angitt nedenfor, vil kommunens netto finansinntekter og -utgifter være 
som følger: 
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Tabell 7.2.1-1 
Netto finansinntekter og -utgifter

BUDSJETT
(beløp 2017-20 i 1.000 2017-kr) 2017 2018 2019 2020

Kraftfondets avkastning -13 123   -15 828   -15 735   -21 229   
Renteinnt. (ex. kraftfondet) -7 941     -8 078     -7 289     -8 761     
Utbytte -              -              -              -              
Netto lånerenter 20 044    19 460    19 325    24 858    
Avdrag 58 000    55 638    57 430    59 084    
Netto finansposter 56 980    51 192    53 731    53 952     

 
- Kraftfondets avkastning: 
 

Nye Sandefjords kraftfond forutsettes etablert med en hovedstol på 1140,1 mill. kr 
per 1.1.2017. Beløpet består da av nåværende Sandefjords kraftfond på 1090,6 
mill. kr og Andebus fond på 49,5 mill. kr14. 
 
Prosjektleder legger til grunn at kraftfondet per 1.1.2017 skal ivaretas ved at 
fondet tilføres en prosentvis andel som svarer til gjennomsnittlig årsvekst i 
konsumprisindeksen. I år der fondets prosentvise avkastning er lavere enn 
gjennomsnittlig årsvekst i konsumprisindeksen tilføres fondet hele avkastningen. I 
kommende 4-årsperiode forutsettes hovedstolen tilført hele avkastningen ettersom 
denne er forventet holdt stabilt på 1.091 mill. kr. Ved utløpet av 2020 vil fondets 
hovedstol utgjøre 1208,4 mill. kr (nominell kroneverdi). 
  
Fondets avkastning er forutsatt å utgjøre 1,15 % i 2017, 1,40 % i 2018 og 2019 og 
1,90 % i 2020. Modellporteføljen tar utgangspunkt i at 20 % er plassert i aksjer og 
80 % i rentebærende papirer. Aksjene er forutsatt å gi en gjennomsnittlig avkast-
ning på 2,0 % -poeng over pengemarkedsrenten (3 md NIBOR), mens de 
rentebærende papirene er forutsatt å gi en avkastning lik pengemarkedsrenten. 
Vektet, gjennomsnittlig avkastning vil dermed ligge 0,4 % -poeng over 
pengemarkedsrenten. 
 

 Det er generelt en betydelig finansiell usikkerhet når årets avkastning benyttes til å 
finansiere årets aktivitet. For å dempe de umiddelbare virkningene av eventuelt 
sviktende avkastning, er det et mål at kommunen skal ha et kursreguleringsfond 
(bufferfond). Både Sandefjord og Andebu har i dag slike fond på hhv. 80 mill. kr og 
15 mill. kr, og disse midlene er forutsatt å danne nye Sandefjords 
kursreguleringsfond per 1.1.2017. Kursreguleringsfond er å anse som et 
”førstelinjeforsvar” dersom finansmarkedene svikter sammenholdt med forventet 
avkastning. 

 
- Renteinntekter (ekskl. kraftfondet) er forutsatt som vist nedenfor: 
 

                                                 
14  Midlene er knyttet til balansens passivaside (egenkapitalens fondsdel). 
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Tabell 7.2.1-2 
Renteinntekter (ekskl. kraftfondet)

BUDSJETT
(beløp 2017-20 i 1.000 2017-kr) 2017 2018 2019 2020

Kommunens likviditet før fondsforbruk -7 200   -8 200   -7 700   -10 300 
Rentetap pga. fondsbruk til inv. 471       1 268    1 746    2 874    
Kommunens likviditet -6 729   -6 932   -5 954   -7 426   
Renter av fond som avs. fond -230      -127      -171      -171      
Andre renteinntekter -982      -1 019   -1 164   -1 164   
Renteinntekter (ekskl. kraftfondet) -7 941   -8 078   -7 289   -8 761    

 
Kommunens likviditet forutsettes, før det tas hensyn til fondsbruk til finansiering av 
investeringer, redusert gjennom hele perioden, mens avkastningen er økende pga. 
økende rentesatser. Fallende likviditet skyldes for det meste regnskapsreglene 
omkring pensjon med tilhørende føringer av premieavvik. Når pensjonsutgiftene er 
høyere enn pensjonskostnadene og det legges opp til en ramme for drift og 
investering der pensjonskostnadene inngår i stedet for pensjonsutgiftene, tærer 
kommunen på likviditeten. Bruk av fond til finansiering av investeringer reduserer 
likviditeten ytterligere. 
 
SAS-kommunene har et akkumulert premieavvik per 31.12.15 på 201 mill. kr. 
Dette forventes redusert gjennom 2016 til om lag 160 mill. kr, for deretter å øke til 
mellom 260 og 270 mill. kr ved utløpet av 2020. Reduksjonen i år er i hovedsak et 
resultat av et forslag om at premiefondet i Sandefjord kommunale Pensjonskasse 
brukes til å betale pensjonspremie i år. Det akkumulerte premieavviket er påløpte 
utgifter som i tråd med regnskapsreglene først skal kostnadsføres i senere år. I 
prinsippet kan dette sammenliknes med et lån til finansiering av kommunens 
løpende driftsutgifter. Det er stor usikkerhet knyttet til budsjetterte premieavvik. 
 
Stokke og Sandefjord amortiserer premieavvik over maksimumsgrensen på 7 år. 
Andebu amortiserer premieavvik etter 1 år. Fellesnemnda eller det nye 
kommunestyret må vedta om den nye kommunen skal amortisere fremtidige 
premieavvik over 1 eller 7 år. Prosjektleder har lagt til grunn at nye Sandefjord 
amortiserer premieavvik over 7 år. Dersom alternativet med 1 år velges, kan 
kommunen velge om "gamle" premieavvik fortsatt skal amortiseres over 7 år eller 
nedbetales i sin helhet det første året. Det første alternativet vil anslagsvis øke 
kommunens bevilgningsbehov for årene 2018-20 med hhv. 60, 50 og 40 mill. kr. 
Det andre alternativet vil anslagsvis øke kommunens bevilgningsbehov for 2017 
med 130 mill. kr og hhv. 30, 21 og 14 mill. kr for hvert av årene 2018-20. 
 
"Andre renteinntekter" er for det meste renter knyttet til et planlagt lån på 34,6 mill. 
kr gitt til Sandefjord Lufthavn i 2016. 

 
- "Utbytte": Det er ikke budsjettert med utbytte fra nye Sandefjords eierskap i andre 

selskap. Med utgangspunkt i økonomiplanen for Sandefjord for 2016-19 er 
budsjettert overføring fra Sandefjord Bredbånd KF til kommunekassen videreført i 
denne rammesaken med 2,0 mill. kr i 2017, 5,1 mill. kr i 2018 og 6,1 mill. kr per 
etterfølgende år. Overføringer fra eget kommunalt foretak er formelt sett ikke et 
utbytte, og inntektene inngår i rammen for sentraladministrasjonen. 
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- ”Netto lånerenter” i tabell 7.2.1-1 gjelder renter på ordinær gjeld til investeringer og 

planlagte nye lån. I tillegg inkluderes både renteutgifter og -inntekter knyttet til 
formidlingslån der kommunens lånekunder betaler en margin på 0,1 % -enhet på 
startlån for å dekke administrative kostnader.  
 
Det er forutsatt at kommunen tar opp 40 mill. kr per år i nye formidlingslån 
(startlån). 

 
- "Avdrag": Avdrag på lån er som hovedregel forutsatt å utgjøre om lag 5 % av 

gjelden ved inngangen av året. Nye lån er budsjettert med 20 års nedbetalingstid.  
  
Forutsatt lånepolitikk tilsier at dersom kommunen skulle velge å redusere 
avdragene så vil dette gjenspeiles i tilsvarende lavere opptak av nye lån. Dersom 
kommunen velger å øke avdragene så gir lånepolitikken rom for tilsvarende 
økning av nye lån. 
 
Avdrag på formidlingslån i Husbanken inngår ikke i beløpene angitt i tabell 7.2.1-1 
ettersom disse (og mottatte avdrag på samme lån) skal føres i 
investeringsregnskapet. 

7.2.2 Utviklingen i kommunens lån 
Basert på SAS-kommunenes gjeld per 31.12.2015 og planlagt utvikling gjennom 
2016, forventes nye Sandefjord å ha en samlet gjeld på om lag 1505 mill. kr per 
1.1.201715. Dette er fordelt på formidlingslån (353,7 mill. kr), gjeld knyttet til 
selvkostområdene (518,6 mill. kr som bokførte restverdier av anleggsmidlene) og 
gjeld til ordinære investeringer på (632,6 mill. kr). 
 
I påvente av en vedtatt lånepolitikk for nye Sandefjord, har prosjektleder etablert et 
referansepunkt som gjeld til ordinære investeringer kan måles mot. I utgangspunktet 
ville dette naturlig utgjøre 632,6 mill. kr. Andebu har i sin økonomiplan for 2016-19 
finansiert store deler av de nye omsorgsboligene med lån. Samtidig har kommunen 
forutsatt at tilskudd på 55,6 mill. kr til prosjektet vil bli brukt til betaling av ekstra-
ordinært avdrag. Prosjektleder har derfor redusert referansepunktet for gjeld til 
ordinære investeringer til 577 mill. kr. 
 
Planlagte lån for 2017-20 medfører at gjeld til investeringer ligger marginalt under 
referansepunktet. 
 
Det er foreløpig lagt til grunn at det årlig tas opp 40 mill. kr i Husbanken til videre 
utlån. 
 
Med gitte forutsetninger og forbehold vil kommunens gjeldsutvikling være som vist i 
tabell 7.2.2-1, illustrert i figur 7.2.1-2: 
 

                                                 
15  Oppgitt beløp er ekskl. pensjonsforpliktelser. 
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Tabell 7.2.2-1 

 
 
  Figur 7.2.2-1 

 

7.2.3 Netto avsetninger 
Innenfor kommunalområdenes nettobevilgninger inngår bruk av og avsetning til ulike 
disposisjonsfond og bundne driftsfond som er direkte knyttet til bestemte formål 
innenfor de respektive kommunalområdenes ansvarsområder. Netto avsetninger i 
tilknytning til budsjettskjema 1A gjelder generelt avsetning til fond, bruk av fond og 
disponering av inntekter som kun kommunestyret har myndighet til å disponere. 
 
Budsjetterte avsetninger på skjema 1A (se tabell 6.1) gjelder i sin helhet av 
kraftfondets avkastning og renter av fond, med beløp som vist i tabell 7.2.3-1. 
 

Tabell 7.2.3-1 
Avsetninger

BUDSJETT
(beløp 2017-20 i 1.000 2017-kr) 2017 2018 2019 2020

Renter av fond som avs. fond 230       127       171       171       
Avsetning til kraftfondet 13 123  15 829  15 735  21 229  
Sum avsetninger 13 353  15 956  15 906  21 400   

Gjeld til investeringer SUM
  Pr. 31.12. Selvkostomr. Ordinære inv. Sum Formidlingslån GJELD

518,6 632,6 1151,2 353,7 1504,9
555,8 576,4 1132,2 379,1 1511,3
614,7 576,8 1191,5 403,0 1594,5
665,9 576,8 1242,7 425,4 1668,1
680,3 576,7 1257,0 447,9 1704,9
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7.3 Kommunalområdenes driftsbudsjett 
Kommunalområdene står for kommunens tjenesteproduksjon, og netto utgifter gir 
uttrykk for hva den planlagte tjenesteproduksjonen forventes å koste etter at det er 
gjort fradrag for tilhørende inntekter. 
 
Mens driftsbudsjettets budsjettskjema 1A (tabell 6.1) viser hvordan summen av frie 
inntekter, netto finansinntekter og -utgifter, samt netto avsetninger fordeles mellom 
drift og investeringer, viser driftsbudsjettets budsjettskjema 1B hvordan driftsmidlene 
foreløpig er fordelt på de enkelte kommunalområdene. Prosjektleder legger til grunn 
at bevilgninger i driftsbudsjettet gis som netto utgift per kommunalområde. 
 

Tabell 7.3-1 

 
 
Budsjettrammene slik de fremgår av tabell 7.3.1 er foreløpig kun egnet for å illustrere 
forventet økonomisk omfang av kommunalområdene. Knapphet på tid gjør at det 
gjenstår mye arbeid med å gjøre seg kjent med det foreløpige innholdet i 
kontoplanen for de ulike kommunalområdene. Ulik organisering i de tre SAS-
kommunene gjør at konverteringen av hver enkelt bevilgning i disse kommunenes 
økonomiplaner ikke vil falle riktig på plass i forhold til en ikke endelig fastlagt 
organiseringen av den nye kommunen. I tiden frem til endelig budsjettforslag 
foreligger, vil derfor budsjettmidler bli flyttet mellom kommunalområdene uten at dette 
vil påvirke planlagt tjenestetilbud. Prosjektleder vil her bare kort opplyse at de 
reduserte rammene for kommunalområdet for miljø- og plansaker forklares av netto 
økte inntekter knyttet til selvkostområdene. Reduserte rammer for kommunalområdet 
næringsutvikling og eiendom skyldes budsjettert fall i strømutgiftene, mens økte 
utgifter til sentraladministrasjonen er knyttet til pensjonskostnader. 
 
Etter at det blir inngått avtale med Tønsberg om det økonomiske oppgjøret knyttet til 
grensejusteringen, vil sjablongbeløpet på 95 mill. kr per år bli erstattet med endelig 
fastsatte beløp og siden fordelt på kommunalområdene.  
 
På nåværende tidspunkt vil prosjektleder i denne rammesaken ikke gå ytterligere inn 
på kommunalområdenes driftsrammer, annet enn ved å redegjøre for innholdet i 

DRIFTSBUDSJETT FOR KOMMUNALOMRÅDENE
(budsjettskjema 1B, forenklet)

BUDSJETT
(beløp 2017-20 i 1 000 2017-kr) 2017 2018 2019 2020

Sentraladministrasjonen       251 644       252 580       261 841       268 249 

Oppvekst og kunnskap    1 173 858    1 176 901    1 176 749    1 176 749 

Helse, omsorg og sosial    1 323 467    1 323 013    1 323 930    1 323 930 

Kultur, fritid, by- og stedsutv.       109 474       109 223       109 223       109 223 

Mijø- og plansaker         43 453         38 439         32 251         29 960 

Næringsutvikling og eiendom       127 393       126 345       124 305       124 305 

Tilleggsbevilgninger         40 668         47 980         83 360         94 260 

Grensejustering mot Tønsberg       -95 000       -95 000       -95 000       -95 000 

Fordelt til drift    2 974 957    2 979 481    3 016 659    3 031 676 
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rammen for tilleggsbevilgningene. Følgende er foreløpig reservert til 
tilleggsbevilgninger 2017-20: 
 

Tabell 7.3.2-1 
Reservert til tilleggsbevilgninger 2017 2018 2019 2020

(beløp i 1.000 2017-kr)
Til formannskapets disposisjon 1 325     1 325     1 325     1 325     
Til forv. lønnsjust. (glidning i 2017) 2 400     2 400     2 400     2 400     
Komp. for demografisk vekst 2017 8 700     8 700     8 700     8 700     
Komp. for demografisk vekst 2018-20 8 900     40 900   72 300   
Omstillings- og utredningsmidler 415        415        415        415        
Generelle velferdstiltak 1 300     1 300     1 300     1 300     
IT-tiltak 1 000     1 000     1 000     1 000     
Til opptrappingsplan på rusfeltet 3 500     3 500     3 500     3 500     
Effektivisering -7 500   -15 000 
Tilpasning av tjenestenivå / standardreduksjon -15 000 
Driftskonsekvenser av investeringer 500        3 000     14 000   16 000   
Reservert uten bindinger til SAS-kommunene 19 140   30 540   66 040   76 940   

Til forv. lønnsjust. (glidning m.m. 2016, SAS) 3 575     3 627     3 567     3 567     
Stokke: Videreføringskonsekvenser etter 1. terti 12 500   12 500   12 500   12 500   
Andebu: Uforutsett 4 356     216        156        156        
Sfj.: Til skolefritidsordning (SFO) og tilsynsordn 512        512        512        512        
Sfj.: Tilskudd til Midtåsen 585        585        585        585        
Res. med visse bindinger til SAS-kommunene 21 528   17 440   17 320   17 320   

Sum res. til tilleggsbevilgninger 40 668   47 980   83 360   94 260    
Beløpene reservert til tilleggsbevilgninger kan deles i to, beløp uten bindinger til 
nåværende SAS-kommuner og beløp med visse bindinger: 
- Til formannskapets disposisjon er det reservert en generell sum på 0,5 mill. kr. I 

tillegg ligger 825.000 kr som tilsvarer tilskuddsbeløpet Sandefjord har gitt Visit 
Sandefjord i år. Midlene for 2017 forventes vurdert gitt som tilskudd eller kjøp av 
tjenester knyttet til markedsføring av nye Sandefjord. 

- Midler reservert for å dekke forventet lønnsvekst, er i hovedsak budsjettert som 
del av rammene til kommunalområdene, mens deler av lønnsglidningen 
reserveres på tilleggsbevilgningene. 

- Via rammetilskuddet forventes nye Sandefjord å motta om lag 18 mill. kr til å 
dekke kostnader knyttet til demografisk vekst. Av dette er foreløpig 8,7 mill. kr ikke 
disponert. Kommunalområdene er heller ikke kompensert for befolkningsveksten 
som finner sted gjennom 2016. Begrunnelsen for å reservere midler til 
demografisk vekst for 2018-20 er gitt i kapittel 5.3.3. 

- Det er reservert 415.000 kr per år til omstillinger og utredninger. Beløpet er i seg 
selv lite, men må sees i forhold til statlige midler gitt til å dekke engangskostnader 
og som reformstøtte ved kommunesammenslåingen. 

- Til generelle velferdstiltak er det reservert 1,3 mill. kr per år. Prosjektleder vil frem 
mot det endelige budsjettforslaget søke å få en samlet oversikt over velferdsmidler 
som p.t. inngår i rammene for kommunalområdene. 

- Til uspesifiserte IT-tiltak er det reservert 1,0 mill. kr per år. 
- Til opptrappingsplanen på rusfeltet er det reservert 3,5 mill. kr per. Dette er 

kommunens andel av realveksten i de frie inntektene med samme begrunnelse. 
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- Forutsatte innsparinger knyttet til effektivisering, tilpasning av tjenestenivået / 
standardreduksjon og driftskonsekvenser av investeringer er omtalt i kapittel 2.2. 

- Til å dekke videreføringskonsekvenser av lønnsglidning som finner sted i 
nåværende SAS-kommuner i 2016, er det reservert om lag 3,6 mill. kr per år. 

- Til å dekke eventuelle videreføringskonsekvenser etter regnskapsgjennomgangen 
etter 1. tertial i Stokke, er det reservert 12,5 mill. kr per. år.  

- Regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial i Andebu er forutsatt ikke å gi noen netto 
videreføringskonsekvenser. Kommunen har imidlertid reservert noen midler til 
uforutsette hendelser som eventuelt vil kunne bli disponert til å dekke eventuelle 
videreføringskonsekvenser.  

- Til SFO og tilsynsordning skal reserverte 512.000 kr på tilleggsbevilgningene 
fordeles mellom kommunalområdene for oppvekst og kultur og helse, sosial og 
omsorg. 

- Det er vedtatt at kommunen skal gi inntil 585.000 som tilskudd til Midtåsen. 

8 INVESTERINGSBUDSJETTET 

Prosjektleder legger til grunn at investeringsbudsjettet deles inn i fire deler: 
 

- Investeringsprosjekter 
- Tomtefelt 
- Sandefjord havnevesen 
- Diverse kapitalformål 
 

Investeringer vedrørende tomtefeltene foreslås budsjett- og regnskapsmessig 
håndtert som eget selvfinansierende rammeområde. Tilsvarende gjelder for 
havnevesenets investeringer på bakgrunn av havnelovens krav om at havneavgifter 
bare kan nyttes til havneformål16. Investeringsbudsjettet for disse to rammeområdene 
blir ikke drøftet i rammesaken og prosjektleders forslag vil derfor først bli lagt fram til 
høsten. 
 
Under "Diverse kapitalformål" budsjetteres utgifter og inntekter som etter forskriftene 
skal i investeringsbudsjettet, men som ikke er en del av de ordinære investerings-
prosjektene og heller ikke hører hjemme i rammene for tomtefelter eller 
havnekassen. Typisk vil dette omfatte salg av anleggsmidler som ikke spesifikt inngår 
i finansieringen av enkeltinvesteringer (for eksempel tilfeldige salg av tomter), utlån, 
tilbakebetaling av utlån og føringer vedrørende avdrag på formidlingslån. 
Rammeområdet forutsettes balansert ved bruk av eller avsetninger til fond. 
 
Nedenfor kommenteres rammen for investeringsprosjektene samlet.  

8.1 Investeringsprosjekter 
Prosjektleder har lagt til rette for en investeringsramme på 815 mill. kr for årene 
2017-20. Stokke, Andebu og Sandefjords økonomiplaner for 2016-19 ble vedtatt med 
en ramme for investeringsprosjekter på 698 mill. kr for årene 2017-19 (2016-kr). I 
                                                 
16 Tilsvarende er også havnekassens driftsbudsjett selvfinansierende ved bruk av havneavgifter (egen seksjon i 

kommunalområdet for miljø- og plansaker med tilhørende eget driftsbudsjett).  
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investeringsoversiktene i Stokke og Andebus økonomiplaner, er oppførte beløp 
inkludert utgifter til mva. Prosjektleder har for å få sammenlignbare tall, trukket ut de 
budsjetterte mva.-beløpene fra bruttotallene, og i tillegg øremerkede tilskudd fra 
nettotallene (omsorgsboligprosjektet i Andebu). Rammene for 2016-18 ble disponert 
som følger (spesifisert i bilag 1): 
 

Tabell 8.1-1 
Investeringsprosjekter 2017-19 i SAS-kommunenes økonomiplaner for 2016-19

(Nettobeløp i mill. 2016-kr) 2017 2018 2019 Sum Andel
Stokke ungdomsskole 55       26       81       12 %
Kodal skole 8         72       80       11 %
Nytt sykehjem 25       82       81       188     27 %
Omsorgsboliger Forsmann 3 13       13       27       4 %
Idrettsanlegg: Oppgrad. og rehabilitering 4         5         5         14       2 %
Ishall 14       14       2 %
Bil og maskinpark: Utskiftinger 7         9         8         24       3 %
Div. tiltak vei/trafikksikkerhet/veilys 2         10       10       22       3 %
Diverse tiltak 11       9         13       33       5 %
Sum ekskl. selvkostområder 132     162     188     482     69 %
Selvkostområder 60       82       74       216     31 %
Sum inkl. selvkostområder 192     244     262     698     100 %  

 
50 % (349 mill. kr) av rammene for 2017-19 er knyttet til prosjektene Stokke 
ungdomsskole, Kodal skole og nytt sykehjem. 31 % (216 mill. kr) gjelder 
investeringer innen selvkostområdene. 14 % (100 mill. kr) gjelder øvrige 5 
spesifiserte tiltak i tabell 8.1-1, mens resterende "diverse tiltak" legger beslag på 5 % 
(33 mill. kr) av den samlede rammen. 
 
I denne rammesaken har prosjektleder i utgangspunktet videreført 
investeringsrammene fra gjeldende økonomiplan, oppjustert fra 2016- til 2017-kr, lagt 
inn et tillegg på 12 mill. kr knyttet til omsorgsboligprosjektet i Andebu (k.sak 6/16), og 
deretter lagt til grunn at rammen må reduseres med 26-27 mill. kr per år i 2017-19. 
Rammen for 2020 er tilpasset bidraget fra løpende drift (”Overført til investeringer”), 
tillagt nye lån i tråd med lånepolitikken, samt ved bruk av 8 mill. kr fra fond. Samlet gir 
dette rom for investeringer på 815 mill. kr for årene 2017-20, hvorav 255 mill. kr er 
knyttet til selvkostområdene. Rammen for investeringsprosjektene kan oppsummeres 
som vist i tabell 8.1-2:  
 

Tabell 8.1-2 
Ramme for investeringsprosjekter 2017-20

(Nettobeløp i mill. 2017-kr) 2017 2018 2019 2020 Sum
Prosj. ekskl. selvkostomr. i gj. øk.planer 132     162     188     -         482     
Omsorgsboliger i Andebu, korr. ramme 12       -         -         -         12       
Prisvekst/uspesifisert 2         3         4         1         10       
Reduksjoner/forskyvninger/uspesifisert (26)     (27)     (26)     135     56       
Sum ekskl. selvkostområder 120     138     166     136     560     
Selvkostområder 60       82       74       39       255     
Sum inkl. selvkostområder 180     220     240     175     815      
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Gjeldene økonomiplan for Sandefjord forutsetter at det nye sykehjemmet ferdigstilles 
ved utløpet av 2019 og at driftsutgifter vil påløpe fra og med 2020. I møte i 
Sandefjord formannskap 7. juni behandles sak 102/16 Plan og byggeprosess for nytt 
sykehjem. Her informerer rådmannen om at prosjektet med gitte forutsetninger kan 
være ferdig for innflytting i oktober 2020. Prosjektleder har på denne bakgrunn ikke 
budsjettert med driftskonsekvenser knyttet til et eventuelt nytt sykehjem. Samtidig er 
det sannsynlig at dersom prosjektet realiseres, så vil kostnadene komme senere enn 
forutsatt i Sandefjords gjeldende økonomiplan for 2016-19. Netto økte, årlige 
driftskostnader knyttet til det nye sykehjemmet er anslått til om lag 50 mill. kr. Netto 
kostnadsramme for prosjektet forutsetter at kommunen vil motta investeringstilskudd 
for samtlige 174 plasser, ikke bare til nettotilveksten på 48 plasser.  
 
Til investeringer innen selvkostområdene ligger 255 mill. kr for årene 2017-20. 
Investeringene ligger i budsjettet som forutsetninger for beregnede gebyrer/avgifter. 
Eventuelle endringer av disse investeringene vil derfor også påvirke driftsbudsjettet. 
Planer for investeringer utover de beløp som her er angitt, er til vurdering og vil 
eventuelt legges fram til høsten. Samtidig vil det også bli vurdert om deler at tiltakene 
klassifisert som investeringer formelt sett bør klassifiseres som driftsutgifter. En slik 
omklassifisering vil isolert sett bidra til en vekst i avgiftene. På grunn av 
ekstraordinære forhold (bruk av selvkostfond) er vektet, gjennomsnittlig avgiftsnivå i 
Stokke, Andebu og Sandefjord lavt i 2016. Prosjektleder vil derfor til høsten vurdere 
den samlede innsatsen innenfor selvkostområdene opp mot effekten dette vil ha på 
neste års avgifter. Det er likevel stor sannsynlighet for at avgiftsnivået vil gå vesentlig 
opp i forhold til 2016, noe mindre i forhold til 2015. Det er videre forventet at Stokke 
og Andebu vil ha fremførbare underskudd knyttet til selvkostområdene. Prosjektleder 
har lagt til grunn at disse vil bli dekket inn i den nye kommunen. 
 
Prosjektleder har ikke tatt stilling til nye investeringsprosjekter på dette tidspunktet. 
Det vil være mange høyt prioriterte tiltak som må vurderes. Dette gjelder innen alle 
kommunalområdene og omfatter for eksempel reinvesteringer knyttet til eksisterende 
bygg og anlegg, skole- og barnehagestrukturen, tiltak på Tivolitomta og etablering av 
black-box. 
 
Nye Sandefjord forventes å ha til dels store etterslep på igangsatte investeringer fra 
2016. Selv om mange prosjekter ønskes gjennomført så raskt som mulig, vil tiden fra 
planlegging til fullføring ofte bli undervurdert. For å redusere fremtidige etterslep vil 
det være viktig å ha en god balanse mellom de enkelte års bevilgninger og 
gjennomføringskapasitet. Dette tilsier at samlet investeringsramme i stor grad bør 
fordeles jevnt over de enkelte årene. 
 
I høstens budsjettframlegg vil prosjektleder legge frem og konkretisere sine forslag til 
investeringsprosjekter for 2017-20. 

9 VIDERE ARBEID FREM MOT ENDELIG FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 

Rammesaken bygger på flere vesentlige forutsetninger der noen ligger utenfor 
kommunens kontroll, mens andre må håndteres av kommunen selv. Forutsetninger 
utenfor kommunens kontroll er først og fremst knyttet til regjeringens fremtidige 
opplegg for kommuneøkonomien og finansmarkedene. Dette gjelder bl.a.: 
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• realveksten i de frie inntektene, 
• endringer innenfor inntektssystemet, 
• endringer av øremerkede tilskudd og Sandefjords andel av disse, 
• fremtidig rentenivå, og 
• regjeringens forutsetninger om lønns- og prisvekst neste år samt prisveksten på 

kommunal tjenesteyting. 
Videre vil økt etterspørsel etter rettighetsbaserte tjenester, for eksempel knyttet til 
omsorg og sosiale tjenester, kunne fremtvinge omprioriteringer av det samlede 
tjenestetilbudet. Økt etterspørsel kan enten komme direkte fra tjenestemottaker eller 
som et resultat av for eksempel endrede rutiner for når kommunen overtar ansvaret 
for enkeltpersoner etter overføring fra helseforetak eller andre utenfor kommunen. 
 
Prosjektleders forslag til økonomiplan vil følge samme forutsetninger som regjeringen 
legger til grunn i statsbudsjettet. Dersom disse avviker fra forutsetningene i 
rammesaken, vil de økonomiske konsekvensene bli innpasset i høstens 
budsjettforslag.  
 
Før prosjektleder legger frem forslaget til økonomiplan, vil hver av SAS-kommunene 
ha lagt frem en gjennomgang av regnskapet etter utløpet av 2. tertial. Dersom det da 
avdekkes avvik i forhold til inneværende års justerte budsjett, kan dette påvirke 
kommunens handlefrihet i kommende økonomiplan, både i positiv og negativ retning. 
På nåværende tidspunkt forutsettes imidlertid ingen slike netto avvik. 

10 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slås sammen til én kommune fra 1. 
januar 2017. Denne rammesaken trekker opp de økonomiske linjene for nye 
Sandefjord kommune med justerte grenser mot Tønsberg. Prosjektleders forslag er 
basert på forhandlingsutvalgets utredninger datert 19.12.14 og dets forutsetninger 
om økonomiforvaltningen i nye Sandefjord for å sikre at kommunens økonomi er i 
balanse og forblir robust i et langsiktig perspektiv.  
 
I et langsiktig perspektiv må drifts- og investeringsutgifter balansere med kommunens 
inntekter. God økonomistyring er ikke et mål i seg selv, men en nødvendig 
forutsetning for å kunne maksimere innbyggernes velferd over tid. Det bør være et 
prinsipp i Sandefjord kommune å sette tæring etter næring og ikke skyve utfordringer 
foran seg. 
 
Tre kommuners ulike tjenestetilbud skal harmoneres i den nye kommunen. 
Forhandlingsutvalget uttrykte at målet med kommunesammenslåingen er at 
innbyggerne i de tre respektive kommunene skal få enda bedre tjenester. Det er ikke 
rom for å videreføre det beste tilbudet fra hver av de tre kommunene inn i den nye 
kommunen, men en åpenbar ambisjon er at det samlede tjenestetilbudet i den nye 
kommunen på sikt skal være bedre enn det de tre kommunene ville kunne få til om 
de fortsatt sto alene.  
 
I statsforvaltningen har regjeringen etablert det den kaller en avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreform med virkning fra 2015. Alle driftsutgifter som bevilges over 
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statsbudsjettet reduseres med en prosentandel av budsjettet. For 2016 er andelen 
satt til 0,7 %. Forhandlingsutvalget har lagt til grunn at effektivitet skal sikres gjennom 
en kultur for kontinuerlig forbedring kombinert med prosjektbaserte gjennomganger 
av virksomhetsområder, at prinsipper for effektiviseringsarbeid og oppnådde 
resultater skal vurderes en gang i valgperioden i nye Sandefjord, og at prosjekter 
defineres i budsjettsammenheng eller i egne saker. Den nye kommunen må bruke tid 
på tilpasninger av ulikheter i tjenestetilbudet i de tre gamle kommunene. På generelt 
grunnlag vil prosjektleder ikke anbefale å budsjettere med effektiviseringsgevinster 
som ikke er identifisert. Budsjettmessig har prosjektleder likevel gjort et unntak ved å 
legge inn en forventet gevinst fra 2018, da det etter etableringen av den nye 
kommunen ligger gode muligheter til reduserte utgifter. Prosjektleder vil imidlertid 
alltid ha forventninger om økt effektivitet og kontinuerlig forbedring. Den viktigste 
effektivitetsdriveren er det som gjennomføres i det daglige. 
- .  
 
 
Det er flere forhold som vil kunne medføre store endringer i forutsetningene for 
kommunens fremtidige tjenestetilbud. Svekkede økonomiske utsikter for norsk 
økonomi kan føre til generelle innstramminger i kommunenes rammebetingelser. 
Nasjonalt har sysselsettingen knyttet til helse- og omsorgstjenester økt med over 40 
% bare siden årtusenskiftet. Aldringen av befolkningen medfører at veksten i denne 
sektoren vil fortsette i årene som kommer.  
 
Et viktig bidrag til opplevd velferd, er god helse og gode levekår. Kommunen har 
ansvar for å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler, og folkehelseperspektivet 
skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Utfordringsbildet knyttet til 
levekårsarbeidet er sammensatt, og det vil bli viktig å knytte arbeidet med levekår 
opp til arbeidet med folkehelse. Levekår og folkehelse forventes også å bli et av 
mange sentrale tema i den nye kommunen. 
 
Utviklingen i fremtidig rentenivå og aksjeavkastning er viktig for kommunen. Det er et 
sykdomstegn når forventet avkastning på kraftfondet er lavere enn forventet 
prisvekst. Fondets renteavkastning forventes å være stabil, mens det vil være 
naturlig med større svingninger knyttet til aksjeavkastningen. Kursreguleringsfondet 
bidrar imidlertid til at kommunens tjenesteproduksjon vil være mindre følsom overfor 
kortsikte svingninger i finansmarkedene, og det er en forutsetning for at det kan 
budsjetteres med bruk av inntektene fra kraftfondet samme år som de skapes. 
Prosjektleder mener derfor at det er viktig for den nye kommunen ikke å falle for 
fristelsen ved å bruke av kraftfondet. På lang sikt vil kommunen høste frukter av 
langsiktigheten i forvaltningen av kraftfondet. 
 
Nåværende tre kommuners kommuneplaners samfunnsdel tar bl.a. stilling til lang-
siktige utfordringer, mål og strategier for respektive kommuners samfunn som helhet. 
I forhandlingsutvalgets utredninger er det lagt til grunn at kommunenes planverk skal 
gjelde inntil nytt, felles planverk blir vedtatt i ny kommune. Inntil så skjer, vil 
kommuneplanene legge visse føringer for den nye kommunen. Arbeidet med 
planstrategi og kommuneplan for nye Sandefjord vil starte i 2017. 
 
Kommunens tjenestetilbud foreslås dimensjonert i forhold til forventede inntekter og 
med årlige investeringer tilpasset utviklingen i kommunes inntekter. Lav 
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investeringsevne over tid medfører etterslep som på et eller annet tidspunkt må tas 
igjen. Stabilitet i tjenestetilbudet forutsetter derfor en god balanse i fordelingen 
mellom drifts- og investeringsbudsjettet, samtidig må tjenestetilbudet tilpasses de 
inntektsrammene staten legger opp til i sin styring av kommunene. 
 
Økonomiplanen forutsetter en stram styring uten at kommunalområdene gis full 
kompensasjon for kostnadene knyttet til den demografiske utviklingen. Selv om de 
økonomiske rammene kan oppleves som trange, er det ved den folkevalgte 
behandling av saken mulig å endre profilen på kommunens tjenestetilbud i forhold til 
prosjektleders anbefaling. Det er også mulig å øke investeringsevnen ved å redusere 
driften, eller omvendt. I tillegg er det mulig å øke inntektene for eksempel ved å 
innføre eiendomsskatt, ved å øke betalingssatsene ytterligere eller ved å øke 
opplåningen. Kommunen har finansiell handlefrihet til å øke tjenestetilbudet, men 
dette vil føre til ytterligere reduksjoner i neste omgang. Prosjektleder har derfor ikke 
anbefalt en slik løsning. 
 
Det stilles store krav til kommunene som velferdsleverandør. Kommunen har 
begrensede midler til å innfri ønsker fra innbyggere og næringsliv. Det må prioriteres 
innenfor de rammer som Stortinget og lokale vedtak gir. Prosjektleder er opptatt av å 
levere riktige tjenester med forutsigbarhet og god kvalitet. Utfordringen er ikke 
manglende ambisjoner, men inntektsgrunnlaget for å sikre riktige og kvalitativt gode 
tjenester. Med gitte begrensninger på inntektssiden og forventninger om vekst i 
velferdstilbudet til en voksende befolkning med en økende andel eldre, stilles det 
strenge krav til prioriteringer mellom ulike typer tjenester og fordeling mellom drift og 
investeringer. Omprioriteringer mellom ulike driftsformål eller fra drift til investering, 
må derfor påregnes i årene som kommer. 
 
Stokke, Andebu og Sandefjord er pionerer i den pågående kommunereformen. 
Arbeidet er krevende, spennende og byr på mange utfordringer. I etableringsfasen vil 
enkelte kunne oppleve kommunesammenslåingen som problematisk. Prosjektleder 
har tro på at fremtiden vil vise at kommunesammenslåingen var den beste løsningen 
for fremtidens velferdstjenester. 
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INVESTERINGER 2017-2019 I VEDTATTE ØKONOMIPLANER FOR 2016-2019 

 
Tabellene nedenfor viser planlagte prosjekter for 2017-2019 med tilhørende drifts-
konsekvenser (i 2016-kr) i SAS-kommunenes økonomiplaner. I forhold til 
investeringsoversiktene i økonomiplanene for 2016-2019 som ble vedtatt i desember 
i fjor er inneværende års investeringer (med tilhørende driftskonsekvenser) trukket ut.  
 
Investeringsprosjekter ekskl. selvkostområder: 
 

 
 
  

Investeringsprosjekter 2017-2019 i gjeldende økonomiplan for 2016-2019

(beløp i 1 000 2016-k r) 2017 2018 2019 2017-2019
Pro s je k te r (e ksk l. se lvko sto mr.)  Brt. N to . Drift  Brt. N to . Drift Brt. N to . Drift Brt. N to .

Se ntra la d minis tra s jo ne n
1 Lisenser toppdomene Exchange 400 400 400 400
2 Fabrikkoverhalte og/eller nye datamaskiner 320 320 320 320 640 640

Sum se ntra la d minis tra s jo ne n 320 320 720 720 1 040 1 040

Oppvekst og kunnskapsformål
3 Inventar og utstyr skole/barnehager 240 240 160 160 160 160 560 560
4 Prosjektering utvidelse/renovering Kodal skole 8 000 8 000 72 000 72 000 80 000 80 000
5 Stokke ungdomsskole, renovering/nybygg 1 55 211 55 211 25 630 25 630 80 841 80 841
6 Ny skole Arnadal 425 425 425 425
7 Miljørettet helsevern/utvikling av skoler og 3 000 3 000 100 3 000 3 000 200 3 000 3 000 300 9 000 9 000
8 Skoler - bygningsmessige elevtilpasninger 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000

Sum o p p ve kst o g  kunnska p 59 876 59 876 100 37 790 37 790 200 76 160 76 160 300 173 826 173 826

Helse, omsorg og sosial
9 Inventar og utstyr velferdsteknologi 240 240 240 240 160 160 640 640

10 Omsorgsboliger og dagsenter i Andebu 35 200 -16 730 35 200 -16 730
11 Sandefjord medisinske senter 30 000 17 000 -10 000 30 000 7 000
12 Nytt sykehjem 25 000 25 000 220 000 82 000 222 000 81 000 467 000 188 000
13 Omsorgsboliger Forsmann 3 30 000 13 300 30 000 13 300 -2 100 60 000 26 600
14 Bolig for psykisk utviklingshemmede 4 000 4 000 15 000 4 000 11 370 19 000 8 000
15 Legemiddelkabinett Nygård 1 500 1 500 100 100 100 1 500 1 500

Sum he lse , o mso rg  o g  so s ia l 125 940 44 310 100 265 240 89 540 100 222 160 81 160 9 370 613 340 215 010

Kultur, friluftsliv, by. og stedsutvikling
16 Brann- og alarmtiltak 2 500 2 500 2 500 2 500
17 Nye gravfelter 500 500 20 500 500 40 500 500 60 1 500 1 500
18 Oppgradering og rehabilitering av idrettsan 5 725 4 440 7 280 5 000 6 520 5 000 19 525 14 440
19 Opparbeidelse/rehabilitering av friområder 700 700 20 920 920 40 800 800 60 2 420 2 420
20 Utbedring av veier til friområder  1 400 1 400 1 400 1 400
21 Hjertnes kulturhus - oppgradering 3 600 3 600 2 150 2 150 1 500 1 500 7 250 7 250
22 Ishallen 22 000 13 500 300 600 600 22 000 13 500
23 ENØK-tiltak kirkebygg 2 300 2 300 -160 -160 -160 2 300 2 300
24 Heis menighetshuset 2 500 2 500 2 500 2 500

Sum kultur, fri lufts liv , b y- o g  s te d sutv ik ling 37 325 27 540 180 13 350 11 070 520 10 720 9 200 560 61 395 47 810

Miljø- og plansaker
25 Trafikksikkerhetstiltak 160 160 160 160 160 160 480 480
26 Trafikksikring 170 170 170 170 167 167 506 506
27 Veifornyelse 595 595 594 594 583 583 1 772 1 772
28 Bil og maskinpark - utskiftinger 8 385 7 495 10 090 8 635 9 115 7 840 27 590 23 970
29 Diverse tiltak vei/veilys 2 000 2 000 75 10 000 10 000 450 10 000 10 000 825 22 000 22 000
30 Trafikksikkerhetstiltak 500 500 500 500 500 500 1 500 1 500
31 Ringveien -  salg av eiendom etter utbygging -14 000 -14 000
32 Diverse mindre grunnkjøp 100 100 100 100 100 100 300 300
33 Klima- og energitiltak 1 200 1 200 -80 1 200 1 200 -160 1 200 1 200 -240 3 600 3 600
34 Brannoppgradering av kommunale bygg 700 700 700 700 700 700 2 100 2 100
35 Kjøp og salg av boliger 8 000 8 000 8 000 24 000

Sum miljø - o g  p la nsa ke r    (ekskl. selvkostomr.) 21 810 -1 081 -5 31 514 22 059 290 30 525 21 250 585 83 848 42 228

Næ ring sutv ik ling  o g  e ie nd o m
36 Intern oppfølging av investeringsprosjekt 730 730 730 730 716 716 2 177 2 177
37 Renholdsutvikling 85 85 85 85

Sum næ ring sutv ik ling  o g  e ie nd o m 815 815 730 730 716 716 2 262 2 262

Sum inv . m/d riftsko ns. (e ksk l. se lvk .o mr.) 246 086 131 781 375 349 344 161 909 1 110 340 281 188 486 10 815 935 711 482 176

Pro s je k te r fra  ø ko no mip la ne ne  i: Stokke Andebu Sandefjord
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Investeringsprosjekter innen selvkostområder og sum for samlede investeringer: 
 

 
 
 

(beløp i 1 000 2016-k r) 2017 2018 2019 2017-2019
Pro s je k te r inne n se lvko sto mrå d e t  Brt. N to . Drift  Brt. N to . Drift Brt. N to . Drift Brt. N to .

38 Forsterkning vannforsyning Kodal kirke 2 000 2 000 2 000 2 000
39 VIV omlegging hovedvannledn. Sentrum øst 500 500 500 500
40 Huslyveien 1 400 1 400 1 400 1 400
41 Øvre og nedre Fjellvang 1 000 1 000 1 000 1 000
42 Engveien 550 550 550 550
43 Holtebakken-Hareveien-Elgveien 2 500 2 500 2 600 2 600 5 100 5 100
44 Tiltak i hht lekkasjereduksjonsplan 500 500 500 500 1 000 1 000
45 V/A sanering Solnesveien (Melsomvik) 7 500 7 500 7 500 7 500 15 000 15 000
46 Utskiftning eternitt vann 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 9 000
47 Ny hovedvannledning Dalen-Gryte-Vennerød 350 350 4 000 4 000 4 000 4 000 8 350 8 350
48 Huslyveien avløp 2 200 2 200 2 200 2 200
49 V/A sanering avløp Fjellvang 1 500 1 500 1 500 1 500
50 V/A sanering avløp Engveien 850 850 850 850
51 Holtebakken-Hareveien-Elgveien avløp 4 000 4 000 3 800 3 800 7 800 7 800
52 Biologisk rensing, Vårnes 250 250 250 250
53 V/A sanering Solnesveien (Melsomvik) 2 500 2 500 2 500 2 500 5 000 5 000
54 Ny hovedledning avløp Fossnes-Vårnes 350 350 6 000 6 000 6 000 6 000 12 350 12 350
55 Bil og maskinpark - utskiftinger 5 250 3 800 2 000 1 875 3 330 2 825 10 580 8 500
56 Hovedplan vann - gjennomføring av tiltak 15 600 15 600 8 500 8 500 50 12 600 12 600 50 36 700 36 700
57 Hovedplan avløp - gjennomføring av tiltak 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 21 000 21 000
58 Renseanlegget - oppgradere pumpestasj. 500 500 500 500 500 500 1 500 1 500
59 Renseanlegget - nytt anlegg - planleggings 2 000 2 000 2 000 2 000
60 Renseanlegget - sekundærensekrav 12 000 12 000 26 000 26 000 23 000 23 000 61 000 61 000
61 Renseanlegget - slamanlegg 6 000 6 000 5 000 5 000 11 000 11 000

Sum inv . inne n se lvko sto mrå d e t 61 300 59 850 81 900 81 775 50 74 430 73 925 50 217 630 215 550

Pro s je k te r fra  ø ko no mip la ne ne  i: Stokke Andebu Sandefjord

Sum inv . m/d riftsko nse kve nse r 307 386 191 631 375 431 244 243 684 1 160 414 711 262 411 10 865 1 153 341 697 726
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FORORD 
 
Regnskapsrapporteringen i KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) skal gi informasjon 
om ressursbruk i kommuner (og fylkeskommuner) til flere brukere (eksterne), både 
kommuner, fylkeskommuner, departementer, andre statlige myndigheter, media og andre. 
Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal derfor skje i henhold til en felles standardisert 
kontoplan som gjelder for alle kommuner og fylkeskommuner, slik at det kan publiseres 
enhetlige og sammenlignbare regnskapsdata. 
 
Den obligatoriske kontoplanen deler bevilgningsregnskapet i drift og investering, 
funksjoner og arter (produksjons- og innsatsfaktor i form av inntekts- og utgiftstyper).  
 
I KOSTRA er utgangspunktet at kommunenes oppgaver og ressursbruk relateres til 
dekning av innbyggernes behov. Dette knytter oppgaver og ressursbruk til begrepene 
funksjoner og brukergrupper. Begrepet funksjon fokuserer på hvilke typer behov 
tjenestene skal dekke og hvilke grupper disse tjenestene primært henvender seg til. 
Funksjonsbegrepet er derfor uavhengig av hvilke typer tjenester kommunene har etablert, 
og hvordan tjenestene er organisert. 
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) har gruppert de ulike funksjonene i tjenesteområder og 
deltjenester, der også funksjoner knyttet til administrasjon, styring og fellesutgifter inngår. 
Disse tjenesteområdene er i denne rapporten kalt tjenesteytende funksjoner. Øvrige 
funksjoner er knyttet til det generelle finansierings- og finansområdet17. 
 
Basert på ureviderte, foreløpige KOSTRA-tall for 2015 er data for kommunene Stokke, 
Andebu og Sandefjord (SAS) sammenlignet med gjennomsnittet for KOSTRAs kommune-
gruppe 13 ”Store kommuner utenom de fire største byene”. Tjenestene til og innbyggerne 
på Vear er med i tallene for Stokke og SAS. Hensikten med KOSTRA-analysen er å gi 
leseren et fugleperspektiv på ressursbruken internt i den enkelte SAS-kommune, i gruppe 
13, samt å kunne foreta sammenlikninger mellom nevnte kommuner og grupper. 
 
Kommunenes viktigste oppgave er å gi innbyggerne velferdstjenester, og KOSTRA-
analysen kan derfor i neste omgang blant annet brukes til å identifisere tjenesteområder 
med tanke på eventuelle endringer av ressursinnsatsen i SAS-kommunene. Hvor mye 
kommunene bruker på de tjenesteytende funksjonene må sees i sammenheng med hva 
kommunen har til disposisjon fra det generelle finansierings- og finansområdet. 
 
Data i denne KOSTRA-analysen er basert på regnskaps- og tjenestedata fra den enkelte 
kommunekasse, ikke konserntall som også inngår i KOSTRA-publiseringen. 
Konserntallene inkluderer i tillegg til data fra kommunekassen, data fra interkommunale 
selskap (IKS), kommunale foretak (KF) og såkalte organisasjonsledd18. Konsern i denne 
sammenheng er dermed kommunen som juridisk person (se for øvrig kapittel 10 der 
virksomheter som inngår i konserntallene for SAS-kommunene i 2014 er vist). Andre 
foretakstyper, som aksjeselskap og stiftelser, inngår ikke i konsernregnskapet i henhold til 
KOSTRAs definisjoner. 
 
Dagens KOSTRA-data gir informasjon om ressursbruk og måler i liten grad resultatene 
knyttet til denne ressursbruken. Problemet er mangelen på objektive kvalitetsmål. Inntil en 

                                                 
17  F-800 Skatt på inntekt og formue, f-840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd, f-841 Kompensa-

sjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet, f-850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v., f-860 
Motpost avskrivninger, f-870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån), f-880 Interne finansieringstransaksjoner og f-
899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk. 

18  Sandefjord Distriktsrevisjon er et såkalt organisasjonsledd og inngår i sin helhet i konserntallene for Sandefjord. 
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endring finner sted vil hovedfokus i KOSTRA fortsatt være knyttet til ressursbruken. 
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1 KOSTRA – Kommunegruppe 13 
I denne analysen sammenlignes SAS-kommunene innbyrdes og med gruppe 13. 
Kommunegruppe 13 ble fra 2014 utvidet med 4 kommuner og består nå av 49 kommuner 
som per 31.12.2015 hadde mer enn 20.000 innbyggere. Byene Oslo, Bergen, Trondheim 
og Stavanger inngår ikke i gruppe 13. Kommunene er vist i tabell 1-1 med innbyggertall 
per 31.12.15: 
 

Tabell 1-1 

 
 
Gruppe 13 hadde per 31.12.2015 36,9 % av landets innbyggere. 
Gjennomsnittskommunen i gruppe 13 hadde om lag 39.000 innbyggere. 
 
Sandefjord har 2,4 % av samlet innbyggertall i gruppe 13. Stokke og Andebu hadde 
henholdsvis 11.657 (0,6 % av gruppe 13) og 5.937 innbyggere (0,3 % av gruppe 13) per 
31.12.2015, og i sum hadde SAS-kommunene 63.414 innbyggere (3,3 % av gruppe 13). 

2 Økonomisk oversikt 
I dette kapitlet analyseres og sammenlignes netto driftsutgifter på kommunenes ulike 
tjenesteområder (såkalte tjenesteytende funksjoner). Netto driftsutgifter viser 
driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder 
øremerkede tilskudd fra staten (ikke alle) og andre indirekte inntekter, er trukket i fra. 
 
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er det mest vanlige nøkkeltallet for å 
vurdere kommunenes finansielle stilling. Dette resultatet forteller om drifts- og 
finansinntektene er store nok til å dekke driftsutgiftene, renter og avdrag på lån, samt 
nødvendige avsetninger. Tidligere ble et netto driftsresultat på 3 % eller mer sett på som 
et tegn på sunn drift. Fra og med 2014 inntektsføres momsrefusjon knyttet til investeringer 
i investeringsregnskapet, og det tidligere normtallet for størrelsen på netto driftsresultat for 

Kommunegruppe 13 - sortert etter innbyggertall
K.nr. Kommune  Innbyggere K.nr. Kommune  Innbyggere K.nr. Kommune  Innbyggere 
0219 Bærum 122 348      1106 Haugesund 36 951        1124 Sola 26 096        
1001 Kristiansand 88 447        0230 Lørenskog 36 368        1833 Rana 26 039        
0106 Fredrikstad 78 967        0805 Porsgrunn 35 955        0626 Lier 25 731        
1102 Sandnes 74 820        0235 Ullensaker 34 189        1246 Fjell 24 870        
1902 Tromsø 73 480        0412 Ringsaker 33 597        1903 Harstad 24 695        
0602 Drammen 67 895        0104 Moss 32 182        1505 Kristiansund 24 526        
0220 Asker 60 106        0101 Halden 30 544        0625 Nedre Eiker 24 431        
0105 Sarpsborg 54 678        0213 Ski 30 261        0237 Eidsvoll 23 811        
0806 Skien 53 952        0502 Gjøvik 30 137        1714 Stjørdal 23 308        
0231 Skedsmo 52 522        0403 Hamar 30 120        0233 Nittedal 22 857        
1804 Bodø 50 488        0605 Ringerike 29 801        0904 Grimstad 22 550        
1504 Ålesund 46 747        1247 Askøy 28 380        1702 Steinkjer 21 781        
0706 Sandefjord 45 820        0501 Lillehammer 27 476        0722 Nøtterøy 21 621        
0906 Arendal 44 313        0701 Horten 27 178        0627 Røyken 21 492        
0709 Larvik 43 867        0604 Kongsberg 27 013        0427 Elverum 21 030        
0704 Tønsberg 42 276        0217 Oppegård 26 792        
1149 Karmøy 42 187        1502 Molde 26 732        Sum gruppe 13    1 921 427 
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kommunene er justert til 1,75 % 19. Netto driftsresultat sier noe om hvordan kommunene 
styrer økonomisk, eller hvorvidt kommunene setter tæring etter næring. 
 
Netto driftsresultat er et resultat av løpende driftsutgifter og -inntekter, samt resultat av 
eksterne finansposter. Brutto driftsresultat derimot, inkluderer ikke eksterne finansposter, 
men her inngår avskrivninger som en kostnad. 
 
KOSTRAs definisjon av netto driftsutgifter knyttet til de tjenesteytende funksjonene, svarer 
til brutto driftsresultat eksklusiv frie inntekter, eiendomsskatt og enkelte statstilskudd som 
ikke knyttes direkte til de tjenesteytende funksjonene. Ved sammenlikninger av 
kommunenes tjenestetilbud, uttrykt ved KOSTRAs definisjon av netto driftsutgifter, vil 
derfor inntektssiden ("generelle inntekter" i tabell 2-1) være førende for omfanget av det 
samlede tjenestetilbudet av den enkle grunn at rike kommuner har råd til mer enn fattige 
kommuner. 
 
Tabellen nedenfor viser en økonomisk oversikt over driftsregnskapet for SAS-kommunene 
og gruppe 13. I oversikten er inntekter og utgifter som inngår i brutto driftsresultat 
omgruppert i forhold til forskriftenes obligatoriske oversikt, slik at netto driftsutgifter til 
tjenesteytende funksjoner fremkommer på egen linje.  
 

Tabell 2-1 

 
 
* ”Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)” viser forskjellen i inntekter og utgifter per innbygger multiplisert 

med den angitte kommunes innbyggertall.  
 
Tabell 2-1 viser relativt store forskjeller innbyrdes i SAS-kommunenes netto driftsutgifter til 
tjenesteytende funksjoner per innbygger. Stokke lå 0,3 % over gruppe 13, Andebu lå 3,6 
% under gruppe 13, mens Sandefjord lå 6,2 % under gruppe 13. Dette innebærer at 
utgiftene i Stokke lå ca. 7 % over utgiftene i Sandefjord samtidig som de generelle 
inntektene bare var 1 % høyere. Andebus utgifter per innbygger lå mellom Stokke og 
Sandefjords, mens inntektene lå marginalt over inntektene i Stokke.  

                                                 
19  4 % for fylkeskommunene og 2 % for kommunesektoren samlet. 

Økonomisk oversikt - drift - 2015 Kr per innb. Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)
Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Andebu Sfj. SAS

Skatt på inntekt og formue 22 012 19 846 23 481 22 871 25 807 -44,2 -35,4 -106,6 -186,2
+ Rammetilskudd 24 557 28 424 23 562 24 200 21 842 31,6 39,1 78,8 149,5

Frie inntekter 46 569 48 270 47 043 47 071 47 649 -12,6 3,7 -27,8 -36,7
+ Eiendomsskatt 0 0 0 0 1 516 -17,7 -9,0 -69,5 -96,1
+ Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 28 -0,3 -0,2 -1,3 -1,8
+ Statstilsk. vedr. flyktn., øvrige gen. st.tilsk. 2 941 1 278 1 878 2 017 1 646 15,1 -2,2 10,6 23,5

Generelle driftsinntekter 49 510 49 547 48 921 49 088 50 839 -15,5 -7,7 -87,9 -111,0
- Nto dr.utg. tj.ytende funksj. (inkl. avskr.) 49 381 47 449 46 165 46 876 49 224 1,8 -10,5 -140,2 -148,9

Brutto driftsresultat 129 2 099 2 756 2 211 1 615 -17,3 2,9 52,3 37,8
+ Sum eksterne finansinntekter 501 1 747 4 169 3 268 1 946 -16,8 -1,2 101,8 83,8
- Sum eksterne finansutgifter 1 542 3 819 3 775 3 369 4 463 -34,0 -3,8 -31,5 -69,4
+ Motpost avskrivninger 2 389 2 280 1 775 1 935 2 749 -4,2 -2,8 -44,6 -51,6

Netto driftsresultat 1 477 2 307 4 925 4 046 1 847 -4,3 2,7 141,0 139,5
- Overført til investeringsregnskapet 0 52 1 698 1 232 278 -3,2 -1,3 65,1 60,5
+ Sum bruk av avsetninger 1 724 1 970 3 162 2 786 1 536 2,2 2,6 74,5 79,3
- Sum avsetninger (ekskl. o.f. inv.) 971 1 122 5 416 4 197 2 158 -13,8 -6,1 149,3 129,3

Regnskapsmessig mindreforbruk 2 230 3 102 974 1 404 947 15,0 12,8 1,2 29,0

Netto dr.utg. tj.ytende funksj. i % av G13 100,3 % 96,4 % 93,8 % 95,2 % 100,0 %

Merutg./mindreutg. i forhold til gr. 13 0,3 % -3,6 % -6,2 % -4,8 %
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Netto driftsresultat for SAS-kommunene var på 6,1 % (fremgår ikke av tabellen) som 
indikerer samlet sett en sunn drift. Netto driftsresultat for Stokke, Andebu og Sandefjord 
var på hhv. 2,2 %, 3,2 % og 7,5 %. Til sammenlikning hadde gruppe 13 et netto 
driftsresultat i 2015 på 2,7 %, dvs. over normtallet på 1,75 %. 
 
Viktigste forklaring bak SAS-kommunenes mindreutgifter til tjenesteproduksjonen er lave 
”generelle driftsinntekter”. Dette er først og fremst et resultat av at SAS ikke har inntekter 
fra eiendomsskatt. SAS-kommunene har høyere tilskudd til flyktninger20 og øvrige 
generelle statstilskudd, men korrigert for kompensasjonsstøtten til 
kommunesammenslåingen var inntekten 18,5 mill. kr (23,5-42,0) lavere enn i gruppe 13. 
Tilsvarende var korrigerte "generelle driftsinntekter" 153,0 mill. kr lavere enn i gruppe 13 
(111,0 + 42,0). Lave "generelle driftsinntekter" vil naturlig resultere i at kommunene over 
tid også har lave utgifter til det samlede tjenestetilbudet. 
 
SAS-kommunenes avskrivninger lå 51,6 mill. kr lavere enn snittet for gruppe 13. Dette kan 
gjenspeile et relativt lavt investeringsnivå sett over tid. Lave avskrivninger vil isolert sett 
gjenspeiles i høyere utgifter til vedlikehold, andre netto driftsutgifter og/eller lavere netto 
driftsutgifter til tjenesteytende funksjoner. 
 
SAS-kommunenes lave generelle driftsinntekter og lave avskrivninger, gir dermed isolert 
sett forventninger om at kommunenes netto driftsutgifter til tjenesteytende funksjoner i 
2015 ville ligge i intervallet 153,0-204,6 mill. kr ((111,0+42,0) mill. kr + 51,6 mill. kr) lavere 
enn snittet for gruppe 13. Regnskapet viser en mindreutgift på 148,9 mill. kr, dvs. relativt 
høye utgifter. 
 
Tabell 2-1 viser videre at alle SAS-kommunene til sammen hadde 111,0 mill. kr lavere 
generelle driftsinntekter enn gruppe 13. Sandefjords regnskapstall for 2015 er påvirket av 
at kompensasjonsstøtte fra staten på 42 mill. kr til etableringen av nye Sandefjord (inngår i 
linjen "Statstilskudd vedrørende flyktninger, generelle statstilskudd m.m.") er ført i 
regnskapet for Sandefjord (bare 2,2 mill. kr av dette ble brukt samme året (inngår i linjen 
"Netto dr.utgift tj.ytende funksjoner (inkl. avskr."). Resterende 39,8 mill. kr ble satt av til 
bruk i 2016 (og eventuelt senere). Uten SAS-tilskuddet ville de generelle driftsinntektene i 
SAS vært 153 mill. kr lavere enn snittet for gruppe 13. 
 
Netto driftsutgifter til tjenesteytende funksjoner i SAS lå 148,9 mill. kr lavere enn snittet for 
gruppe 13. Lave utgifter er generelt sett en konsekvens av lave inntekter. Internt i SAS er 
imidlertid utgiftene i Stokke relativt høye sett i forhold til de generelle inntektene (slår ut i 
form av et lavt brutto driftsresultat per innbygger).  
 
Som et viktig bidrag for å kunne nå målet om et likeverdig tjenestetilbud over hele landet 
foretas både en utgifts- og inntektsutjevning ved fordeling av rammetilskuddet til den 
enkelte kommune. Generelt sett er SAS-kommunenes frie inntekter lave i forhold til 
gjennomsnittet for landet (om lag 93 % i 2015), og også noe lavere enn gjennomsnittet for 
gruppe 13 (98,7 %). Via kostnadsnøkkelen i inntektssystemet er samlet utgiftsbehov i 
2015 i SAS beregnet å ligge 0,7 % under landsgjennomsnittet og 1,6 % over snittet for 
gruppe 1321 for de tjenesteområdene som rammetilskuddet skal dekke (barnehage, 
grunnskole, pleie og omsorg, sosialhjelp, barnevern, kommunehelse og administrasjon 
inkl. miljø og landbruk). Den enkelte kommunes beregnede utgiftsbehov er et resultat av 

                                                 
20  I 2015 var SAS-kommunenes tilskudd til flyktninger om lag 10 mill. kr lavere enn snittet for gruppe 13: Stokke 

hadde merinntekter på 10 mill. kr, Andebu og Sandefjord hadde mindreinntekter på hhv. 2 og 18 mill. kr. 
21  Kostnadsnøkkelen for tilskudd i 2016 som i stor grad er basert på data fra 2015. 
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forhold knyttet til innbyggernes alderssammensetning og strukturelle og sosiale forhold 
som kommunen selv ikke kan påvirke. Et høyere utgiftsbehov gir uttrykk for at det koster 
mer å gi et likeverdig tjenestetilbud til denne kommunens innbyggere enn til innbyggerne i 
en kommune med et lavere utgiftsbehov. 
 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter (inkl. avskrivninger) tilsier at kommunene måtte 
brukt 148,9 mill. kr mer for at utgiftene per innbygger i 2015 skulle være som for 
gjennomsnittet til gruppe 13. SASs høyere utgiftsbehov tilsier at kommunene minst måtte 
ha brukt ytterligere om lag 46 mill. kr22 (samlet 195 mill. kr) for at kommunene skulle 
kunne gi sine innbyggere et tjenestetilbud som var likeverdig med gjennomsnittet for den 
enkelte innbygger i gruppe 13 når det forventes at effektiviteten er om lag lik i 
kommunene. Lave utgifter henger naturlig sammen med SAS-kommunenes lave inntekter.  
 
Ingen av SAS-kommunene krever inn eiendomsskatt. For å styrke det samlede tjeneste-
tilbudet kan kommunene velge å kreve inn eiendomsskatt. I 2015 var det 29 av 49 
kommuner i gruppe 13 som krevde inn eiendomsskatt, og 59 % av innbyggerne i gruppe 
13 bodde i disse 29 kommunene. Gjennomsnittlig eiendomsskatt i disse kommunene 
utgjorde 2587 kr per innbygger. Omregnet til innbyggertallet i SAS tilsvarer dette 164,0 
mill. kr, fordelt på Stokke, Andebu og Sandefjord med hhv. 30,1 mill. kr, 15,4 mill. kr og 
118,5 mill. kr. 
 
Etterfølgende analyse søker å belyse SAS-kommunenes tjenester i forhold til hverandre 
og gruppe 13. Som et utgangspunkt vil det være naturlig å forvente at variasjoner i de 
ulike kommunenes netto driftsutgifter til tjenesteytende funksjoner vil gjenspeiles i 
tilsvarende variasjoner i disse kommunenes tjenester. 

3 KOSTRA – Netto driftsutgifter 
I denne rapporten analyseres kommunens ulike tjenesteområder. Tabell 3-1 viser netto 
driftsutgifter til tjenesteytende funksjoner totalt, i kroner per innbygger og som andel av 
samlede utgifter: 
 

Tabell 3-1 

 
 

                                                 
22  1,6 % av et utgiftsbehov per innbygger i gruppe 13 på 45.457 kr (46.494 kr/innb. i landet i 2015 * 0,9777) 

multiplisert med SAS-kommunenes 63.414 innbyggere. 

Netto driftsutgifter 2015
Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13

mill. kr Andel mill. kr Andel mill. kr Andel mill. kr Andel mill. kr Andel 
    Barnehage 86,3 15 % 43,3 15 % 316,5 15 % 446 15 % 15 007 16 %
    Grunnskole 147,9 26 % 76,8 27 % 537,8 25 % 763 26 % 23 396 25 %
    Pleie og omsorg 196,7 34 % 84,5 30 % 707,5 33 % 989 33 % 28 715 30 %
    Sosialtjenesten 26,0 5 % 8,3 3 % 103,6 5 % 138 5 % 4 397 5 %
    Barnevern 30,0 5 % 14,4 5 % 59,5 3 % 104 3 % 3 258 3 %
    Kommunehelse 20,8 4 % 12,6 4 % 86,9 4 % 120 4 % 4 027 4 %
    Administrasjon 53,4 9 % 30,2 11 % 140,9 7 % 225 8 % 6 576 7 %

Delsum 1 561,0 97 % 270,2 96 % 1 952,6 92 % 2 784 94 % 85 376 90 %
    Kultur 12,7 2 % 4,8 2 % 73,1 3 % 91 3 % 3 690 4 %
    Kirke 6,0 1 % 3,7 1 % 21,9 1 % 32 1 % 1 044 1 %
    Tekniske tjenester 17,4 3 % 7,4 3 % 45,1 2 % 70 2 % 3 593 4 %
    Øvrige tjenester    -21,5 -4 % -4,5 -2 % 22,5 1 % -3 0 % 877 1 %

Delsum 2 14,6 3 % 11,5 4 % 162,7 8 % 189 6 % 9 204 10 %
Sum alle tjenester 575,6 100 % 281,7 100 % 2 115,3 100 % 2 973 100 % 94 580 100 %
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SASs samlede netto driftsutgifter på 2 973 mill. kr svarer til 46 876 kr per innbygger 
(63 414 innbyggere) i tabell 2-1. Tjenesteområdene som inngår i delsum 1 omfattes av 
utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. 
 
Inntektsforskjeller er den viktigste forklaringen bak ulikheter i samlet tjenestetilbud. 
Kommunenes prioriteringer uttrykkes vanligvis i form av netto driftsutgifter per innbygger 
eller per innbygger i målgruppen. Netto driftsutgifter påvirkes av forhold som 
dekningsgrader, standard på tjenesten, produktivitet og/eller kvalitet og omfanget av 
brukerbetaling.  
 
Tabell 3-2 viser netto driftsutgifter per innbygger for SAS og gruppe 13 for de ulike 
tjenesteområdene, samt mer-/mindreutgifter i SAS-kommunene sett i forhold til 
utgiftsnivået per innbygger i gruppe 13. 
 

Tabell 3-2 

 
 
Tabell 3-2 viser at SAS i 2015 brukte 148,9 mill. kr mindre enn gruppe 13 (-2.348 kr per 
innbygger), tilsvarende 4,8 %. Utgiftene i Stokke lå over nivået i Sandefjord, Andebu og 
snittet for gruppe 13. Utgiftene i Stokke og Andebu ligger over snittet for SAS-
kommunene. 
 
Netto driftsutgifter per innbygger sier noe om hvor mye penger kommunen brukte på de 
ulike tjenesteområdene.  En del av nøkkeltallene i KOSTRA er knyttet opp mot antall 
personer i ulike alders-/målgrupper. Hensikten er å gi et bedre uttrykk for reelle forskjeller i 
tjenestetilbudet til den enkelte tjenestemottaker. Kvaliteten på disse nøkkeltallene vil 
imidlertid variere med graden av samsvar mellom antall personer i disse målgruppene og 
det faktiske antallet på tjenestemottakerne.  
 
Tabell 3-3 viser netto driftsutgifter per innbygger i angitt målgruppe for SAS og gruppe 13 
for de ulike tjenesteområdene, samt SASs mer-/mindreutgifter sett i forhold til utgiftsnivået 
per innbygger i målgruppen i gruppe 13 brukt på målgruppen i den enkelte SAS-kommune 
og i SAS samlet: 
 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS

Barnehage 7 405 7 290 6 906 7 034 7 810 -4,7 -3,1 -41,4 -49,2
Grunnskole 12 688 12 943 11 738 12 025 12 176 6,0 4,6 -20,1 -9,6
Pleie og omsorg 16 874 14 231 15 440 15 591 14 945 22,5 -4,2 22,7 41,0
Sosialtjenesten 2 228 1 406 2 260 2 174 2 289 -0,7 -5,2 -1,3 -7,3
Barnevern 2 570 2 423 1 298 1 637 1 696 10,2 4,3 -18,2 -3,7
Kommunehelse 1 786 2 129 1 897 1 898 2 096 -3,6 0,2 -9,1 -12,5
Administrasjon og styring 4 577 5 095 3 075 3 540 3 423 13,5 9,9 -15,9 7,5

Delsum 1 48 128 45 516 42 615 43 900 44 434 43,1 6,4 -83,3 -33,9
Kultur 1 087 811 1 596 1 429 1 921 -9,7 -6,6 -14,9 -31,2
Kirke 515 629 478 499 543 -0,3 0,5 -3,0 -2,8
Tekniske tjenester 1 493 1 252 985 1 103 1 870 -4,4 -3,7 -40,6 -48,6
Øvrige tjenester -1 843 -759 492 -54 456 -26,8 -7,2 1,6 -32,4

Delsum 2 1 253 1 933 3 551 2 977 4 790 -41,2 -17,0 -56,8 -115,0
Sum alle tjenester 49 381 47 449 46 165 46 876 49 224 1,8 -10,5 -140,2 -148,9

Utgifter i % av utgiftene i G13 100,3 % 96,4 % 93,8 % 95,2 % 100,0 % 0,3 % -3,6 % -6,2 % -4,8 %
Utgifter i % av utgiftene i sum SAS 105,3 % 101,2 % 98,5 % 100,0 % 105,0 % 5,3 % 1,2 % -1,5 % 0,0 %
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Tabell 3-3 

 
 
Tabell 3-3 viser at SAS i 2015 samlet brukte 148,7 mill. kr (tilsvarende 4,8 %) mindre enn 
disse kommunene ville brukt dersom utgiftene per innbygger i de angitte målgruppene 
hadde vært som i gruppe 13. Som angitt foran, er utgiftsbehovet i SAS ved bruk av 
rammetilskuddets kostnadsnøkkel anslått å ligge om lag 195 mill. kr under snittet for 
gruppe 13 (tilsvarende 6,2 %). 
 
Tabell 3-4 viser hvor mange innbyggere SAS og gruppe 13 har totalt og fordelt på ulike 
aldersgrupper, samt hvilken andel av samlet folkemengde i respektive kommuner disse 
aldersgruppene har: 
 

Tabell 3-4 

 
 
Tabell 3-5 viser for de samme aldergruppene hvor stor andelen i SAS er i forhold til 
samme andel i  
gruppe 13: 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2015
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.

Barnehage 127 876 116 347 128 118 126 826 130 371 -1,7 -5,2 -5,6 -12,5 1-5 år
Grunnskole 102 412 107 047 96 555 98 638 96 901 8,0 5,2 -5,5 7,7 6-15 år*
Pleie og omsorg 131 397 112 501 94 708 101 735 104 475 40,3 6,0 -73,0 -26,6 67 år *
Sosialtjenesten 3 584 2 256 3 786 3 600 3 760 -1,3 -5,6 0,7 -6,1 20-66 år
Barnevern 11 673 10 759 6 107 7 610 7 643 10,3 4,2 -15,0 -0,4 0-17 år
Kommunehelse 1 786 2 129 1 897 1 898 2 096 -3,6 0,2 -9,1 -12,5 Alle
Administrasjon og styring 4 577 5 095 3 075 3 540 3 423 13,5 9,9 -15,9 7,5 Alle

Delsum 1 65,5 14,7 -123,3 -43,1
Kultur 1 087 811 1 596 1 429 1 921 -9,7 -6,6 -14,9 -31,2 Alle
Kirke 515 629 478 499 543 -0,3 0,5 -3,0 -2,8 Alle
Tekniske tjenester 1 493 1 252 985 1 103 1 870 -4,4 -3,7 -40,6 -48,6 Alle
Øvrige tjenester -2 269 -884 142 -397 -33 -26,1 -5,0 8,1 -23,0 Alle

Delsum 2 -40,5 -14,8 -50,4 -105,7
Sum alle tjenester 25,0 -0,1 -173,7 -148,7

Innbyggere i SAS-kommunene og gruppe 13
Stokke Andebu Sandefjord SAS G13          

31.12.2015 Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel
  0-åringer 143      1 % 69       1 % 459      1 % 671      1 % 21 031      1 %
  1-5 år 675      6 % 372      6 % 2 470   5 % 3 517   6 % 115 110    6 %
  6-9 år 586      5 % 293      5 % 2 163   5 % 3 042   5 % 98 256      5 %
  6-15 år 1 441   12 % 738      12 % 5 595   12 % 7 774   12 % 240 984    13 %
  16 år og over 9 398   81 % 4 758   80 % 37 296 81 % 51 452 81 % 1 544 302 80 %
  18 år og over 8 919   77 % 4 526   76 % 35 448 77 % 48 893 77 % 1 469 557 76 %
  67 år og over 1 497   13 % 751      13 % 7 470   16 % 9 718   15 % 274 852    14 %
  67-79 år 1 117   10 % 523      9 % 5 320   12 % 6 960   11 % 195 724    10 %
  80 år og over 380      3 % 228      4 % 2 150   5 % 2 758   4 % 79 128      4 %
  20-66 år 7 247   62 % 3 699   62 % 27 350 60 % 38 296 60 % 1 169 420 61 %
  0-17 år 2 566   22 % 1 337   23 % 9 739   21 % 13 642 22 % 426 258    22 %
  Innbyggere i alt 11 657 100 % 5 937   100 % 45 820 100 % 63 414 100 % 1 921 427 100 %
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Tabell 3-5 

 
 
Den aldersmessige sammensetningen av innbyggere i Stokke, Andebu og Sandefjord er 
relativt ulik innbyrdes og i forhold til gruppe 13. Ulikhetene jevnes noe ut når SAS samlet 
sammenliknes med gruppe 13. De største ulikhetene er knyttet til de eldste eldre, men 
også andelen barn i barnehagealder har store variasjoner. Informasjonen som ligger i 
tabell 3-5 forklarer forskjellene mellom innholdet i tabell 3-2 (utgifter per innbygger) og 3-3 
(utgifter per innbygger i angitt målgruppe). For eksempel viser tabell 3-2 og 3-3 at: 
 
- SASs utgifter til barnehage var 49,2 mill. kr (10 %) lavere enn i gruppe 13 når 

utgangspunktet er utgift per innbygger. Andelen innbyggere 1-5 år i SAS er imidlertid 
bare 93 % av tilsvarende andel i gruppe 13. Med utgangspunkt i målgruppen 1-5 år, lå 
pengebruken i SAS dermed "bare" 12,5 mill. kr (3 %) lavere enn snittet i gruppe 13.  

 
- SASs utgifter til pleie og omsorg var 41,0 mill. kr (4 %) høyere enn i gruppe 13 når 

utgangspunktet er utgift per innbygger. Andelen innbyggere over 67 år i SAS er 
imidlertid 107 % av tilsvarende andel i gruppe 13. Med utgangspunkt i målgruppen 67 
år og over, lå pengebruken i SAS dermed likevel 26,6 mill. kr (3 %) under snittet i 
gruppe 13. 

 
Jo større avvik det er mellom andel innbyggere i SAS-kommunene samlet eller enkeltvis 
for en gitt målgruppe og tilsvarende andel for gruppe 13, desto større forskjell vil det være 
mellom mer-/mindreutgiftene som vises i tabell 3-2 og 3-3. For tjenesteområder som har 
innbyggere som målgruppe, er mer-/mindreutgiftene i tabell 3-2 og 3-3 like. 

4 Barnehager 
Tabell 4-1 viser antall kommunale og private barnehager i SAS i 2015. Åpne barnehager 
inngår i de kommunale: 
 

Tabell 4-1 
Kommunale og private barnehager

Stokke Andebu Sandefjord SAS
Kommunale 7 5 14 26
Private 5 1 32 38
Sum barnehager 12 6 46 64  

 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til barnehage var 446 mill. kr i 2015. Tabellene 4-2 

Andel innbyggere i SAS-kommunene ift. andel innb. i gruppe 13
31.12.2015 Stokke Andebu Sfj. SAS Relevant for

  0-åringer 112 % 106 % 92 % 97 % Barnehager
  1-5 år 97 % 105 % 90 % 93 % Barnehager
  6-9 år 98 % 97 % 92 % 94 % SFO
  6-15 år 99 % 99 % 97 % 98 % Grunnskole
  16 år og over 100 % 100 % 101 % 101 % Voksenoppl.
  18 år og over 100 % 100 % 101 % 101 % PLO (aktivisering)
  67 år og over 90 % 88 % 114 % 107 % Pleie og omsorg
  67-79 år 94 % 86 % 114 % 108 % Pleie og omsorg
  80 år og over 79 % 93 % 114 % 106 % Pleie og omsorg
  20-66 år 102 % 102 % 98 % 99 % Sosialtjenesten
  0-17 år 99 % 102 % 96 % 97 % Barnevern
  Innbyggere i alt 100 % 100 % 100 % 100 % Alle
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og 4-3 
viser hhv. utgifter med utgangspunkt i netto driftsutgifter per innbygger og per innbygger 1-
5 år, fordelt på de funksjonene som inngår i tjenesteområdet: 
 
 

Tabell 4-2 

 
 

Tabell 4-3 

 
 
Sandefjords utgifter til førskole i 2014 inneholder periodiserte utgifter på 8,5 mill. kr som 
tilskudd til private barnehager mer enn avregningen for samme år viste behov for. 
Tabellene 4-4 og 4-5 er derfor korrigert ved å øke utgiftene for 2015 tilsvarende. Korrigert 
som angitt har SAS hatt følgende netto driftsutgifter til barnehager: 
 

Tabell 4-4 

 
 
Tabell 5-2 viser at SASs utgifter til barnehage målt per innbygger varierte innbyrdes med 
4 % -enheter og at de samlet lå 40,7 mill. kr. under snittet for gruppe 13, tilsvarende 8 % 
(9 % -enheter). 
 

Tabell 4-5 

 
 
Tabell 4-4 viser at SAS hadde relativt lave utgifter til barnehageformål. Dette er også 
naturlig å forvente ettersom SAS har 7 % færre innbyggere i aldergruppen 1-5 år (93 %). 
Tabell 3-5 viser at Stokke, Andebu og Sandefjord hadde hhv. 97 %, 105 % og 90 % av 
tilsvarende andel i gruppe 13. 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Førskole 6 219 5 981 6 110 6 118 6 841 -7,3 -5,1 -33,5 -45,9
Styrket tilbud til førskolebarn 580 626 607 603 589 -0,1 0,2 0,8 0,9
Førskolelokaler og skyss 605 684 190 312 380 2,6 1,8 -8,7 -4,3
Sum barnehage 7 405 7 290 6 906 7 034 7 810 -4,7 -3,1 -41,4 -49,2
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 105 % 104 % 98 % 100 % 111 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2015
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.
Førskole 107 407 95 454 113 343 110 312 114 199 -4,6 -7,0 -2,1 -13,7 1-5 år
Styrket tilbud til førskolebarn 10 021 9 984 11 252 10 881 9 834 0,1 0,1 3,5 3,7 1-5 år
Førskolelokaler og skyss 10 447 10 909 3 523 5 633 6 338 2,8 1,7 -7,0 -2,5 1-5 år
Sum barnehage 127 876 116 347 128 118 126 826 130 371 -1,7 -5,2 -5,6 -12,5
Sum utgifter i % av utgiftene i SAS 101 % 92 % 101 % 100 % 103 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Førskole (korrigert) 6 219 5 981 6 295 6 252 6 841 -7,3 -5,1 -25,0 -37,4
Styrket tilbud til førskolebarn 580 626 607 603 589 -0,1 0,2 0,8 0,9
Førskolelokaler og skyss 605 684 190 312 380 2,6 1,8 -8,7 -4,3
Sum barnehage 7 405 7 290 7 092 7 168 7 810 -4,7 -3,1 -32,9 -40,7
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 103 % 102 % 99 % 100 % 109 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2015
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.
Førskole (korrigert) 107 407 95 454 116 785 112 729 114 199 -4,6 -7,0 6,4 -5,2 1-5 år
Styrket tilbud til førskolebarn 10 021 9 984 11 252 10 881 9 834 0,1 0,1 3,5 3,7 1-5 år
Førskolelokaler og skyss 10 447 10 909 3 523 5 633 6 338 2,8 1,7 -7,0 -2,5 1-5 år
Sum barnehage 127 876 116 347 131 559 129 243 130 371 -1,7 -5,2 2,9 -4,0
Sum utgifter i % av utgiftene i SAS 99 % 90 % 102 % 100 % 101 %
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Tabell 4-5 viser at SASs utgifter til barnehage målt per 1-5 år varierte innbyrdes med 12 % 
-enheter og at utgiftene samlet lå 4,0 mill. kr under snittet for gruppe 13, tilsvarende 1 %.  
Lave dekningsgrader (andel barn med barnehageplass) forklarer mye av de lave utgiftene 
i Andebu. 
 
Ordinært tilskudd til private barnehager inkluderer kompensasjon for både driftsutgifter til 
lokaler og kapitalkostnader. Tilskuddet føres i sin helhet på funksjonen førskole. For 
kommunale barnehager føres driftsutgifter til lokaler på funksjonen førskolelokaler og 
skyss, mens kommunens kapitalkostnader inngår i funksjonene for finans og finansiering. 
SAS har en større andel barn som går i private barnehager enn gjennomsnittet for gruppe 
13. SASs utgifter til funksjonen førskole vil derfor inkludere utgifter som for gruppe 13 vil 
ligge på funksjonen førskolelokaler og skyss, og pga. føringen knyttet til kapitalkostnadene 
vil SAS ha utgifter til tjenesteområdet barnehage som gruppe 13 vil ha som del av sine 
utgifter under finans og finansiering. 

o Sluttkommentar barnehager 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til barnehage var i 2015 på 446 mill. kr, eller 455 
mill. kr etter en korreksjon på 8,5 mill. kr knyttet til avregning av tilskudd til private for 
2014. Disse korrigerte netto driftsutgiftene er 40,7 mill. kr (8 %) lavere enn i gruppe 13 når 
det tas utgangspunkt i kr per innbygger. SAS-kommunenes andel innbyggere 1-5 år ligger 
7 % lavere enn i gruppe 13. Basert på denne innbyggergruppen viser tallene en korrigert 
mindreutgift på 4,0 mill. kr (1 %). 
 
Kostnadsnøkkelen for barnehage består i 2016 av følgende kriterier med vekter: 

innbyggere 2-5 år  ca. 71 % 
antall barn 1 år uten kontantstøtte  ca. 18 % 
innbyggere over 16 år med høyere utdanning ca. 11 % 

 
Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til barnehager i SAS beregnet å 
ligge 8,5 % lavere enn snittet for gruppe 13. Dvs. at SAS-kommunenes relative andel i 
målgruppen innbyggere 1-5 år i stor grad gir uttrykk for utgiftsbehovet lagt til grunn for 
rammetilskuddet. Rammetilskuddets kostnadsnøkkel indikerer et utgiftsbehov som ligger 
om lag 42 mill. kr under gruppe 13, mens de reelle, korrigerte utgiftene lå 40,7 mill. kr 
under gruppe 13. 

5 Grunnskole 
Tabell 5.1 viser antall skoler i SAS med tilhørende antall elever: 
 

Tabell 5-1 

 
 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til grunnskole var 763 mill. kr i 2015. Tabellene 5-2 

Antall kommunale grunnskoler med tilhørende elever i 2015
Stokke Andebu Sandefjord SAS

Barneskoler               (1.-7. trinn) 3 3 14 20
Ungdomsskoler       (8.-10. trinn) 1 1 4 6
Ramsum skole           (1.-4. trinn) 1 1
Vear skole                (1.-10. trinn) 1 1
Sum skoler 6 4 18 28

Antall elever (vektet) 1395 746 5175 7316
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og 5-3 
viser hhv. utgifter med utgangspunkt i netto driftsutgifter per innbygger og per innbygger 6-
15 år, fordelt på de funksjonene som inngår i tjenesteområdet (6-9 år for SFO og 16 år og 
over for voksenopplæring). 
 

Tabell 5-2 

 
 
Tabell 5-2 viser at SASs utgifter til grunnskole målt per innbygger varierte innbyrdes med 
10 % -enheter og at de samlet lå 9,6 mill. kr under snittet for gruppe 13, tilsvarende 1 %. 
 

Tabell 5-3 

 
 
Tabell 5-3 viser at SASs utgifter til grunnskole målt per innbygger i målgruppen for 
grunnskoletilbudet varierte innbyrdes med 11 % -enheter og at utgiftene samlet lå 7,7 mill. 
kr over snittet for gruppe 13, tilsvarende 2 %. Tabell 3-5 viser at Stokke, Andebu, 
Sandefjord og SAS sine andeler innbyggere 6-15 år lå hhv. på 99 %, 99 %, 97 % og 98 % 
av tilsvarende andel i gruppe 13.  
 
Kommunene har ansvaret for å gi innbyggere i alderen 6-15 år grunnskoleundervisning, 
men de finansierer undervisningen til elever som går i statlige og private grunnskoler 
gjennom et trekk i rammetilskuddet, dvs. lavere frie inntekter. Hvert år blir derfor samlet 
rammetilskudd til kommunene korrigert for kostnader knyttet til endringer i tallet på elever i 
private og statlige skoler på landsbasis23. I tillegg blir det gjort en omfordeling mellom 
kommunene der innbyggertilskuddet blir omfordelt ut fra antallet elever den enkelte 
kommune har i private og statlige grunnskoler. Omfordelingen er todelt: beregnet kostnad 
knyttet til den enkelte kommunes elever i private og statlige grunnskoler medfører et trekk 
i rammetilskuddet (som om kommunen hadde fått regning per elev), mens samlet trekk for 
alle kommuner blir tilbakeført den enkelte kommune etter kommunens andel av samlet 
utgiftsbehov (viser hva kommunen ville fått i ekstra tilskudd dersom kommunene hadde 
hatt fått regning for elever i private og statlige grunnskoler og betalt direkte til skolene). 
 
Andelen elever i kommunal grunnskole var for Stokke, Andebu, Sandefjord og SAS samlet 

                                                 
23  Total inntektsramme til kommunene blir justert med 80 % av gjennomsnittskostnadene per nye elev i privat og 

statlig grunnskole per elev. 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Grunnskoleundervisning 10 374 10 445 9 577 9 805 9 633 8,6 4,8 -2,6 10,9
Skolelokaler 1 577 1 800 1 679 1 672 2 008 -5,0 -1,2 -15,1 -21,3
Skoleskyss 311 502 126 195 178 1,5 1,9 -2,4 1,1
Skolefritidstilbud 144 224 145 153 121 0,3 0,6 1,1 2,0
Voksenopplæring 281 -28 210 201 235 0,5 -1,6 -1,2 -2,2
Sum grunnskole 12 688 12 943 11 738 12 025 12 176 6,0 4,6 -20,1 -9,6
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 106 % 108 % 98 % 100 % 101 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2015
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.
Grunnskoleundervisning 83 920 84 026 78 434 79 982 76 810 10,2 5,3 9,1 24,7 6-15 år
Skolelokaler 12 760 14 480 13 749 13 635 16 012 -4,7 -1,1 -12,7 -18,5 6-15 år
Skoleskyss 2 516 4 041 1 033 1 594 1 422 1,6 1,9 -2,2 1,3 6-15 år
Skolefritidstilbud 2 867 4 536 3 080 3 179 2 364 0,3 0,6 1,5 2,5 6-9 år
Voksenopplæring 349 -35 258 248 293 0,5 -1,6 -1,3 -2,3 16 år +
Sum grunnskole 102 412 107 047 96 555 98 638 96 901 8,0 5,2 -5,5 7,7
Sum utgifter i % av utgiftene i SAS 104 % 109 % 98 % 100 % 98 %
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på hhv. 96,8 %, 101,1 % 24, 92,5 % og 94,1 %. Tilsvarende andel for gruppe 13 var 95,6 
%. Kommunenes trekk i rammetilskuddet for 2016 er basert på elevtallet i private og 
statlige skoler per 1. oktober 2014. Gruppe 13 hadde et netto trekk på om lag 1 kr per 
innbygger. I forhold til gruppe 13, hadde SAS-kommunene et samlet netto trekk på 12,9 
mill. kr, fordelt med 0,9 mill. kr på Andebu og 12,1 mill. kr på Sandefjord, mens Stokke 
hadde et netto tilskudd på 23.000 kr (omregnet til kommunenes innbyggertall). Alt annet 
likt, burde kommunene derfor forventes å ha minst 12,9 mill. kr lavere utgifter til 
grunnskole enn gruppe 13 når målgruppen er innbyggere 6-15 år, og kommunenes 
utgifter burde ligget på nivået for gruppe 13 når målgruppen er elever i kommunale 
grunnskoler. Netto driftsutgifter per elev i kommunal grunnskole er vist i tabell 5-3. Tabell 
5-5 skiller seg fra tabell 5-4 ved at innbyggere 6-15 år er erstattet med elever i kommunal 
grunnskole som målgruppe for grunnskoleundervisning, skolelokaler og skoleskyss, mens 
det ikke er foretatt endringer i målgruppen for skolefritidstilbud og voksenopplæring: 
 

Tabell 5-4 

 
 
Tabell 5-4 viser at SAS-kommunenes utgifter til grunnskole målt per elev i kommunal 
grunnskole varierte innbyrdes med bare 1 % -enhet og at de samlet lå 3 % -enheter over 
snittet for gruppe 13, tilsvarende 19,3 mill. kr. Sammenlignet med gruppe 13 har alle SAS-
kommunene høye utgifter til grunnskoleundervisning (høyest i Stokke, lavest i Andebu, 
målt per elev) og lave utgifter til skolelokaler(lavest i Stokke og høyest i Sandefjord, målt 
per elev). Ulikheter i kommunenes strukturelle forhold viser seg bl.a. ved at Stokke og 
Andebu har høye utgifter til skoleskyss mens Sandefjord har lave utgifter. 

o Sluttkommentar grunnskole 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til grunnskole var i 2015 på 763 mill. kr. Dette er 9,6 
mill. kr (1 % -enhet) mindre enn snittet i gruppe 13 når det i utgangspunktet måles per 
innbygger. Kommunenes andel innbyggere 6-15 år ligger 2 % lavere enn i gruppe 13, og 
målt for denne gruppen (gjelder ikke SFO og voksenopplæring) viser tallene en merutgift 
for SAS på 7,7 mill. kr (2 %).  
 
SAS-kommunenes andel innbyggere 6-15 år som går i kommunale grunnskoler utgjør 
94,1 % mot 95,6 % i gruppe 13. Målt med utgangspunkt i kr per elev i kommunal 
grunnskole (gjelder ikke SFO og voksenopplæring) viser tallene at utgiftene i SAS ligger 
19,3 mill. kr (3 %) høyere enn snittet i gruppe 13. 
 
Kostnadsnøkkelen for grunnskole består i 2016 av følgende kriterier med vekter: 

innbyggere 6-15 år ca. 90 % 
reiseavstander ca.   5 % 
basistillegg  ca.   2 % 
innvandrere 6-15 år og norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 årca.   3 % 

                                                 
24  Andebus innbyggere 6-15 år falt gjennom 2015 fra 751 per 1.1.2015 til 738 per 31.12.2015. Dermed kan vektet 

andel elever i kommunal grunnskole være høyere enn antall innbyggere 6-15 år per 31.12.2015. 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per elev i kommunal grunnskole (vektet) - 2015
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.
Grunnskoleundervisning 86 687 83 125 84 800 84 989 80 319 8,9 2,1 23,2 34,2 elever
Skolelokaler 13 181 14 324 14 865 14 489 16 743 -5,0 -1,8 -9,7 -16,5 elever
Skoleskyss 2 599 3 997 1 117 1 694 1 487 1,6 1,9 -1,9 1,5 elever
Skolefritidstilbud 2 867 4 536 3 080 3 179 2 364 0,3 0,6 1,5 2,5 6-9 år
Voksenopplæring 349 -35 258 248 293 0,5 -1,6 -1,3 -2,3 16 år +
Sum grunnskole 105 683 105 948 104 121 104 598 101 207 6,3 1,2 11,8 19,3
Sum utgifter i % av utgiftene i SAS 101 % 101 % 100 % 100 % 97 %
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Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til grunnskolen i SAS-kommunene 
beregnet å ligge 1,7 % lavere enn snittet for gruppe 13. Dvs. at SAS-kommunenes relative 
andel i målgruppen innbyggere 6-15 år i stor grad gir uttrykk for utgiftsbehovet lagt til 
grunn for rammetilskuddet (før korrigering for elever i private og statlige skoler).25 
Rammetilskuddets kostnadsnøkkel indikerer et utgiftsbehov som ligger om lag 13 mill. kr 
under gruppe 13, mens de reelle utgiftene lå 9,6 mill. kr under gruppe 13. 
 
Kostnadsnøkkelen fanger ikke opp kommunenes ulike andeler av innbyggere 6-15 år som 
går i statlige og private skoler. På den annen side hadde SAS-kommunene et trekk i 
rammetilskuddet knyttet til elever i statlige og private skoler på 12,9 mill. kr mer enn snittet 
for gruppe 13. Dette, sammen med kostnadsnøkkelens beregnede utgiftsbehov, indikerer 
et utgiftsbehov i SAS som ligger om lag 26 mill. kr (13 mill. kr + 12,9 mill. kr) under snittet 
for gruppe 13. Til sammenligning lå SAS-kommunenes reelle utgifter 9,6 mill. kr under 
gruppe 13, eller om lag 16 mill. kr høyere enn beregningene lagt til grunn for SAS-
kommunenes rammetilskudd. 

6 Pleie og omsorg 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til pleie og omsorg var 989 mill. kr i 2015. Tabellene 
6-1 og 6-2 viser hhv. utgifter med utgangspunkt i netto driftsutgifter per innbygger og per 
innbygger 67 år og over, fordelt på de funksjonene som inngår i tjenesteområdet: 

 
Tabell 6-1 

 
 
Tabell 6-1 viser at SASs utgifter til pleie og omsorg målt per innbygger varierte innbyrdes 
med 17 % -enheter og at utgiftene samlet lå 41,0 mill. kr over snittet for gruppe 13, 
tilsvarende 4 %. 
 

                                                 
25  I tillegg til tjenesteområdene vist i tabellene 5-1 til 5-3 inngår f-383 Musikk- og kulturskoler i begrepet grunnskole 

som omfattes av utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. I denne rapporten inngår f-383 i Kultur. Netto driftsutgifter i 
SAS til f 383 Musikk- og kulturskoler utgjør 11 % av utgifter til kultur og 1,4 % av utgiftene til grunnskole. 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Helse- og omsorgstjenester i institusjon 4 165 5 984 5 780 5 502 5 701 -17,9 1,7 3,6 -12,6
Institusjonslokaler 517 668 527 539 810 -3,4 -0,8 -12,9 -17,2
Helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende 10 998 7 156 8 169 8 594 7 619 39,4 -2,7 25,2 61,9
Aktiviserings- og servicetj. o.f. eldre og 
pers. med funk.nedsettelser 1 287 263 1 094 1 052 853 5,1 -3,5 11,0 12,6
Medfinansiering somatiske tjenester 0 129 -14 2 4 0,0 0,7 -0,8 -0,1
Tilbud om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold i kommunene -92 30 -116 -98 -42 -0,6 0,4 -3,4 -3,6
Sum pleie og omsorg 16 874 14 231 15 440 15 591 14 945 22,5 -4,2 22,7 41,0
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 108 % 91 % 99 % 100 % 96 %
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Tabell 6-2 

 
 
Tabell 6-2 viser at SASs utgifter til pleie og omsorg målt per innbygger 67 år og over 
varierte innbyrdes med 36 % -enheter og at utgiftene samlet lå 26,6 mill. kr under snittet 
for gruppe 13, tilsvarende 3 %.  
 
Når utgiftene måles per innbygger 67 år og over i stedet for per innbygger, endres bildet 
av kommunens ressursinnsats vesentlig ettersom SAS-kommunene samlet har 7 % flere 
personer i denne gruppen enn snittet i gruppe 13 (Stokke har 10 % færre, Andebu har 12 
% færre og Sandefjord har 14 % flere, jf. tabell 3-5). På den annen side kan det stilles 
spørsmål om hvor god målgruppen 67 år og over er i forhold til de reelle 
tjenestemottakerne. Dette gjelder særlig helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 
ettersom om lag halvparten av mottakerne av disse tjenestene i 2015 var under 67 år. 
Andelen tjenestemottakere under 67 år har vært økende over flere år.  
 
Etter ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede som ble gjennomført 
tidlig på 1990-tallet, overtok 33 kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende 
i andre kommuner. Disse kommunene mottar et såkalt vertskommunetilskudd som 
kompensasjon for de beboere som valgte å bli boende i den tidligere 
institusjonskommunen. Tilskudd fordeles iht. antall gjenværende vertskommunebeboere. 
Stokke mottok i 2015 et tilskudd på 7,2 mill. kr for fem beboere, og åtte gruppe 13-
kommuner mottok til sammen 248,8 mill. kr. Tabell 6-3 viser netto driftsutgifter målt per 
innbygger 67 år og eldre korrigert for vertskommunetilskuddet (trukket ut av helse- og 
omsorgstjenester til hjemmeboende): 
 

Tabell 6-3 

 
 
Korreksjonen for vertskommunetilskudd har liten innvirkning på SAS-kommunenes 
samlede ressursinnsats i forhold til gruppe 13 (mindreforbruket i SAS reduseres med 1,6 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2015
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.
Helse- og omsorgstjenester i institusjon 32 432 47 309 35 455 35 905 39 854 -11,1 5,6 -32,9 -38,4 67 år +
Institusjonslokaler 4 023 5 281 3 235 3 515 5 662 -2,5 -0,3 -18,1 -20,9 67 år +
Helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende 85 639 56 574 50 107 56 080 53 259 48,5 2,5 -23,5 27,4 67 år +
Aktiviserings- og servicetj. o.f. eldre og 
pers. med funk.nedsettelser 10 022 2 079 6 709 6 861 5 961 6,1 -2,9 5,6 8,7 67 år +
Medfinansiering somatiske tjenester 0 1 020 -84 15 28 0,0 0,7 -0,8 -0,1 67 år +
Tilbud om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold i kommunene -718 238 -714 -641 -290 -0,6 0,4 -3,2 -3,4 67 år +
Sum pleie og omsorg 131 397 112 501 94 708 101 735 104 475 40,3 6,0 -73,0 -26,6
Sum utgifter i % av utgiftene i SAS 129 % 111 % 93 % 100 % 103 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2015
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Korr. for vertskomm.tilskudd Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.
Helse- og omsorgstjenester i institusjon 32 432 47 309 35 455 35 905 39 854 -11,1 5,6 -32,9 -38,4 67 år +
Institusjonslokaler 4 023 5 281 3 235 3 515 5 662 -2,5 -0,3 -18,1 -20,9 67 år +
Helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende 80 834 56 574 50 107 55 340 52 354 42,6 3,2 -16,8 29,0 67 år +
Aktiviserings- og servicetj. o.f. eldre og 
pers. med funk.nedsettelser 10 022 2 079 6 709 6 861 5 961 6,1 -2,9 5,6 8,7 67 år +
Medfinansiering somatiske tjenester 0 1 020 -84 15 28 0,0 0,7 -0,8 -0,1 67 år +
Tilbud om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold i kommunene -718 238 -714 -641 -290 -0,6 0,4 -3,2 -3,4 67 år +
Sum pleie og omsorg 126 593 112 501 94 708 100 995 103 570 34,5 6,7 -66,2 -25,0
Sum utgifter i % av utgiftene i SAS 125 % 111 % 94 % 100 % 103 %
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mill. kr både for tjenestene til hjemmeboende og til pleie og omsorg i alt). Internt mellom 
SAS-kommunene bidrar korrigeringen til å redusere de store forskjellene mellom 
ressursinnsatsen i Stokke på den ene siden og Andebu og Sandefjord på den andre 
siden. Tabell 6-4 illustrerer ulikhetene i tabell 6-3 ved at de korrigerte utgiftene per 
innbygger 67 år og over er uttrykt i prosent av utgiftene i SAS: 
 

Tabell 6-4 

 
 
Det meste av utgiftene innenfor pleie- og omsorgstjenestene går til beboere på institusjon 
og hjemmeboende. Tabell 6-3 viser at SAS samlet brukte 59 mill. kr (13 %) mindre enn 
gruppe 13 til beboere på institusjon (tjenester og lokaler). Det er store relative forskjeller 
mellom Stokke, Andebu og Sandefjord. Innen institusjonstjenesten bruker det å være stor 
grad av samvariasjon mellom utgifter og antall plasser. Tabell 6-3 viser videre at SAS 
samlet brukte 29 mill. kr (6 %) mer enn gruppe 13 på helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende. Også her er det store relative forskjeller mellom SAS-kommunene. 
Forskjellen er spesielt stor mellom utgiftsnivået i Stokke og Sandefjord. Stokkes utgifter lå 
her 46 % over snittet for SAS, mens Sandefjord lå 9 % under snittet for SAS. Disse 
forskjellene er betydelig større enn det som eventuelt skulle kunne forklares ved at brukt 
målgruppe har noe svekket relevans som målgruppe for hjemmetjenestene. 
 
Kommunene hadde ansvar for medfinansiering av somatiske tjenester i årene 2012-2014, 
og tallene for 2015 vil i hovedsak gjelde etteroppgjør/avregninger mellom kommuner og 
sykehus/foretak.  
 
Akutthjelp i helse- og omsorgstjenesten (tidl. øyeblikkelige hjelp) innføres som en 
lovpålagt oppgave for kommunene fra 2016. Tjenesten har i ulik grad blitt faset inn av 
kommunene i perioden 2012-2015 

o Sluttkommentar pleie og omsorg 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til pleie og omsorg var i 2015 på 989 mill. kr. Dette 
er 41,0 mill. kr (4 %) mer enn i gruppe 13 når utgangspunktet er kr per innbygger. 
Kommunenes andel innbyggere 67 år og over ligger 7 % høyere enn i gruppe 13, og målt 
for denne gruppen viser tallene en mindreutgift for SAS 26,6 mill. kr (3 %). 
 
Kostnadsnøkkelen for pleie og omsorg består i 2016 av følgende kriterier med vekter: 

innbyggere 0-66 år  ca. 12 %  
innbyggere 67-79 år  ca. 11 % 
innbyggere 80-89 år  ca. 20 % 
innbyggere 90 år og over ca. 14 % 
psykisk utviklingshemmede over 16 år ca. 14 % 
ikke-gifte 67 år og over  ca. 13 % 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2015
NDU (kr / innb. i målgr. i % av SAS) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Korr. for vertskomm.tilskudd Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.
Helse- og omsorgstjenester i institusjon 90 % 132 % 99 % 100 % 111 % -11,1 5,6 -32,9 -38,4 67 år +
Institusjonslokaler 114 % 150 % 92 % 100 % 161 % -2,5 -0,3 -18,1 -20,9 67 år +
Helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende 146 % 102 % 91 % 100 % 95 % 42,6 3,2 -16,8 29,0 67 år +
Aktiviserings- og servicetj. o.f. eldre og 
pers. med funk.nedsettelser 146 % 30 % 98 % 100 % 87 % 6,1 -2,9 5,6 8,7 67 år +
Medfinansiering somatiske tjenester 0 % 6980 % -572 % 100 % 195 % 0,0 0,7 -0,8 -0,1 67 år +
Tilbud om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold i kommunene 112 % -37 % 111 % 100 % 45 % -0,6 0,4 -3,2 -3,4 67 år +
Sum pleie og omsorg 125 % 111 % 94 % 100 % 103 % 34,5 6,7 -66,2 -25,0
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dødelighet  ca. 13 % 
reiseavstander    ca.   2 % 
basistillegg  ca.   1 % 

 
Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til pleie og omsorg i SAS beregnet 
å ligge om lag 7,5 % over snittet for gruppe 13. Dvs. at SAS-kommunenes relative andel i 
målgruppen innbyggere 67 år og over i stor grad gir uttrykk for utgiftsbehovet lagt til grunn 
for rammetilskuddet for disse kommunene sett under ett26. Rammetilskuddets kostnads-
nøkkel indikerer et utgiftsbehov som ligger om lag 71 mill. kr over gruppe 13, mens de 
reelle utgiftene lå 41 mill. kr over gruppe 13. 
 
Kostnadsnøkkelens beregnede utgiftsbehov for hver av SAS-kommunene indikerer 
imidlertid et utgiftsbehov som avviker til dels mye fra utgiftsbehovet som indikeres via 
innbyggere 67 år og over: 
- Stokke har 10 % færre innbyggere 67 år og over enn gruppe 13, mens 

kostnadsnøkkelen indikerer et utgiftsbehov som ligger 5 % under gruppe 13. 
- Andebu har 12 % færre innbyggere 67 år og over, mens kostnadsnøkkelen indikerer et 

utgiftsbehov som ligger 5 % over gruppe 13. Halvparten av denne differansen på 
17 % -enheter forklares av at Andebu relativt sett har mange innbyggere over 90 år og 
mange psykisk utviklingshemmede over 16 år. 

- Sandefjord har 14 % flere innbyggere 67 år og over enn gruppe 13, mens 
kostnadsnøkkelen indikerer et utgiftsbehov som ligger 11 % over gruppe 13. 

7 Sosialtjenesten 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til sosialtjenesten var 138 mill. kr i 2015. Tabellene 
7-1 og 7-2 viser hhv. netto driftsutgifter per innbygger og per innbygger 20-66 år, fordelt 
på de funksjonene som inngår i tjenesteområdet. 
 
I kapittel 2 er det pekt på at en av årsakene til at SAS-kommunene har lavere ”generelle 
driftsinntekter” enn gruppe 13 er at SAS har lavere tilskudd til flyktninger. I 2015 var SAS-
kommunenes tilskudd til flyktninger om lag 10 mill. kr lavere enn snittet for gruppe 13: 
Stokke hadde merinntekter på 10 mill. kr, Andebu og Sandefjord hadde mindreinntekter 
på hhv. 2 og 18 mill. kr. Deler av kommunenes tilskudd til flyktninger vil gjenspeiles i 
utgiftene til sosialtjenesten.  
 

Tabell 7-1 

 
 
Tabell 7-1 viser at SASs utgifter til sosialtjenesten målt per innbygger varierte innbyrdes 
med 39 % -enheter og at utgiftene samlet lå 7,3 mill. kr under snittet for gruppe 13, 
tilsvarende 5 %. Andebu hadde lave utgifter til sosialtjenesten. 

                                                 
26  I tabellene 6-1 til 6-4 inngår f-255 Medfinansiering somatiske tjenester og f-256 Akutthjelp helse- og omsorgs-

tjenesten i begrepet pleie og omsorg. Disse to funksjonene omfattes ikke av utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. 
Disse to funksjonene bidrar til å redusere SAS-kommunenes utgifter til pleie og omsorg i forhold til gruppe 13. 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Råd, veil. og sosialt forebygg. arbeid 651 611 672 663 679 -0,3 -0,4 -0,3 -1,0
Tilbud til personer med rusproblemer 90 186 159 149 289 -2,3 -0,6 -6,0 -8,9
Kvalifiseringsordningen 34 35 83 70 210 -2,0 -1,0 -5,8 -8,9
Økonomisk sosialhjelp 1 453 574 1 345 1 293 1 110 4,0 -3,2 10,8 11,6
Sum sosialtjenesten 2 228 1 406 2 260 2 174 2 289 -0,7 -5,2 -1,3 -7,3
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 102 % 65 % 104 % 100 % 105 %
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Tabell 7-2 

 
 
Tabell 3-5 viser at Stokke, Andebu, Sandefjord og SAS sine andeler innbyggere 20-66 år 
lå på hhv. 102 %, 102 %, 98 % og 99 % av tilsvarende andel i gruppe 13. Dermed vil 
kommunenes utgifter til sosialtjenesten målt per innbygger 20-66 år bare ha en liten 
endring i forhold til målt per innbygger (tabell 7-1). Tabell 7-2 viser at SASs utgifter til 
sosialtjenesten målt per innbygger 20-66 år varierte innbyrdes med 42 % -enheter og at 
utgiftene samlet lå 6,1 mill. kr under snittet for gruppe 13, tilsvarende 4 %. Utgiftene var 
høyest i Sandefjord og lavest i Andebu. 
 
SAS-kommunenes utgifter til rusomsorgen ligger generelt sett lavt, og spesielt lavt i 
Stokke.  
 
Utgifter til kvalifiseringsordningen kan til dels ses i forhold til utgifter til økonomisk 
sosialhjelp der lave utgifter til kvalifiseringsordningen vil bidra til høyere utgifter til 
økonomisk sosialhjelp, og omvendt ved høye utgifter til kvalifiseringsordningen. 

o Sluttkommentar sosialtjenesten 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til sosialtjenesten var i 2015 på 138 mill. kr. Dette er 
7,3 mill. kr (5 %) mindre enn snittet i gruppe 13 når utgangspunktet er kr per innbygger. 
Kommunenes andel innbyggere 20-66 år ligger 1 % lavere enn i gruppe 13, og med 
utgangspunkt i denne gruppen viser tallene en mindreutgift for SAS 6,1 mill. kr (4 %). 
 
Kostnadsnøkkelen for sosialtjenesten består i 2016 av følgende kriterier med vekter: 

innbyggere 16-66 år ca. 18 % 
uføre 18-49 år  ca.   9 % 
flyktninger uten integreringstilskudd  ca.   9 % 
opphopningsindeks  ca. 28 % 
urbanitetskriterium  ca. 36 % 

Opphopningsindeksen baseres på antall skilte og separerte 16-59 år, arbeidsledige 16-59 
år og antall personer med lav inntekt. 
 
Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til sosialtjenesten i SAS beregnet 
å ligge om lag 10 % over snittet for gruppe 13. Det betyr at kriteriene lagt til grunn for 
rammetilskuddet til SAS-kommunene indikerer et langt større utgiftsbehov enn det som 
følger av kommunenes relative andel i målgruppen innbyggere 20-66 år. På den annen 
side fanger ikke rammetilskuddets beregning av utgiftsbehovet opp at kommunen har 
relativt få flyktninger med integreringstilskudd, som isolert sett bidrar til et lavere 
utgiftsbehov. Rammetilskuddets kostnadsnøkkel indikerer et utgiftsbehov som ligger om 
lag 14 mill. kr over gruppe 13, mens de reelle utgiftene lå 7,3 mill. kr under gruppe 13.  
 
Kostnadsnøkkelens beregnede utgiftsbehov for hver av SAS-kommunene indikerer 
imidlertid et utgiftsbehov som avviker til dels mye fra utgiftsbehovet som indikeres via 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2015
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.
Råd, veil. og sosialt forebygg. arbeid 1 047 981 1 126 1 097 1 116 -0,5 -0,5 0,3 -0,7 20-66 år
Tilbud til personer med rusproblemer 145 298 266 247 476 -2,4 -0,7 -5,7 -8,8 20-66 år
Kvalifiseringsordningen 55 56 140 116 345 -2,1 -1,1 -5,6 -8,8 20-66 år
Økonomisk sosialhjelp 2 338 921 2 254 2 141 1 824 3,7 -3,3 11,7 12,1 20-66 år
Sum sosialtjenesten 3 584 2 256 3 786 3 600 3 760 -1,3 -5,6 0,7 -6,1
Sum utgifter i % av utgiftene i SAS 100 % 63 % 105 % 100 % 104 %
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innbyggere 20-66 år: 
- Stokke har 2 % flere innbyggere 20-66 år enn gruppe 13, mens kostnadsnøkkelen 

indikerer et utgiftsbehov som ligger 1 % over gruppe 13. 
- Andebu har 2 % flere innbyggere 20-66 år, mens kostnadsnøkkelen indikerer et 

utgiftsbehov som ligger 18 % under gruppe 13.  
- Sandefjord har 2 % færre innbyggere 20-66 år enn gruppe 13, mens kostnadsnøkkelen 

indikerer et utgiftsbehov som ligger 16 % over gruppe 13. 
Hovedforklaringen bak det høyt beregnede utgiftsbehovet i SAS er høy verdi på 
opphopningsindeksen. 

8 Barnevern 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til barnevern var 104 mill. kr i 2015. Tabellene 8-1 og 
8-2 viser hhv. utgifter med utgangspunkt i netto driftsutgifter per innbygger og per 
innbygger 0-17 år fordelt på de funksjonene som inngår i tjenesteområdet. 

 
Tabell 8-1 

 
 
Tabell 8-1 viser at SASs utgifter til barnevern målt per innbygger varierte innbyrdes med 
78 % -enheter i forhold til snittet for SAS, og at utgiftene samlet lå 3,7 mill. kr under snittet 
i gruppe 13, tilsvarende 3 % (4 % -enheter). 
 

Tabell 8-2 

 
 
Tabell 3-5 viser at Stokke, Andebu, Sandefjord og SAS sine andeler innbyggere 0-17 år lå 
på hhv. 99 %, 102 %, 96 % og 97 % av tilsvarende andel i gruppe 13. Dermed vil bildet av 
kommunenes utgifter til barnevern endres lite fra utgangspunktet utgift per innbygger 
(tabell 8-1) til utgift per innbygger 0-17 år. Tabell 8-2 viser at SASs utgifter til barnevern 
målt per innbygger 0-17 år varierte innbyrdes med 73 % -enheter i forhold til snittet for 
SAS, og at utgiftene samlet lå 0,4 mill. kr under gruppe 13. 
 
Selv om utgiftene til barnevern i SAS ligger på nivå med gruppe 13, kan det bemerkes at 
relativt store utgifter i Stokke og Andebu veies opp av lavere utgifter i Sandefjord. 
Sandefjords regnskap er i 2015 belastet med 5,5 mill. kr knyttet til en erstatningssak der 
det ble inngått forlik. 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Barnevernstjeneste 604 264 504 500 545 0,7 -1,7 -1,9 -2,9
Barneverntiltak når barnet ikke er 
plassert av barnevernet 419 320 128 200 189 2,7 0,8 -2,8 0,7
Barneverntiltak når barnet er plassert av 
barnevernet 1 546 1 839 666 937 961 6,8 5,2 -13,6 -1,5
Sum barnevern 2 570 2 423 1 298 1 637 1 696 10,2 4,3 -18,2 -3,7
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 157 % 148 % 79 % 100 % 104 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2015
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.
Barnevernstjeneste 2 746 1 171 2 372 2 325 2 458 0,7 -1,7 -0,8 -1,8 0-17 år
Barneverntiltak når barnet ikke er 
plassert av barnevernet 1 905 1 420 603 928 851 2,7 0,8 -2,4 1,1 0-17 år
Barneverntiltak når barnet er plassert av 
barnevernet 7 023 8 168 3 132 4 357 4 334 6,9 5,1 -11,7 0,3 0-17 år
Sum barnevern 11 673 10 759 6 107 7 610 7 643 10,3 4,2 -15,0 -0,4
Sum utgifter i % av utgiftene i SAS 153 % 141 % 80 % 100 % 100 %
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o Sluttkommentar barnevern 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til barnevern var i 2015 på 104 mill. kr. Dette var 3,7 
mill. kr (4 % -enheter) mindre enn snittet i gruppe 13 når det tas utgangspunkt i kr per 
innbygger. Kommunens andel innbyggere 0-17 år lå 3 % lavere enn i gruppe 13, og målt 
for denne gruppen viste tallene en mindreutgift for SAS på 0,4 mill. kr. 
 
Kostnadsnøkkelen for barnevern består i 2016 av følgende kriterier med vekter: 

innbyggere 0-22 år  ca. 45 % 
barn 0-15 år med enslig forsørger  ca. 36 % 
personer med lav inntekt  ca. 19 % 

 
Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til barnevern i SAS beregnet å 
ligge om lag 5 % over snittet for gruppe 13. Det betyr at kriteriene lagt til grunn for ramme-
tilskuddet til SAS-kommunene indikerer et større utgiftsbehov enn det som følger av 
kommunens relative andel i målgruppen innbyggere 0-17 år. Rammetilskuddets kostnads-
nøkkel indikerer et utgiftsbehov som ligger om lag 5 mill. kr over gruppe 13, mens de 
reelle utgiftene lå 3,7 mill. kr under gruppe 13. 
 
Det aller meste av SAS-kommunenes beregnede utgiftsbehov utover behovet i gruppe 13 
skyldes mange barn med enslig forsørger og mange personer med lav inntekt. 

9 Kommunehelse 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til kommunehelse var 120 mill. kr i 2015. Tabell 9-1 
viser utgifter med utgangspunkt i netto driftsutgifter per innbygger fordelt på de funksjon-
ene som inngår i tjenesteområdet: 
 

Tabell 9-1 

 
 
Tabell 9-1 viser at SASs utgifter til kommunehelse målt per innbygger varierte innbyrdes 
med 18 % -enheter i forhold til snittet for SAS, og at utgiftene i samlet lå 12,5 mill. kr under 
snittet i gruppe 13, tilsvarende 9 % (10 % -enheter). 
 
Kostnadsnøkkelen for kommunehelse består i 2016 av følgende kriterier med vekter: 

innbyggere 0-22 år  ca. 34 % 
innbyggere over 22 år  ca. 45 % 
dødelighet  ca.   6 % 
reiseavstander  ca.   9 % 
basistillegg  ca.   6 % 

 
Ingen av disse kriteriene gir store utslag i forhold til den samlede kostnøkkelen for 
kommunehelse. 
 
Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel for 2016 er utgiftsbehovet til kommunehelse i SAS 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste 422 619 570 547 520 -1,1 0,6 2,3 1,7
Annet forebyggende helsearbeid 53 359 42 74 159 -1,2 1,2 -5,4 -5,4
Diagnose, behandling, re-/habilitering 1 312 1 151 1 285 1 278 1 417 -1,2 -1,6 -6,0 -8,8
Sum kommunehelse 1 786 2 129 1 897 1 898 2 096 -3,6 0,2 -9,1 -12,5
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 94 % 112 % 100 % 100 % 110 %

79



Bilag 2 

 64 

beregnet å ligge om lag 1 % over snittet for gruppe 13. Det betyr at kriteriene lagt til grunn 
for rammetilskuddet til SAS indikerer et utgiftsbehov som er 1 % høyere enn det som 
følger av kommunenes relative andel innbyggere. Rammetilskuddets kostnadsnøkkel 
indikerer et utgiftsbehov i SAS som ligger om lag 1 mill. kr over snittet i gruppe 13, mens 
de reelle utgiftene lå 12,5 mill. kr under. 

10 Administrasjon 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til administrasjon var 225 mill. kr i 2015. Tabell 10-1 
viser utgifter med utgangspunkt i netto driftsutgifter per innbygger fordelt på de funksjon-
ene som inngår i tjenesteområdet: 
 

Tabell 10-1 

 
 
Tabell 10-1 viser at SASs utgifter til administrasjon målt per innbygger varierte innbyrdes 
med 57 % -enheter i forhold til snittet for SAS, og at utgiftene i samlet lå 7,5 mill. kr over 
snittet i gruppe 13, tilsvarende 3 %. Relativt sett er utgiftene høyest i Andebu, men 
utgiftene er også høye i Stokke. Sandefjords utgifter ligger 10 % under snittet i gruppe 13. 
Det er fra tidligere kjent at mindre kommuner har høyere utgifter til administrasjon enn 
større kommuner. 
 
Kostnadsnøkkelen for administrasjon består i 2016 av følgende kriterier med vekter: 

innbyggere i alt ca. 85 % 
landbrukskriterium ca.   3 % 
basistillegg ca. 12 % 

 
Ingen av disse kriteriene gir store utslag i forhold til den samlede kostnadsnøkkelen for 
administrasjon.27 
 
Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til administrasjon i SAS beregnet 
å ligge om lag 4 % over snittet for gruppe 13. Det betyr at kriteriene lagt til grunn for 
rammetilskuddet til SAS indikerer et utgiftsbehov som er 4 % høyere enn det som følger 
av SAS-kommunenes relative andel innbyggere, eller om lag 9 mill. kr over snittet i gruppe 
13. SASs reelle utgifter lå 7,5 mill. kr over. 

                                                 
27  I tillegg til tjenesteområdene vist i tabell 10-1 inngår f-180 Diverse fellesutgifter og f-329 Landbruksforvaltning og 

landbruksbasert næringsutvikling i begrepet administrasjon som omfattes av utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. I 
denne rapporten inngår f-180 i Øvrige tjenesteområder og f-329 inngår i Næring som del av Tekniske tjenester. 
Sandefjords netto driftsutgifter til f-180 utgjør 2 % av utgifter til "Øvrige tjenester" og 0,4 % av utgiftene til 
administrasjon, mens f-329 utgjør 170 % av utgiftene til næring og 2 % av utgiftene til tekniske tjenester. 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Politisk styring 387 428 214 266 279 1,3 0,9 -3,0 -0,8
Kontroll og revisjon 98 151 47 66 66 0,4 0,5 -0,9 0,0
Administrasjon 3 469 4 002 2 443 2 777 2 591 10,2 8,4 -6,8 11,8
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltninge 214 66 127 137 179 0,4 -0,7 -2,4 -2,6
Administrasjonslokaler 410 449 243 293 308 1,2 0,8 -2,9 -0,9
Sum administrasjon og styring 4 577 5 095 3 075 3 540 3 423 13,5 9,9 -15,9 7,5
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 129 % 144 % 87 % 100 % 97 %
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11 Andre tjenesteområder 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til tjenester (funksjoner) som ikke inngår i 
rammetilskuddets utgiftsutjevning var 189 mill. kr i 2015. I dette kapitlet vises SAS-
kommunens mer-/mindreutgifter i forhold til gruppe 13 for disse tjenesteområdene. SAS 
brukte i alt 6 % av samlede netto driftsutgifter på disse tjenesteområdene i 2015, og netto 
mindreutgift i forhold til gruppe 13 var på 115 mill. kr, tilsvarende 38 % (jf. tabell 3.1). 
 

Tabell 11-1 

 
 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til kultur i 2015 var 91 mill. kr. Tabell 11-1 viser at 
SAS siste året brukte 31,2 mill. kr mindre enn snittet i gruppe 13, tilsvarende 26 %. 
 

  Tabell 11-2 

 
 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til kirke i 2015 var 32 mill. kr. Tabell 11-2 viser at 
SAS siste året brukte 2,8 mill. kr mindre enn snittet i gruppe 13, tilsvarende 8 %. 
 

  Tabell 11-3 

 
 
SAS-kommunenes netto driftsutgifter til tekniske tjenester i 2015 var 70 mill. kr. Tabell 11-
3 viser at SAS siste året brukte 48,6 mill. kr mindre enn snittet i gruppe 13, tilsvarende 41 
%. 
 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Aktivitetstilbud barn og unge 42 12 99 81 153 -1,3 -0,8 -2,5 -4,6
Bibliotek 287 279 254 262 251 0,4 0,2 0,1 0,7
Kino 0 0 6 5 -1 0,0 0,0 0,3 0,3
Muséer 29 2 80 63 55 -0,3 -0,3 1,1 0,5
Kunstformidling 158 65 109 114 94 0,7 -0,2 0,7 1,3
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 55 29 160 128 175 -1,4 -0,9 -0,7 -2,9
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 214 170 310 279 467 -3,0 -1,8 -7,2 -11,9
Musikk- og kulturskoler 178 163 159 163 225 -0,5 -0,4 -3,0 -3,9
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til 
andres kulturbygg 14 89 186 145 246 -2,7 -0,9 -2,8 -6,4
Kommunale kulturbygg 110 0 234 189 255 -1,7 -1,5 -0,9 -4,1
Sum kultur 1 087 811 1 596 1 429 1 921 -9,7 -6,6 -14,9 -31,2
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 76 % 57 % 112 % 100 % 134 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Den norske kirke 433 597 278 337 430 0,0 1,0 -6,9 -5,9
Andre religiøse formål 60 32 44 46 57 0,0 -0,1 -0,6 -0,7
Kirkegårder, gravlunder, krematorier 22 0 155 116 56 -0,4 -0,3 4,5 3,8
Sum kirke 515 629 478 499 543 -0,3 0,5 -3,0 -2,8
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 103 % 126 % 96 % 100 % 109 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Sum fysisk pl.legg./kulturm./natur/nærmiljø 412 458 361 380 538 -1,5 -0,5 -8,1 -10,0
Sum samferdsel 607 735 339 426 762 -1,8 -0,2 -19,4 -21,4
Sum bolig -273 -454 23 -76 67 -4,0 -3,1 -2,0 -9,1
Sum næring 267 344 10 89 95 2,0 1,5 -3,9 -0,4
Sum brann- og ulykkesvern 506 492 484 489 713 -2,4 -1,3 -10,5 -14,2
Sum vann, avløp og renoavsjon/avfall -25 -325 -234 -204 -306 3,3 -0,1 3,3 6,5
Sum tekniske tjenester 1 493 1 252 985 1 103 1 870 -4,4 -3,7 -40,6 -48,6
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 135 % 113 % 89 % 100 % 170 %
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Tabellene 11-3.1 til 11-3.6 er en ytterligere spesifikasjon av deltjenesteområdene som 
inngår i sumlinjen i tabell 11-3 for tekniske tjenester. For flere av tjenestene vil netto drifts-
utgifter kunne gi et svakt grunnlag for sammenligninger ettersom utgiftene i stor grad 
finansieres via avgifter, leieinntekter og andre betalingsordninger. 
 

  Tabell 11-3.1 

 
 

  Tabell 11-3.2 

 
 

  Tabell 11-3.3 

 
 

  Tabell 11-3.4 

 
 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Plansaksbehandling 162 203 44 80 197 -0,4 0,0 -7,0 -7,4
Byggesaksbehandling og 
eierseksjonering -106 100 0 -10 0 -1,2 0,6 0,0 -0,6
Kart og oppmåling 71 70 -8 14 70 0,0 0,0 -3,6 -3,6
Bygge- og delsaksbehandling, 
ansvarsrett og utslippstillatelser 0 0 -43 -31 -20 0,2 0,1 -1,0 -0,7
Eierseksjonering 0 0 -2 -2 6 -0,1 0,0 -0,4 -0,5
Rekreasjon i tettsted 171 41 278 236 188 -0,2 -0,9 4,2 3,1
Naturforvaltning og friluftsliv 98 45 92 88 87 0,1 -0,3 0,2 0,1
Kulturminneforvaltning 16 0 1 4 10 0,1 -0,1 -0,4 -0,4
Sum fysisk pl.legg./kulturm./natur/nærmiljø 412 458 361 380 538 -1,5 -0,5 -8,1 -10,0
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 108 % 121 % 95 % 100 % 142 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Samferdselsbedrifter/transporttiltak 0 16 -405 -291 -36 0,4 0,3 -16,9 -16,2
Kommunale veier, miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak og parkering 607 720 744 717 798 -2,2 -0,5 -2,5 -5,2
Kommunale veier, nyanlegg, drift og 
vedlikehold (utgår f.o.m. 2013) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunale veier, miljø og 
trafikksikkerhetstiltak (utgår f.o.m. 2013) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum samferdsel 607 735 339 426 762 -1,8 -0,2 -19,4 -21,4
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 143 % 173 % 80 % 100 % 179 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Kommunalt disponerte boliger -273 -429 -12 -99 -18 -3,0 -2,4 0,3 -5,2
Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig 0 -27 34 22 75 -0,9 -0,6 -1,9 -3,4
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 0 2 1 1 10 -0,1 0,0 -0,4 -0,6
Sum bolig -273 -454 23 -76 67 -4,0 -3,1 -2,0 -9,1
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 358 % 594 % -30 % 100 % -88 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Kommunal næringsvirksomhet 162 0 -6 25 -38 2,3 0,2 1,5 4,0
Konsesjonskraft, kraftrettigheter og 
annen kraft for videresalg 0 0 0 0 -16 0,2 0,1 0,7 1,0
Tilrettelegging og bistand for næringslivet 5 150 -1 14 105 -1,2 0,3 -4,8 -5,7
Landbruksforvaltning og landbruksbasert 
næringsutvikling 99 195 17 49 45 0,6 0,9 -1,3 0,2
Sum næring 267 344 10 89 95 2,0 1,5 -3,9 -0,4
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 301 % 388 % 12 % 100 % 108 %
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  Tabell 11-3.5 

 
 

  Tabell 11-3.6 

 
 

  Tabell 11-4 

 
 
Kommunale regnskap skal i sum belastes med en aktuarberegnet pensjonskostnad. Når 
netto betalte pensjonspremier (ført brutto på ordinære, tjenesteytende funksjoner, delvis 
finansiert ved bruk av premiefond (se tabell 11-4)) er lavere enn beregnet 
pensjonskostnad, skal differansen utgiftsføres som årets premieavvik. Omvendt når 
premiene er høyere enn beregnet kostnad. Bruk av premiefond og årets premieavvik vil 
kunne variere i stor grad fra år til år. 
 
Inntekts-/utgiftsførte "Årets premieavvik" skal amortiseres via en utgifts-/inntektsføring i 
etterfølgende år. Generelt kan kommunene velge en amortiseringstid på ett eller syv år. 
Stokke og Sandefjord amortiserer tidligere års premieavvik over syv år, mens Andebu 
bruker ett år. Det kan derfor påregnes at regnskapsførte beløp knyttet til amortisering av 
tidligere års premieavvik vil kunne variere i større grad fra år til år i kommuner med ett års 
amortisering enn i kommuner med 7 års amortisering.  

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Forebygging av branner og andre ulykker 89 15 46 51 54 0,4 -0,2 -0,4 -0,2
Beredskap mot branner og andre ulykker 417 477 438 438 659 -2,8 -1,1 -10,1 -14,0
Sum brann- og ulykkesvern 506 492 484 489 713 -2,4 -1,3 -10,5 -14,2
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 103 % 101 % 99 % 100 % 146 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Produksjon av vann 0 224 471 362 217 -2,5 0,0 11,7 9,2
Distribusjon av vann 55 -330 -555 -422 -369 4,9 0,2 -8,5 -3,3
Avløpsrensing 614 591 318 398 385 2,7 1,2 -3,1 0,8
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -752 -569 -422 -496 -511 -2,8 -0,3 4,1 0,9
Tømming av slamavskillere, septiktanker 
og lignende 41 -131 -5 -8 -5 0,5 -0,7 0,0 -0,2
Innsamling av husholdningsavfall 17 -109 -42 -37 -23 0,5 -0,5 -0,9 -0,9
Gjenvinning og sluttbehandling av 
husholdningsavfall (inngår i 355 fra 2014) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum vann, avløp og renoavsjon/avfall -25 -325 -234 -204 -306 3,3 -0,1 3,3 6,5
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 12 % 159 % 115 % 100 % 150 %

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)

Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 982 0 51 217 163 9,5 -1,0 -5,2 3,4
Introduksjonsordningen 426 125 350 343 490 -0,7 -2,2 -6,4 -9,3
Årets premieavvik -363 -879 886 491 -266 -1,1 -3,6 52,8 48,0
Amortisering av tidligere års premieavvik -138 -16 861 595 679 -9,5 -4,1 8,3 -5,3
Pensjon 19 17 16 16 -11 0,4 0,2 1,2 1,8
Premiefond -2 835 -120 -1 883 -1 893 -706 -24,8 3,5 -53,9 -75,3
Diverse fellesutgifter 20 117 11 23 83 -0,7 0,2 -3,3 -3,8
Interne serviceenheter 0 0 1 1 -12 0,1 0,1 0,6 0,8
Tjenester utenfor ordinært kommunalt 
ansvarsområde 46 -2 200 153 48 0,0 -0,3 7,0 6,7
Interkommunale samarbeid (§ 27/28a - 
samarbeid) 0 0 0 0 -11 0,1 0,1 0,5 0,7
Sum øvrige tjenester -1 843 -759 492 -54 456 -26,8 -7,2 1,6 -32,4
Sum utgifter i % av utgifene i SAS 3398 % 1400 % -907 % 100 % -841 %
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12 Kommunene som konsern 
Data i denne KOSTRA-analysen er basert på regnskaps- og tjenestedata fra den enkelte 
kommunekasse, ikke konserntall som også inngår i KOSTRA-publiseringen. 
Konserntallene inkluderer i tillegg til data fra kommunekassen, data fra interkommunale 
selskap (IKS), kommunale foretak (KF) og såkalte organisasjonsledd. Konsern i denne 
sammenheng er dermed kommunen som juridisk person. Andre foretakstyper, som 
aksjeselskap og stiftelser, inngår ikke i konsernregnskapet slik det er definert i KOSTRA.  
 
Tabell 12-1 viser hvilke virksomheter som skiller SAS-kommunene som kommunekasse 
og som konsern: 
 

Tabell 12-1 

 
 
Tabellene 12-2 og 12-3 viser differansen mellom SAS-kommunenes tall som 
kommunekasse og som konsern målt hhv. med utgangspunkt i per innbygger og per 
innbygger i angitte målgrupper.  
 

Tabell 12-2 

 
 

Virksomheter som inngår i SAS-kommunenes konsern
Org.- Eierandel  (%)
form Særbedriftens navn Stokke Andebu Sfj.
IKS Vestfold Vann IKS 4,49     0,98     28,32   
IKS Vestviken 110 IKS 2,20     1,10     8,70     
IKS Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 2,98     1,88     
IKS Tønsberg Renseanlegg IKS 0,80     
IKS Vestfold Krematorium IKS 25,00   
IKS Vestfoldmuseene IKS 16,00   
KF Sandefjord Bredbånd KF 100,00 

ORGL Sandefjord distriktsrevisjon 100,00 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger - 2015 - Diff. konsern og kommune
NDU (kr / innb.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.

Barnehage 0 0 0 0 -20 0,2 0,1 0,9 1,3 Alle
Grunnskole 0 0 0 0 -148 1,7 0,9 6,8 9,4 Alle
Pleie og omsorg 0 0 0 0 -49 0,6 0,3 2,3 3,1 Alle
Sosialtjenesten 0 0 0 0 -3 0,0 0,0 0,1 0,2 Alle
Barnevern 0 0 0 0 -4 0,0 0,0 0,2 0,3 Alle
Kommunehelse 0 0 0 0 1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 Alle
Administrasjon og styring 23 11 42 35 119 -1,1 -0,6 -3,5 -5,3 Alle

Delsum 1 23 11 42 35 -104 1,5 0,7 6,7 8,8
Kultur 0 0 -19 -14 -28 0,3 0,2 0,4 0,9 Alle
Kirke 0 0 -5 -3 -1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 Alle
Tekniske tjenester -63 -28 -633 -472 -231 2,0 1,2 -18,4 -15,2 Alle
Øvrige tjenester 1 0 -32 -23 0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 Alle

Delsum 2 -63 -28 -689 -512 -261 2,3 1,4 -19,6 -15,9
Sum alle tjenester -40 -17 -647 -476 -364 3,8 2,1 -13,0 -7,1
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Tabell 12-3 

 
 
Det begrensede innholdet i tabell 12-2 og 12-3 indikerer at KOSTRA-analysens bruk av 
tall for kommunekassene i stedet for konsernene neppe ville gitt vesentlige endringer i 
bildet av tjenestetilbudet i SAS sammenlignet med gruppe 13. 
 
Innenfor delsum 1, dvs. tjenesteområdene som inngår i rammetilskuddets utgiftsutjevning, 
er SAS-kommunenes konserntall lik kommunekassetallene med unntak for 
administrasjon, mens konserntallene i gruppe 13 viser noe lavere utgifter enn 
kommunekassetallene, først og fremst knyttet til grunnskole (lokaler for skoler). 
 
Innenfor delsum 2, dvs. tjenesteområdene som ikke inngår i rammetilskuddets 
utgiftsutjevning, er både SAS-kommunenes og gruppe 13 sine konserntall noe lavere enn 
kommunekassetallene. Tall for Sandefjord er først og fremst knyttet til tekniske tjenester 
(pga. Sandefjord Bredbånd KF som inngår i f-320 Kommunal næringsvirksomhet). 
 

KOSTRA - Netto dr.utg. (NDU) per innb. i angitt målgruppe - 2015 - Diff. konsern og kommune
NDU (kr / innb. i målgr.) Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr) Målgr.

Tjenesteområde Stokke Andebu Sfj. SAS G13 Stokke Ande. Sfj. SAS Innb.

Barnehage 0 0 0 0 -331 0,2 0,1 0,8 1,2 1-5 år
Grunnskole 0 0 0 0 -1 159 1,7 0,9 6,6 9,2 6-15 år*
Pleie og omsorg 0 0 0 0 -345 0,5 0,3 2,6 3,4 67 år *
Sosialtjenesten 0 0 0 0 -4 0,0 0,0 0,1 0,2 20-66 år
Barnevern 0 0 0 0 -18 0,0 0,0 0,2 0,2 0-17 år
Kommunehelse 0 0 0 0 1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 Alle
Administrasjon og styring 23 11 42 35 119 -1,1 -0,6 -3,5 -5,3 Alle

Delsum 1 1,4 0,6 6,7 8,7
Kultur 0 0 -19 -14 -28 0,3 0,2 0,4 0,9 Alle
Kirke 0 0 -5 -3 -1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 Alle
Tekniske tjenester -63 -28 -633 -472 -231 2,0 1,2 -18,4 -15,2 Alle
Øvrige tjenester 1 0 -32 -23 0 0,0 0,0 -1,5 -1,5 Alle

Delsum 2 2,3 1,4 -19,6 -15,9
Sum alle tjenester 3,7 2,0 -12,9 -7,2

* 6-15 år for SFO  og over 15 år for voksenopplæring.
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