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FORORD 

   

 

 Utover kommunestyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også 

 andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser innarbeidet i budsjettet. I 

tillegg er resterende lønnsoppgjør for 2020 innarbeidet. 

  

 Samlet saksframstilling (rådmannens innstilling med vedtak fra kommunestyret), er 

sammen med saksutredningen gjengitt i sin helhet. 

 

 Kommentarer, bilag og oversikter er ajourført iht. endelig vedtatt økonomiplan. 
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Handlings- og økonomiplan 2021-2024 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024 vedtas som vist i  
- Bevilgningsoversikt - drift, 
- Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde 
- Bevilgningsoversikt – investering 
- Bevilgningsoversikt - investering fordelt per rammeområde,  
og i tabeller per kommunalområde med planlagte tiltak og 
gjennomføringstidspunkt. 

2. Kommunen tar opp 355 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2021. 
Låneopptaket i 2021 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. 
Gjelden kan refinansieres gjennom året. 

3. Kommunen tar opp inntil 150 mill. kr som startlån i Husbanken i 2021. Lån tas opp 
som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 

4. Kommunens betalingssatser vedtas iht. til bilag 3 ”Betalingssatser” i rådmannens 
forslag til handlings- og økonomiplan. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2021 
der annet tidspunkt ikke er angitt 
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SAKSUTREDNING 
 
Behandling 
Saken legges frem for formannskapet som innstiller til kommunestyret. Kommunestyret fatter 
endelig vedtak i saken.  
 
Rådene og hovedutvalgene tar saken til behandling og legger frem sin uttalelse for 
formannskapet. 
 
Bakgrunn 
Etter plan- og bygningsloven skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan 
planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres og 
rulleres årlig. Etter kommuneloven skal kommunestyret vedta økonomiplanen for de neste 
fire årene og årsbudsjettet for det kommende året før årsskiftet.  
 
I tråd med kommunestyrets vedtak1 legger rådmannen fram forslag til felles handlings- og 
økonomiplan for 2021-2024, der årsbudsjettet er første året i økonomiplanen. 
 
Det fremlagte forslaget omfatter kommunekassen og havnekassen2. 
 
Hovedpunkter i handlings- og økonomiplanen  
I rammesaken la rådmannen vekt på behovet for å gjennomføre tilpasninger til lave inntekts-
rammer og økte kostnader videreført fra 1.-tertialsaken. I tillegg til en videreføring av 
forutsatte innsparingstiltak fra gjeldende økonomiplan, ble det innarbeidet forutsetninger om 
ytterligere innsparinger for på hhv. 5, 10, 20 og 30 mill. kr for årene 2021-2024. 
 
I tiden fra rammesaken ble vedtatt til rådmannen nå fremmer forslaget til handlings- og 
økonomiplan for 2021-2024, har kommunens økonomiske forutsetninger endret seg 
vesentlig i positiv retning. Endringene, som i volum er større enn normalt påregnelig, er 
spesifisert og kommentert i handlings- og økonomiplanens bilag 6.  
 
De viktigste endringene er knyttet til tolkningen av kommuneproposisjonen (jf. notat datert 
15. juni 2020 knyttet til rammesaken), videreføringskonsekvenser av 2.-tertialsaken, endret 
lønns- og prisvekst neste år (fra reallønnsvekst på 1,5 % til -1,3 %) og reduserte 
pensjonskostnader med tilhørende redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester. I sum gir 
disse elementene netto reduserte kostnader på 74-84 mill. kr per år, og samlet 314 mill. kr 
for årene 2020-2024. Øvrige endringer siden rammesaken gir en netto redusert utgift på 1 
mill. kr for hele fireårsperioden. Driftens bidrag til investeringer har med det økt med 315 mill. 
kr i kommende økonomiplanperiode, fra 175 mill. kr til 490 mill. kr. 
 
Statsbudsjettet ble lagt frem den 7. oktober, og effekt for Sandefjord kommunes økonomiske 
handlingsrom er vurdert. Endringer fra de forutsetninger som ble tatt i rammesaken gir med 
rådmannens forslag, en netto årlig merutgift på om lag 3 mill. kr per år. Da er bl.a. 
regjeringens prioriteringer om oppfølging av barn og unges psykiske helse fulgt opp. 
 

                                                
1  KST-sak 22/20 Planstrategi 2020-2023 - forslag til ny planstrategi til politisk behandling 
2  Havnekassens budsjett og regnskap er innlemmet i kontoplanen for kommunekassen (egen 

seksjon i budsjettrammen til kommunalområdet for miljø- plansaker og egen investeringsramme). 
Havneloven § 32 Forvaltning av kapital i kommunalt eide havner fastslår (2. ledd) at kommunen 
skal holde inntekter og kapital i havnevirksomheten regnskapsmessig adskilt fra kommunens 
øvrige virksomhet, og (3. ledd) at det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten 
dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til 
investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. 
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Prioriteringer i budsjettet 
Investeringsbudsjettet til ordinære formål (eksklusive selvkostområdene) for de kommende 
fire år foreslås betydelig økt, fra 908 mill. kr i rammesaken til 1 310 mill. kr i forslaget til 
handlings- og økonomiplan for 2021-2024. 
 
For 2021-2024 er det reservert følgende til enkeltprosjekter over 50 mill. kroner:  
- 319 mill. kr til nye sykehjemsplasser og oppgraderinger på Nygård 
- 298 mill. kr til ny skole på Vesterøya 
- 118 mill. kr til kjøp av kommunehuset i Stokke 
-   77 mill. kr til omsorgsboliger på Aagaards plass 
-   60 mill. kr til nybygg dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne 
-   56 mill. kr til fleksibel kulturarena med utstyr 
 
I driftsbudsjettet er det foretatt enkelte prioriteringer og samtidig stilt krav: 
- Midler til barn og unges psykiske helse er foreslått styrket med 2 mill. kr per år.  
- Hjemmetjenesten og dagaktivitetstilbudet styrkes til neste år. Veksten må også sees i lys 

av at kommunen vokser demografisk. 
- Det er foreslått 11 mill. kr fordelt på 2021-2023 til å dekke kommunens andel ved en 

videre utbygging av bredbånds- og mobildekningen. 
- Det forutsettes gjennomført innsparingstiltak i 2021-2024 på hhv. 16 mill. kr i 2021, 

økende til 42 mill. kr fra og med 2024. Av disse er 16 mill. kr i 2021 og 26 mill. kr per 
etterfølgende år spesifisert på ulike tiltak. Tiltak for 6 mill. kr for 2022 og økende til 11 mill. 
kr for 2022 og 16 mill. kr for 2024 er foreløpig uspesifisert. 

 
Finansiering av investeringsprosjekter og utviklingen i kommunens gjeld: 
Planlagt netto investeringsvolum for de neste fire årene er på 1.532 mill. kr, fordelt med 222 
mill. kr knyttet til selvkostområder og 1.310 mill. kr til øvrige, ordinære formål.  
- Totale investeringer finansieres med 32 % fra den løpende driften, 17 % ved bruk av fond, 

mens 51 % lånefinansieres.  
- Selvkostområder lånefinansieres med 100 %. 
- Investeringer til ordinære formål lånefinansieres med 43 %. Lån til ordinære investeringer 

øker fra 468 mill. kr ved inngangen til 2021 til 862 mill. kr ved utløpet av 2024. 
 

Usikkerhet: 
- Det er stor usikkerhet knyttet til koronapandemien, både hva gjelder varighet og 

konsekvenser på kort og lang sikt. Siden nedstengingen av Norge fra 12. mars har 
kommunens ansatte kombinert de vanlige oppgavene med strenge krav til smittevern. 
Også under pandemien skal kommunen levere gode velferdstilbud som barnehage, skole, 
helsetjenester og eldreomsorg mm. Til nå har staten i all hovedsak dekket kommunenes 
merutgifter knyttet til pandemien. I tilfelle smitten skulle øke og/eller vare lenge, vil 
kommunen likevel kunne være sårbar med tanke på slitasje på personellet som skal 
levere kommunens tjenester. 

- På kort sikt er skatteinntektene, rentenivå og pensjonskostnader de største kildene til 
midlertidige svingninger som ikke automatisk kompenseres gjennom statens styring av 
kommunene.  

- På mellomlang og lang sikt er usikkerheten i større grad knyttet til utviklingen av 
handlingsrommet i regjeringens og Stortingets budsjettpolitikk. Handlingsrommet i 
statsbudsjettet bestemmes i hovedsak av utviklingen i skatte- og avgiftsinntektene fra 
fastlandsøkonomien, utviklingen i Statens pensjonsfond utland og bindinger på 
utgiftssiden i budsjettet (der bl.a. alderspensjon pga. en aldrende befolkning øker). 
Kommunesektoren står for om lag halvparten av den offentlige tjenesteproduksjonen. 
Derfor vil usikkerheten knyttet til statsbudsjettets fremtidige handlingsrom i stor grad også 
gjelde for kommunesektoren. 
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger for første gang fram forslag til en felles handlings- og økonomiplan for 
Sandefjord. Ved å slå sammen de årlige rulleringene av kommuneplanens handlingsdel og 
økonomiplanen, vil vi få en tydeligere sammenheng mellom kommunens mål og ressursbruk, 
både som økonomiske bevilgninger og tiltak som utføres innenfor administrasjonens 
rammer. Det vil her framgå hvordan de politiske målene blir fulgt opp gjennom prioriteringer 
av tiltak og tjenesteyting innenfor de økonomiske rammebetingelsene. 
 
Som følge av kommunens bedre økonomiske forutsetninger, kan høyt prioriterte 
investeringer realiseres i den kommende fireårsperioden. Disse forutsetter samtidig at det 
gjennomføres ulike innsparingstiltak i planperioden. Sett i et økonomisk perspektiv vil 
prioritering av økte investeringer i stedet for en sterkere økning av driften, bidra til å trygge 
det finansielle grunnlaget for de tjenestene som kommunen har ansvar for.  
 
Befolkningsutviklingen tilsier at kommunen må investere for å betjene flere innbyggere og en 
endret sammensetning av befolkningen. Kommunale investeringer for å øke velferdstilbudet 
vil som regel og isolert sett gi en varig vekst i driftsutgiftene. Det må derfor påregnes til-
pasninger via kombinasjoner av omprioriteringer og driftsreduksjoner i den øvrige driften for 
å opprettholde, og helst styrke, en bærekraftig balanse mellom utgiftene på drifts- og 
investeringsbudsjettet. Dette vil være en løpende prosess. Slike tilpasninger må derfor ses 
på som en forutsetning for målet om stabilitet i tjenestetilbudet over tid. Med gitte 
begrensninger på inntektssiden og forventninger om vekst i velferdstilbudet til en voksende 
befolkning med en økende andel eldre, må det derfor stilles strenge krav til prioriteringer 
mellom ulike typer tjenester og til fordeling mellom drift og investeringer. Rådmannen vil 
derfor fortsette arbeidet med en langsiktig og strukturert tilnærming til innsparinger i alle 
kommunalområdene. 
 
Selv med de bedrede økonomiske utsiktene, vil de økonomiske rammene kunne oppleves 
som trange. Ved den folkevalgte behandling av økonomiplanen er det mulig å endre profilen 
på kommunens tjenestetilbud i forhold til rådmannens anbefaling. Det er også mulig å øke 
investeringsevnen ytterligere ved å redusere driften, eller omvendt. I tillegg er det mulig å 
øke inntektene for eksempel ved å innføre eiendomsskatt, ved å øke betalingssatsene eller 
ved å øke opplåningen. Selv om gjennomgangstonen er preget av stramme rammer og 
ønsker om mer, mener rådmannen at det nå tas store løft i denne økonomiplanperioden bl.a. 
med bygging av ny skole på barnetrinnet, nye sykehjemsplasser og rehabilitering av 
eksisterende plasser på Nygård, fleksibel kulturarena, nye omsorgsboliger, nybygg til 
dagtilbud og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne mv. 
 
Kommunen har finansiell handlefrihet til å øke tjenestetilbudet, men dette vil føre til større 
reduksjoner i tjenestetilbudet på et senere tidspunkt. Rådmannen vil derfor ikke anbefale en 
slik løsning. 
 
Regjeringen har uttalt at kommunene i all hovedsak vil få dekket netto merutgifter knyttet til 
koronapandemien. I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan er normal drift lagt til 
grunn for alle kommunalområdene, med et lite unntak for redusert havnetrafikk på 30 % i 
2021. Det er imidlertid reservert 20 mill. kr i 2021 og 10 mill. kr i rammen for tilleggs-
bevilgninger. 
 
For at kommunene skal få økt forutsigbarhet i sin budsjettplanlegging, har regjeringen i en 
pressemelding 29. oktober i år, varslet at den vil fremme forslag om å bevilge 7,3 mrd. kr mer 
til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet. Tilleggsnummeret legges fram for 
Stortinget 6. november. Av beløpet vil 5,9 mrd. kr gå til kommunene, hvorav 1,5 mrd. kr gis 
som skjønnsmidler og 4,4 mrd. kr gis som økt innbyggertilskudd. Sandefjord vil få 52,4 mill. 
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kr av det økte innbyggertilskuddet. I tillegg får kommunene 321 mill. kr over rammetilskuddet 
til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder 
og arbeidstakere mv.  
 
Rådmannen vil i forkant av kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen 
informere kommunens folkevalgte dersom Stortingets behandling av statsbudsjettet kan gi 
avvik av betydning fra anslagene lagt til grunn i sitt forslag. Rådmannen vil samtidig komme 
tilbake til videre håndtering av de varslede tilleggsinntektene og midlene knyttet til 
pandemien som er reservert i rammen for tilleggsbevilgninger. 
 
Regler for behandling av budsjettet 
Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen og danner grunnlag for 
bl.a. handlings- og økonomiplanen. Handlings- og økonomiplanen skal vise hvordan 
langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. 
Planen skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene 
som økonomiplanen bygger på. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet, være 
realistisk3, fullstendig og oversiktlig. Planen skal minst omfatte de fire neste budsjettårene, 
og den skal rulleres og vedtas en gang i året. Plandokumentet skal tjene som grunnlag for 
beslutningsprosesser i folkevalgte organer og for en kritisk debatt i allmennheten.  
 

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel4. 
Bevilgningene til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens drifts- og investeringsdel er 
stilt opp som fastsatt i økonomireglementet. 
 
Kommunestyrets budsjettvedtak er bindende for underordnede organer, og kommunestyret 
kan dermed ikke delegere myndighet til å foreta endringer i det formelle budsjettet. I praksis 
har likevel underordnede folkevalgte organer og rådmannen et visst spillerom for 
omdisponeringer. Dette gjelder først og fremst det formelle driftsbudsjettet som fastsettes 
med nettorammer per kommunalområde, og i noe mindre grad for investeringsbudsjettet som 
fastsettes med brutto utgift. 
 
I rådmannens utredning til økonomiplanen finnes de mer overordnede økonomiske 
disposisjoner og hovedelementer i drifts- og investeringsbudsjettet. De mer detaljerte 
opplysningene om innholdet i årsbudsjettet, økonomiplanen og kommuneplanens handlings-
del, finnes i planens kommentardel. 
 
Kommuneloven pålegger formannskapet en plikt til å fremme forslag om årsbudsjett og 
økonomiplan. Loven åpner imidlertid for at formannskapet kan fremme flere alternative 
forslag hvis ingen av alternativene har flertall i formannskapet. Innstillingen består da av de 
alternative forslagene.  
 
Ved kommunestyrets behandling av årsbudsjett og økonomiplan gjelder særskilte regler om 
stemmegivning (kommuneloven § 11-9, tredje ledd). Ved den endelige avstemningen over 
handlings- og økonomiplan stemmes det over forslag som helhet. Hvis det er fremmet flere 
alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, skal det 
deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs 

                                                
3 Kravet om at økonomiplanen skal være "realistisk" er et rettslig krav og økonomiplanen kan gjøres 

til gjenstand for lovlighetskontroll. Denne lovbestemmelsen er dermed ment å danne et 
sikkerhetsnett ved uansvarlig eller overoptimistisk planlegging, særlig når det gjelder 
inntektsanslag. 

4  Fremgår av de obligatoriske oppstillingene Bevilgningsoversikt - drift, Bevilgningsoversikt - drift per 
kommunalområde, Bevilgningsoversikt - investering og Bevilgningsoversikt - investering fordelt per 
rammeområde. 
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avstemning. Vedtak om årsbudsjett og økonomiplan skal altså i siste instans være ett vedtak, 
og voteringen skal sikre at ett av forslagene blir vedtatt. 
 
 
Dokumenter i saken:  
 
Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 – Rådmannens forslag (separat utsending) 
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Kommunestyrets vedtak 17. desember (sak 129/20) 
 
1. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024 vedtas som vist i  

- Bevilgningsoversikt - drift, 
- Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde 
- Bevilgningsoversikt – investering 
- Bevilgningsoversikt - investering fordelt per rammeområde,  
og i tabeller per kommunalområde med planlagte tiltak og gjennomføringstidspunkt. 
Betalingssatser i vedlegg 3 korrigeres i henhold til gebyrsatsene i tabell side 111. 
Og med de endringer som fremkommer under punktene 5 - 12. 

2. Kommunen tar opp 355 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2021. Låneopptaket i 2021 
legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan refinansieres gjennom 
året. 

3. Kommunen tar opp inntil 150 mill. kr som startlån i Husbanken i 2021. Lån tas opp som 
annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 

4. Kommunens betalingssatser vedtas iht. til bilag 3 ”Betalingssatser” i rådmannens forslag til 
handlings- og økonomiplan. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2021 der annet tidspunkt ikke 
er angitt 

5. I 2021 bevilges det ytterligere kr 1,5 mill. til Napern og kr 0,3 mill. til ungdomssatsning i Stokke 
for perioden 2021-2024. Dette finansieres på følgende måte: 
 - Sosialbudsjettet reduseres med kr 1 mill. årlig. 
 - Posten kurs/konferanser ansatte reduseres med kr 0,6 mill. i 2021. 
- Kr 0,2 mill. flyttes fra posten “byjubileum”. 

6. Kr 35 000,- overføres fra posten “byjubileum” til å gjennomføre ungdommens kommunestyre. 
7. Det budsjetteres med kr 16 mill. i 2022 til utbygging av Høyjord barnehage. Den bygges ut i en 3-

avdelings barnehage. Beløpet dekkes av salg av kommunal(e) eiendom. 
8. Merkantile ressurser i skolen opprettholdes med kr 2 950 000,- i 2021. 
9. Opplevelseskort for enslige minstepensjonister budsjetteres med kr 300.000,- pr. år. 
10. Bevilgningen til grenseløse muligheter økes med kr 400 000,- pr. år.  
11. Levekårsfondet benyttes samlet i 2021 med kr 3,7 mill. 
12. Verbalforslag: 

 

 Det fremlegges en sak om ungdomsklubben Napern. Den bør inneholde følgende:  
Mulighet for endring og utvidelse av åpningstider, herunder om det er 
hensiktsmessig å ha åpent mandag, onsdag, fredag og lørdag. 

 Det legges frem en sak innen rammesaken som tar for seg nærmiljøordningen og 
hvordan de ulike nærmiljøene jobber. Hvordan disponeres tilskudd og hvilke 
aktiviteter arrangeres for særlig barn og unge, men også nærmiljø. Det bør i tillegg 
legges frem forslag til å styrke ordningen/aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet. 

 Satsning på Mulighetshuset sees i sammenheng med samlede tiltak for barn og 
unge. 

 Det fremlegges en sak som ser på hva som er mest hensiktsmessig bruk av den 
økte satsningen på ungdomshuset Magasinet i Stokke. 

 Det legges frem en sak som viser hvordan vi kan gjennomføre en ordning med 
opplevelseskort for enslige minstepensjonister. 

 Skolesekretærene skal fredes i økonomiplanperioden 2021-2024. Rådmannen bes 
komme tilbake med en sak i 1. halvår 2021 med forslag om annen inndekning. 
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 Det fremlegges en sak som vurderer hvilken prosess, og hvem som bør involveres 
før oppstart av en kommunedelplan for området Torp Øst. Kan en modell lignende 
“Borgeskogen” være aktuell eller er det andre modeller som er relevante? 

 Rådmannen bes fremme en sak 1. halvår 2021 med en vurdering om det vil være 
fornuftig å få inn en strategisk partner for å styrke Sandefjord Bredbånd AS. 

 I forbindelse med utbyggingen av Høyjord barnehage fremlegges det innen 
oktober 2021 en sak som ser på struktur og en optimal drift av barnehagene i 
Andebu. 

 Rådmannen bes hensynta nylige politiske vedtak når saker av økonomiske karakter 
fremlegges for behandling. 

 Før rammesaken I 2021 legges det frem en sak som tar for seg IKT-satsningen i 
skolen og videre fremdrift. Saken bør kunne danne grunnlag for videre politiske 
prioriteringer og behandling i rammesaken i juni 2021. 
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Emne: Handlings- og økonomiplan 2021-2024 - Regjeringens tilleggsproposisjon til 
statsbudsjettet for 2021 

Innledning 

Som følge av pandemien la regjeringen den 10. november fram en tilleggsproposisjon til 
statsbudsjettet for 2021 med forslag om tiltak på til sammen 17,7 mrd. kr1. 16. november 
inngikk regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og Frp en delavtale om 
statsbudsjettet som økte tiltakene med 4,4 mrd. kr til samlet 22,1 mrd. kr. Tiltakene i 
proposisjonen er særlig rettet inn mot helsesektoren, kommunesektoren, bedrifter med stort 
omsetningsfall som følge av pandemien og forlengelse av utvidelser i ulike inntektssikrings-
ordninger.  
 
Rådmannen vil med dette notatet gjøre rede for deler av innholdet, og kommentere antatte 
budsjettmessige konsekvensene for kommunen. 
 
Den 20. november la regjeringen fram flere proposisjoner om endrede bevilgninger i 
statsbudsjettet for 2020 (nysalderingen av statsbudsjettet). Rådmannen vil kommentere 
enkelte av forslagene og konsekvenser for Sandefjord kommune. 
 
I slutten av notatet omtaler rådmannen hvordan de folkevalgte kan innarbeide rådmannens 
anbefalinger gitt i dette notatet i sine respektive forslag til neste års handlings- og økonomiplan 
for 2021-2024. 

Tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2021 

Regjeringen har vært tydelig på at kommunesektoren vil bli kompensert for virkninger av 
skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronapandemien. For å 
kompensere for kommunesektorens merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med 
pandemien for 1. halvår i 2021, er det foreslått å øke bevilgningene til kommunesektoren med 

                                                
1 Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR 

BUDSJETTÅRET 2021. Endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering). 
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7,3 mrd. kr via rammetilskuddene. Dette skal sette kommunene i stand til å håndtere 
pandemien slik at det ikke skal være nødvendig å redusere tjenestetilbudet for øvrig, herunder 
tilbud til sårbare grupper, barnehage, skole eller eldreomsorg. Midlene er fordelt med 6,2 mrd. 
kr til kommunene og 1,1 mrd. kr til fylkeskommunene. 
 
Kommunene får 4,4 mrd. kr som fordeles etter antall innbyggere, hvorav 52,406 mill. kr tilfaller 
Sandefjord. 321 mill. kr gis til kontrolltiltak med smittevern, hvorav Sandefjord forventes å få 
1,5 mill. kr. Bakgrunnen for at hoveddelen av bevilgningen til kommunene gis som 
innbyggertilskudd, er at alle kommuner må forventes å trappe opp innsatsen noe for å kunne 
ivareta TISK-strategien fullt ut (testing, isolering, smittesporing og karantene). Fordi at det 
foreløpig er ukjent hvor utbruddene vil ramme hardest, gis 1,5 mrd. kr til økt skjønnsramme, 
og disse midlene er foreløpig ikke fordelt. 
 
Kommunens rammetilskudd øker etter dette med 53,9 mill. kr. Rådmannen anbefaler at 
tilsvarende midler stilles til rådmannens disposisjon som del av rammen for tilleggs-
bevilgninger. Det vil være naturlig for rådmannen å rapportere om bruken av midlene senest 
ved behandlingen av 1.-tertialsaken 2021. Da vil også en eventuelt justert skatteprognose for 
landet være kjent.  
 
I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan, er det reservert 20 mill. kr i 2021 og 10 
mill. kr i 2022 til å dekke uforutsette kostnader knyttet til koronapandemien. Midlene ble lagt 
inn i handlings- og økonomiplanen som en videreføringseffekt av en ekstra bevilgning i 2020 
på 30 mill. kr gitt i 1.-tertialsaken 2020.  Begrunnelsen da var som følger:  

«Dette er satt av for å ha en buffer mot ytterligere utgifter som påløper resten av året og 
for etterfølgende år hvor statens bidrag er usikkert, bl.a. sosialhjelp, usikkerhet rundt 
skatteanslaget, smittevernsutstyr mm. Sosialhjelpskostnadene vil komme med et tids-
messig etterslep da andre trygdeytelser (dagpenger) gis over en begrenset periode.» 

Etter at regjeringen har foreslått ekstra bevilgninger til kommunene for 1. halvår 2021 er den 
økonomiske usikkerheten for 2021 redusert, men fortsatt stor. Samtidig har smittetrykket i 
landet og Sandefjord økt kraftig de siste ukene. Rådmannen vil derfor anbefale at midlene 
fortsatt blir stående som en buffer i handlings- og økonomiplanen, og at en eventuell 
disponering vurderes som del av 1.-tertialsaken 2021. 
 
Som følge av at det gis ulike utsettelser av forfall for skatte og avgiftskrav for å bedre likviditeten 
for selskaper og personlige næringsdrivende, har regjeringen på usikkert grunnlag anslått at 
180 mill. kroner av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinngang som følge av dette kan 
bli forskjøvet fra 2020 til 2021. Rådmannen har, sammen med eventuelle, tilhørende 
justeringer av rammetilskuddet, foreløpig ikke foreslått endringer i handlings- og 
økonomiplanen for disse forholdene da nettoeffekten forventes å være av mindre betydning. 
 
I midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med 
koronapandemien er det gitt rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 
eller mistanke om slik sykdom, og antall dager for arbeidsgivers finansiering er redusert fra 16 
til tre dager for fravær som skyldes covid-19. Regjeringen har foreslått disse unntaksbestem-
melsene foreløpig forlenges til og med 31. mars 2021. 
 
For å bidra til å redusere smittespredningen fra personer som er smittet i utlandet, ble covid-
19-forskriften endret med virkning fra 9. november. Personer i innreisekarantene skal oppholde 
seg på karantenehotell i karantenetiden, dersom de ikke er bosatt eller eier bolig i Norge eller 
kan oppholde seg på annet egnet oppholdssted eller for øvrig ikke er omfattet av særlige 
unntak som er regulert i forskrift. Det skal opprettes karantenehotell ved større flyplasser og 
andre viktige grensepasseringssteder. Det er ikke avklart konkret hvor mange hotell som skal 
benyttes og hvor disse skal være plassert. Regjeringen har foreslått å kompensere 
kommunene for utgifter knyttet til ordningen med karantenehotell. Det statlige tilskuddet 
innebærer ikke full kostnadsdekning for den enkelte. Det legges foreløpig til grunn en 
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egenandel på 500 kr per døgn per privatperson og 1500 kroner per døgn per arbeidstaker for 
opphold på innreisekarantenehotell. I budsjettforslaget er det lagt til grunn at ordningen skal 
vare ut februar 2021. Dersom situasjonen tilsier det, vil ordningen kunne avsluttes tidligere 
eller forlenges ved behov. Utgiftene er anslått til 120 mill. kr. Rådmannen har ikke foreslått 
konkrete endringer i handlings- og økonomiplanen knyttet til ordningen med karantenehotell. 
 
I tillegg til ovenstående, har regjeringen foreslått økninger i flere øremerkede tilskudd som 
kommunen kan få deler av. Som for flere andre ordninger er disse forutsatt ikke å påvirke 
kommunens netto budsjettrammer. 

Endringer i statsbudsjettet for 2020 

Rammetilskuddet til kommunene er foreslått økt med 807 mill. kr, fordelt med 107 mill. kr i økt 
innbyggertilskudd og 700 mill. kr som økt skjønnstilskudd. 
 
Regjeringen foreslår å styrke kommunenes evne til å føre tilsyn med at gjeldende regler og 
tiltak av betydning for smittevern for arrangementer, serveringssteder og karantene for 
utenlandske arbeidstakere mv. følges. Det foreslås derfor en bevilgning på 107 mill. kroner for 
å styrke kommunenes kontrollaktivitet ut 2020. Bevilgningen legger til rette for at kommunene 
kan tilsette ekstra personell i forbindelse med arbeidet. Midlene er foreslått videreført i 
tilleggsproposisjonen for første halvår 2021 med 321 mill. kr. Av de 107 mill. kr mottar 
Sandefjord 0,5 mill. kr. 
 
Skjønnsbevilgningen til kommunene økes med 700 mill. kroner.  Regjeringen viser til at det er 
store forskjeller mellom kommunene når det gjelder covid-19 relaterte merkostnader, og 
Fylkesmennene er bedt om å identifisere hvilke kommuner som har hatt spesielt store 
kostnader til smittevern. Den økte bevilgningen på 700 mill. kroner, sammen med 100 mill. 
kroner av tidligere bevilget, men udisponert, skjønnsramme, skal gå til kommuner med de 
høyeste utgiftene knyttet til smittevern per innbygger. Det er Fylkesmennene som vil utbetale 
skjønnsmidlene, og av skjønnsrammen på 800 mill. kroner er 21 mill. kr fordelt til Vestfold og 
Telemark. 
 
I 2.-tertialsaken i år ble Sandefjords rammetilskudd økt med 10 mill. kr som forventet andel av 
ikke-fordelte skjønnsmidler på 900 mill. kr. Kommunens andel kan være for høyt anslått. 
Rådmannen anbefaler derfor ikke å endre rammetilskuddet for 2020, verken som følge av økt 
innbyggertilskudd eller skjønnsramme. 
 
Det foreslås flere endringer i de øremerkede bevilgningene. De aller fleste er relatert til endret 
aktivitet eller endrede forutsetninger, men det er også noen forslag som innebærer realitets-
endringer. Rådmannen foreslår ingen endringer i budsjett for 2020, men nevner likevel 
følgende: 
- Ny bevilgning på 75 mill. kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett til 

kommuner som har fått i oppdrag å opprette karantenehotell. 
- Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge styrkes med 18 mill. kroner, hvorav 

7 mill. kr gjelder kommunene. 
- Tilskuddsordningen for kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av 

omfattende lokale smitteverntiltak foreslås erstattet av en nasjonal ordning. I oktober ble 
det bevilget 200 mill. kr for å kunne gi tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter 
som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak utover høsten og vinteren. Regjeringen 
har nå foreslått en ny nasjonal kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall 
fra 1. september. Behovet for en tilskuddsordning til kommuner som kompenserer lokale 
virksomheter på bakgrunn av lokale smitteverntiltak har dermed falt bort. 
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Avsluttende merknader 

Anbefalt saldering i dette notatet tilsier at budsjettert rammetilskudd og rammen for 
tilleggsbevilgninger for 2021 økes med 53,9 mill. kr2. 
 
Rådmannen fremmer ikke selv et formelt forslag om budsjettendringene som omtales i dette 
notatet. Han vil i stedet anbefale at de folkevalgte innarbeider merinntektene med angitt 
disponering i sine forslag til neste års handlings- og økonomiplan 2021-2024. Dette kan gjøres 
ved å føye ”…. og med endringer som følger av notat fra rådmannen 27.11.20” til punkt 1 i 
rådmannens/formannskapets innstilling, før eventuelle andre endringsforslag. 
 
 

                                                
2 Rettet fra 53,1 mill. kr i utsendt notat til 53,9 mill. kr (jf. oppgitt beløp i tredje avsnitt på i notatets andre 

side). 
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Emne: Handlings- og økonomiplan 2021-2024 – Budsjettmessige konsekvenser av 
avtale på Stortinget om statsbudsjettet for 2021 

Innledning 

1. desember inngikk Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet avtale om 
statsbudsjettet for 2021. Rådmannen vil med dette notatet gjøre rede for deler av innholdet, 
og kommentere antatte budsjettmessige konsekvensene for kommunen. 
 
I slutten av notatet omtaler rådmannen hvordan de folkevalgte kan innarbeide rådmannens 
anbefalinger gitt i dette notatet i sine respektive forslag til neste års handlings- og økonomiplan 
for 2021-2024. 

Konsekvenser av budsjettavtalen mellom H, KrF, V og FrP 

Budsjettavtalen mellom H, FrP, KrF og V øker statsbudsjettets utgifter med om lag 13,6 mrd. 
kr i 2021, hvorav 4,5 mrd. kr gjelder skatte- og avgiftslettelser. Av dette dekkes om lag 3,4 mrd. 
kr via reduserte utgifter på andre poster. Netto utgiftsøkninger kommer i tillegg til 4,4 mrd. kr 
som ble resultatet av delavtalen mellom nevnte partier knyttet til regjeringens tilleggs-
proposisjon fra 10 november. 
 
Den nye budsjettavtalen gir følgende budsjettmessige endringer for Sandefjord: 
- Rammetilskuddet til kommunene økes med 65 mill. kr som kompensasjon for redusert 

inntekt fra formueskatt. Landsprognosen for skatt på inntekt og formue reduseres 
tilsvarende. Dette medfører en redusert skatteinntekt for Sandefjord på 1,0 mill. kr og 
tilsvarende økning i rammetilskuddet. Det er da forutsatt at kommunens skatteinntekter per 
innbygger fortsatt vil utgjøre 87,0 % av landsgjennomsnittet. 

- Regjeringens forslag om å redusere pensjonspåslaget fra 13 % til 11 % ved beregning av 
tilskudd til private barnehager, reverseres. Følgelig reverseres også den foreslåtte 
skjermingsordningen.  Dette øker rammetilskuddet til kommunene med 215,8 mill. kr, 
hvorav 2,4 mill. kr tilfaller Sandefjord. Fordi kommunen har en relativt stor andel private 
barnehager som ville inngått i skjermingsordningen, øker budsjettert tilskudd til private 
barnehager netto bare med 1,05 mill. kr. 
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- Kapitaltilskuddet til private barnehager videreføres på 2020-nivå for første halvår 2021. 
Kapitaltilskuddet for andre halvår fastsettes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 
2021. Kommunene kompenseres for dette via rammetilskuddet med 135 mill. kr, hvorav 1,5 
mill. kr tilfaller Sandefjord. Fordi kommunen har en relativt stor andel private barnehager, 
øker budsjettert tilskudd til private barnehager med 2,589 mill. kr. 

- Regjeringens forslag om å bevilge 50 mill. kr over rammetilskuddet til en kommunal 
skjermingsordning for utsatte grupper, som følge av at egenandelstak 1 og 2 for frikort for 
helsetjenester slås sammen til et nytt egenandelstak fra 1. januar 2021, reverseres. Dette 
reduserer rammetilskuddet til kommunen 0,7 mill. kr. 

 
Avtalen innebærer også forslag om endringer i enkelte øremerkede tilskudd som vedrører 
kommunene, uten at rådmannen foreslår å justere budsjettforslaget. Blant disse er økt 
investeringstilskudd til rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser med 92,6 mill. kr som skal 
gi rom for 1000 flere sykehjem- og heldøgns omsorgsplasser, og en bevilgning på 75 mill. kr 
til aktivitetstilbud til langtidsbeboere ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns 
bemanning. Sistnevnte inngår i delavtalen som ble inngått ifm. regjeringens tilleggsproposisjon 
som del av budsjettavtalens «Tiltakspakke, ensomme eldre». 
 
3. desember ble nettorammene for de ulike komiteene på Stortinget fastsatt i tråd med den 
inngåtte budsjettavtalen. De ulike komiteene avgir sine innstillinger i perioden 8.-12. desember 
og disse behandles i plenum i perioden 14.-19. desember. 
 
Tabell 1 viser elementer fra budsjettavtalen med tilhørende beløp som forventes å gi 
budsjettmessige konsekvenser for Sandefjord: 
 

Tabell 1 

Budsjettmessige konsekvenser av budsjettavtalen på Stortinget

(beløp i 1.000 2021-kr, negative beløp = økt innt./red. utg.) 2021 2022 2023 2024

Redusert skatt på (inntekt og) formue 1 000   1 000   1 000   1 000   

Rammetilskuddet: 

   Komp. for redusert formueskatt -1 000  -1 000  -1 000  -1 000  

   Reversert forslag om red. pensjonspåslag priv. barnehager -2 400  -2 400  -2 400  -2 400  

   Videreført kapitaltilskudd til private barnehager på 2020-nivå -1 500  -1 500  -1 500  -1 500  

   Reversert forslag om skjermingsordning for egenandelstak 700      700      700      700      

   Avrundinger -100     -           -           -100     

KBU: Reversert forslag om red. pensjonspåslag priv. barnehager 1 050   1 050   1 050   1 050   

KBU: Videreført kap.tilsk. til private barnehager på 2020-nivå 2 589   2 589   2 589   2 589   

Netto merutgifter 339      439      439      339       
 
Ved å dekke netto merutgifter ved økt bruk av disposisjonsfondet, vil saldo ved utløpet av 2024 
for dette fondet sammen med kapitalfondet, bli redusert med 1,6 mill. kr til i alt 18,456 mill. kr.  
 
Avtalen mellom regjeringspartiene og FrP inneholder også flere verbalforslag, blant disse 
nevner rådmannen: 
- Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en effektiviseringsstrategi for 

offentlig sektor. 
- Stortinget ber regjeringen tilse at tilskuddet til frivilligsentraler og at dagens fordeling videre-

føres i 2021 med særskilt fordeling, slik at midlene fordeles per frivilligsentral og ikke per 
innbygger. 

- Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 legge frem en 
oversikt over alle tiltak i budsjettet som har reduksjon av klimagassutslipp som hoved-
begrunnelse, og så langt det er mulig en oversikt over effekten av hvert enkelt tiltak målt i 
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kroner per tonn reduksjon eller økt binding, samt redegjøre for status for arbeidet i Teknisk 
beregningsutvalg for klima. 

Avsluttende merknader 

Anbefalt saldering i dette notatet tilsier at driftsbudsjettets utgifter i forhold til rådmannens 
utsendte forslag til handlings- og økonomiplan, vil øke med mellom 0,3 og 0,4 mill. kr per år. 
Inndekking ved bruk av disposisjonsfondet, medfører at saldo for disposisjons- og 
kapitalfondet ved utløpet av 2024 reduseres fra 20,1 mill. kr til 18,5 mill. kr. Saldo for fondene 
er fortsatt i tråd med det økonomiske målet for disse fondene (saldo ved utgangen av 
økonomiplanperioden skal ikke være lavere enn 15 mill. kr). 
 
Rådmannen fremmer ikke selv et formelt forslag om budsjettendringene som omtales i dette 
notatet. Han vil i stedet anbefale at de folkevalgte innarbeider netto merutgifter og fondsbruk i 
sine forslag til neste års handlings- og økonomiplan 2021-2024. Dette kan gjøres ved å føye 
”…. og med endringer som følger av notat fra rådmannen 08.12.20” til punkt 1 i formann-
skapets innstilling, før eventuelle andre endringsforslag. 
 
Formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan 2021-2024 til kommunestyret er lik 
rådmannens innstilling. Dvs. at endringer som følger av notat fra rådmannen 27.11.20 formelt 
sett ikke inngår i innstillingen. Dersom kommunestyret også ønsker å ta inn endringene som 
følger av notatet fra rådmannen 27.11.20, kan begge notatene hensyntas ved å føye ”…. og 
med endringer som følger av notat fra rådmannen 27.11.20 og 08.12.20” til punkt 1 i formann-
skapets innstilling, før eventuelle andre endringsforslag. 
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SANDEFJORD KOMMUNE 

 

 

 

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 

 

RÅDMANNENS UTREDNING 

1 INNLEDNING 

Sandefjord kommune vedtok ny kommuneplan høsten 2019. Målene og prioriteringene fra dette 

overordnede styringsdokumentet skal gi føringer for kommunens første handlings- og økonomi-

plan (HØP). I kommunestyrets vedtak om planstrategi våren 2020, ble det besluttet at 

handlingsdelen integreres med økonomiplanen i en handlings- og økonomiplan1. Vedtaket 

bevisstgjør hvordan kommunens øverste styringsdokument, kommuneplanens samfunnsdel, 

henger sammen med fordelingen av kommunens ressurser i økonomiplanen.  

 

Planmodellen som er skissert nedenunder, viser hvordan planstrategien følger et fireårs-

perspektiv, mens handlings- og økonomiplanen rulleres årlig. Behovet for rullering av øvrige 

planer, besluttes gjennom behandling av planstrategien.  

 

Figur 1-1 

 

                                                 
1  KST-sak 22/20 Planstrategi 2020-2023 - forslag til ny planstrategi til politisk behandling. 
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Ved å slå sammen de årlige rulleringene av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen, 

vil vi få en tydeligere sammenheng mellom kommunens mål og ressursbruk, både som 

økonomiske bevilgninger og tiltak som utføres innenfor administrasjonens rammer. Det vil her 

framgå hvordan de politiske målene blir fulgt opp gjennom prioriteringer av tiltak og tjeneste-

yting innenfor de økonomiske rammebetingelsene.  

 

I denne handlings- og økonomiplanen omtales videre i kapittel 1, FNs bærekraftsmål som 

rammer for kommunal planlegging. Kapittel 2 summerer hovedtrekk for hvordan kommunal-

områdene har prioritert i tråd med målene fra kommuneplanen og utfordringer knyttet til 

ressursbruk. Kapittel 3 beskriver kommunens økonomiske mål, og kapittel 4 omhandler 

forutsetninger som ligger til grunn for prioriteringene. Kapittel 5 omhandler årsbudsjett og 

økonomiplan i et overordnet perspektiv, mens driftsbudsjett og investeringsbudsjett kommen-

teres i kapittel 6 og 7. Deretter følger kommunalområdenes handlings- og økonomiplan før 

investeringsbudsjett og obligatoriske oppstillinger. 

1.1 FNs bærekraftsmål 

I 2015 vedtok FNs medlemsland 2030-agendaen med tilhørende bærekraftsmål. Denne består av 

17 bærekraftsmål med 169 delmål. Målene handler om vekst og velstand, menneskers helse og 

utdanning, miljø og klima, fred, trygghet og samarbeid, og gjelder for alle land og det forventes 

at alle land bidrar til å nå målene innen 2030.  

 

I nasjonale føringer til regioner og kommuner ligger en tydelig forventning om at alle 

forvaltningsnivå skal bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Sandefjord 

kommune har gjort et valg om at FNs bærekraftsmål skal danne rammer for kommuneplanens 

samfunnsdel, som er kommunens øverste styringsdokument.  

 

Figur 1.1-1 

 
 

Sju av målene er forankret i vedtak av kommuneplanens samfunnsdel i september 2019, og i 

vedtak av planstrategi for valgperioden 2019-2023, er det besluttet en utvidelse med mål nr. 13 

– stoppe klimaendringene. Disse målene er innrammet i oversikten. 

 

I kommuneproposisjonen 2021 presiseres kommunesektorens betydning for bærekraftig 
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utvikling, forankret gjennom FNs bærekraftsmål - en felles plan for verden. I proposisjonen 

påpekes at innsatsen i kommunesektoren særlig er knyttet til det sosiale sikkerhetsnettet, sosial 

og teknisk infrastruktur/samferdsel, samfunnssikkerhet og beredskap, demokrati og samarbeid 

med frivilligheten. I tillegg til mål 3 og 4, viser eksemplene hvordan kommunesektoren kan bidra 

til å nå 12 av de 17 målene. Kommunene har derfor en svært sentral rolle for at Norge skal bidra 

i den globale dugnaden.  

1.2 Kommuneplanens samfunns- og handlingsdel  

Som kommunens øverste styringsdokument, inneholder kommuneplanens samfunnsdel visjon 

og mål for kommunen. Sammen framover er kommunens visjon, og under hvert av de syv 

prioriterte bærekraftsmålene er det kommunale mål. Disse er basert på de globale delmålene, 

men tilpasset vår lokale kontekst. I handlingsdelen har hvert kommunalområde prioritert tre 

kommunale mål blant de 48 målene knyttet til de syv prioriterte bærekraftsmålene.  

 

Kommuneplanens tidshorisont strekker seg mot 2031. I planstrategien, som har en kortere 

tidshorisont, er det foretatt en politisk signalisering om hvilke av de 48 målene som bør prioriteres 

i valgperioden. Det er et tydelig, politisk signal om at utdanning og lokale arbeidsplasser skal 

vektlegges.  

 

I ny kommunelov fremheves hvordan handlingsdelens funksjon er grunnleggende lik økonomi-

planens funksjon. Begge handler om gjennomføring av langsiktige politiske mål og prioriteringer 

innenfor forventede inntektsrammer. Ved å la økonomiplanen utgjøre kommuneplanens 

handlingsdel, vil det framgå hvordan politiske mål og prioriteringer følges opp økonomisk. På 

denne måten samkjøres revidering av handlingsdelen med behandling av kommunens arbeid med 

budsjett og økonomi. En av hensiktene med en felles handlings- og økonomiplan er å gjøre 

sammenhengen mellom mål, tiltak og ressursfordeling tydeligere og mer transparent. På sikt 

ønsker vi at det skal være mulig for innbyggerne å få et inntrykk av hvordan kommunens 

ressurser benyttes for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. 

2 PRIORITERINGER I FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 

I rammesaken la rådmannen vekt på behovet for å gjennomføre tilpasninger til lave inntekts-

rammer og økte kostnader videreført fra 1.-tertialsaken. I tillegg til en videreføring av forutsatte 

innsparingstiltak fra gjeldende økonomiplan, ble det innarbeidet forutsetninger om ytterligere 

innsparinger for på hhv. 5, 10, 20 og 30 mill. kr for årene 2021-2024. 

 

I tiden fra rammesaken ble vedtatt til rådmannen nå fremmer forslaget til handlings- og 

økonomiplan for 2021-2024, har kommunens økonomiske forutsetninger endret seg vesentlig i 

positiv retning. Endringene, som i volum er større enn normalt påregnelig, er spesifisert og 

kommentert i bilag 6. De viktigste endringene er knyttet til tolkningen av kommuneproposisjonen 

(jf. notat datert 15. juni 2020 knyttet til rammesaken), videreføringskonsekvenser av 2.-

tertialsaken, endret lønns- og prisvekst neste år (fra reallønnsvekst på 1,5 % til -1,3 %) og 

reduserte pensjonskostnader med tilhørende redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester. I sum 

gir disse elementene netto reduserte kostnader på 74-84 mill. kr per år, og samlet 314 mill. kr for 

årene 2020-2024. Som følge av den bedrede økonomiske situasjonen, har rådmannen foreslått å 

lempe på innsparingskravene for 2023 og 2024 med hhv. 5 og 10 mill. kr. Disse og øvrige 

endringer siden rammesaken, gir en netto redusert utgift på 1 mill. kr for hele fireårsperioden. 

Driftens bidrag til investeringer har med det økt med 315 mill. kr i kommende handlings- og 

økonomiplanperiode, fra 175 mill. kr til 490 mill. kr. 
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Gjennom prioriteringen i planstrategien er det gitt politiske signaler om at hovedsatsnings-

områdene er knyttet til barn og unge samt arbeidsplasser/næringsliv i kommunen. Tiltakene fra 

kommuneplanens handlingsdel og planstrategien framgår som tabeller under kommunal-

områdene. Prioriteringene følges bl.a. opp ved at rådmannen i tillegg til statlige satsingsmidler 

gitt via rammetilskuddet, har foreslått å styrke satsingen på barn og unges psykiske helse. Støtten 

til Gründeriet er videreført for hvert år i planperioden, og prosjektet Grenseløse muligheter er 

videreført til og med 2023. De fleste av prioriteringene er videreføringer av tiltak som allerede 

er i gang, men det framgår også nye tiltak, som for eksempel flere klimatiltak. Det er foreslått 11 

mill. kr fordelt på 2021-2023 til å dekke kommunens andel ved en videre utbygging av 

bredbånds- og mobildekningen. Det er i investeringsbudsjettet for 2021-2024 satt av om lag 1,9 

mrd. kr (om lag 1,5 mrd. kr netto) til ulike tiltak som ny skole på Vesterøya, kulturarena, 

sykehjem, omsorgsboliger og innen selvkostområdene (hovedsakelig vann og avløp). 

Disse investeringstiltakene bidrar til å støtte byggenæringen og det øvrige, lokale næringslivet. 

 

Til investeringer utenom selvkostområdene er det budsjettert med netto 1,3 mrd. kr for 2021-

2024, hvorav 0,9 mrd. kr er reservert til følgende enkeltprosjekter over 50 mill. kr: 

 319 mill. kr til nye sykehjemsplasser og oppgraderinger på Nygård 

 298 mill. kr til ny skole på Vesterøya 

 118 mill. kr til kjøp av kommunehuset i Stokke 

  77 mill. kr til omsorgsboliger på Aagaards plass 

 60 mill. kr til nybygg dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne 

 56 mill. kr til fleksibel kulturarena med utstyr 

 

I tråd med tidligere forutsetninger, er det foreslått innsparingstiltak i 2021-2024 på hhv. 16 mill. 

kr i 2021, økende til 42 mill. kr fra og med 2024. Av disse er 16 mill. kr i 2021 og 26 mill. kr per 

etterfølgende år spesifisert på ulike tiltak. Tiltak for 6 mill. kr for 2022 og økende til 11 mill. kr 

for 2022 og 16 mill. kr for 2024 er foreløpig uspesifisert. 

 

Budsjettene til kommunalområdene er i hovedsak utarbeidet uten koronaeffekt. Det er satt av 20 

mill. kr i 2021 og 10 mill. kr i 2022 til håndtering av koronasituasjonen i rammen for tilleggs-

bevilgninger. Det er ikke budsjettert med statlige midler til koronapandemien. 

3 ØKONOMISKE MÅL 

Det er et mål for Sandefjord kommune over tid å yte best mulige tjenester til innbyggerne innen-

for de gitte rammene lovgivningen, økonomien og kommunens folkevalgte fastsetter. Det legges 

vekt på å sikre et stabilt og forutsigbart tjenestetilbud. 

 

Kommuneloven pålegger kommunene å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen 

blir ivaretatt over tid (§ 14-1). Som ledd i dette har kommunestyret vedtatt økonomiske mål for 

utviklingen av kommunens økonomi (§14-2)2. Hensikten med økonomiske mål er å synliggjøre 

hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutnings-

grunnlaget i budsjett- og økonomiplanprosessen. De økonomiske målene bør balansere 

kortsiktige og langsiktige hensyn.  

 

Kommunens økonomiske mål er nedfelt i kommunens økonomireglement, og er som følger: 

 

                                                 
2  KST-sak 97, Økonomireglement. Kommuneloven og økonomireglementet bruker begrepet "finansielle måltall". 
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1. Kommunalområdenes netto budsjettrammer skal ikke være større enn frie inntekter. 

2. Kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere investeringer. 

3. Ordinære investeringer kan lånefinansieres med maksimalt 50 %. 

4. Netto driftsresultat skal utgjøre minst 1,75 % av sum driftsinntekter. 

5. Saldo for disposisjons- og kapitalfondet skal ved utløpet av økonomiplanperioden ikke være 

lavere enn 15 mill. kr. 

 

Rådmannens forslag til økonomiplan er i tråd med mål nr. 1, 2, 4 og 5 for alle årene 2021-2024. 

Tilsvarende gjelder mål nr. 3, med unntak for 2021 da lånegraden ligger på 54 %. I kapittel 5 

kommenteres økonomiplanen i forhold til de økonomiske målene. 

4 FORUTSETNINGER 

Handlings- og økonomiplanen vil alltid være påvirket av den generelle økonomiske utviklingen, 

regjeringens økonomiske politikk, befolkningsutviklingen i størrelse og alderssammensetning, 

lønns- og prisstigning, samt utviklingen i finansmarkedene. 

 

Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes indirekte av Stortinget, først og fremst 

via skatteopplegget og via bevilgninger over statsbudsjettet. Resterende fastsettes lokalt, primært 

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, og VARSF-gebyrene3 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 renteforutset-

ninger. 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. 

4.1 Generelle forutsetninger 

Tabell 4.1-1 viser en samlet oversikt over de generelle forutsetningene som er lagt til grunn i 

økonomiplanen.  

 

Tabell 4.1-1 

 
 

Lønns- og prisveksten neste år følger statsbudsjettets forutsetninger. Som en beregningsteknisk 

forutsetning settes lønns- og prisveksten lik den generelle prisveksten i økonomiplanens tre siste 

                                                 
3  Vann, avløp, renovasjon, septik og feiing. 

Generelle økonomiske forutsetninger

(Vekst i %) 2021 2022 2023 2024

Konsumprisvekst 3,5 2,0 2,0 2,0

Lønnsvekst (gj.snitt for alle grupper) 2,2 2,0 2,0 2,0

Prisvekst på kommunal tjenestyting (deflator) 2,7 2,0 2,0 2,0

Finansinntekter og -utgifter:

    Pengemarkedsrenten (3 md. NIBOR) 0,25 0,50 0,50 0,75

    Gjennomsnittlig avkastning på kraftfondet 1,50 2,15 2,25 2,50

    Kraftfondet, aksjer / renter 25 / 75 33 / 67 35 / 65 35 / 65
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år. 

 

Budsjetterte finansinntekter og -utgifter tar utgangspunkt i forutsetningene om nivået på frem-

tidige pengemarkedsrenter. Forutsatte rentesatser i økonomiplanen er basert på forventninger i 

markedet fra slutten av september. 

 

Avkastningen på kraftfondet er basert på reglement for finans- og gjeldsforvaltning som 

kommunestyret vedtok i 20.10.2020 (KST-sak 96/20). Reglementet, som gjelder fra 1.1.2021, 

legger til grunn en aksjeandel i fondet på 35 %, mot 20 % i gjeldende reglement, med en 

overgangsperiode (se kapittel 6.3.1). 

 

Isolert sett vil ett prosentpoeng høyere rente øke kommunens netto inntekter med om lag 14 mill 

kr i 2021, fallende til 9 mill. kr for i 2024, og omvendt ved en lavere rente4. Høyere rentenivå vil 

i tillegg redusere kommunens pensjonskostnader, men med et utsatt virkningstidspunkt, og 

omvendt ved et lavere rentenivå. 

4.2 Befolkningsframskrivinger 

Kommunene har ansvaret for blant annet barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. 

Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper i befolkningen. 

Hovedtyngden av kommunens tjenestetilbud går derfor til innbyggere mellom 1 og 15 år og 

innbyggere som er 67 år og eldre. Befolkningsfremskrivninger vil derfor gi viktige signaler om 

hvordan kommunalområdenes driftsrammer kan forventes å utvikle seg. Forventninger om 

endringer i den demografiske utviklingen vil også inngå som en viktig premiss for investerings-

budsjettets prioriteringer. 

 

Staten kompenserer kommunene for økte kostnader knyttet til demografisk vekst først og fremst 

via fordelingen av rammetilskuddet. Basert på kostnadsnøkler som består av objektive 

demografiske, geografiske og sosiale kriterier for hver enkelt kommune, beregnes et utgiftsbehov 

per kommune. Kriterieverdiene oppdateres årlig. Ulikheter i utgiftsbehov per innbygger utjevnes 

fullt ut. Det er kommunenes andeler, ikke absolutte størrelser, som legges til grunn ved 

fordelingen av rammetilskuddet. 

 

Sandefjords innbyggertall økte med 1,0 % i fjor (fra 63.143 til 63.764) mot 0,7 % for landet.  

 

Tabell 4.2-1 og figur 4.2-1 viser SSBs befolkningsfremskrivninger for Sandefjord, fordelt på 

aldersgrupper og samlet for 20-årsperioden 2020-20405. 

 

                                                 
4  Endringen i perioden skyldes gjeldsvekst, fondsbruk og redusert tilskuddsgrunnlag knyttet til de statlige rente-

kompensasjonsordningene. 
5  SSBs tabell 12882. Prognosen er basert på MMMM-alternativet: Middels fruktbarhet, levealder, innenlands 

mobilitet og netto innvandring. 
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Tabell 4.2-1 

 
 

Tall per 1. januar 2025 angir prognosen ved utløpet av kommende handlings- og økonomiplan-

periode. 

 

I figuren nedenfor er tabell 3.2-1 (ikke 0-åringer) illustrert ved å vise den prosentvise endringen 

sett i forhold til innbyggertallet per 1. januar 2020: 

 

Figur 4.2-1 

 
 

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 lavere enn veksten i samlet innbyggertall. 

 

Veksten i antall innbyggere 16-66 år ligger i hele perioden fram til 2040 lavere enn veksten i 

kommunen sett under ett. Dvs. denne gruppen vil utgjøre en fallende andel av kommunens 

innbyggermasse, slik at forsørgelsesbyrden vil øke.  

 

Befolkningsfremskrivninger for Sandefjord

(SSBs prognoser fra august 2020)

1. januar 2020 2025

Vekst

2020-25

(%) 2030 2035 2040

Vekst 

2025-40 

(%)

Vekst 

2020-40 

(%)

0 år 580 594 2 % 615 637 641 8 % 11 %

1-5 år 3 391 3 228 -5 % 3 253 3 360 3 463 7 % 2 %

6-15 år 7 669 7 644 0 % 7 303 7 105 7 249 -5 % -5 %

16-66 år 41 446 42 179 2 % 42 632 42 453 41 855 -1 % 1 %

67-79 år 7 685 8 593 12 % 8 955 9 833 10 752 25 % 40 %

80 år + 2 993 3 532 18 % 4 634 5 502 6 272 78 % 110 %

Total 63 764 65 770 3 % 67 392 68 890 70 232 7 % 10 %
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I perioden 2009-2019 har kommunenes vekst i utgiftsbehovet som følger av demografiendringer 

for det enkelte år vært svakere enn den prosentvise befolkningsveksten. Dette indikerer isolert 

sett at gjennomsnittsnordmannen har mindre behov for kommunale tjenester nå enn for ti år 

siden. Denne utviklingen forventes å holde seg til og med 2022. Fra og med 2023 vil 

utgiftsbehovet som følger av demografiendringer vokse prosentvis mer enn befolkningen.  

 

Befolkningsfremskrivningene viser at det ikke vil være mulig å opprettholde dagens tjeneste-

tilbud uten å endre dagens finansieringsordninger. Det er positivt at vi lever lenger. Samtidig er 

det en utfordring for offentlige finanser at antall pensjonister i forhold til yrkesaktive, øker. Ved 

at flere som i dag står utenfor arbeidsmarkedet får komme inn, at flere eldre står lenger i 

arbeidslivet og gjennom reformer som f.eks. Leve hele livet og økt digitalisering vil den 

økonomiske bærekraften bedres. 

4.3 Regjeringens forutsetninger for kommuneøkonomien i 2021 

I kommuneproposisjonen for 2021 var det varslet en realvekst i kommunesektorens samlede 

inntekter mellom 1,4 og 1,9 mrd. kr. Som et særskilt tillegg ble det også lagt til grunn at 

kommunesektoren ville bli kompensert for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som 

følger av den nedjusterte kostnadsveksten i år, med 1,9 mrd. kr. I statsbudsjettet legger 

regjeringen til grunn en realvekst på 1,7 mrd. kr, tilsvarende 0,3 %, eller 3,6 mrd. kr dersom det 

særskilte tillegget regnes med. Veksten er fordelt som følger: 

 

Tabell 4.3-1 

Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter (mrd. kr)

Frie inntekter 2,0

Særskilt tillegg * 1,9

Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver ** 0,1

Øremerkede tilskudd -0,8

Gebyrinntekter 0,5

Realvekst i samlede inntekter 3,6

-Særskilt tillegg -1,9

Realvekst i samlede inntekter uten særskilt tillegg 1,7  
* Som et særskilt tiltak ifm. virusutbruddet, kompenseres kommunesektoren for den 

reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk kompenseres 

gjennom at kostnadsveksten også er lavere. Tillegget er fordelt mellom kommuner 

og fylkeskommuner med hhv. 1,181 mrd. kr og 0,745 mrd. kr. 

** Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten av frie 

inntekter siden midlene er knyttet til endringer i pålagte oppgaver. 

 

Realveksten i kommunesektorens frie inntekter på 2,0 mrd. kr og fordelingen mellom 

kommunene (1,6 mrd. kr) og fylkeskommunene (0,4 mrd. kr), er som varslet i kommune-

proposisjonen. Veksten i de frie inntektene må sees i sammenheng med kommunesektorens 

anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger viser at kommunesektoren 

kan få merutgifter i 2021 på om lag 1,4 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen. Av dette 

anslås at om lag 1,1 mrd. kr må finansieres innenfor veksten i de frie inntektene (kommunenes 

utgifter øker med 0,9 mrd. kr og fylkeskommunenes utgifter øker med 0,2 mrd. kr), mens 0,3 

mrd. kr finansieres gjennom brukerbetalinger og øremerkede tilskudd. 

 

Regjeringen skriver at dens opplegg vil gi kommunesektoren et økt handlingsrom neste år på 0,7 



31 

 

mrd. kr, fordelt med 0,6 mrd. kr for kommunene og 0,1 mrd. kr for fylkeskommunene. 

Regjeringens beregning av økt handlingsrom tar ikke hensyn til et økt innslagspunkt i 

toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, dvs. at kommunens egenfinansiering 

øker med 46 000 kroner per bruker. Dette vil øke kommunenes kostnader med om lag 0,3 mrd. 

kr. Korrigert for dette, vil kommunesektorens økte handlingsrom reduseres fra 0,7 til 0,4 mrd. 

kr.  

 

Kommunesektorens handlingsrom påvirkes også av endringer i pensjonskostnadene. Veksten 

neste år er anslått til 0,6 mrd. kr. Til forskjell fra tidligere år, har regjeringen ikke tatt med denne 

veksten i årets beregninger av handlingsrommet. Dette er fordi regjeringen ser endringene i 

pensjonskostnadene for 2020 og 2021 i sammenheng. Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 

2020 la til grunn en reduksjon i pensjonskostnadene i 2020 på 0,45 mrd. kr. I statsbudsjettet for 

2021 er reduksjonen økt med 1,7 mrd. til 2,25 mrd. kr.  

 

Realveksten i kommunenes frie inntekter neste år består av: 

 

Tabell 4.3-2 

Realvekst i kommunenes frie inntekter

(Beløp i mill. kr) Statsbud. Komm.prop. Differanse

Skatt på inntekt og formue 8 421           1 181           7 240           

Indirekte skatter (407)             -                   (407)             

Rammetilskudd (5 203)          1 600           (6 803)          

Frie inntekter m/særtillegg 2 811           2 781           30                

Herav særtillegg 1 181           1 181           -                   

Frie inntekter u/særtillegg 1 630           1 600           30                 
 

I kommuneproposisjonen for 2021 varslet regjeringen en realvekst i de frie inntektene for 

kommunene på 1,6-2,0 mrd. kr. I rammesaken la rådmannen til grunn 1,6 mrd. kr, dvs. i tråd med 

regjeringens forslag i statsbudsjettet.  

 

Av veksten i de frie inntektene begrunner regjeringen 100 mill. kr med en særskilt satsing på 

barn og unges psykiske helse.  

4.3.1 Konsekvenser av statsbudsjettet for Sandefjord kommune 

I økonomiplanen for 2020-2023 inngår forventet realvekst i de frie inntektene i kommende års 

statsbudsjetter. Forventede konsekvenser av statsbudsjettet for 2021 justeres deretter i ramme-

saken på grunnlag av signaler gitt i kommuneproposisjonen, og til sist i rådmannens forslag til 

økonomiplan når regjeringens forslag til statsbudsjett er kjent. 

 

Konsekvenser av statsbudsjettet inkluderer: 

- kommunens andel av realveksten i de frie inntektene 

- nettoeffekten av endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåer, regelendringer, 

innlemminger av øremerkede tilskudd m.m. 

- konsekvenser av omfordelinger innenfor de ulike delene av rammetilskuddet, eventuelle 

endringer av kostnadsnøkkelen og oppdaterte kriteriedata (inkl. befolkningens sammen-

setning) 

- netto endringer knyttet til øremerkede tilskudd 

 

I tabell 4.3.1-1 vises nettobeløp knyttet til konsekvensene av statsbudsjettet for 2021. 
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Tabell 4.3.1-1 

 
 

I gjeldende økonomiplan var det forutsatt at Sandefjord ville få en realvekst i de frie inntektene 

i 2021 på 30,0 mill. kr. Etter en oppdatering av KSs demografimodell, ble anslaget fra gjeldende 

økonomiplan oppjustert med 1,6 mill. kr. Signalene gitt i kommuneproposisjonen ga ytterligere 

forventninger om 0,7 mill. kr i 2021 og 4,9 mill. kr per etterfølgende år. 

 

Etter at regjeringen den 7. oktober la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021, er forventet netto 

inntekt som følge av statsbudsjettet redusert med 4,5 mill. kr i 2021, og med hhv. 2,7 mill. kr, 

2,5 mill. kr og 2,1 mill. kr for hvert av årene 2022-2024. Samlet innebærer dette at konsekvensene 

av statsbudsjettet 2021 er ventet å gi kommunen en netto, årlig merinntekt på 27,8 mill. kr neste 

år og om lag 34 mill. kr per etterfølgende år. 

 

I tabell 4.3.1-2 er konsekvensene av statsbudsjettet, sett i forhold til kommuneproposisjonen, 

fordelt på de frie inntektene og kommunalområdenes nettorammer: 

 

Tabell 4.3.1-2 

 
 

Konsekvensene av statsbudsjettet inngår i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 

Endringer knyttet til statsbudsjettets fordeling av realvekst på skatt og rammetilskudd bidrar til å 

forklare en stor økning i skatteinntektene kombinert med en reduksjon i rammetilskuddet. 

 

Linjen "Kommunalområdene: Konsekvenser av endringer i rammetilskuddet" i tabell 4.3.1-2 

viser hvordan elementer som påvirker rammetilskuddet er hensyntatt i kommunalområdenes 

budsjettrammer. Dette er spesifisert i tabell 4.3.1-3: 

Statsbudsjettet: Konsekvenser ift. gjeldende økonomiplan

(pos. beløp angir netto økte innt.)    (beløp i mill. 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

Forutsatt i øk.planen 2020-2023 30,0   30,0   30,0   30,0   

Korr. etter oppdateringer i KSs demografimodell 1,6     1,6     1,6     1,6     

Rammesaken: Endr. utover tidl. foruts. 0,7     4,9     4,9     4,9     

Øk.plan: Endr. ift. rammesaken (jf. tabell 4.3.1-2) -4,5   -2,7   -2,5   -2,1   

Konsekvenser ift. gjeldende økonomiplan 27,8   33,8   34,0   34,4   

Statsbudsjettet: Konsekvenser ift. rammesaken

(pos. beløp angir netto økte innt.)    (beløp i mill. 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

Økt skatt på inntekt og formue 75,0   75,0   75,0   75,0   

Redusert rammetilskudd -78,2 -78,0 -77,8 -77,4 

Endring frie inntekter -3,2   -3,0   -2,8   -2,4   

Kommunalomr.: Konsekv. av endr. i rammetilsk. (jf. tabell 4.3.1-3) 4,2     5,0     5,0     5,0     

Kommunalomr.: Andre konsekvenser -5,5   -4,7   -4,7   -4,7   

Konsekvenser ift. rammesaken -4,5   -2,7   -2,5   -2,1   
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Tabell 4.3.1-3 

 
 

Innholdet i ovenstående tabell er kommentert i dokumentets kommentardel for respektive 

områder. Rådmannen vil imidlertid bemerke at han har foreslått å styrke satsingen på barn og 

unges psykiske helse med 0,8 mill. kr utover beløpet på 1,2 mill. kr som finansieres via veksten 

i de frie inntektene. 

 

Linjen "Kommunalområdene: Andre konsekvenser" i tabell 4.3.1-2 viser øvrige elementer som 

er hensyntatt i kommunalområdenes budsjettrammer. Dette er spesifisert i tabell 4.3.1-4: 

 

Tabell 4.3.1-4 

 

4.4 Forutsetninger om vekst i kommuneøkonomien etter 2021 

Regjeringen ser den årlige realveksten i de frie inntektene i lys av økte kostnader knyttet til den 

demografiske utviklingen, økte/reduserte kostander til pensjon, økte satsinger og eventuelle 

endringer i kommunenes finansielle handlingsrom. 

 

I mangel av andre signaler, tar rådmannen kun med kompensasjon for kostnadene knyttet til den 

demografiske utviklingen i anslaget for realvekst i de frie inntektene for økonomiplanens tre siste 

år.  

 

Kostnadene knyttet til den demografiske utviklingen i Sandefjord er basert på SSBs befolknings-

fremskrivninger fra august 2020 og KSs beregningsmodell for demografikostnader. Kostnadene 

tar utgangspunkt i kommunesektorens faktiske driftsutgifter, og det tas ikke hensyn til et økt 

investeringsbehov som følge av befolkningsveksten på annet vis enn via avskrivningskostnader. 

 

Rådmannen legger sjablonmessig til grunn at 10 % av inntektene knyttet til befolkningsveksten 

vil dekke finansutgifter som følge av økte investeringer og at 45 % er disponert i økonomiplanens 

driftsdel, bl.a. til finansiering av driftskonsekvenser av planlagte investeringer. Resterende 45 % 

reserveres i rammen for tilleggsbevilgninger. Beløp for 2022-2024 er som følger: 

Kommunalområdene: Konsekvenser av endringer i rammetilsk. ift. rammesaken

(pos. beløp angir netto økte innt.)    (beløp i mill. 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

KBU: Barn og unges psykiske helse (del av realvekst på 100 mill. kr) -1,2   -1,2   -1,2   -1,2   

KBU: Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 3. og 4. trinn, fra aug. 2021 -0,3   -0,7   -0,7   -0,7   

KBU: Pensjon private barnehager: Red. tilskudd og skjermingsordn. 1,1     1,1     1,1     1,1     

KBU: Habilitering og avlastnig (kun 2021) -1,1   -        -        -        

KBU: Økt aldersgrense fra 23 til 25 år for rett til ettervern i barnevernet -0,3   -0,3   -0,3   -0,3   

KIF: Tilsk. til frivilligsentraler gis som øremerket tilskudd (3 tilskudd) 1,3     1,3     1,3     1,3     

KIF: Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, utbetales av staten 4,8     4,8     4,8     4,8     

Sum 4,2     5,0     5,0     5,0     

Kommunalområdene: Andre konsekvenser ift. rammesaken

(pos. beløp angir netto økte innt.)    (beløp i mill. 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

KBU: Makspris i barnehager økt 10 kr/md. utover vekst i deflator 0,4     0,4     0,4     0,4     

KBU og HSO: Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester -4,8   -4,8   -4,8   -4,8   

MP: Økt trafikkforsikringsavgift elbiler -0,3   -0,3   -0,3   -0,3   

Generelle driftsinnt.: Rentekompensasjonsordningene - 0 % i rente i 2021 -0,8   -        -        -        

Sum -5,5   -4,7   -4,7   -4,7   
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Tabell 4.4-1 

 
 

Anslag for kommende års realvekst knyttet til demografi og tilhørende midler reservert til å 

kompensere kommunalområdene for økte demografiske kostnader, oppdateres årlig og 

forutsettes disponert for et år av gangen i kommende års handlings- og økonomiplaner.  

 

Som tabell 4.4-1 viser, er hhv. 11, 21 og 34 mill. kr (45 %) av realveksten knyttet til demografi 

disponert i økonomiplanen. Til sammenlikning ligger driftskonsekvenser av investeringer i 2022-

2024 hhv. 2, 19 og 24 mill. kr over driftskonsekvensene av investeringer i 2021. En vesentlig del 

av driftskonsekvensene er knyttet til bemanning av boliger for personer med nedsatt 

funksjonsevne og nye sykehjemsplasser på Nygård. 

5 ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 - SAMLET OVERSIKT6 

Årsbudsjett og økonomiplan inndeles begge i en drifts- og investeringsdel. All tilgang på og bruk 

av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av drifts- og 

investeringsregnskapet. Hovedtallene i driftsbudsjettet er vist i tabell 5-1. Hovedtallene for inve-

steringsprosjektene med finansiering er vist i tabell 5-2. 

 

I tabell 5-1 viser kolonnen for 2020 inneværende års justerte budsjett, inkludert endringer vedtatt 

i 2.-tertialsaken. Beløp for 2021-24 er uttrykt i 2021-kr7. 

 

                                                 
6  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- og investeringsregnskapet. 
7 Sammenlikninger av beløp i siste års regnskap, (justert) budsjett i år og i økonomiplanen kompliseres bl.a. som 

følge av: 1) ulikheter i kroneverdier, 2) at tidspunkt for endringer i tjenestetilbudet kan gi del- og helårseffekter, 

3) volumendringer og 4) at endringer i oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivåer, regelendringer, 

innlemming av øremerkede tilskudd m.m. medfører endringer i rammetilskuddet og rammene for kommunal-

områdene. 

Demografi: Realvekst i frie inntekter og midler reservert til tilleggsbevilgninger

 (beløp i mill. 2021-kr) 2022 2023 2024

Realvekst i frie inntekter, demografi 20,8   38,3   62,4   

Reservert til komp. for demografisk utvikling 9,4     17,2   28,1   

Disponert i økonomiplanen 11,4   21,1   34,3   
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Tabell 5-1 

 
 

Tabell 5-1 illustrerer hvordan de generelle driftsinntektene dekker nettoutgiftene til kommunal-

områdene, netto finansutgifter og netto avsetninger. Restbeløpet overføres til finansiering av 

investeringsprosjekter. Størrelsen på beløpet som overføres til investeringsprosjektene fra årets 

drift gir et visst uttrykk for hvor robust kommunen er overfor brå endringer i økonomien og dens 

bærekraft over tid. 

 

Overført beløp til investeringsprosjekter fra årets drift øker med 28 mill. kr fra 102 mill. kr i 2021 

til 130 mill. kr i 2024. Overført beløp i 2022 er på 136 mill. kr. Veksten i perioden og det høye 

beløpet i 2022 må bl.a. ses i sammenheng med økt verdi på innsparingstiltakene, reduserte 

reserver knyttet til koronapandemien, økende pensjonskostnader og oppstart av drift i det nye 

sykehjemmet på Nygård i 2023. 

 

Tabell 5-2 viser rammer for investeringsprosjektene. Netto utgifter finansieres med beløp 

overført fra drift, ved bruk av investeringsfond og lån (investeringsprosjektene er kommentert i 

kapittel 7 og spesifisert i bilag 1). 

 

Tabell 5-2 

 
 

DRIFTSBUDSJETT
(Bevilgningsoversikt - drift, omarbeidet)

Regnsk. Budsjett BUDSJETT
(beløp 2021-24 i 1 000 2021-kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rammetilskudd  -1 690 809  -1 857 000  -1 780 100  -1 799 400  -1 811 200  -1 834 900 

Inntekts- og formueskatt  -1 778 056  -1 753 000  -1 873 000  -1 873 000  -1 873 000  -1 873 000 

Andre generelle driftsinntekter       -11 680       -10 678         -8 412         -9 520         -9 187         -9 311 

Sum generelle driftsinntekter  -3 480 545  -3 620 678  -3 661 512  -3 681 920  -3 693 387  -3 717 211 

Nto. ramme for komm.områdene   3 333 361   3 531 026   3 536 800   3 516 248   3 536 088   3 549 580 

Kraftfondets avkastning       -78 917       -33 214       -18 102       -25 437       -26 099       -28 430 

Renteinntekter (ex. kraftfondet)       -27 794       -12 704         -6 972         -7 113         -6 445         -8 420 

Utbytter         -2 507       -30 456       -20 300       -22 300       -22 300       -22 300 

Netto lånerenter        19 044        12 898          7 830        12 160        12 007        15 877 

Avdrag        51 919        53 217        59 962        72 267        77 547        80 940 

Netto finansutgifter       -38 256       -10 259        22 418        29 577        34 710        37 667 

Netto avsetninger         -1 323     -188 746     -101 056       -99 005       -29 711         -7 457 

Overført til investeringsprosjekter      110 855      288 657      203 350      235 100      152 300      137 421 

Herav:  fra driftsfond      188 893      101 288        99 221        29 890          7 636 

             fra årets drift      110 855        99 764      102 062      135 879      122 410      129 785 

Mer-/mindreforbruk        75 908 

INVESTERINGSPROSJEKTER

Regnsk. Budsjett BUDSJETT  Sum 
(beløp 2021-24 i 1 000 2021-kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024  2021-24 

 Ordinære investeringer   169 399   298 446   490 900   391 200   254 500   173 400   1 310 000 

 Inv. i selvkostområder     55 383   184 211     88 450     44 900     46 000     42 400      221 750 

 Investeringsprosj. (netto)   224 782   482 657   579 350   436 100   300 500   215 800   1 531 750 

    Overført fra årets drift   110 855     99 764   102 062   135 879   122 410   129 785      490 136 

    Overført bruk av driftsfond       9 302   188 893   101 288     99 221     29 890       7 636      238 035 

    Bruk av investeringsfond     18 511     38 000     21 000              -       1 200       1 379       23 579 

    Bruk av lån   181 000   156 000   355 000   201 000   147 000     77 000      780 000 

    Ekstraord. avdrag    -94 887              -              -              -              -              -                - 

 Finansiering:   224 782   482 657   579 350   436 100   300 500   215 800   1 531 750 
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Nettorammen for investeringsprosjektene finansieres med midlene fra driftsbudsjettet (fra årets 

drift og fra driftsfond), ved bruk av investeringsfond og lån. 

 

Tabell 5-3 viser hvordan driftsbudsjettet står seg i forhold til kommunens økonomiske mål: 

 

Tabell 5-3 

 
 

Tabell 5-3 viser at det økonomiske mål nr. 1, som sier at kommunalområdenes netto budsjett-

rammer ikke skal være større enn de frie inntektene, innfris med god margin for alle år i 

kommende periode.  

 

Det økonomiske mål nr. 2, som sier at kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere 

investeringer, innfris for alle årene i kommende 4-årsperiode. 

 

Det økonomiske mål nr. 3, som sier at ordinære investeringer kan lånefinansieres med maksimalt 

50 %, innfris for 2022-2024, men ikke for 2021 da lånegraden er 4 % -enheter (21 mill. kr) høyere 

enn målet. Dette året er det forutsatt at kommunen kjøper kommunehuset i Stokke fra Sandefjord 

kommunale Pensjonskasse for takst på 115 mill. kr (118 mill. kr inkl. dokumentavgift). Kjøpet 

lånefinansieres og vurderes som en finansiell investering. Øvrige investeringer i 2020 har en 

lånegrad på 40 %, dvs. i tråd med målet8. 

 

Det økonomiske mål nr. 4 sier at netto driftsresultat skal utgjøre minst 1,75 % av sum 

driftsinntekter. Netto driftsresultat for 2021-2024 ligger mellom 2,1 % og 2,9 %, dvs. over målet9. 

 

Netto driftsresultat inkluderer avdrag på lån, ikke avskrivninger. For å bevare formuen (egen-

kapitalen) bør derfor netto driftsresultat minst være så stort at resultatet ville vært positivt selv 

                                                 
8  I 2.-tertialsaken ble investeringer og lån på 52 mill. kr utsatt og skjøvet over til 2021. Lån til disse investeringen 

ligger inkludert i lånegraden på 40 %. 
9  Budsjettert netto driftsresultat i 2020 ligger 102 mill. kr lavere enn målet på 1,75 % tilsier og 142 mill. kr lavere 

enn opprinnelig vedtatt budsjett. 118 mill. kr av budsjettert resultatendring skyldes etterslep og tidsforskyvninger 

av driftstiltak fra 2019 (52 mill. kr) og øremerkede statstilskudd og mottatte gaver i 2019 (66 mill. kr) som er 

budsjettert brukt i 2020. Regnskapsført netto driftsresultat i 2020 kan forventes å ligge over budsjett som resultat 

av tidsforskyvninger fra 2020 til 2021. 

ØKONOMIPLANEN I FORHOLD TIL DE FINANSIELLE MÅLTALLENE

Regn. Just. bud. BUDSJETT
(beløp 2021-24 i 1 000 2021-kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sum frie inntekter  3 468 865  3 610 000  3 653 100  3 672 400  3 684 200  3 707 900 

Netto ramme for komm.områdene  3 333 361  3 531 026  3 536 800  3 516 248  3 536 088  3 549 580 

1 Frie innt. utover k.omr.s rammer     135 504       78 974     116 300     156 152     148 112     158 320 

Kraftfondets avkastning       78 917       33 214       18 102       25 437       26 099       28 430 

Overført inv.prosj. fra årets drift     110 855       99 764     102 062     135 879     122 410     129 785 

2 Kraftfondsmidler brukt i driftsbudsjettet                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

Ordinære investeringer     169 399     298 446     490 900     391 200     254 500     173 400 

Lån til ordinære inv.     125 617      -28 211     266 550     156 100     101 000       34 600 

3 Lånegrad for ord. inv.       (maks. 50 %) 74 % -9 % 54 % 40 % 40 % 20 %

4 Netto driftsresultat          (minst 1,75 %) 4,4 % -0,4 % 2,1 % 2,9 % 2,7 % 2,8 %

5 Disp.- og kap.fondet 31.12. (nom. kr)     246 458     283 841     162 553       61 552       29 414       20 060 
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om avdragene ble byttet ut med avskrivningene. Dette er i hovedsak forklaringen bak anbefal-

ingen om minst 1,75 % som netto driftsresultat for kommunene sett under ett. Sandefjords av-

skrivninger i forhold til avdrag på lån er større enn gjennomsnittet for kommune-Norge. Så lenge 

dette er tilfellet, bør kommunens netto driftsresultat også ligge høyere enn 1,75 %. Kommunen 

budsjetterer ikke avskrivningene, men grove anslag antyder et nivå i underkant av 3 % for ikke 

å tære på egenkapitalen.  

 

I kommunesektoren betraktes netto driftsresultat som den primære indikatoren for formues-

bevaring. På den annen side bruker rådmannen beløpene som overføres fra årets drift til 

investering som den primære, operasjonelle indikatoren for å vurdere bærekraften i økonomi-

planen. Tabell 5-1 viser at beløpet som overføres fra kommende års drift til investeringer øker 

fra 102 mill. kr i 2021 til 130 mill. kr i 2024. Dette illustrerer en positiv utvikling med tanke på 

å øke kommunens langsiktige evne til å egenfinansiere investeringer.  

 

Det økonomiske mål nr. 5 sier at saldo for disposisjons- og kapitalfondet ved utløpet av 

økonomiplanperioden ikke skal være lavere enn 15 mill. kr. Det er forutsatt at saldo for disse 

fondene ved utgangen av 2020 vil være på 284 mill. kr. Med en fondsbruk som vist i tabell 5.2 

og andre bevegelser i fondene, vil saldo ved utløpet av 2024 være på 20 mill. kr.  

 

Dersom siste året i denne økonomiplanen videreføres uendret, vil dette sammen med låne-

politikken legge rette til for ordinære investeringer på om lag 260 mill. kroner per år fra 2024. 

Det tilsvarer en investeringsramme på 1.040 mill. kr (ekskl. selvkostområdene) for en fireårs-

periode, og det er 270 mill. kr lavere enn budsjettert for 2021-2024. 

 

Rådmannen vil anbefale at det i årene som kommer fortsatt legges til rette for å øke kommunens 

langsiktige investeringsevne slik at et fremtidig investeringsvolum vil være tilpasset en 

kommune på Sandefjords størrelse10. Rådmannen har tidligere uttrykt at det årlige bidraget fra 

løpende drift bør ligge på om lag 150 mill. kr. Tempoet i en slik tilpasning vil først og fremst 

være avhengig av kommunens evne og vilje til å realisere forutsatte innsparinger, til å omstille 

og effektivisere driften, samt sentrale myndigheter som lovregulerer nivået på deler av velferds-

tjenestene og fastsetter realveksten i kommende års frie inntekter. 

 

I kapittel 6 og 7 kommenteres hhv. drifts- og investeringsbudsjettet ytterligere. 

6 DRIFTSBUDSJETTET 

I dette kapitlet kommenteres driftsbudsjettet etter samme struktur som vist i tabell 5.1, først i et 

overordnet perspektiv, deretter for hver av delene 1) generelle driftsinntekter, 2) netto finans-

utgifter og avsetninger og 3) netto ramme for kommunalområdene. Det formelle driftsbudsjettet 

er vist i Bevilgningsoversikt - drift og Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde (se 

Obligatoriske oppstillinger). 

6.1 Overordnet perspektiv 

Driftsbudsjettets generelle driftsinntekter, fratrukket netto ramme til kommunalområdene, netto 

finansutgifter og netto disponeringer brukes til å finansiere investeringer. Hvert kommunal-

område har sin nettoramme og disponerer tilhørende bevilgninger med ansvar for å skaffe til veie 

tilhørende inntekter. I Økonomisk oversikt etter art – drift (se Obligatoriske oppstillinger) er 

                                                 
10  Se omtale i kapittel 6.2. Langsiktige investeringsformål og finansiering 2024-2040. 
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budsjettet fordelt på ulike typer utgifter og inntekter. Som grunnlag for analyse, planlegging og 

styring både sentralt og lokalt, deles budsjettet også inn i såkalte funksjoner som gir uttrykk for 

hvilke ressurser kommunen bruker på ulike aktiviteter og tjenester for å ivareta bestemte behov 

hos innbyggerne. For at leseren skal kunne se kommunen i makro- eller overordnet perspektiv, 

vises i dette kapitlet driftsbudsjettet sett gjennom nevnte tre dimensjoner: ansvar (ramme-

områder), art (utgifter og inntekter) og funksjon (formål). 

 

Driftsbudsjettet for 2021 har samlede inntekter og utgifter på ca. 4,9 mrd. kr (4,916 mrd. kr)11. 

Det er forutsatt at 216,8 mill. kr, ca. 4,4 %, overføres fra driftsbudsjettet til finansiering av 

investeringene. Dette beløpet består av bidrag fra årets drift (115,5 mill. kr) og bruk av oppsparte 

driftsmidler fra tidligere år (101,3 mill. kr fra driftsfond)12. 

 

Figur 6.1-1 viser inntekter og utgifter fordelt på budsjettets rammeområder representert ved 

sentraladministrasjonen og de fire kommunalområdene13. Midler reservert til tilleggs-

bevilgninger, de generelle driftsinntektene (skatt, rammetilskudd og andre generelle drifts-

inntekter) og finans og disponeringer utgjør egne rammeområder, men sorterer ansvarsmessig 

under sentraladministrasjonen. 

 

Figur 6.1-1 

    
 

Generelle driftsinntekter utgjør 75 % av samlede inntekter, mens finansinntektene utgjør 3 %. 

For øvrig nevnes at inntektene innenfor miljø- og plansaker (MP) er relativt store i forhold til 

kommunalområdets utgifter grunnet inntektene fra selvkostområdene (hovedsakelig kommunale 

gebyrer for vann, avløp og renovasjon). Helse, sosial og omsorg (HSO) får betydelige inntekter 

fra egenandeler og kunnskap, barn og unge (KBU) fra egenbetalinger for barnehager og 

skolefritidsordningen.  

                                                 
11  Beløpene består av sum driftsinntekter, sum finansinntekter og sum bruk av avsetninger, se Økonomisk oversikt 

etter art – drift (inngår i Obligatoriske oppstillinger). 
12  I henhold til budsjett- og regnskapsforskriften hjemlet i ny kommunelov, er det ikke lenger anledning til å 

inntektsføre bruk av driftsfond i investeringsregnskapet. Fra 2020 inneholder derfor overføring til investeringer 

bruk av driftsfond som etter ny forskrift må inntektsføres i driftsregnskapet og så overføres sammen med bidraget 

fra årets drift. til finansiering av investeringene. Bidraget fra årets drift består av 8,9 mill. kr til investerings-

rammen for Sandefjord havnevesen (rammen for MP), 4,6 mill. kr til investeringsrammen for diverse 

kapitalformål (rammen for SA) og 102 mill. kr til rammen for investeringsprosjekter. 
13  Kommunalområdene er kunnskap, barn og unge (KBU), helse, sosial og omsorg (HSO), kultur, idrett og fritid 

(KIF) og miljø- og plansaker (MP). I tillegg kommer egne rammer for sentraladministrasjonen (SA) og tilleggs-

bevilgninger (TILL). 
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På utgiftssiden går 68 % til kommunalområdene for helse, sosial og omsorg (HSO) og kunnskap, 

barn og unge (KBU). Rammen for sentraladministrasjonen (SA) synes høy (7 %), men når felles 

føringer for hele kommunen vedrørende pensjon og mva. holdes utenfor, utgjør rammen om lag 

3 % av totale brutto utgifter.  

 

Figur 6.1-2 viser utgifter fordelt på ulike grupper funksjoner. 

 

Figur 6.1-2 
 

 
 

Figur 6.1-2 viser at kommunen bruker 58 % til funksjonsområdene for pleie og omsorg, 

grunnskole og barnehager. Under ”Diverse funksjoner” ligger ” Kultur- og kirke” med ca. 3 %, 

”Kommunale helsetjenester med ca. 3 %, ”Felles pensjonskostnader og mva.” med ca. 4 % og 

øvrige mindre tjenester. 

 

I figur 6.1-3 vises de ulike inntekts- og utgiftsartene. 

 

Figur 6.1-3 

 
 

Figur 6.1-3 viser at budsjetterte lønnsutgifter utgjør 62 % av driftsbudsjettets utgifter, eller om 

lag 3 mrd. kr. For øvrig fremgår her at brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter utgjør 

13 %. Dette er hovedsakelig den delen av inntektene som kommunestyret selv fastsetter, men 
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med begrensninger gitt av sentrale bestemmelser som for eksempel makspris i barnehager, 

regulering på selvkostområdet mv. 

6.2 Generelle driftsinntekter 

Generelle driftsinntekter består av skatt, rammetilskudd og andre generelle driftsinntekter som 

ikke inngår i kommunalområdenes budsjettrammer. Skatt og rammetilskudd omtales samlet som 

frie inntekter. De frie inntektene kan kommunen disponere fritt uten andre føringer fra staten enn 

gjeldende lover og regelverk. I 2021 utgjør disse inntektene for Sandefjord 3,7 mrd. kr. I årene 

2022-24 er det forutsatt en generell vekst på 55 mill. kr. Disse inntektene blir kommentert i de to 

neste kapitlene samt i dokumentets kommentardel. 

 

Kommunesektorens inntekter brukes i hovedsak til å gi innbyggerne nasjonale velferdsgoder på 

sentrale områder som barnehage, skole, helse, pleie, sosial omsorg og administrative tjenester. 

Inntektsforskjeller er hovedforklaringen bak forskjeller i tjenestetilbud mellom kommunene. De 

frie inntektene fastsettes mer eller mindre av Stortinget. For 2021 svarer Sandefjords budsjetterte 

frie inntekter til 96 % av landsgjennomsnittet målt per innbygger. Sandefjords utgiftsbehov14 

ligger på landsgjennomsnittet (99,8 %), slik at Sandefjords korrigerte frie inntekter per innbygger 

også ligger på om lag 96 % av landsgjennomsnittet. Avstanden opp til landsgjennomsnittet utgjør 

om lag 161 mill. kr i 2021. 

6.2.1 Skatteinntekter 

Det er stor usikkerhet om utviklingen i kommunenes skatteinntekter i 2. halvår 2020 og neste år.  

 

Regjeringens skatteanslag bygger bl.a. på en sysselsettingsvekst på 0,6 % og en lønnsvekst på 

2,2 % fra 2020 til 2021. Kommunenes skatteinntekter neste år er videre tilpasset regjeringens 

mål om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. 

 

Regjeringen forventer at kommunenes skatteinntekter vil øke nominelt med 7,7 % neste år15, 

målt i forhold til anslått nivå etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2020, som 

er det nivået realveksten måles i forhold til16. Veksten kompenserer for 2,7 % -enheter som 

generell lønns- og prisvekst (deflatoren), særskilt tillegg 0,7 % (1.181 mill. kr) og realveksten 

bidrar med ytterligere 4,3 % -enheter (7.240 mill. kr). Rådmannen legger de samme forutset-

ningene til grunn for kommunens skatteprognose for neste år. I 2.-tertialsaken er det forutsatt at 

kommunens skatteinntekter målt per innbygger vil ligge på 87,0 % av landsgjennomsnittet for 

2020. Dette nivået er også lagt til grunn for skatteprognosen i 2021. Skatteprognosen for 2020 

blir etter dette som følger: 

 

                                                 
14  Utgiftsbehovet i kommunene beregnes via inntektssystemets kostnadsnøkkel. Denne består av 24 ulike kriterier 

med tilhørende vekter som omfatter ufrivillige forhold med dokumentert betydning for kommunenes utgifter. 
15  Regjeringen har anslått at veksten i grunnlaget for inntektsskatt til kommunesektoren vil bli lav neste år. Dette 

skyldes bl.a. relativt lav lønnsvekst og en betydelig nedjustering av anslaget på skatt fra utbytte for 2020, som i 

stor grad får bokført virkning i 2021. For å oppnå den budsjetterte veksten på 7,7 % neste år, er den kommunale 

skattøren økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15 %.  
16  Anslag på regnskap for 2020 er økt med 1,81 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.  
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Tabell 5.2.1-1 

 
 

Prognosen for skatteinntektene i 2021 er også lagt til grunn for 2022-24. 

 

Via inntektsutjevningen i rammetilskuddet får kommuner med skatteinntekter som er lavere enn 

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 90 % av landsgjennomsnittet og egne skatteinntekter. 

Det framlagte budsjettet tilsier at Sandefjords skatteinntekter ligger 64 mill. kr under grensen på 

90 %. Dette betyr at økte (reduserte) skatteinntekter på inntil 64 mill. kr bare vil endre 

kommunens samlede inntekter med 5 % av endringen i egne skatteinntekter. Av en eventuell økt 

skatteinntekt utover 64 mill. kr, vil kommunen beholde 40 % av inntektsveksten etter 

omfordelingen som finner sted via inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Skatteprognosen 

tilsier at kommunens skatteinntekter vil ligge 279 mill. kr under landsgjennomsnittet. 

6.2.2 Rammetilskudd 

Inntektssystemet er et system for fordeling av statlige rammetilskudd til kommuner og fylkes-

kommuner, og dets overordnede formål er å sikre utjevning av de økonomiske forutsetningene 

for å kunne gi innbyggerne et likeverdig kommunalt og fylkeskommunalt tjenestetilbud over hele 

landet. Dette skal ivaretas først og fremst gjennom ordningen med kompensasjon for forskjeller 

i beregnet utgiftsbehov (utgiftsutjevningen) og delvis utjevning av skatteinntekter (inntektsut-

jevningen). 

 

Rammetilskuddet til kommunene er i 2020 på 149,7 mrd. kr. I 2021 vil tilskuddet ligge på 139,6 

mrd. kr. Reduksjonen på 10,1 mrd. kr består av 1) korreksjoner på -6,4 mrd. kr knyttet til virus-

utbruddet, 2) korreksjoner på -2,5 mrd. kr på grunn av endringer i oppgavefordelingen mellom 

forvaltningsnivåene, regelendringer og innlemminger av øremerkede tilskudd m.m., 3) 

kompensasjon på 4,0 mrd. kr for lønns- og prisveksten (deflatoren) og 3) en realvekst på -5,2 

mrd. kr for realveksten i de frie inntektene i sum skal bli som fastsatt i statsbudsjettet (jf. tabell 

4.3-2). 

 

Kommunens rammetilskudd for 2021 er budsjettert med 1.780,1 mill. kr. Dette er en reduksjon 

på 4,1 % i forhold til 2020. Tilskuddene for 2022-2024 ligger hhv. 19,3 mill. kr, 31,1 mill. kr og 

54,8 mill. kr over tilskuddet for 2020. For mer utfyllende informasjon om rammetilskuddet vises 

til dokumentets kommentardel (Generelle driftsinntekter, finans og avsetninger). 

6.3 Netto finansutgifter og avsetninger 

Driftsbudsjettets finansinntekter og -utgifter samt netto avsetninger kommenteres hver for seg i 

kapittel 6.3.1 og 6.3.2. 

Skatteinntekter 2021
(beløp i mill. kr)

Prognose for 2020 1753,0

Andel av skatt i 2019 som ikke videreføres (1,81 mrd. kr) -18,5

Andel av særskilt tillegg på 1,181 mrd. kr (0,7 %) 11,4

Kompensasjon for økt lønns- og prisvekst (deflator lik 2,7 %) 47,1

Økt skatt pga. økt befolkningsandel 5,0

Realvekst, andel av 7,24 mrd. kr (4,3 %) 75,0

Prognose for 2021 1873,0
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6.3.1 Netto finansinntekter og -utgifter 

Kraftfondet, kommunens likviditet og kommunens lån forvaltes i henhold til kommunens 

reglement for finansforvaltning (KST-sak 96/20). 

 

Med generelle forutsetninger som angitt i tabell 3.1-1 og øvrige forutsetninger angitt nedenfor, 

vil kommunens netto finansinntekter og -utgifter være som følger: 

 

Tabell 6.3.1-1 

 
 

- Kraftfondets avkastning tar utgangspunkt i budsjettert hovedstol per 1.1.2020 på 1207 mill. 

kr. Modellporteføljen tar utgangspunkt i at 35 % er plassert i aksjer og 65 % i rentebærende 

papirer. Beregningsteknisk forutsettes at rentebærende papirer vil gi en avkastning lik penge-

markedsrenten (3 md. NIBOR), og at aksjeandelen i kraftfondet vil gi en gjennomsnittlig 

risikopremie på 5,0 %.  

 

Kommunestyret vedtok den 20.10.2020 (KST-sak 96/20) nytt reglement for finans- og gjelds-

forvaltning. Reglementet som gjelder fra 1.1.2021, legger til grunn en aksjeandel i fondet på 

35 %, mot 20 % i gjeldende reglement. Rådmannen har beregningsteknisk lagt til grunn at økt 

aksjeandel fases inn fra mars 2021 til mai 2022. Dette gjenspeiles i kraftfondets fordeling på 

aksjer og renter i tabellen over. Økt aksjeandel fører til at kraftfondet budsjetteres med en 

risikopremie som øker fra 1,0 % -enheter over forutsatt pengemarkedsrente i 2020, til 1,25 % 

i 2021, 1,65 % i 2022 og 1,75 % fra 2023. Vektet avkastning på fondet øker fra 1,5 % i 2021 

til 2,5 % i 2024 (jf. tabell 4.1-1). 

 

 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 bufferfond som skal kunne dekke et negativt avvik i fondets 

avkastning med opp til 97,5 % sannsynlighet. Med økt aksjeandel øker målet for bufferfondets 

størrelse fra dagens 80 mill. kr til over 150 mill. kr. Sandefjords bufferfond utgjør 80 mill. kr. 

Bufferfondet er å anse som et ”førstelinjeforsvar” dersom finansmarkedene svikter sammen-

holdt med forventet avkastning. 

 

- Renteinntekter (ekskl. kraftfondet) er i hovedsak knyttet til kommunens gjennomsnittlige 

likviditet. Denne forutsettes redusert fra om lag 1,25 mrd. kr i 2020 til om lag 1,0 mrd. kr i 

2024. Fallende likviditet skyldes for det meste regnskapsreglene omkring pensjon med 

tilhørende føringer av premieavvik, og budsjettert bruk av fond til finansiering av invester-

inger. Likviditeten er budsjettert med en avkastning som ligger 0,4 % -enheter over penge-

markedsrenten (3 md NIBOR). 

 

- "Utbytte": Det er budsjettert med årlig utbytte på 20 mill. kr fra Sandefjord Bredbånd AS, 2 

mill. kr fra Sandefjord Lufthavn AS (ikke i 2021) og 0,3 mill. kr fra Gigafib AS. 

 
- ”Netto lånerenter” gjelder renter på gjeld til investeringer og planlagte nye lån. I tillegg 

Netto finansutgifter

Regnsk. Budsjett BUDSJETT
(beløp 2021-24 i 1 000 2021-kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kraftfondets avkastning     -78 917     -33 214     -18 102     -25 437     -26 099     -28 430 
Renteinntekter (ex. kraftfondet)     -27 794     -12 704       -6 972       -7 113       -6 445       -8 420 
Utbytte       -2 507     -30 456     -20 300     -22 300     -22 300     -22 300 
Netto lånerenter       19 044      12 898        7 830      12 160      12 007      15 877 
Avdrag       51 919      53 217      59 962      72 267      77 547      80 940 
Netto finansutgifter     -38 256     -10 259      22 418      29 577      34 710      37 667 
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inkluderes både renteutgifter og -inntekter knyttet til formidlingslån fra Husbanken. Som 

bidrag til å dekke administrative kostnader, betaler kommunens lånekunder en rentemargin på 

0,25 % -enheter. 

 

Det er forutsatt at kommunen tar opp 150 mill. kr til nye formidlingslån (startlån) i 2021 og 

100 mill. kr i hvert av de etterfølgende årene. 

 

- "Avdrag": Kommunen forventes å ha samlet gjeld på 1.615 mill. kr per 31.12.2020. Av dette 

er 1.179 mill. kr gjeld til investeringer (467 mill. kr til ordinære investeringer og 712 mill. kr 

til selvkostområdene (bokførte restverdier av anleggsmidlene)) og 436 mill. kr er formidlings-

lån. 

 

Avdrag på gjeld til investeringer budsjetteres med om lag 5 % av gjelden ved inngangen av 

året17. Nye lån budsjettert med 20 års nedbetalingstid.  

 

Planlagte lån for 2021-2024 medfører at gjeld til ordinære investeringer vil øke med 395 mill. 

kr, fra 467 mill. kr ved utløpet av 2020 til 862 mill. kr ved utløpet av 2024. Inkludert i denne 

gjeldsveksten ligger 52 mill. kr som i 2.-tertialsaken ble skjøvet fra 2020 til 2021 (se 

obligatoriske oppstillinger, Kommunens gjeld) 18. 

6.3.2 Netto avsetninger 

Innenfor kommunalområdenes nettobevilgninger inngår bruk av og avsetning til ulike disposi-

sjonsfond og bundne driftsfond som er direkte knyttet til bestemte formål innenfor de respektive 

kommunalområdenes ansvarsområder. Netto avsetninger som vist i tabell 5-1 gjelder avsetning 

til fond, bruk av fond og disponering av inntekter som fastsettes av kommunestyret.  

 

Avsetninger som vist i tabell 5-1 består av følgende: 

 

Tabell 6.3.2-1 

 

6.4 Netto ramme for kommunalområdene 

Kommunalområdene står for kommunens tjenesteproduksjon, og nettorammene gir uttrykk for 

hva den planlagte tjenesteproduksjonen forventes å koste etter at det er gjort fradrag for 

tilhørende inntekter, slik som brukerbetalinger, øremerkede tilskudd mm. 

 

                                                 
17 Formidlingslån i Husbanken avdras over 25 år og føres sammen med mottatte avdrag fra kommunens låntakere, 

i investeringsregnskapet. 
18  Reduksjonen på 52 mill. kr er også hovedforklaringen bak reduksjonen i lån til ordinære investeringer fra 2019 

til 2020 som vist i obligatoriske oppstillinger, Kommunens gjeld. 

Netto avsetninger (ekskl. til investeringer)

Regnsk. Budsjett BUDSJETT
(beløp 2021-24 i 1 000 2021-kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Avsetning til kraftfondet       17 620               -               -               -               -               - 

Renter av fond som avs. til fond           831           147           232           216           179           179 

Bruk av min.forbruk regnsk. 2018     -19 773               -               -               -               -               - 

Bruk av disp.fondet o.f. til inv.               -     -37 205   -101 288     -99 221     -29 890       -7 636 

Bruk av andre driftsfond o.f. til inv.               -   -151 688               -               -               -               - 

Netto avsetninger       -1 323   -188 746   -101 056     -99 005     -29 711       -7 457 
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Tabell 6.4-1 

 
 

I tabell 6.4-1 viser den grå kolonnen prosentvis vekst fra inneværende år. Utviklingen i 

kommunalområdenes nettorammer kommenteres samlet i resterende del av kapittel 6 og hver for 

seg i dokumentets kommentardel for hvert enkelt kommunalområde.  

 

På grunn av lønns- og prisvekst, andre kostnadsendringer og innlemming/uttrekk og korreksjoner 

av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet m.m., vil nettorammen til kommunalområdene som 

regel endres med store beløp fra et år til det neste uten at det virker inn på aktivitetsnivået. Denne 

utgiftsveksten utgjør for 2021 8 mill. kr. Ved å isolere denne typen endringer i nettorammen fra 

det som påvirker aktivitetsnivået, vil det være enklere å trekke frem de elementene som re-

presenterer en endring i forhold til dagens virksomhet. Nettorammene knyttet til en videreføring 

av dagens virksomhet betegnes som konsekvensjustert budsjett. Konsekvensjustert budsjett 

tillagt endringer i driftstiltak og driftskonsekvenser av nye investeringer utgjør nettorammen til 

kommunalområdene slik den er vist i tabell 6.4-1. Netto utgifter til kommunalområdene i 2020, 

konsekvensjusteringer for 2021-2024 og foreslåtte rammer i denne handlings- og økonomiplanen 

vises i tabell 6.4-2. 

 

Tabell 6.4-2 

 
 

Kommunens økonomiske evne til å utvide tjenestetilbudet på noen områder, eller å realisere høyt 

prioriterte investeringer, vil som regel være et resultat av veksten i de frie inntektene kombinert 

med viljen til å redusere øvrige deler av tjenestetilbudet innenfor kommunalområdenes netto-

rammer. 

 

Den lave utgiftsveksten i det konsekvensjusterte budsjettet for 2021 (8 mill. kr) er et nettoresultat 

BEVILGNINGSOVERSIKT - DRIFT PER KOMMUNALOMRÅDE

Regnsk. Budsjett BUDSJETT Årlig vekst fra foregående år
(beløp 2021-2024 i 1 000 2021-kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vekst

Sentraladm.     221 925     189 980     210 961 11,0 %     210 852     223 552     230 276 

Kunnskap, barn og unge  1 219 500  1 494 183  1 428 762 -4,4 %  1 421 865  1 420 365  1 418 865 

Helse, sosial og omsorg  1 554 848  1 452 479  1 425 186 -1,9 %  1 424 241  1 440 988  1 445 892 

Kultur, idrett og fritid     123 635     131 038     115 215 -12,1 %     114 660     114 685     113 207 

Miljø- og plansaker       51 555     243 053     264 568 8,9 %     252 622     246 690     240 632 

Næringsutv. og eiendomsforv.     161 898                  -                  -                  -                  -                  - 

Tilleggsbevilgninger                  -       20 293       92 108 353,9 %       92 008       89 808     100 708 

Fordelt til drift  3 333 361  3 531 026  3 536 800 0,2 %  3 516 248  3 536 088  3 549 580 

Netto ramme for kommunalområdene

(beløp 2021-2024 i 1 000 2021-kr) 2020 2021 2022 2023 2024

Justert budsjett 2020   3 531 026  3 531 026   3 531 026  3 531 026  3 531 026 

Konsekvensjustert for 2021          7 959          7 959          7 959          7 959 

Konsekvensjustert for 2022-2024         -1 824          8 148        24 376 

Kons.justert budsj. for 2021-2024  3 538 985   3 537 161  3 547 133  3 563 361 

Endr. i driftstiltak: Diverse          8 540          3 513          1 813         -1 187 

Endr. i driftstiltak: Spesifiserte innsp.       -16 520       -26 020       -26 170       -26 170 

Endr. i driftstiltak: Upesifiserte innsp.                   -         -6 100       -11 250       -16 250 

Driftskonsekvenser av investeringer          5 795          7 694        24 562        29 826 

Endr. utover kons.justert budsj.         -2 185       -20 913       -11 045       -13 781 

Netto ramme for kommunalområdene  3 536 800   3 516 248  3 536 088  3 549 580 
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av mange forhold, bl.a. engangsbevilgninger knyttet til virusutbruddet inneværende år og økte 

kostnader til lønns- og prisvekst neste år. 

 

Tabell 5-1 viser at de frie inntektene øker reelt med 55 mill. kr fra 2021 til 2024, og at netto 

finansutgifter øker med 15 mill. kr i samme periode. Av differansen på 40 mill. kr brukes 28 mill. 

kr til å finansiere investeringer, slik at veksten i kommunalområdenes nettorammer begrenses til 

12 mill. kr (fremkommer også som differansen mellom netto ramme for kommunalområdene i 

2021 og 2024 i tabell 6.4-2). 

 

Tabell 6.4-2 viser, i tillegg til veksten i kommunalområdenes rammer fra 2020 til 2021, 

komponentene bak veksten på 12 mill. kr fra 2021 til 2024: Konsekvensjusteringene fra 2021-

2024 (24 mill. kr), økte driftskonsekvenser av nye investeringer i samme periode (24 mill. kr) og 

reduserte kostnader knyttet til Endringer i driftstiltak: Diverse (-10 mill. kr) gir en netto 

utgiftsøkning på 38 mill. kr fra 2021-2024. Ved de økte innsparingstiltakene fra 2021 til 2024 på 

26 mill. kr, begrenses veksten i netto ramme for kommunalområdene med 12 mill. kr.  

 

Ut fra et økonomisk perspektiv er det fortsatt behov for å skape rom for økte, fremtidige 

investeringer. Ettersom kommunens økonomiske situasjon er vesentlig bedre nå enn forutsatt i 

rammesaken, er innsparingstiltakene foreslått redusert noe for økonomiplanens to siste år. Det 

vil likevel oppleves som utfordrende å realisere de uspesifiserte innsparingene i tillegg til flere 

av de spesifiserte innsparingstiltakene.  

 

Innholdet i det konsekvensjusterte budsjettet for kommunalområdene og differansen mellom 

dette og den foreslåtte økonomiplanen, kommenteres på et grovt nivå i kapitlene 6.4.1-4 og 

forklares mer detaljert bak i dokumentets kommentardel. 

 

Skillet mellom hva som inngår i det konsekvensjusterte budsjettet og hva som anses som endring 

av driftstiltak, vil i noen tilfeller være basert på skjønn. Ved utøvelsen av dette skjønnet er det 

for rådmannen viktig å skille det vesentlige fra det uvesentlige. I tillegg kan hensynet til hva som 

antas å ha allmenn interesse være førende for grupperingen av hva som inngår i konsekvensjustert 

budsjett og hva som regnes som en endring i forhold til inneværende års aktiviteter. I denne 

sammenheng nevnes at alle innsparingstiltak er gruppert som "endring i driftstiltak". 

6.4.1 Konsekvensjustert budsjett for 2021-2024 

Det konsekvensjusterte budsjettet, som vist i tabell 6.4-2, tilsier at dagens tjenestetilbud vil koste 

8 mill. kr mer neste år enn for inneværende år. Det er da lagt inn midler som skal dekke forventet 

lønns- og prisvekst neste år (hhv. 2,2 % og 2,7 %). Med utgangspunkt i forventet lønn- og 

prisvekst, er prisveksten på kommunal tjenesteyting anslått til 2,7 % neste år. Dette gir isolert 

sett en forventning om at kostnadene i det konsekvensjusterte budsjettet vil øke fra 2020 til 2021 

med om lag 95 mill. kr. Dette er 87 mill. kr mer enn veksten vist i tabell 6.4-2, og beløpet utgjør 

summen av alle differanser knyttet til engangstilskudd og -bevilgninger, skiller mellom hel- og 

delårseffekter, diverse volumendringer, endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltnings-

nivåene19, innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet, regelendringer mm. 

 

Det konsekvensjusterte budsjettet for 2022-2024 viser netto økte kostnader på hhv. -2, 8 og 24 

mill. kr. i forhold til 2021. Hovedelementer som forklarer tallene, er: 

- Pensjonskostnader (øker ift. 2021 med hhv. 6, 17 og 31 mill. kr) 

- Midler reservert demografisk utvikling (øker ift. 2021 med hhv. 9, 17 og 25 mill. kr) 

                                                 
19  Som eksempel nevnes reduserte utgifter på om lag 8 mill. kr fra 2021 fordi skatteoppkreveren er overført til 

skatteetaten fra 1. november 2020. 
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- Midler reservert til koronapandemien ligger bare inne for to år (20 mill.kr i 2021 og 10 mill. 

kr i 2022). 

- Inntekter fra selvkostområdene (øker ift. 2021 med hhv. 5, 7 og 11 mill. kr) 

 

I handlings- og økonomiplanens kommentardel er hvert av kommunalområdenes andel av 

veksten i det konsekvensjusterte budsjettet for 2022-2024 spesifisert. 

6.4.2 Innsparinger 

I gjeldende økonomiplan er det forutsatt at det skal gjennomføres innsparingstiltak (2021-kr) for 

11,05 mill. kr i 2021, økende til 22,35 mill. kr fra og med 2023. Rådmannen har i handlings- og 

økonomiplanen for 2021-2024 foreslått innsparingstiltak som beløper seg til 16,5 mill. kr i 2021, 

økende til 42 mill. kr fra 2024. Deler av innsparingene med forutsatt iverksettelse fra hvert av 

årene 2022-2024, er uspesifiserte. Rådmannen legger til grunn at fremtidige rammesaker og 

handlings- og økonomiplaner ikke vil inneholde uspesifiserte innsparingstiltak som gjelder fra 

første året i planene.  

 

I de to neste tabellene er hhv. spesifiserte og uspesifiserte innsparingsbeløp fordelt per 

kommunalområde: 

 

Tabell 6.4.2-1 

 
 

Konkrete tiltak er spesifisert og kommenteres i dokumentets kommentardel per kommunal-

område. 

 

Tabell 6.4.2-2 

 

6.4.3 Endringer i driftstiltak (diverse) 

Tabellen nedenfor viser hva som ligger i "Endringer i driftstiltak (eksklusiv innsparinger)" i tabell 

6.4-2: 

 

Endring i driftstiltak: Spesifiserte innsp. 2021 2022 2023 2024
(beløp i 1 000 2021-kr)

Sentraladministrasjonen       -2 700       -3 100       -3 250       -3 250 

Kunnskap, barn og unge       -5 750       -8 900       -8 900       -8 900 

Helse, sosial og omsorg       -5 450     -10 700     -10 700     -10 700 

Kultur, idrett og fritid       -1 120       -1 120       -1 120       -1 120 

Miljø- og plansaker       -1 500       -2 200       -2 200       -2 200 

Sum     -16 520     -26 020     -26 170     -26 170 

Endring i driftstiltak: Uspes. innsparinger 2021 2022 2023 2024

(beløp i 1 000 2021-kr)

Sentraladministrasjonen               -          -700       -1 150       -1 450 

Kunnskap, barn og unge               -       -1 500       -3 000       -4 500 

Helse, sosial og omsorg               -       -2 500       -5 000       -7 500 

Kultur, idrett og fritid               -          -200         -400         -600 

Miljø- og plansaker               -       -1 200       -1 700       -2 200 

Sum               -       -6 100     -11 250     -16 250 
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Tabell 6.4.3-1 

 
 

Tiltakene i tabellen er kommentert under hvert kommunalområde i dokumentets kommentardel 

(tiltakene i tabellen over er merket med initialene til kommunalområdene for å angi deres 

tilhørighet).  

 

Av endringene i tabell 6.4.3-1 var kun endringene knyttet til WANG Ung forutsatt i gjeldende 

økonomiplan. 

6.4.4 Driftskonsekvenser av investeringer 

Driftskonsekvenser av investeringer utgjør 5,8 mill. kr i 2021 og øker til 29,8 mill. kr i 2024 (ref. 

tabell 6.4-2). Det aller meste av dette er knyttet til nye boliger for personer med nedsatt 

funksjonsevne og drift av nye sykehjemsplasser på Nygård (se tabell 7.1.2). Driftskonsekvensene 

av investeringene er spesifisert per prosjekt i investeringsoversikten (bilag 1, Investerings-

prosjekter 2021, samt planleggingsramme for 2022-2024). 

7 INVESTERINGSBUDSJETTET 

Det formelle investeringsbudsjettet er vist i de obligatoriske oppstillingene (Bevilgningsoversikt 

- investering og Bevilgningsoversikt - investering fordelt per rammeområde). Oppstillingen i 

Bevilgningsoversikt - investering er fastsatt i budsjett- og regnskapsforskriften, mens de ulike 

rammeområdene er fastsatt i økonomireglementet. Disse er investeringsprosjekter, tomtefelt, 

Sandefjord havnevesen og diverse kapitalformål. 

 

Nedenfor kommenteres investeringsprosjektene samlet (investeringene er spesifisert i bilag 1). 

For kommentarer til hvert enkelt prosjekt og til de tre øvrige investeringsrammene, henvises 

leseren til kommentarene bak i dokumentet. 

7.1 Investeringsprosjekter 

Rådmannen vil presisere at investeringsprosjekter som inngår i handlings- og økonomiplanen vil 

Endring i driftstiltak: Diverse 2021 2022 2023 2024

(beløp i 1 000 2021-kr)

SA   Nytt sekretariat for kontrullutvalget           345           265           265           265 

SA   Utbygging bredbånd og mobildekning        4 000        4 000        3 000               - 

KBU WANG Ung, elever fra komm. skoler       -1 200       -2 700       -2 700       -2 700 

KBU Moderasjonsordninger SFO           300           700           700           700 

KBU Habilitering og avlastning        1 147               -               -               - 

KBU Etterven barnevern           300           300           300           300 

KBU Barn og unges psykiske helse        2 000        2 000        2 000        2 000 

HSO Aktivitetsbasert finansiering (ABF)           700           700               -               - 

KIF Økt tilskudd til kirkelig fellesråd           800           800           800           800 

KIF Tilsk. til tros og livssysnss. - o.f. staten       -4 627       -4 627       -4 627       -4 627 

MP Klimasats - kommunal egenandel           500           500           500           500 

MP Økt brøyting for økt vintersykling           500           500           500           500 

MP Energirådgiving til innbyggerne            75             75            75            75 

MP Måling av luftkvalitet           200               -               -               - 

MP Lokaler til Sfj. voksenopplæring        3 500        1 000        1 000        1 000 

Sum        8 540        3 513        1 813       -1 187 
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være i ulike faser, fra det første grove anslaget med skisser, til det er laget forprosjekt, mottatt 

anbud, påbegynt eller i avslutningsfasen. Det må derfor legges til grunn at presisjonen i de angitte 

beløpene også vil variere etter hvilken fase prosjektene er i. Budsjetterte beløp knyttet til 

prosjekter tidlig i fasen vil heller være å anse som en reservasjon av budsjettmidler mer enn en 

forventet regnskapsført utgift. Dette er en fremgangsmåte som gir kommunen en oversikt over 

forventet disponering av tilgjengelige budsjettmidler. Et alternativ er å operere med en budsjett-

post for udisponerte investeringsmidler. Dette gir ett svakere beslutningsgrunnlag ved politisk 

behandling.   

 

Investeringsprosjektene er foreslått med en netto ramme på 1,5 mrd. kr, fordelt på år og prosjekter 

som vist i tabell 7.1-1 (ytterligere spesifisert i bilag 1). 

 

Tabell 7.1-1 

 
 

Dette investeringsprogrammet forventes å gi følgende netto økte driftsutgifter: 

 

Tabell 7.1-2 

 
 

Det er innarbeidet 298 mill. kr til ny skole på barnetrinnet som del av en endret skolestruktur, 

(og 2 mill. kr i 2020). Bevilgningen må betraktes som en foreløpig ramme for ny skole og er ikke 

basert på en konkret vurdering av bevilgningsbehovet for et nytt skolebygg. Bevilgningsbehovet 

blir klargjort når forprosjektet er gjennomført. Det er i tillegg innarbeidet 20 mill. kr i 2022-2024 

Investeringsprosjekter 2021-2024

(beløp i mill. 2021-kr) 2021 2022 2023 2024 Sum

Ny skole på Vesterøya          15,0          75,0        133,0          75,0        298,0 

Ny skole - planlegging og bygging               -            2,0           3,0          15,0          20,0 

Skoler og barnehager: Oppgrad. og tilpasn.          12,0          12,0          12,0          12,0          48,0 

Nygård: Nye sykehjemsplasser og oppgrad.        179,0        125,0          15,4               -        319,4 

Omsorgsboliger Aagaardstunet          66,0          10,8               -               -          76,8 

Dagtilbud pers. med nedsatt funksjonsevne          10,0          30,0          20,0               -          60,0 

Sandar herredshus: Oppgradering           5,0          25,0               -               -          30,0 

Fleksibel kulturarena m/utstyr          25,0          30,5               -               -          55,5 

Garderobeanlegg Jotunhallen           1,5          27,0               -               -          28,5 

Idrettsanlegg: Oppgradering og rehabilitering 6,5 6,5 6,5 6,5          26,0 

Bil og maskinpark - utv./utskift. (ex. selvkost)          22,6          17,8          20,5          19,3          80,2 

Diverse tiltak vei/veilys           7,5            7,5           7,5           7,5          30,0 

Formålsbygg (flere lokasjoner)               -               -          20,0          20,0          40,0 

Kjøp av kommunehuset i Stokke        118,0               -               -               -        118,0 

Øvrige tiltak          22,8          22,1          16,6          18,1          79,6 

Sum ordinære investeringer        490,9        391,2        254,5        173,4     1 310,0 

Selvkostområder          88,5          44,9          46,0          42,4        221,8 

Sum        579,4        436,1        300,5        215,8     1 531,8 

Driftskonsekvenser av investeringer 2021-2024

(beløp 2021-2024 i 1 000 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

Nygård: Nye sykehjemsplasser og oppgrad.               -               -      18 000      23 400 

Bolig pers. med neds. funksj.evne (Føykåsv.)        9 000      13 000      13 000      13 000 

Ny bolig for pers. med nedsatt funksjonsevne               -               -        2 000        4 000 

Omsorgsboliger Aagaardstunet               -       -1 500       -3 100       -3 100 

Fleksibel kulturarena               -           625        1 250        1 250 

Kjøp av kommunehuset i Stokke       -3 050       -6 100       -6 100       -6 100 

Øvrige prosjekter         -155        1 669         -488       -2 624 

Sum        5 795        7 694      24 562      29 826 
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til planlegging og mulig byggestart av en ny skole etter at ny skole på Vesterøya er tatt i bruk. 

Det nevnes i denne sammenheng at 1 mill. kr i 2023 og 9 mill. kr 2024 er foreslått til mulig 

omstilling av gamle skolebygg til ny bruk og (se bilag 1).  

 

Det er innarbeidet 434,9 mill. kr (netto 319,4 mill. kr som følge av investeringstilskudd fra 

Husbanken) til nye sykehjemsplasser og oppgradering av eksisterende plasser. Det er tidligere 

bevilget 52 mill. kr i 2019 og 2020 slik at samlet brutto ramme for prosjektet nå er 487 mill. kr.  

Netto 18 nye plasser tas i bruk våren 2023. Driftsmessige konsekvenser av dette er innarbeidet 

med 18 mill. kr i 2023 og 23,4 mill. kr fra 2024. 

 

Det er innarbeidet 112,3 mill. kr (netto 76,8 mill. kr som følge av investeringstilskudd fra 

Husbanken) fordelt med 90 mill. kr i 2021 og 22,3 mill. kr i 2022 til kjøp av 40 omsorgsboliger. 

Det er bevilget 85 mill. kr til prosjektet i 2020 (netto 61 mill. kr). Samlet brutto ramme for 

prosjektet er 197,3 mill. kr, netto 137,8 mill. kr. 

 

Kommunen har dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne i leide lokaler på Ranvik 

brygge. De leide lokalene planlegges erstattet med et nybygg. Det er forutsatt at prosjektet får 

investeringstilskudd fra Husbanken. Prosjektet har en brutto ramme på 185 mill. kr ekskl. mva., 

et tilskudd fra Husbanken på 125 mill. kr og en netto investeringskostnad på 60 mill. kr. 

 

Det er innarbeidet 72,5 mill. kr (netto 55,5 mill. kr) til bygging av fleksibel kulturarena med 

utstyr som fordeler seg med 47,5 mill. kr i 2021 og 25 mill. kr i 2022. Det er tidligere bevilget 

4,1 mill. kr. Det er videre forutsatt tilskudd til prosjektet med til sammen 17 mill. kr som fordeler 

seg med 15 mill. kr i 2021 og 2 mill. kr i 2023. 

 

Det er innarbeidet 118 mill. kr til kjøp av kommunehuset i Stokke fra Sandefjord kommunale 

pensjonskasse. Det legges frem egen sak om denne anskaffelsen. 

 

Til investeringer innen selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon (VAR) er det foreslått 

til sammen 222 mill. kr for årene 2021-2024. Investeringene ligger i budsjettet som forutsetninger 

for beregnede gebyrer. Eventuelle endringer av disse investeringene vil derfor også påvirke 

driftsbudsjettet. 

 

Hvert enkelt investeringsprosjekt er kommentert for seg senere i budsjettdokumentet 

(Bemerkninger til investeringsprosjektene). For øvrige kommentarer til investeringsprosjektene 

vises det til dette. 

 

Alle investeringsprosjektene for 2021-2023 i gjeldende økonomiplan er videreført i foreliggende 

forslag til handlings- og økonomiplan. 

 

Det vil alltid være mange ønsker som av økonomiske årsaker ikke kan innfris i økonomiplanen. 

Av ikke prioriterte investeringer i denne planen, kan rådmannen f.eks. nevne flytting av 

biblioteket i Sandefjord. Det er heller ikke reservert midler som følge av formannskapets vedtak 

27. oktober (FSK-sak 184/20) om at Høyjord barnehage skal bygges ut til en tre avdelings- 

barnehage i løpet av budsjettperioden, senest i 2023. I kapittel 7.2 om langsiktige investerings-

formål, omtales reinvesteringsbehov på 45 sykehjemsplasser og 16 nye ved Soletunet (Stokke) 

som planer for 2025-2026, og at den første sykehjemsutbygging etter Nygård med fordel kan 

finne sted i Stokke. 
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7.2 Langsiktige investeringsformål og finansiering for 2025-2040 

Økonomiplanens tidshorisont med fire år er kort når kommunen skal planlegge for fremtidige 

endringer i kapasitet og/eller kvalitet og funksjonalitet i bygningsmassen. Kommunens formål er 

å levere tjenester til kommunens innbyggere i evighetens perspektiv. Avgjørelser som blir fattet 

i en økonomiplanperiode bør derfor være avstemt med de behov og muligheter som kommer etter 

utløpet av økonomiplanperioden. Det orienteres derfor om en mulig investeringsprofil for 

perioden frem til 2040.  

 

Det redegjøres kort for forutsetningene som er tatt innenfor investeringsområdene, og det 

presiseres at store deler av innholdet med denne planhorisonten ikke er politisk behandlet og 

vurdert i utvalgene. Etter kort redegjørelse vises mulig investeringsbehov i kapittel 7.1.4. og 

deretter mulig finansiering. 

7.2.1 Sykehjem og omsorgsboliger 

Antallet eldre er en driver for behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. I grafen under 

vises forventet antall innbyggere over 80 år frem til 2040. Denne fremskrivingen gir likevel ingen 

fasit på det fremtidige behovet for tjenester fra kommunen. 

 

 
Graf 7.2.1-1: SSB befolkningsfremskriving fra august 2020 med MMMM (Middels) alternativet 

for antallet innbyggere over 80 år.  

 

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn bygging av nytt sykehjemsbygg på Nygård med 72 

plasser og bruk av Nygård etter oppussing med inntil 108 plasser i det gamle bygget. Det nye 

sykehjemsbygget tas i bruk straks det er ferdig, i løpet av 2022. 72 oppussede plasser i det gamle 

bygget forutsettes tatt i bruk fra 2023 med en opptrapping til 90 plasser fra 2025 og 108 plasser 

fra 2028. Dette er en opptrapping i takt med befolkningsutviklingen og en forventet fremtidig 

dekningsgrad.  

  

Det er finansiert tiltak innenfor «leve hele livet» og det forutsettes at dette bidrar til en reduksjon 

i dekningsgrad for innbyggere over 80 år fra 16,7 % i 2018 til 13 % i 2028. Det er fra 2028 til 

2040 forutsatt en ytterligere nedgang i dekningsgrad til under 12 %. Forventet reduksjon i 

dekningsgrad blir også avhjulpet av at stadig flere eldre lever lenger uten behov for institusjons-

plasser. Med dette som forutsetning og en trinnvis innfasing av de resterende 108 plassene i det 

gamle bygget, vil det med SSBs befolkningsfremskrivninger frem til 2028/29 være behov for å 

bygge ytterligere om lag 16 nye sykehjemsplasser i tillegg til Nygård. Fra 2029 til 2040 er 

behovet ytterligere 200 sykehjemsplasser. Tabellen under oppsummerer dette. 
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Tabell 7.2.1-1 

 
 

I tillegg til tilførsel av økt kapasitet, er det i investeringsbudsjettet lagt til grunn et reinvesterings-

behov på 45 sykehjemsplasser i 2025-2026 ved Soletunet (Stokke). Økning i antallet eldre over 

80 år er størst andelsmessig for befolkningen i Stokke i den kommende tiårsperiode. Det kan 

derfor være fordelaktig å håndtere erstatningsbehov og økning i sykehjemsplasser i Stokke som 

den første sykehjemsutbygging etter Nygård.  

 

I tabellen under vises SSBs fremskriving av økningen i antall innbyggere over 80 år fra 2020 for 

de tidligere kommunene. Siste kolonne viser en mulig andelsmessig fordeling av de 70 nye 

sykehjemsplasser som ligger i planen og her fordeles ut fra økningen i antallet eldre over 80 år. 

Utbyggingen på Nygård utgjør en netto tilførsel på 54 plasser i denne tidsperioden. Det nye 

Møylandsenteret kan i stor grad dekke opp for befolkningsøkningen i Andebu med rett innretning 

på innhold i tjenester ved senteret. En utvidelse av Soletunet kan være nødvendig for å håndtere 

økningen i Stokke. 

 

Tabell 7.2.1-2 

 
Økningen i antall innbyggere over 80 år fra 2020 i de tre tidligere kommunene. SSB MMMM fremskriving. 

 

Omsorgsboliger 

Dagens dekningsgrad for omsorgsboliger er på over 15 % av antallet innbyggere over 80 år. 12 % 

dekningsgrad i 2040 innebærer om lag 250 nye enheter utover de 40 enhetene som blir anskaffet 

på Aagaardsplass og utvidelsen med 26 enheter ved Solvangsenteret. Omsorgsboliger er 

inkludert i de fremskrevne investeringene. Det er vurdert at etablering av omsorgsboliger kan gi 

en mulighet for styrt og kostnadseffektiv ivaretakelse av de eldre med tiltagende behov for 

omsorgstjenester. Boligene forutsettes ikke å være fullstendig selvfinansierende basert på 

leieinntekter og avdragstid på 25 år. I et noe lengre tidsperspektiv er likevel både erfaringen og 

forventningen at kommunalt eierskap gir et positivt økonomisk bidrag. 

 

Behovsfremskrivninger 

Behovsfremskrivningene er frem til nå basert på dekningsgrad for de over 80 år og de 

betraktninger som er gitt over. KS har sett på en annen modell for fremskrivinger, men denne gir 

foreløpig lite ny innsikt om de fremtidige behov for Sandefjord kommunes innbyggere. «Leve 

hele livet» skal evalueres i 2021. Denne evalueringen har som siktemål å vurdere effekter av 

eksisterende tiltak og danne grunnlag for valg av fremtidige tiltak. Denne evalueringen 

planlegges slik at den også inkluderer en mer presis vurdering av fremtidig behov for omsorgs-

boliger med tilliggende tjenester og sykehjemsplasser. 

7.2.2 Skoler og barnehager 

Det er tidligere lagt frem en kartlegging (Norconsult) av tilstand og funksjon knyttet til hvert 

Sykehjemsplasser og heldøgns 

omsorgsplasser 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040

Oppusset Nygård 126 126 54 72 72 90 90 90 108 108 108 108

Nybygg Nygård 0 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Soletunet - erstatning og flere senger 45 45 45 45 45 45 61 61 61 61 61 61

Alle andre eksisterende plasser 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317

Behov nye sykehjemsplasser etter 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 192

SUM 488 488 488 506 506 524 540 540 558 558 606 750

Tidligere kommune 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Fordeling 70 plasser

Stokke 11     33     45     66     108   140   195   232   13                                   

Andebu 7-       6-       8       12     30     48     68     95     5                                     

Sandefjord 95     90     139   238   367   496   708   908   51                                   
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enkelt skole- og barnehagebygg i kommunen og en anbefaling om fremtidige investeringer og 

skolestruktur (KST-5/19). Det er under planlegging ett første, nytt skolebygg. Norconsult har 

vurdert at det nødvendige investeringsbehovet ved å beholde dagens struktur er på om lag 1 

milliard kr. Norconsults mest omfattende forslag til restruktureringer viser et samlet 

investeringsbehov for skoler og barnehager på om lag 1,8 milliarder kr i 2021-priser. Det mest 

kostnadskrevende investeringsalternativet innebærer sammenslåinger av skoler og barnehager, 

men dette gir samtidig muligheter for reduksjoner i driftskostnader som delfinansierer 

investeringene.   

 

Det er i disse fremskrivingene lagt til grunn det mest kostnadskrevende alternativet for å belyse 

kommunens mulige evne til å håndtere dette investeringsnivået. Investeringene starter i økonomi-

planperioden med en første ny skole og deretter fordelt frem til 2034 i investeringstabellen i 

kapittel 7.2.4. 

7.2.3 Andre investeringsbehov 

Det er lagt til grunn andre investeringsbehov på om lag 75 mill. kr per år i perioden 2025-2040. 

Dette er sjablonmessige anslag og skal dekke følgende investeringsbehov: 

 

 10 mill. kr innen helse, sosial og omsorg med diverse investeringsformål, inklusive boliger til 

personer med funksjonshemminger 

 15 mill. kr innen kultur, idrett og fritid til dekning av idrettsanlegg, friområder, lekeplasser 

med mer 

 25 mill. kr innen miljø- og plansaker til bil/maskinpark, vei/veilys og andre oppgraderinger 

av gater med mer 

 10 mill. kr i andre prioriteringer, inklusive tilpasninger av eksisterende skoler 

 15 mill. kr til prioriterte satsinger 

 

Det er i tillegg lagt inn 20 mill. kr i 2026 og 2027 som relateres til dagaktivitetstilbud for personer 

med nedsatt funksjonsevne. 

 

Fra 2035 til 2040 er det totale investeringsnivået lagt på om lag 160 mill. kr per år. Det er basert 

på en vurdert nedre grense for varig investeringsnivå gitt kommunens størrelse, omfang av 

bygningsmasse og at det ikke skal reinvesteres i skoler i disse årene. 

7.2.4 Investeringer 2021-2040 og driftskonsekvenser 

I grafen under fremkommer årlige investeringer i mill. kr i henhold til forutsetninger beskrevet i 

kapittel 7.2.1 og 7.2.3.  
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Graf 7.2.4-1: Investeringer i handlings- og økonomiplan 2021-2024 og langsiktige 

investeringsformål 2025-2040   

 

I økonomiplanperioden 2021-2024 er det lagt til grunn et gjennomsnittlig årlig investeringsnivå 

i overkant av 300 mill. kr per år. Investeringene forutsetter betydelig fondsfinansiering, 

overføring fra drift og låneopptak.  

 

Som det fremgår av tabellen over er det med gjeldende forutsetninger et gjennomsnittlig 

investeringsnivå på om lag 320 mill. kr per år fra 2025 til 2034. Det vedvarende høye 

investeringsnivået skyldes at det investeres parallelt i både skoler, barnehager, sykehjem, 

omsorgsboliger med mer i disse årene. Som omtalt under andre investeringsbehov, er det lagt til 

grunn et nedre nivå på om lag 160 mill. kr for perioden 2035-2040. 

7.2.5 Driftsøkonomiske konsekvenser av investeringer 

Driftsøkonomiske konsekvenser av investeringer er primært knyttet til økningen i antallet eldre 

og behovet for både nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger med bemanning. En økning i 

antallet sykehjemsplasser med 200 vil med sannsynlighet medføre økte årlige kostnader i 

størrelsesorden 250 mill. kr. Det vil være usikkert hvor stor andel av økte kostnader til eldre-

omsorgen som vil bli finansiert med demografimidler over statsbudsjettet for denne tidsperioden. 

 

Den store delen av investeringene i skoler og barnehager er ikke knyttet til økt antall barn/elever, 

men reinvestering i bygg som er mer tilpasset dagens standarder og læringsmiljø. De drifts-

økonomiske konsekvensene fra investeringene vil derfor være begrensede sammenlignet med det 

som gjelder helse- og omsorgssektoren. Driftsøkonomiske konsekvenser av investeringer i skoler 

og barnehager vil også i stor grad avhenge av de alternativer til struktur som blir besluttet, og 

dette forventes å gi en betydelig positiv innvirkning på driftsøkonomien (se 7.1.6). 

 

For andre investeringer er det særskilt investeringer i boliger for personer med nedsatt funksjons-

evne som medfører betydelige driftsøkonomiske konsekvenser. 

7.2.6 Finansiering av investeringer 2025-2040 

I tabellen under er det gjengitt investeringsnivået fra graf 7.2.4-1 over. Finansiering av inve-

steringene er basert på økonomireglementets økonomiske mål. I 2024 er bidrag fra drift 130 mill. 

kroner. Det er hensyntatt at bidrag fra drift øker i takt med et økt tjenestebehov og befolkning 

stipulert til 2 % per år. Det er også hensyntatt at avdrag på lån øker med om lag 50 mill. kr per 

år frem til 2040 
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Graf 7.2.6-1: Sum investeringer 2021-2040 med finansiering innenfor nytt økonomireglement 

 

Som det fremkommer av grafen over er det i perioden 2021 til 2024 tilstrekkelig finansiering 

innenfor kommunens økonomiske mål. I perioden 2025 til 2040 er det i perioder ikke dekning 

for å finansiere investeringsplanene med de gjeldende forutsetningene. Dette viser at det 

fremdeles er behov for betydelige prioriteringer og endringer i drift for å få til gjennomføring av 

ambisjonene for investeringer.  

 

Det er gjennomført en foreløpig vurdering av hvordan forelagt investeringsbehov kan håndteres 

i denne perioden. I vurderingen er det lagt til grunn følgende forutsetninger: 

 Konkrete reduksjoner i driftskostnader på 30 mill. kr per år etter at det er realisert nye skoler 

og barnehager. 

 Ytterligere innsparinger i kommunalområdene med 30 mill. kr per år. Opptrapping fra 2025 

til 2030 med 5 mill. kr per år.   

 Andre prioriterte økninger i tilbud/kostnader forutsettes finansiert med andre reduksjoner i 

tjenester og/eller andre konkrete tiltak for besparelser slik at kommunens evne til å håndtere 

investeringsnivået ikke blir redusert.  

 

Basert på disse forutsetningene vil det være inndekning for å finansiere investeringsplanene.  
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GENERELLE DRIFTSINNTEKTER, FINANS OG DISPONERINGER 

Rammeområdet består av frie inntekter, andre generelle driftsinntekter som ikke inngår i 

kommunalområdenes budsjettrammer, finansposter og disponeringer. Tabellen nedenfor viser 

beløpene for 2021. 

 

 

KOMMENTARER PER SEKSJON 

GENERELLE DRIFTSINNTEKTER 

 
 

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til en samlet realvekst for kommunene i 2021 

på 1,6 mrd. kr. Som et særskilt tiltak ifm. virusutbruddet, kompenseres kommunene i tillegg 

med 1,2 mrd. kr for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk 

kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er lavere. Realveksten er fordelt som følger 

(målt i forhold til anslått nivå etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2020): 

 

 
 

Realveksten i skatteinntektene og rammetilskuddet svarer til veksten utover 2,7 % som skal 

dekke lønns- og prisveksten (deflatoren). Regjeringen har tilpasset størrelsen på ramme-

tilskuddet slik at kommunesektorens skatteinntekter utgjør om lag 40 % av kommunesektorens 

samlede inntekter. 

 

Av veksten i de frie inntektene er 100 mill. kr begrunnet med en særskilt satsing på barn og 

unges psykiske helse, hvorav 1,2 mill. kr tildeles Sandefjord.  

Seksjon                                        (Beløp i hele 1.000 kr) Utgift Inntekt Netto

Generelle driftsinntekter 0 -3 718 712 -3 718 712

Renteinntekter (fra egne midler) 0 -25 107 -25 107

Utbytte 0 -20 300 -20 300

Netto lånerenter 13 145 -5 315 7 830

Avdrag 59 962 0 59 962

Netto disponeringer 232 -105 244 -105 012

Overført til investeringsregnskapet 203 350 0 203 350

Sum generelle driftsinnt., finans og disponeringer 276 689 -3 874 678 -3 597 989

Generelle driftsinntekter                                                                                       (beløp i hele 1.000 kr)     

Inntekts- og formuesskatt 1 872 000      

Rammetilskudd 1 838 300      

Andre generelle driftsinntekter 8 412             

Sum 3 718 712      

Statsbudsjettet: Realvekst i kommunenes frie inntekter 2021                                   (beløp i mill. kr)

Skatt på inntekt og formue (ekskl. særskilt tillegg) 7 240

Skatt på inntekt og formue (særskilt tillegg) 1 181

Andre skatteinntekter -407

Rammetilskudd -5 203

Realvekst i frie inntekter 2 811
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Inntekts- og formuesskatt 

Sandefjords skatteinntekter for 2021 er budsjettert med 1.872 mill. kr. Med utgangspunkt i 

statsbudsjettets anslag for landets skatteinntekter, svarer dette til 87,0 % av gjennomsnittlig 

skatteinntekt per innbygger i landet. Som del av realveksten i de frie inntektene i 2021, er 

landets skatteinntekter økt med 7.240 mill. kr og et særskilt tillegg på 1,181 mrd. kr. Sandefjords 

andel av dette er budsjettert med hhv. 75,0 og 11,4 mill. kr, samlet 86,4 mill. kr. 

 

Sandefjords skatteinntekter for 2022-2024 er budsjettert med samme beløp som for 2021. 

 

Kommunens skatt på inntekt utgjør en andel av skattesatsen på 22 % for personlige skattyteres 

skatt på alminnelig/netto inntekt. I tillegg krever kommunen inn skatt på formue. Skatte-

prognosen er basert på følgende skattøre: 

 

Skatt på alminnelig inntekt

Personlige skattytere Selskaper

(prosent) 2020 2021 Endr. 2020 2021 Endr.

Kommuner * 11,10     12,15     1,05       -            -            -            

Fylkeskommuner * 2,45       2,70       0,25       -            -            -            

Staten 8,45       7,15       -1,30      22,00     22,00     -            

Skatt på alminnelig inntekt 22,00     22,00     -            22,00     22,00     -            

* Maksimalsatser  
 

Kommunenes maksimale skattesats for formue holdes uendret på 0,7 %.  

Rammetilskudd 

Som del av regjeringens forslag til realvekst i de frie inntektene i 2020 er rammetilskuddet 

redusert med 5 203 mill. kr.  

 

Tabellen nedenfor viser rammetilskuddet slik det er forutsatt i økonomiplanen, fordelt på de 

ulike tilskuddstypene som inngår i rammetilskuddet: 

 

 
 

"Innbyggertilskudd" fordeles med likt kronebeløp per innbygger. I forslaget til statsbudsjett for 

2021 var beløpet 24.761 kr. I vedtatt statsbudsjett er tilskuddet økt til 25.666 kr. Samlet tilskudd 

til Sandefjord er budsjettert med 1.643,1 mill. kr.  

 

Rammetilskudd

(Beløp 2021-24 i 1 000 2021-kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Innbyggertilskudd 1 555 350 1 665 127 1 643 105 1 597 296 1 596 922 1 596 548 

Netto inntektsutjevning 134 507    152 943    163 720    163 720    163 720    163 720    

Utgiftsutjevning -49 070     -36 517     -24 412     -29 712     -35 012     -35 012     

Tilskudd etter kriterier 1 640 787 1 781 553 1 782 413 1 731 304 1 725 630 1 725 256 

Saker med særskilt fordeling 39 639      50 914      45 557      41 224      41 224      41 224      

Inntektsgarantitilskudd (INGAR) -3 353       -3 422       -2 418       -2 418       -2 418       -2 418       

Regionsentertilskudd 7 274        7 558        7 807        7 807        7 807        7 807        

Skjønnstilskudd 6 462        20 396      4 900        4 900        4 900        4 900        

Realvekst frie inntekter, demografi -                20 800      38 300      62 400      

Avrundinger 1               41             -17            -43            31             

Sum rammetilskudd 1 690 809 1 857 000 1 838 300 1 803 600 1 815 400 1 839 200 
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"Netto inntektsutjevning": Med statens anslag for landets skatteinntekter og Sandefjords 

forutsatte andel på 87,0 % av landsgjennomsnittet per innbygger, vil kommunen motta 163,7 

mill. kr via rammetilskuddets ordning for utjevning av skatteinntektene. 

 

"Utgiftsutjevning": I 2021 får Sandefjord et samlet trekk knyttet til utgiftsutjevningen på 24,4 

mill. kr. Sandefjord trekkes 7,1 mill. kr som resultat av at kommunen har et beregnet 

utgiftsbehov som ligger 0,2 % under landsgjennomsnittet1. I tillegg trekkes kommunen 17,3 

mill. kr fordi Sandefjord har flere elever i statlige og private skoler enn gjennomsnitts-

kommunen. 

 

"Saker med særskilt fordeling": En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordeling etter 

de ordinære kriteriene og i stedet gitt en særskilt fordeling. For Sandefjord gjelder dette 

følgende2:  

 

 
 

- Inndelingstilskudd gis til kommuner som har slått seg sammen.  

- Via rammetilskuddet fordeles 929 mill. kr til helsestasjons-, skolehelse- og jordmortjeneste.  

Sandefjords andel av tilskuddet er på 11,1 mill. kr. 

- Samlet for landet trekkes 207 mill. kr til frivilligsentraler ut av rammetilskuddet og gis i 

stedet som øremerket tilskudd via kulturdepartementet. Det er budsjettert med 1,32 mill. kr 

til Sandefjord som øremerket tilskudd i rammen for kultur, idrett og fritid. 

- Smitteverntiltakene i forbindelse med virusutbruddet har gitt økt belastning for pårørende av 

barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Det er derfor bevilget 100 mill. kr som en engangs-

bevilgning til kommunene i 2021. Sandefjord mottar 1,147 mill. kr av disse midlene, og et 

tilsvarende beløp er lagt inn i rammen for kunnskap, barn og unge. 

- Tilskuddet til økt lærertetthet i grunnskolen ble innlemmet i rammetilskuddet i 2020 og 

fordelt med en særskilt fordeling. I 2021 blir 50 % av tilskuddet fordelt etter de ordinære 

kriteriene, og 50 % gis fortsatt en særskilt fordeling. I 2021 får Sandefjord 8,0 mill. kr fordelt 

etter kriterier og 3,2 mill.kr via den særskilte fordelingen. Fra 2022 er det forutsatt at 

Sandefjord samlet vil få 15,9 mill. kr når hele tilskuddet fordeles etter kriterier.  

 

"Inntektsgarantitilskudd" skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet 

fra et år til det neste som er lavere enn 400 kr per innbygger under beregnet vekst på landsbasis, 

før finansieringen av selve ordningen (likt trekk per innbygger fra alle landets kommuner). Alle 

kommuner trekkes 38 kr/innbygger til å finansiere ordningen. Sandefjord mottar ikke 

inntektsgarantitilskudd, men bidrar til finansiering av ordningen med et trekk på 2,4 mill. kr. 

 

"Regionsentertilskudd" utgjør samlet 203 mill. kr. Tilskuddet gis til kommuner der det er fattet 

et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden 2014-2017 og som etter sammenslåingen får 

                                                 
1 Utgiftsbehovet i kommunene beregnes via rammetilskuddets kostnadsnøkkel. Denne består av 24 kriterier med 

ulike vekter. Sandefjords utgiftsbehov i 2021 utgjør 99,8 % av landsgjennomsnittet. 
2  Endringer som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettforslaget er ikke inkludert i tabellen.  

Saker med særskilt fordeling 2020 2021 2022 2023 2024

Inndelingstilskudd 29 380  30 173  30 173  30 173  30 173  

Helsestasjons-, skolehelse- og jordmortj. 10 701  11 051  11 051  11 051  11 051  

Frivilligsentraler (ford. etter krit. fra 2021) 1 281    -           -           -           -           

Habilitering og avlastning (kun 2021) -           1 147    -           -           -           

Tilsk. til økt lærertetthet på 1.-10. trinn 9 551    3 186    -           -           -           

Sum 50 914  45 557  41 224  41 224  41 224  
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over om lag 8000 innbyggere. 40 % av det samlede tilskuddet fordeles med lik sats per 

innbygger, mens 60 % blir fordelt med lik sats per sammenslåing. Sandefjord får 7,8 mill. kr av 

tilskuddet i 2021. 

 

"Skjønnstilskudd": Deler av tilskuddet fordeles via statsbudsjettet og deler fordeles gjennom 

året av Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen). I 2021 tildeles Sandefjord 4,9 mill. kr via 

statsbudsjettet. 

 

"Realvekst i frie inntekter, demografi": Basert på Statistisk sentralbyrås befolkningsfrem-

skrivninger har KS laget en modell som anslår hvordan endringer i befolkningens størrelse og 

alderssammensetning påvirker kommunenes utgifter til tjenesteområdene som inngår i 

rammetilskuddets utgiftsutjevning. Økonomiplanen bygger på en forutsetning om at 

kommunene via realveksten i de frie inntektene også får dekket merkostnadene som følger av 

demografisk vekst for 2022-2024. 

 

I det samlede rammetilskuddet for 2021 er det, som tidligere år, gjort en rekke korrigeringer på 

grunn av endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, regelendringer m.m. og 

innlemming av øremerket tilskudd. Endringene inngår i rammetilskuddet slik det er vist over. 

Slike endringer inngår ikke ved beregning av realveksten i de frie inntektene. For 2021 gjelder 

dette følgende: 
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Ad helårseffekt av korreksjoner fra 2020: 

- Angitte helårseffekter er hensyntatt i budsjettrammen for sentraladministrasjonen (skatte-

oppkrevingen), kunnskap, barn og unge (SFO og regulering av barnehagemiljø) og helse, 

sosial og omsorg (fastleger). Engangstrekket for Stine Sofies barnepakke har ingen 

innvirkning for kommunalområdene. 

 

Ad nye korreksjoner fra 2021: 

- SFO: Kommunen mottar 0,3 mill. kr som kompensasjon for bortfall at inntekter til SFO når 

inntektsgradert foreldrebetaling i 3.-4. trinn innføres fra 1. august 2021. Helårseffekten 

utgjør om lag 0,7 mill. kr. Budsjettrammen for kunnskap, barn og unge er kompensert 

tilsvarende. 

- Som følge av en universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener trekkes 

kommunene 7,4 mill. kr i rammetilskuddet. Sandefjords andel er 0,1 mill. kr. Budsjett-

rammen for kunnskap, barn og unge er ikke redusert som følge av tiltaket. 

Endringer i oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivåer, regelendringer,

innlemming av øremerkede tilskudd m.m. Fordelt etter:

(Beløp i hele 1.000 kr) 2021-kr

Fordelt etter delkostnadsnøkler (ev. særskilt fordeling) Landet Sfj.

Helårseffekt av korreksjoner fra 2020:

O.f. av skatteoppkrevingen til Skatteetaten -945 456     -10 506  

SFO, inntektsgradert foreldrebetaling i 1.-2. trinn (helårseff.) 83 700        986        

SFO, gratis til barn med særskilte behov 5.-7. trinn (helårseff.) 30 194        356        

Reg. av barnehagmiljø mm. 4 865          55          

Stine Sofies barnehagepakke (engangstrekk i 2020) 2 568          29          

Fastleger knekkpunkt og grunntilskudd 194 600      2 232     

Nye korreksjoner fra 2021:

SFO, inntektsgradert foreldrebetaling i 3.-4. trinn (delårseff.) 25 000        294        

Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener -7 394         -88         

Statlig og private skoler, endring i elevtall -189 859     -2 257    

Utv. aldersgrense fra 23 til 25 år for rett til ettervern i barnevernet 24 000        300        

Tilsk. til tros- og livssynssamfunn -467 800     -5 572    

Korreksjoner i 2021 med særskilt fordeling:

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt 

funksjonevne 100 000      1 147     

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten -903 873     -             

Frivilligsentraler (omgjøres til øremerket tilskudd) -206 811     -1 324    

Skjønnstilskudd til naturskade (engangsbevilgning i 2020) -102 700     -             

Korr. for ekstraord. bevilgn. i 2020 knyttet til virusutbruddet

Komp. på 1 mrd. kr til red. foreldrebet. i barnehage og SFO -1 027 000  -11 507  

Utbetaling av 3,75 mrd. kr -3 851 250  -45 463  

Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetj. (75 mill. kr) -77 025       -1 000    

Avlastningstiltak for barn og unge med store behov (75 mill. kr) -77 025       -882       

Fastleger knekkpunkt og grunntilskudd (66,6 mill. kr) -68 398       -783       

Skjønnstilskudd (1,3 mrd. kr) -1 335 100  -15 540  

Avrundinger -1                

Sum -8 794 765  -89 523  
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- Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet til 

kommunene med 190 mill. kroner i 2021. Sandefjords andel av trekket utgjør 2,3 mill. kr. 

Isolert sett påvirker ikke reduksjonen i rammetilskuddet budsjettrammen for kommunal-

området kunnskap, barn og unge. Kommunalområdets budsjettramme justeres årlig som 

resultat av endringer i elevtall registrert i egen kommune.  

- Som følge av utvidet aldersgrense fra 23 til 25 år for rett til ettervern i barnevernet, har 

kommunen mottatt 0,3 mill. kr. Kommunalområdet for kunnskap, barn og unge er 

kompensert tilsvarende. 

- Som følge av at ansvaret for utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn er overført 

til staten fra 2021, har kommunen blitt trukket 5,6 mill. kr i rammetilskuddet. Budsjettet for 

kommunalområdet for kultur, idrett og fritid er trukket 4,8 mill. kr (tidligere budsjettert 

tilskudd). 

 

Ad korreksjoner i 2021 med særskilt fordeling: 

- Habilitering og avlastning: Se tidligere omtale under saker med særskilt fordeling. 

- Frivilligsentraler: Se tidligere omtale under saker med særskilt fordeling 

 

Ad korreksjoner for ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til virusutbruddet: 

- Gjennom 2020 er kommunene tildelt 6,3 mrd. kr via rammetilskuddet (6,4 mrd. 2021-kr) 

som ikke videreføres til 2021. Av dette var 3,75 mrd. kr gitt som økt innbyggertilskudd, 1,3 

mrd. kr som skjønnsmidler, 1,0 mrd. kr som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i 

barnehage og SFO, 0,15 mrd. kr til økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

og til avlastningstiltak for barn og unge med store behov, samt 0,067 mrd. kr til fastleger. 

 

 Av ovenstående har Sandefjord mottatt 73,2 mill. kr (75,2 mill. 2021-kr). 

 

I tabellen nedenfor forklares endringene i kommunens rammetilskudd fra 2021 til 2024: 

 

 

Rammetilskudd - endring fra 2021 til 2024
(beløp i mill. 2021-kr)

Budsjett 2021 1838,3

Realvekst i frie inntekter, demografi 20,8

WANG Ung, trekk pga. økt antall elever i private skoler -5,3

Finansiering av komp. til kommuner for red. innt. fra eiendomsskatt -0,4

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 3. og 4. trinn, helårseff. 0,4

Tilsk. til økt lærertetthet 1.-10. trinn (kriterier: 50 % i 2021 og 100 % fra 2022) 4,8

Habilitering og avlastning (kun 2021) -1,1

Tilsk. vedr. Covid-19 først halvår 2021 er ikke videreført -53,9

Budsjett 2022 1803,6

Realvekst i frie inntekter, demografi 17,5

WANG Ung, trekk pga. økt antall elever i private skoler -5,3

Finansiering av komp. til kommuner for red. innt. fra eiendomsskatt -0,4

Budsjett 2023 1815,4

Realvekst i frie inntekter, demografi 24,1

Finansiering av komp. til kommuner for red. innt. fra eiendomsskatt -0,4

Avrundinger 0,1

Budsjett 2024 1839,2
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Andre generelle driftsinntekter 

Som hovedregel vil generelle driftsinntekter utover rammetilskuddet og skatteinntektene inngå 

i budsjettrammene til kommunalområdene. Kommunen mottar imidlertid ulike tilskudd som 

skal kompensere utgifter til renter og avdrag. I budsjettet er disse holdt utenfor kommunal-

områdenes budsjettrammer. Dette gjelder: 

 

- Investeringstilskudd til skolebygg og svømmeanlegg som består av 2 kompensasjons-

ordninger. Begge har en nasjonal ramme på 15 mrd. kr for periodene 2002-09 og 2009-16 

som grunnlag for tilskudd til renter. 

- Investeringstilskudd til kirkebygg. Tilsagnsrammer fastsettes årlig i statsbudsjettet. 

- Investeringstilskudd til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter er kompensasjon for utgifter 

til renter og avdrag knyttet til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter som fikk oppstartings-

tilskudd under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og Opptrappingsplanen for 

psykisk helse 1999–2004. 

 

I statsbudsjettet for 2021 er rentesats for disse ordningene i 2021 budsjettert med 0 %. 

 

Opprinnelig grunnlag for tilskudd og restgrunnlag ved inngang og utgang av kommende 

økonomiplan periode er som følger:  

 

Grunnlag for kompensasjon

Tilskudds- Restgrunnlag

(Beløp i mill. kr) periode gr.lag 01.01.2021 31.12.2024

Skolebygg og svømmeanlegg 2002-2038 203,8 117,2 66,7

Kirkebygg 2008-2027 8,7 5,2 2,7

Omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter 1998-2035 221,3 92,8 59,1

Sum 433,8 215,2 128,5  
 

Budsjettert tilskudd for 2021-24 er som følger: 

 

Tilskudd til kompensasjon for renter og avdrag

(Beløp i 1.000 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

Skolebygg og svømmeanlegg (kun renter) -        750       641       816       

Kirkebygg (kun renter) -        27          23          27          

Omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter 8 412    8 743    8 523    8 468    

Sum 8 412    9 520    9 187    9 311     
 

FINANS OG DISPONERINGER 

Kraftfondet, kommunens likviditet og kommunens lån forvaltes i henhold til kommunens 

finansreglement, sist oppdatert i KST-sak 96/20. Som følge av at aksjeandelen i plasseringene 

i i kraftfondet i det siste reglementet er økt fra 20 % til 35 %, bør også størrelsen på bufferfondet 

økes fra 80 mill. kr til 150 mill. kr for at samme grad av sikkerhet skal opprettholdes. 

Kommunestyret har vedtatt at inntil bufferfondet når dette nivået, settes det ikke av midler til å 

opprettholde kraftfondets realverdi. 

  

Budsjetterte finansinntekter og -utgifter tar utgangspunkt i forutsetningene om nivået på frem-

tidige pengemarkedsrenter. Forutsatte rentesatser i økonomiplanen er som følger: 
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RENTEINNTEKTER (ekskl. formidlingslån) 

Tabellen nedenfor viser forutsatte renteinntekter i 2021-2024: 

 

Avkastning på kommunens likviditet 

Kommunens likviditet har store kortsiktige svingninger. Likviditeten er plassert som innskudd 

i kommunens hovedbankforbindelse SpareBank1 Buskerud Vestfold og, avhengig av markedet, 

som innskudd i andre norske banker, pengemarkedsfond og obligasjonsfond.  

Avkastning på kraftfondet 

Kommunestyret vedtok nytt finansreglement 22. okt. 2020 (sak 96). Inntil da har avkastningen 

på kraftfondet forutsatt en aksjeandel på 20 % og 80 % plassert i rentebærende papirer. I det 

nye reglementet er dettet endret til hhv. 35 % og 65 %. Rådmannen har forutsatt at dette fases 

inn over en periode på ca. to år. Vektet avkastning på kraftfondet budsjetteres med en 

risikopremie på 1,25 %-enheter over forutsatt pengemarkedsrente i 2021, 1,65 % i 2022 og 

1,75 % fra 2023 når full innfasing av ny vekting er gjennomført.  

 

Fra 2017 til 2019 er det satt av midler til å opprettholde kraftfondets realverdi ved at fondet har 

blitt tilført en prosentvis andel som har svart til gjennomsnittlig årsvekst i konsumprisindeksen, 

begrenset oppad til kraftfondets avkastning. I økonomiplanen for 2020 – 2023 ble dette tatt ut 

for at rådmannen skulle kunne legge frem et budsjett i balanse med et omfattende 

investeringsbudsjett og utfordrende driftsbudsjett, Kommunestyret vedtok følgende ved 

behandling av det nye økonomireglementet (sak 97/20): Når finansreglementets målsetting om 

størrelse på kraftfondets bufferfond er oppnådd bes rådmannen komme tilbake med en 

anbefaling om hvordan kommunens resultat kan disponeres med sikte på å opprettholde 

kraftfondets realverdi. 

Renter av fond som avsettes fond 

Enkelte fond tilføres renter. Avsetningen føres på ansvaret Netto avsetninger. 

Finansinntekter og -utgifter: rentesatser

2021 2022 2023 2024

Pengemarkedsrente (3 md. NIBOR) 0,25 % 0,50 % 0,50 % 0,75 %

Renter for:

   Kommunens likviditet 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 %

   Kraftfondet (veid snitt for rentepapirer og aksjer) 1,50 % 2,15 % 2,25 % 2,50 %

   Husbanken 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 %

    Sertifikatlån 0,50 % 0,75 % 0,75 % 1,00 %

Renteinntekter         (faste, hele 1.000 kr) 2021 2022 2023 2024

   Kommunens likviditet før fondsbruk 7 470    9 616    8 887    10 613  

   Rentetap pga. fondsbruk til investeringer 359-       1 406-    1 934-    2 580-    

   Rentetap pga. periodiserte inv. tilsk. 338-       1 214-    572-       423       

Avkastning på kommunens likviditet 6 773    6 996    6 381    8 456    

Avkastning på kraftfondet 18 102  25 437  26 099  28 430  

Renter av fond som avsettes fond 232       216       179       179       

Andre renteinntekter -           -           -           -           

Renteinntekter 25 107  32 649  32 659  37 065  
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UTBYTTE 

Det er budsjettert med årlig utbytte på 20 mill. kr fra Sandefjord Bredbånd AS.  

 

Rådmannen har ikke lagt inn forventning om utbytte fra Sandefjord lufthavn AS i 2021. For 

etterfølgende år er det lagt inn 2 mill. kr i tråd med forrige økonomiplan. 

 

Det er budsjettert med 0,3 mill. kr i utbytte fra Gigafib AS.  

NETTO LÅNERENTER 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over kommunens samlede utgifter til renter i økonomi-

planperioden: 

 

Renter på lån til ordinære investeringer 

Kommunen har lån i KLP Kommunekreditt, Kommunalbanken og i sertifikatmarkedet. Lånene 

i KLP Kommunekreditt og Kommunalbanken er serielån. Ett av lånene i Kommunalbanken har 

fastrente til 2022. Renten på øvrige serielån er knyttet til 3 md. NIBOR med et tillegg på 0,6 

prosentenheter. 

 

Ved utgangen av 2020 er samlet gjeld på 1.079,0 mill. kr, hvorav 711,5 mill. kr er knyttet til 

selvkostområdene, mens 467,5 mill. kr er knyttet til «ordinære» investeringer. 

 

For økonomiplanperioden er det nominelt budsjettert med nye lån på 335 mill. kr i 2021, 201 

mill. kr i 2022 og 147 mill. kr 2023 og 77 mill. kr i 2024.  

Renter på formidlingslån 

Budsjetterte renter på formidlingslån (etableringslån og startlån) fremgår av tabellen over.  

 

Kommunens budsjetterte opptak av nye lån i Husbanken tar utgangspunkt i forventet 

etterspørsel fra kommunens innbyggere. Budsjettert låneramme for startlån er 150 mill. kr 2021 

og 100 mill. kr i 2022-2024.  

 

Renteberegningene gjenspeiler tidsforskyvninger mellom kommunens innlån og utlån samt 

betalte avdrag og mottatte avdrag fra låntakere. Resultatet av dette blir at kommunen mottar 

mindre renteinntekter fra kommunens låntakere enn den betaler til Husbanken, samtidig som 

kommunen får økte renteinntekter fra kommunens likviditet. Kommunens rente på utlån ligger 

0,25 % -enheter over Husbankens rente, denne marginen skal kompensere for kommunens 

administrative kostnader.  

Renteutgifter                                     (faste hele 1.000 kr) 2021 2022 2023 2024

Renter på lån til investeringer

    Renteutgifter løpende lån 7 720 9 845 8 800 10 530

    Renteutgifter planlagte låneopptak 888 3 299 4 360 6 504

Sum renteutgifter egne lån 8 608 13 144 13 160 17 034

Renter på formidlingslån

    Kommunens renteutgifter 4 537 6 522 7 187 9 534

    Mottatte renter fra publikum -5 315 -7 506 -8 340 -10 691

Netto renteutgifter formidlingslån -778 -984 -1 153 -1 157

Netto renteutgifter for kommunen 7 830 12 160 12 007 15 877
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AVDRAG 

Tabellen nedenfor viser driftsbudsjettets avdrag på lån til investeringer (avdrag på 

formidlingslån føres i investeringsbudsjettet som en del av Diverse kapitalformål): 

 
 

Det henvises for øvrig til de obligatoriske oppstillingene, som viser utviklingen av kommunens 

lånegjeld. 

NETTO DISPONERINGER 

Tabellen nedenfor viser budsjetterte avsetninger i økonomiplanen: 

 
 

Avsetning av renter til fond er lik disse fondenes budsjetterte renteinntekter under 

Renteinntekter. 

 

Kommunestyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplanen at det skal brukes 3,7 

mill. kr av levekårsfondet i 2021. 

BALANSERING DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP 

Balansering drifts- og investeringsregnskap brukes regnskapsteknisk til å føre driftsbudsjettets 

(og -regnskapets) bidrag til finansiering av investeringsbudsjettet og Årets regnskapsmessige 

resultat (skal ikke budsjetteres).  
 

Økonomiplanen forutsetter følgende bidrag fra driftsregnskapet til finansiering av 

investeringer: 

 
  
Budsjettert overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet inngår i Overføring til investering i 

Bevilgningsoversikt – drift. Det overføres også midler fra drift til investering fra 

kommunalområdet for miljø og plansaker (Havnevesenet) og under sentraladministrasjonen 

(Pensjon felles). 

Avdragsutgifter     (hele 1.000. kr) 2021 2022 2023 2024

Ordinære avdrag på lån i faste kr 59 962  72 267  77 547  80 940  

Netto avsetninger        (faste, hele 1.000 kr) 2021 2022 2023 2024

Avs. renter til fond 232 216 179 179

Bruk av disposisjonsfondet til investeringer -101 544 -99 561 -30 214 -7 760

Bruk av levekårsfondet -3 700

Netto avsetninger -105 012 -99 345 -30 035 -7 581

Bal. drifts- og inv.regnskap (faste, 1.000 kr) 2021 2022 2023 2024

O.f. til inv.budsjettet ordinært driftsbidrag 101 806 135 539 122 086 129 661

O.f. til inv.budsjettet bruk av disp.fond 101 544 99 561 30 214 7 760

Balansering av drifts- og inv.regnskapet 203 350 235 100 152 300 137 421



 65 Innledning til kommunalområdenes kommentarer 

 

 

Kommunalområdenes handlings- og økonomiplan 2021-2024 

 
I denne delen presenteres kommunalområdene og deres prioriteringer av innsats basert på 
målene fra kommuneplanens samfunnsdel og føringer fra planstrategien. Tiltakene i kommune-
planens handlingsdel er inndelt etter det som er utført og det som skal gjennomføres i 2021-
2024. Deretter presenteres budsjettrammene for kommunalområdene med seksjonsvise 
kommentarer. Investeringsbudsjettet omtales samlet i eget kapittel.  
 
Etter vedtak om kommuneplanen høsten 2019 (sak 072/19) er det foretatt omorganiseringer av 
kommunalområdene. Dette har ført til justeringer av ansvarsområder og mål for kommunal-
områdene, og dette er beskrevet der det er relevant.  
 
I vedtatt planstrategi ble de kommunale målene i samfunnsdelen prioritert for valgperioden 
2019-2023. Under hvert kommunalområde presenteres målene som er vedtatt i kommune-
planens handlingsdel og de prioriterte målene i planstrategien. På denne måten blir det synlig 
både hvilke mål som ligger til grunn for de vedtatte tiltakene i gjeldende handlingsdel og hvilke 
signaler det nye kommunestyret har gitt gjennom vedtak av planstrategien. Gjennom 
prioriteringen i planstrategien er det gitt politiske signaler om at hovedsatsningsområdene er 
knyttet til barn og unge samt arbeidsplasser/næringsliv i kommunen. Ved behandling av 
planstrategien ble det også besluttet at kommuneplanens samfunnsdel utvides med mål nr. 13 – 
stoppe klimaendringene. I tillegg til de mål som ble vedtatt i kommuneplanen og prioritert i 
planstrategien, er det lagt til grunn ytterligere to mål som konsekvens av den administrative 
omorganiseringen (vist under kommunalområdene KIF og HSO). 
  
Tiltakene fra kommuneplanens handlingsdel og planstrategien framgår som tabeller under 
kommunalområdene. Den første tabellen viser tiltak som er gjennomført, enten som en 
engangshendelse/-tiltak eller som en del av en rullering. En engangshendelse kan være en 
avgrenset og konkret planoppgave eller opprusting av for eksempel en park. Tiltak som rulleres 
med jevne mellomrom, kan være boligsosial handlingsplan, strategisk kulturplan eller 
levekårskartlegging. Den andre tabellen viser tiltak som vil bidra til å nå målene i samfunns-
delen, med forslag om gjennomføringstidspunkt i perioden 2021-2024. Denne tabellen foreslås 
vedtatt av kommunestyret. Det er viktig å presisere at mange av kommunens ordinære oppgaver 
bidrar til å nå målene, uten at disse oppgavene er beskrevet som tiltak i handlingsplanen. 
 
Tiltak som vedtas i planstrategien (året etter et kommunevalg) vil bli innarbeidet som del av 
kommuneplanens rullerte handlingsdel. 
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SENTRALADMINISTRASJONEN 
 

INNLEDNING 

Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse for rådmannen og de to kommunalområdene 

økonomi og analyse (ØA) og HR og utvikling (HRU).  

 

Kommunalområdet Økonomi og analyse har ansvaret for internkontroll, sikkerhetsansvar 

(gjennomføre plan for håndtering av informasjonssikkerhet i kommunen), innkjøp, lønn, 

regnskap og en egen seksjon for sentral økonomi og planlegging som ivaretar folkehelse, 

beredskap, personvern, kommuneplan og samfunnssikkerhet. Den overordnede målsetting er å 

bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen innenfor bestemmelser gitt 

i lover og forskrifter. Hva dette konkret innebærer er nærmere beskrevet under den enkelte 

seksjon.  

 

Kommunalområdet HR og utvikling har ansvaret for næringsutvikling, kommunikasjon, IKT 

og digitalisering, politisk sekretariat, organisasjon og HR og kommuneadvokaten. Til 

kommunalområdet ligger å ivareta sekretariats- og saksbehandlingsfunksjoner for politiske 

organer. Organisasjon og HR ivaretar kommunens overordnede arbeidsgiverfunksjon og 

omhandler blant annet organisasjons- og ledelsesutvikling, lederopplæring, HMS systemer, 

nettverks- og informasjonsarbeid, personalutvikling, rekruttering, forhandlinger om lønns- og 

arbeidsvilkår, lærlingeordning, ansvar for kjøp av bedriftshelsetjenester og løpende personal-

forvaltningsoppgaver. 
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MÅL 

 

God utdanning 

 Kommunen som virksomhet tilbyr lærlingeplasser (PS) 

 Kommunen skal bidra til at næringslivet har tilgang til spesialisert og 

relevant kompetanse (PS) 

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

 Sandefjord er en smart, digital og levende by med attraktivt nærings- og 

arbeidsliv som gir trivsel og vekst for innbyggerne (K) (PS) 

 Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for 

næring (K) (PS) 

 Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder sosialt 

entreprenørskap (PS) 

 

Industri, innovasjon og infrastruktur 

 Kommunen bruker anskaffelser som et verktøy for å styrke innovasjon (K) 

 Sandefjord kommune skal bli regionens mest offensive tilrettelegger for 

næringslivet (K) (PS) 

 Det er attraktivt for nye, grønne næringsaktører å etablere seg i Sandefjord 

(PS) 

 

Mindre ulikhet 

 Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor all kommunal 

planlegging (K) (PS) 

 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

 Det jobbes systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, i daglig drift 

og i alt utviklingsarbeid (K) 

Mål fra gjeldende kommuneplan (K) 

Prioritert i vedtatt planstrategi (PS) 

De prioriterte målene for sentral administrasjon har en tydelig innretning mot arbeidsplasser og 
næringsliv. I tillegg vektlegges folkehelseperspektivet. Systematisk arbeid med samfunns-
sikkerhet og beredskap har fått styrket aktualitet og bevissthet i større deler av samfunnet som 
en følge av Covid-19 pandemien. Selv om dette målet ikke er signalisert som prioritert i 
planstrategien, vil erfaringer fra Covid-19 beredskapsarbeidet og utvidelse av samfunnsdelen 
med FNs mål 13 – stoppe klimaendringene, styrke at systematisk arbeid samfunnssikkerhet og 
beredskap legges til grunn i daglig drift og i alt utviklingsarbeid. 
 
 

Rullering av tiltak fra kommuneplanens handlingsdel og planstrategien 

Tiltak som er gjennomført: 

Tiltak FN mål: Status gjennom-

føring (År) 

Stedsanalyse for kommunens tettsteder og lokalsentre 3, 9, 10, 

11,17 

2020 (Kst. 2021) 

Etablering av folkehelsenettverk for samhandling på tvers 

av kommunalområdene  

10, 17 2019 – løpende 

Administrativ beredskapsplan skal rulleres innen 2020  11, 17 2016 og 2021 
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Levekårskartlegging  3, 4, 8, 

10, 11 

2019 og 2023 

Etablere fellesdokument handlingsdel og økonomiplan  17 2020 

Starte iverksettelse av tiltak i handlingsdelen for 

Strategisk næringsplan  

8, 9, 11 Løpende 

Etablere Smartby- prosjekt  9, 13 Pågår 

Bidra til å etablere klynge for sosialt entreprenørskap  3, 8,  Pågår 

Intensjonsavtale med sosiale entreprenører etableres  3, 8, 10 Pågår 

Videreutvikle samarbeidet med våre eksisterende sosiale 

entreprenører og satse på å utvikle samarbeid med flere 

og legge til rette for at Sandefjord blir et senter i vår 

region for sosialt entreprenørskap.  

3, 8, 17 Pågår 

Forberede arbeidet med helhetlig plan for byutvikling  11, 17 Pågår 

Bidra til utviklingsarbeid for helhetlig plan for utvikling 

Fokserød-Kullerød-Torp, med sikte på å utvikle 

Vestfoldregionens mest attraktive næringsområde  

8, 11, 17 Påbegynt 

Jobbe aktivt opp mot alle aktuelle aktører for å få nye 

Vestfold tingrett til Sandefjord kommune 

8, 17 Avsluttet 

 

Følgende tiltak planlegges gjennomført i 2021-2024: 

Tiltak FN mål: Status gjennom-

føring (År) 

Revisjon av kommunal ROS før utgangen av 2020  11, 13 2021 

Attraktive arealer for næring 4, 8, 9, 

10, 11, 

17 

2021-2022 

Barnetråkkregistrering  10, 11 2021-2022 

Strategi for koordinert samarbeid med frivilligheten  10,11 Påbegynt 

Anskaffelser skal benyttes som verktøy for å styrke 

innovasjon, og det skal utarbeides en anskaffelsesstrategi  

9 2021 

Fra starten av utarbeidelse av kommuneplanen må 

brukerrepresentanter involveres  

10, 17 Ved oppstart 

planarbeid for 

kommuneplanen 

 

Tiltak «Fra starten av utarbeidelse av kommuneplanen må brukerrepresentanter involveres» 

ivaretas i prosessreglene til utarbeidelse av kommuneplan i plan- og bygningsloven. I tillegg 

foreslås at kommunens politiske råd – ungdomsråd, eldreråd og råd for personer med nedsatt 

funksjonsevne – får planprogram for kommuneplan til behandling. Videre medvirkning 

forankres i planprogrammet.  

 

Tiltak «Strategi for koordinert samarbeid med frivilligheten» ivaretas i prosjekter i HSO. 

 

Flere av tiltakene er samarbeidsprosjekter med andre kommunalområder, dette gjelder særlig 

utviklingsarbeidet knyttet til helhetlig plan for byutvikling og utvikling av Fokserød-Kullerød-

Torp. Disse tiltakene, sammen med tiltak knyttet til sosialt entreprenørskap, er særlig viktige 

for å bidra til å nå målene som er signalisert som prioritert i planstrategien.  
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Kommunal ROS var planlagt gjennomført i 2020. Som følge av korona-situasjonen vil 

revidering av ROS bli gjennomført sommeren 2021.  

 

 

SENTRALADMINISTRASJONENS BUDSJETTRAMME I HANDLINGS- OG 

ØKONOMIPLANEN 2021-2024 

 

Sentraladministrasjonen har følgende inndeling med angitt driftsbudsjett for 2021:  

 
*) Under økonomi og analyse føres utgifter og inntekter knyttet til kompensasjonsberettiget 

mva. for hele kommunen. For 2021 utgjør dette 105,8 mill. kr (netto 0). 

**) Regnskapsmessig håndteres Pensjon (felles) som egen seksjon, mens den ansvarsmessig 

ligger under kommunalområdet økonomi og analyse. 

 

Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom det konsekvensjusterte budsjettet (inneværende 

års aktivitetsnivå videreført i kommende økonomiplanperiode) og budsjettrammen slik den 

foreligger. 

 

 
 

Kommentarer til konsekvensjustert budsjett 

Bevilgningene knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået fra 2020 til 2021-2024 er vist i 

linjen "Sum konsekvensjustert budsjett". Endringene i det konsekvensjusterte budsjettet for 

2021, utover lønns- og prisveksten, forklares i hovedsak av at: 

- midler for å dekke ekstraordinære advokatutgifter er lagt inn hos rådmann med 1 mill. 

kr i 2020.   

- ny fremforhandlet avtale knyttet til forsikringer gir økte utgifter på 1,3 mill. kr fra 2021. 

- kostnader knyttet til valget 2021 er lagt inn med 2,2 mill. kr. 

- ulike tiltak i IKT-plan og diverse IKT prosjekter er lagt inn med 3,6 mill. kr i 2020. 

- innbetaling fra SBB i forbindelse med inngåelse av nye avtaler er ført som inntekt på 

IKT med 1,5 mill. kr i 2020. 

- redusert sats arbeidsgiveravgift grunnet korona for 2020 er 16 mill. kr.  

                                                 (beløp i 1000 kr) Utgift Inntekt Netto

Rådmann 2 638 0 2 638

HR og utvikling 120 401 -7 904 112 497

Økonomi og analyse *) 154 054 -111 805 42 249

Pensjon (felles) **) 54 488 0 54 488

Sum 331 581 -119 709 211 872

SENTRALADMINISTRASJONEN

(Beløp i 2021-24 i 2021-kr, netto) 2020 2021 2022 2023 2024

Budsjett 2020 190 201 190 201 190 201 190 201 190 201

Konsekvensjustert for 2021 19 591 19 591 19 591 19 591

Konsekvensjustert for 2022-24 -1 071 -15 371 -25 395

Sum konsekvensjustert budsjett 209 792 210 863 225 163 235 187

Spesifiserte innsparinger -2 700 -3 100 -3 250 -3 250

Uspesifiserte innsparinger 0 -700 -1 150 -1 450

Endr. i driftstiltak (ekskl innsparinger) 4 780 4 665 3 665 665

Netto ramme i økonomiplanen 211 872 211 728 224 428 231 152



Driftsbudsjettet 70 Sentraladministrasjonen 
 

- kommuneplanmidler er lagt inn med 0,6 mill. kr ekstra i 2021 

- det er lagt inn midler for å dekke utgifter knyttet til korona med 1,3 mill. kr i 2020 

- grunnet endring av inkassoloven som medfører halverte satser på utenrettslige varsler 

er det tatt en reduksjon på 0,7 mill. kr fra 2021. 

- Skatteoppkreverseksjonen er tatt ut med 7,7 mill. kr fra 2021. 

- avsluttet et digitaliseringsprosjekt på lønns- og personalmapper som lå inne i 2020 med 

0,6 mill.kr.  

- pensjonskostnadene (felles) økes med 10,2 mill. kr fra 44,3 mill. kr i 2020 til 54,5 mill. 

kr i 2021. (egenkapitaltilskudd til Sandefjord kommunale Pensjonskasse reduseres med 

15,2 mill. kr fra 17,9 mill. kr til 2,7 mill. kr og øvrige pensjonskostnader økes med 25,4 

mill. kr).  

 

 

Endringer i konsekvensjustert budsjett fra og med 2022:  

 
 

Innsparing/effektivisering:  

 

                                                 (beløp i 1000 kr) 2022 2023 2024

Lønnsmidler - økt stilling kommunikasjon 210 210 210

Valg -2 214 142 -2 214

Kommunestyret kjøp av Ipad 499

Kontrollutvalget - opplæring/kurs 73

Velferd - Kommunelekene (hvert annet år) -306 -306

Grenseløse muligheter (bev. ferdig) -600

IKT reduksjon lønn -332 -350 -350

IKT-plan og prosjekter -2 345 -2 232 -2 268

Kjøp av kontormaskiner på økonomi hvert 4. år 152

Kommuneplanmidler -302 -302 -705

Oppgradering av økonomisystemer 418 418

Frafall av VOIS avgift i 2021 81 81 81

Pensjonskostnader 5 861 17 323 30 904

Sum endringer konsekvensjustert budsjett 1 071 15 371 25 395

(beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

Spesifisert i økonomiplanen 2021-24

Rådmannens disposisjon -66 -66 -66 -66

HRU: Stillinger og overtid -909 -909 -909 -909

HRU: Bedriftshelsetjenester -200 -200 -200 -200

HRU: Adm. utg.,vigsler, konsulenter IKT -111 -111 -111 -111

HRU: POL-frikjøp -100 -100 -100 -100

ØA: Lønningsseksjonen lønn -800 -1 000 -1 000 -1 000

ØA: Div. lønnsreduksjoner (stillingsbrøker/ekstrahj.) -250 -450 -600 -600

ØA: Andre faste avg., lisenser og gebyr -82 -82 -82 -82

ØA: Kjøp av annet inventar og utstyr -31 -31 -31 -31

ØA: Konsulenttjenester bl.a. Agresso/Visma -151 -151 -151 -151

Sum spesifiserte innsparinger -2 700 -3 100 -3 250 -3 250

Uspesifiserte innsparinger -700 -1 150 -1 450

Sum innsparinger -2 700 -3 800 -4 400 -4 700
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Endringer i driftstiltak: 

 
 

Det er foreslått bevilget 11 mill. kr totalt for å dekke kommunens andel ved en videre 

utbygging av bredbånds- og mobildekning i kommunen for å oppnå 98 % dekning i 

kommunen. 

 

 

KOMMENTARER PÅ KOMMUNALOMRÅDENIVÅ 
 

RÅDMANN 

Ansvarsområdet dekker rådmannen og diverse administrative oppgaver som er tillagt 

rådmannen.  

 

Uspesifiserte innsparinger knyttet til sentraladministrasjonen er budsjettert samlet innunder 

området med 0,7 mill. kr i 2022, 1,15 mill. kr i 2023 og 1,45 mill. kr i 2024. 

 

HR OG UTVIKLING 

Seksjon HR og utvikling består av kommunalsjef samt enkelte felleskostnader. 

 

Seksjon næringsutvikling, kommunikasjon og politisk sekretariat innehar oppgaver som å øke 

næringsattraktivitet, aktiv omdømmebygging salg av kommunens fortrinn, etablere og 

videreføre gode møtearenaer for ulike aktører og ta initiativ til utvikling og samhandling, internt 

og eksternt kommunikasjonsarbeid samt tilrettelegging for arbeidet i de folkevalgte 

styringsorganer/herunder folkevalgte møter for den politiske ledelsen. Seksjonen yter tilskudd 

til ulike aktører for å oppnå ovennevnte mål: 

 

Tilskuddsmottaker Beløp 2021 

Næringsklynge sosialt entreprenørskap        99 000  

Næringsklynge for netthandel      197 000  

Matfestival - fremme landbruket        49 000  

Næringslivets dag        99 000  

Gründeriet   1 052 000  

Grenseløse muligheter   1 000 000  

Midtåsen - driftstilskudd      690 000  

Sandefjord næringsforum      336 000  

Start Vestfold      159 000  

 

Seksjon organisasjon og HR bistår kommunens politiske og administrative ledelse med å 

oppfylle kommunens hovedmålsetting ved å tiltrekke og beholde velkvalifiserte medarbeidere, 

og ved å utvikle de menneskelige ressursene som kommunen til enhver tid rår over. Seksjonen 

                                                 (beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

Sekretariat for kontrollutv., fsk-sak 95/20 345 265 265 265

Utbygging bredbånd og mobildekning 4 000 4 000 3 000 0

Grenseløse muligheter (Kst. vedtak til HØP) 400 400 400 400

Ungdommens kommunestyre (Kst. vedtak til HØP) 35

Sum endringer 4 780 4 665 3 665 665
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har også overordnet ansvar for koordinering av lærlingene i kommunen. Det er budsjettert 82 

lærlinger i hele økonomiplanperioden, dvs. 1,3 per 1000 innbyggere. 

 

Seksjon IKT har som oppgave å sørge for at kommunens tjenester effektiviseres, forenkles og 

at det videreutvikles brukerrettede tjenester, god innbyggerdialog og fremtidsrettede løsninger. 

Seksjonen skal bidra til stabile og effektive ikt-systemer med høy «oppetid» (dvs. 

tilgjengelighet). Det er igangsatt en rekke digitaliseringsprosjekter for å effektivisere driften 

ytterligere. Eksempler på dette er digitalisering av søknadsprosess for byggesaker og saks-

behandling innen NAV. 

 

Seksjon kommuneadvokaten utfører utredninger av juridiske spørsmål, veiledning og strategisk 

rådgivning og bistår tjenesteapparatet samt politisk og administrativ ledelse med juridiske 

tjenester og bistand. Kommuneadvokaten ivaretar også arbeid knyttet til barnevernet. 

 

ØKONOMI OG ANALYSE 

Kommunalområdet økonomi og analyse har som overordnet mål å bidra til en effektiv og 

forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen innenfor bestemmelser gitt i lover og forskrifter.  

 

Budsjettområdet økonomi felles dekker utgifter til økonomisjef, diverse fellesutgifter og 

opplæringsbudsjett for kommunalområdet økonomi og analyse. I tillegg dekkes utgifter til en 

årlig vekst i ansattes tilgodehavende ved årsskiftet som følge av at timelønnede lønnes månedlig 

etterskuddsvis (endring 13. måned lønn). Utgiftsført beløp til å dekke skyldig lønn ved utløpet 

av 2019 var 37,1 mill. kr. 

 

Seksjon sentral økonomi- og planlegging har som hovedoppgave å levere et dekkende 

beslutningsgrunnlag for rådmann og folkevalgte til tertialsaker, handlings- og økonomiplan, 

kommuneplanens samfunns- og handlingsdel, folkehelse- og beredskapsplaner. Beredskaps-

rådgiver og folkehelsekoordinator har vært svært sentrale i kommunens beredskaps- og smitte-

vernsarbeid i hele 2020. 

 

Regnskapsseksjonen har det faglige ansvaret for kommunens regnskap, dette innebærer at 

regnskapet skal føres løpende, være à jour og avlagt i samsvar med lover, forskrifter og god 

kommunal regnskapsskikk. Regnskapet skal gi uttrykk for kommunens økonomiske stilling ved 

regnskapsavleggelsen. 

 

Lønningsseksjonens hovedoppgaver er å legge til rette for utbetaling av riktig lønn til rett person 

til rett tid for to selskap; Sandefjord kommune og Sandefjord kommunale Pensjonskasse samt 

yte service og være en ressurs utad i organisasjonen. Hver måned utbetales ytelser til ca. 10.000 

mottakere. 

 

Innkjøpsseksjonen har bl.a. ansvaret for e-handel og for å inngå innkjøpsavtaler innenfor lov 

om offentlige anskaffelser. Sandefjord har siden 01.06.02 hatt sekretariatsfunksjonen for 

Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). VOIS er organisert som et 

vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens § 20-2, der Sandefjord kommune er 

vertskommune. VOIS har et rådgivende styre som består av representanter fra alle 

medlemskommunene.  
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PENSJON (FELLES) 

Kommunens ansatte er enten medlem i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP), 

Kommunal Landspensjonskasse (KLP, for sykepleiere) eller i Statens Pensjonskasse (SPK, for 

pedagogisk personale). Den del av premien som utgjør en fast andel av lønnsutgiftene, føres 

sammen med ordinære lønnsutgifter på de ulike kommunalområdene. Satsene er som følger: 

Premie som fast andel av lønn for medlemmer i (%): 2020 2021 Endr.

Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) 10,50 10,00 -0,50

Kommunale Landspensjonskasse (KLP) 11,15 10,92 -0,23

Statens Pensjonskasse (SPK) 10,90 8,00 -2,90

I tillegg dekker den ansatte selv ved trekk i lønn: 2,00 2,00 -  
 

Øvrige premier og kostnader knyttet til pensjon føres samlet for kommunen på sentral-

administrasjonen, pensjon (felles). Øvrige premier er i 2021 budsjettert med 119,4 mill. kr 

(reguleringspremie 89,3 mill. kr, rentegarantipremie 10,5 mill.kr og avtalefestet pensjon (AFP 

62-64 år) 19,6 mill. kr) ekskl. arbeidsgiveravgift. 

 

Det betales arbeidsgiveravgift av alle utgifter til pensjon. 

 

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over kommunens budsjetterte utgifter til pensjons-

premie, -kostnader og premieavvik: 

 

Pensjonspremie, -kostnad og premieavvik (inklusiv arbeidsgiveravgift)

(beløp i nominelle mill. kroner) 2021 2022 2023 2024

Sum innbetalt premie 399,7 418,1 425,8 427,1

Sum netto pensjonskostnad 297,5 303,3 309,3 315,4

Sum premieavvik 102,2 114,8 116,5 111,7

Sum fordelt premieavvik fra tidligere år 50,3 47,5 59,0 73,6

Netto endring i likviditet: 51,9 67,3 57,6 38,1

Akkumulerte pr.avvik inkl. aga. 31.12. (nom. kr) 245,0 312,3 369,8 407,9  
 

Regnskapsføring av kommunens utgifter til pensjon er regulert i budsjett- og regnskaps-

forskriften. SkP, KLP og SPK får aktuarer1 til å beregne netto pensjonskostnad for hver av 

pensjonskassene. Netto pensjonskostnad skal belastes det enkelte års regnskap. Derfor inntekts-

føres differansen mellom sum innbetalt premie og sum netto pensjonskostnad som årets premie-

avvik. Ett års premieavvik utgiftsføres de neste 7 årene med 1/7 per år som fordelt premieavvik 

fra tidligere år. Akkumulerte premieavvik viser hvor mye premie kommunen har innbetalt til 

pensjonskassene, men som foreløpig ikke er utgiftsført i regnskapet. 

 

Utviklingen i pensjonspremiene og -kostnadene er beheftet med stor usikkerhet. 

 

Ny offentlig tjenestepensjon ble innført med virkning fra 1. januar 2020. Det er forventet at 

dette vil redusere kravet til premiereserve i SkP med om lag 200 mill. kr og i KLP med om lag 

25 mill. kr. Midlene forventes tilført kommunens premiefond i disse pensjonskassene i 

                                                           
1 En aktuar er ekspert i forsikringstekniske beregninger. 
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regnskapet for 2020. Rådmannen har budsjettert med årlig bruk av premiefondene på hhv. 30 

mill. kr og 2 mill. kr (ekskl. arbeidsgiveravgift). Kommunen kan forsere eller utsette bruken av 

premiefondene. Økt bruk ett år, gir reduserte kostnader med 1/7 de neste 7 årene. 

 

Kommunens tilskudd til ressurskrevende tjenester påvirkes av gjennomsnittlige utgifter til 

premie målt som andel av lønnsutgiftene. Økt/redusert bruk av premiefondene vil anslagsvis 

redusere/øke kommunens tilskudd til ressurskrevende tjenester med om lag 12 % av en endring 

i samme års bruk av premiefond. 

 

I tillegg til pensjonspremier som påvirker årets premieavvik, betaler kommunen egenkapital-

innskudd til SkP og KLP og diverse andre kostnader relatert til pensjon. Detter er budsjettert 

som følger: 

 

Kostnader knyttet til pensjon     (faste, hele 1.000 kr) 2021 2022 2023 2024

Overført til egenkapitalinnskudd i SkP 2 700 11 800 12 600 13 500

Overført til egenkapitalinnskudd i KLP 1 889 1 889 1 889 1 889

Tilsk. Overf. avt. og Pensjonsktr., komm. pensjon m.m. 3 769 3 769 3 769 3 769

Sum kostnader 8 358 17 458 18 258 19 158  
 

Styret i SkP vurderer årlig kassens egenkapitalbehov. Budsjettert EK-innskudd til SkP vokser 

som følge av forventet vekst i pensjonskassens premiereserve. Budsjettert EK-innskudd 

påvirkes av budsjettert rentegarantipremie. Rentegarantipremien til SkP er budsjettert med 10 

mill. kr i 2021 og 1,6 mill. kr per etterfølgende år. Dette gjenspeiles i budsjettert EK-tilskudd 

til SkP. EK-innskudd i KLP er forutsatt å utgjøre 0,7 % av pensjonsgrunnlaget. 

 

Utgifter til EK-innskudd føres i investeringsregnskapet, jf. investeringsrammen diverse 

kapitalformål. Krav om EK-innskudd i pensjonskassene må forventes å påløpe årlig. Derfor 

overføres tilsvarende beløp fra driften til finansiering av kapitalinnskuddene. 

 

For å sikre at pensjon til medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger ikke påvirkes når 

de skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor, betales tilskudd til Sikringsordningen. I tillegg 

plikter kommunen å betale tilskudd til Foreningen Pensjonskontoret, til tidligere ansatte med 

avtalte ytelser utover ordinære vilkår samt utgifter til aktuarenes pensjonsberegninger. 
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KUNNSKAP, BARN OG UNGE (KBU) 
 

INNLEDNING 

 
 

Kommunen har ansvar for å sikre at alle barn og unge har et trygt og godt barnehage- og skole-

miljø som fremmer trivsel og læring. Samhandling mellom tjenestene som betjener innbyggere i 

alderen 0-18 år for å sikre et helhetlig utdanningsløp, helsefremmende systemer og individuell 

oppfølging, er essensielt å lykkes med. 

 

Høsten 2019 ble det besluttet å gjennomføre en vurdering av den organiseringen som ble valgt 

ved kommunesammenslåingen tre år tidligere. Rådmannen igangsatte en omfattende prosess 

hvor det uttalte ønsket var å bygge mer utviklingskraft, styrke kommunen som samfunnsutvikler 

og bedre den fag- og sektorovergripende samhandlingen. Følgelig ble kommunalområdet «Opp-

vekst og kunnskap», som frem til dette tidspunktet hovedsakelig hadde befattet seg med skoler 

og barnehager, omdøpt til «Kunnskap, barn og unge» og fikk et utvidet ansvar for alle i alderen 

0 – 18 år.  

 

Formålet med omorganiseringen av kommunalområdet, er å lykkes bedre med en sammenheng-

ende og helhetlig tilnærming til barn og unge som igjen vil føre til høyere kvalitative tjenester og 

bedrede resultater.  

 

Rådmannen har blant annet en uttalt forventing om at kommunen skal være blant de beste kom-

munene på de områdene som måles i kommunebarometeret, herunder frafall, spesialundervis-

ning, bistand, omsorg, saksbehandlingstid, barnevern, institusjonstilbud, skolehelse, hjemmebe-

søk og forebygging.  
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MÅL 

 

God helse og livskvalitet 

 Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne (K) 

(PS) 

 

God utdanning 

 Sikre alle barn et godt barnehagetilbud som bidrar til sammenheng i læ-

ringsløpet (K) (PS) 

 Sikre at grunnskolen bidrar til at flest mulig fullfører og består videregå-

ende skole (K) (PS) 

 Sikre alle barn og unge trygge, inkluderende og effektive læringsomgivel-

ser (K) 

 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

 Kommunen bidrar til å forhindre vold og seksuelle overgrep mot barn 

gjennom oppdatert kunnskap hos ansatte, systematiske handlingsplaner 

og hensiktsmessig atferd (PS) 

Mål fra gjeldende kommuneplan (K) 

Prioritert i vedtatt planstrategi (PS) 

I forbindelse med at det nye kommunalområdet fikk et utvidet ansvar for alle i alderen 0 til 18 

år, ble hovedmålet innenfor bærekraftsmål nr. 3, «barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg 

bedre som voksne», flyttet fra HSO til KBU. I tabellen nedenfor er også de aktuelle tiltakene 

knyttet til bærekraftsmål nr. 3 lagt til. 

 
 

Rullering av tiltak fra kommuneplanens handlingsdel og planstrategien 

Følgende tiltak er gjennomført eller skjer løpende: 

Tiltak FN mål: 

 

Status gjen-

nom-føring 

(År) 

Igangsette prosess for fornying av skole- og barnehage-struk-

tur  

3,4,11,13 Utført 

Innfri implementering av nye læreplaner i skole og ramme-

planen i barnehage  

4 Utført/lø-

pende 

Videreutvikle realfagssatsingen og digitaliseringen i og av 

skoler og barnehager  

4,9 Utført/lø-

pende 

Jobbe for å redusere kvalitetsforskjeller innad og mellom 

barnehager og skoler 

4 Løpende 

Innfri bemanningsnorm i skoler og barnehager 4 Utført 

Høyne personalets kollektive formal- og realkompetanse  4 Utført/lø-

pende 

Øke kompetansenivået blant ansatte i skole og barnehage når 

det gjelder forebygging av vold mot barn og unge 

3,4 Løpende 

Gjennomføre tilsyn i kommunens barnehager i henhold til 

lovkravet * 

4 Løpende 

Revidert overordnet plan for arbeidet med det psykososiale 

miljøet  

4 Utført 2020 
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Følgende tiltak planlegges gjennomført i 2021-2024: 

 

* Omarbeides til ett punkt: Gjennomføre tilsyn i kommunale og private barnehager i henhold 

til løpende risikovurdering. 

 

** Arbeidet med å søke direktorat og departement om opprettelsen av en egen profilskole er 

satt på vent i forbindelse med pandemien 

  

Innføre realfagsbaserte valgfag på alle ungdomsskoler 4 Utført 

Videreføre etterutdanning av lærere iht. nasjonale krav og 

forventninger  

4 Løpende 

Beredskapsplan for skole og retningslinjer for håndtering av 

trusler og vold 

4 Utført 2020 

Initiere systemer for bedre koordinering av tilbudet til utsatte 

barn og unge  

3,4 Utført/lø-

pende 

Tiltak FN mål: 

 

Status gjen-

nomføring 

(År) 

Plan for skole- og barnehagestruktur 3,4,11,13 Fra  

2019-2024 

Opprette en profilskole ** 4 2021-2024 

Plan for samarbeid og gode overganger mellom skole og 

barnehage 

4 Påbegynt, 

2020 

Ferdigstille standard for et likeverdig og tilrettelagt barneha-

getilbud  

3,4,10 Implementeres 

2019-2022 

Iverksette tiltak for å øke andelen minoritetsspråklige barn i 

barnehage  

3,4,10 Prosjekt til 

2021 

Utarbeide en strategi for at «Åpen barnehage» er en rekrutte-

ringsarena for høyere barnehagedeltakelse  

3,4,10,17 2021 

Ferdigstille system for dokumentasjon av risikovurdering i 

barnehage * 

4 2021 

Utarbeide et system for å synliggjøre at tilsyn medfører for-

bedret praksis og kvalitet * 

4 2021 

Aktiv deltakelse i det statlige «Prosjekt folkehelse»  3,4 Fra 

2019-2023 

Forbedre systemer for koordinering av tilbudet til utsatte 

barn og unge  

3,4 Fra 2021 

Planlegge for nye oppgaver overført kommunal barnevern-

tjeneste  

3 2021 og 2022 

Familieveiledning og tiltak i hjemmet for å fremme mestring 

for foreldre  

3 2021 og 2022 

Utarbeide kommunal plan ot vold og seksuelle overgrep mot 

barn 

3 2021-2023 
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KOMMUNALOMRÅDETS BUDSJETTRAMME I HANDLINGS- OG 

ØKONOMIPLANEN 2021-2024 

 

Kommunalområdet har følgende seksjoner med tilhørende driftsbudsjett for 2021: 

 

 
Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom det konsekvensjusterte budsjettet (inneværende års 

aktivitetsnivå videreført i kommende økonomiplanperiode) og budsjettrammen slik den 

foreligger. 

 

 
Betalingssatser knyttet til kommunalområdet er vist i eget bilag 

 

Vedlikeholdsbudsjettet (inkl. renhold og brøyting) for bygningsmassen tilhørende kommunal-

området kunnskap, barn og unge ligger under kommunalområdet for miljø- og plansaker. 

 

Kommentarer til konsekvensjustert budsjett 

Bevilgningene knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået fra 2020 til 2021-2024 er vist i linjen 

"Sum konsekvensjustert budsjett". Endringene i det konsekvensjusterte budsjettet for 2021, ut 

over lønns- og prisveksten, forklares i hovedsak av: 

 

o Konsekvens av samlet økt elevtall på barne- og ungdomstrinnet 

o Renholds- og brøytebudsjettet er overført til kommunalområdet for miljø- og plansaker 

o Budsjettet til forventet lønnsvekst er overført til sentraladministrasjonen 

o Koronatiltak 

o Reduserte pensjonssatser  

 

| Utgift Inntekt Netto

Administrasjon 14 002 0 14 002

Oppvekst og helse 247 091 -32 701 214 390

Skole 777 770 -74 667 703 103

Barnehage 546 730 -37 787 508 943

Sum 1 585 593 -145 155 1 440 438

KUNNSKAP, BARN OG UNGE

(Beløp i 2021-24 er i 1 000 2021-kr, netto) 2020 2021 2022 2023 2024

Budsjett 2020  (i 2020 kr) 1 495 991 1 495 991 1 495 991 1 495 991 1 495 991

Konsekvensjustert for 2021 -55 270 -55 270 -55 270 -55 270

Konsekvensjustert for 2022-24 -282 -282 -282

Sum konsekvensjustert budsjett 1 440 721 1 440 439 1 440 439 1 440 439

Innsparinger (uspesifisert) -7 600 -9 100 -10 600

Innsparinger (spesifisert) -2 800 -2 800 -2 800 -2 800

Endr. i driftstiltak (ekskl. innsparinger) 2 547 300 300 300

Driftskonsekvenser av investeringer -30 -30 -30 -30

Netto ramme i økonomiplanen 1 440 438 1 430 309 1 428 809 1 427 309
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Innsparinger 

Det er innarbeidet følgende spesifiserte og uspesifiserte innsparingstiltak fra 2021: 

 
 

o Det foretas en generell reduksjon i barneskolenes rammer på 1 mill. kr. fra 2021. Dette 

har bakgrunn i at lærertettheten på barnetrinnet er noe høyere enn kravet. Rektor ved den 

enkelte skole foretar sine prioriteringer innenfor tildelt ramme.  

o Ved samlokalisering av to avlastningstilbud er det beregnet en besparelse på ca. 0,4 mill. 

årlig på redusert behov for nattevakt. 

o Etter en foreløpig gjennomgang av seksjon oppvekst og helse er det vurdert at det kan 

reduseres 0,5 mill. kr ved å endre noe på organiseringen. 

o Avsatte midler til pedagog- og bemanningsnorm i barnehage kan reduseres med 0,8 mill. 

kr fra 2021 

o Det er tatt høyde for et tap på brukerbetaling i barnehage for barn med plass som starter 

senere i barnehageåret. Ny beregning tilsier at det er avsatt 0,1 mill. kr mer enn det er 

behov for.  

o Det er lagt inn uspesifiserte innsparinger på 1,5 mill. kr i 2022, økende med 1,5 mill. kr 

for hvert av årene 2023 og 2024. 

o Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen ble rådmannens forslag om å kutte i 

de merkantile stillingene i skole reversert. Rådmannen bes komme tilbake med en sak i 

første halvår 2021 med forslag om annen inndekning av 6,1 mill. kr fra 2022. 

 

Endringer i driftstiltak (ekskl. innsparinger)  

 
 

o Wang Ung ble etablert som ungdomsskole høsten 2019. Siste innfasing av et ekstra trinn 

skjer høsten 2021. Det er forutsatt at om lag 50 elever fra kommunens skoler vil starte på 

den nye skolen. Budsjettrammen reduseres derfor med 2,7 mill. kr på helårsbasis. Kom-

munens rammetilskudd reduseres med om lag det dobbelte, men med to års etterslep.  

o Det innføres gradert foreldrebetaling for SFO for 3. og 4. trinn fra høsten 2021 

o I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget et engangstilskudd på 1,147 mill. kr til habilite-

rings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Dette begrunnes 

(Beløp i 2021-kr netto) 2021 2022 2023 2024

Reduksjon barnetrinnet -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Nattevakt avlastningsordning -400 -400 -400 -400

Tilsynsordningen -500 -500 -500 -500

Midler til pedagog-/bemann.norm bhg. -800 -800 -800 -800

Avsatt til red. i inntekt foreldrebetaling -100 -100 -100 -100

Sum innsparinger -2 800 -2 800 -2 800 -2 800

Uspesifiserte innsparinger 0 -1 500 -3 000 -4 500

Uspesifiserte innsparinger tillegg 0 -6 100 -6 100 -6 100

Sum innsparinger -2 800 -10 400 -11 900 -13 400

(Beløp i 2021-kr netto) 2021 2022 2023 2024

Wang ung - endret ramme -1 200 -2 700 -2 700 -2 700

Moderasjonsordning SFO 300 700 700 700

Habiliterings- og avlastningstilbud  B/U 1 147

Ettervern barnevern 300 300 300 300

Barn og unges psykiske helse 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum ending driftstiltak 2 547 300 300 300
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i at smitteverntiltakene i forbindelse med koronautbruddet har gitt økt belastning for på-

rørende til målgruppen. Tilskuddet vil bli administrert av den nye seksjonen, oppvekst og 

helse, og vil eksempelvis kunne benyttes til lignende tiltak/tilbud som sommeren 2020 

ble gitt på Knattholmen, ulike barnevernstiltak og åpne helsestasjoner.  

o Det er vedtatt endringer i barnevernloven om at tiltak om ettervern kan pågå til fylte 25 

år mot dagens 23 år. Dette er beregnet til 0,3 mill. kr fra 2021. 

o Kommunens rammetilskudd øker med 1,2 mill. kr fra 2021 som gjelder særskilt satsing 

på den psykiske helsen til barn og unge. I tillegg foreslår rådmannen å styrke satsingen 

med ytterligere 0,8 mill. kr. Midlene vil inngå i «prosjekt samhandling» (se f-sak 17. 

oktober), og benyttes til frikjøp av ressurspersoner, innhenting av bistand fra eksterne 

kompetansemiljøer, kartlegging av kommunens modeller for samhandling, lisenser og 

digitaliseringskostander, samt den endelige utarbeidelsen av en helhetlig, tverrsektoriell 

modell for å styrke tidlig innsats og oppfølging av utsatte barn. Som en del av prosjekt-

arbeidets mandat i perioden 1.1.21 – 31.12.21, vil den videre anvendelsen av midlene 

stadfestes. 

 

SEKSJONSVISE KOMMENTARER 

 

ADMINISTRASJONEN  

 

Administrasjonen består av kommunalsjef med stabsfunksjoner. Staben bistår seksjonene med 

blant annet: 

o Budsjettarbeid/-oppfølging og regnskapsrapportering 

o Fakturering og oppfølging av brukerbetalinger 

o Refusjoner og mellomoppgjør mellom kommuner 

o Større innkjøp, og oppfølging av avtaler 

o Ansvar for kommunalområdets system for internkontroll 

o Beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager 

o Oppfølging av fellesoppgaver innenfor kommunalområdets ansvarsområde 

 

SEKSJON OPPVEKST OG HELSE  

 

Som beskrevet i innledende del er seksjonen nyopprettet etter omorganiseringen, og består av de 

tre tidligere seksjonene/områdene pedagogisk-psykologisk tjeneste (tidl. KBU), barnevernet 

(tidl. HSO) og familie, helse og bolig (tidl. HSO). Den interne organiseringen av den nye 

seksjonen vil følge etter en egen prosess iht. lover og retningslinjer for dette. Førsteprioritet for 

ny seksjonsleder er å igangsette og gjennomføre «prosjekt samhandling». I dette prosjektet blir 

det særlig viktig å etablere tillit på tvers av tidligere adskilte fagmiljøer internt i seksjonen, i 

kommunalområdet og i kommunen som helhet. Ved å styrke samhandlingen mellom ansatte med 

ulik fagkompetanse og organisatorisk tilhørighet, skal seksjonen bidra til at utsatte barn og unge 

med sammensatte utfordringer håndteres på en forutsigbar og god måte. Utvikling og 

implementering av en helhetlig, tverrsektoriell modell for å styrke tidlig innsats og oppfølging 

av utsatte barn, står sentralt. Et felles suksesskriterium er å bringe kompetansen kommunen 

besitter nærmere barna. 

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt sakkyndig tjeneste, regulert i 

barnehageloven og opplæringsloven.  PPT utarbeider sakkyndige vurderinger ved undersøkelser 

om barn har behov for spesialpedagogisk hjelp, eller om elever i grunnskole eller i 

voksenopplæring har behov for spesialundervisning.  
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Tjenestens mål er å bidra til at: 

1. Barn, unge og voksne i kommunen får vurdert rett hjelp til rett tid. 

2. Flere barn enn i dag får tilpasset hjelp og opplæring i et ordinært og tilrettelagt tilbud i 

barnehagen eller opplæring i skolen. 

3. Tjenesten arbeider tverrfaglig for helhetlig hjelp til barn, unge og voksne. 

 

Barneverntjenesten 

Barnevern er en lovpålagt tjeneste. Den skal sikre at barn og unge, som lever under forhold som 

kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal også 

bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 

 

Barnevernstjenesten skal være en moderne, samfunnsmessig oppdatert, kompetent, tilgjengelig 

og serviceinnstilt tjeneste. 

 

Budsjettet dekker i hovedsak lønnsutgifter, godtgjørelse og kostnadsdekning fosterhjem og kjøp 

av tiltak som beredskapshjem, familiehjem, spesialiserte hjelpetiltak og institusjonsplasser fra 

statlig barnevern (Bufetat). Enheten har ca. 65 faste årsverk. 

 

Barnevernreformen trer i kraft fra 1.1.2022. Dette innebærer at det overføres oppgaver fra det 

statlige barnevernet (Bufetat) til kommunalt barnevern. I hovedsak betyr dette at kommunen får 

ansvaret for all veiledning og oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet. Kommu-

nen får ansvaret for både valg og godkjenning av fosterhjem uavhengig om fosterhjemmet ligger 

i en annen kommune enn Sandefjord. Kommunen får fullt økonomisk ansvar for ordinære fos-

terhjem og økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fos-

terhjem, institusjon og akuttiltak.  

 

I tillegg til reformen er det vedtatt endringer i barnevernloven om at tiltak om ettervern kan pågå 

til fylte 25 år mot dagens 23 år.  

 

Økende kompetansekrav og dokumentasjonskrav, samt økte geografiske avstander til barn, unge 

og familier som skal følges opp, vil kunne utfordre barnevernstjenestens kapasitet.  

 

Det er budsjettert med 106 barn i fosterhjem og bruk av 25 institusjonsplasser per måned i øko-

nomiplanperioden. 

 

Familie, helse og bolig 

Enheten omfatter ressursenhet for vold i nære relasjoner, fysio- og ergoterapitjenester, helsesta-

sjons- og skolehelsetjeneste, helsetjeneste for flyktninger, jordmortjeneste, smittevern, reisevak-

sinasjon, avlastningstjenester og tjenester rettet mot psykisk helse og rusoppfølging. Helsesta-

sjons- og skolehelsetjenesten tilbyr forebyggende og helsefremmende tiltak til alle barn 0-18 år, 

knyttet opp mot folkehelse og levekår. Gjennom koordinert habiliteringstilbud skal tjenestene 

også bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne får et fullverdig liv ut fra sine forutsetninger.  

 

SEKSJON SKOLE 

 

Skolenes samfunnsmandat er hjemlet i opplæringslovens formålsparagraf § 1-1. Samfunnsman-

datet er bredt, og favner individet, den enkelte elev, som skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter 

og kompetanse. Videre bygger formålsparagrafen på norske grunnverdier, slik de er nedfelt i 

Norges Grunnlov. Skolen skal sørge for at eleven rustes til å mestre egne liv og for å kunne delta 
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i arbeid og fellesskap i samfunnet. Denne høsten implementeres nye læreplaner for skolen (fag-

fornyelsen). De nye læreplanene har fått en ny, overordnet del som skal være gjennomgående i 

alle fag, og speile skolens samfunnsoppdrag. De nye, overordnede verdiene og prinsippene er 

hjemlet i opplæringslovens § 1-5, og utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålspara-

graf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen.  De skal videre prege den pedagogiske 

praksisen og ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole. Skolen har i den overordnede 

delen fått tre tverrfaglige temaer som skal gjennomsyre fagene. De tre overordnede temaene er 

folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. 

 

Kommunen har 21 barneskoler med skolefritidsordning (SFO), seks ungdomsskoler og voksen-

opplæring. Per 1. oktober 2020 er det registrert 7 085 elever, der 4 974 går på barnetrinnet og 

2 111 går på ungdomstrinnet. På voksenopplæringen svinger elevtallet litt gjennom året, men i 

snitt er det ca. 150 elever der. SFO-tilbudet gis hovedsakelig til elever i 1. til 4. trinn, og det er 

litt over halvparten av målgruppen som benytter seg av tilbudet. 

 

Implementering av nye læreplaner 

Det har gjennom de siste to årene pågått en bred, og inkluderende prosess i sandefjordskolen for 

å forberede implementering av de nye læreplanene. En ressursgruppe bestående av lærere, sko-

leledere og administrasjonen har utviklet konkrete, lokale læreplaner som er forankret i de sent-

rale læreplanene med tilhørende kompetansemål.  De lokale planene består av 60 tverrfaglige 

temaer som favner samtlige kompetansemål, inndelt i perioder. Planene er digitale og fleksible, 

med store muligheter for differensiering og lokalt handlingsrom. Planene evalueres etter hver 

seksukers periode. 

 

Etter- og videreutdanning 

For å sikre at lærere settes i stand til å ta i bruk de nye læreplanene i fag er det igangsatt et 

omfattende, sentralt og lokalt etterutdanningsprogram: Dekomp. Dekomp er en desentralisert 

ordning for lokal kompetanseutvikling. Ordningen legger til rette for lokal utvikling, og er tett 

knyttet til fagfornyelsen (nye læreplaner). Sandefjord kommune er partnerkommune med USN 

(Universitetet i Sørøst-Norge) i ordningen, og den siste perioden har det vært fokus på regning i 

fagene. I neste to -års periode er lesing hovedsatsingen. Samtlige lærere og skoleledere deltar i 

ordningen, der målet er at elevene skal: 

 Ha et godt og inkluderende læringsmiljø 

 Mestre grunnleggende ferdigheter 

 Gjennomføre videregående opplæring 

I tillegg til Dekomp deltar 45 lærere på videreutdanning i fagene gjennom det statlige videreut-

danningsprogrammet «kompetanse for kvalitet». Hensikten er å sikre formell kompetanse i fa-

gene det undervises i. Siden kommunesammenslåingen i 2017 har ca. 120 lærere fått formalkom-

petanse i realfag, norsk og engelsk. En viktig forutsetning for elevenes læring, er å ha lærere med 

høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere. Målet er å øke elevenes læring 

og motivasjon, gjennom å styrke lærernes og rektorenes kompetanse. Gjennom den statlige vi-

karordningen frikjøpes lærere i sin arbeidstid med 37,5 prosent av full stilling, slik at de kan følge 

forelesninger på dagtid.  

 

Den 14.12.2017 (sak 40/17) vedtok hovedutvalg for oppvekst og kunnskap følgende mål 

for skole: 

1. Eier forutsetter at SFJ-skolen skal bidra til at 85-95 % av elevene fullfører  

videregående skole. Gutter og jenter skal opp på samme nivå.  

2. Forbedre resultatene på nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i en fireårsperiode.  
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3. Øke antall grunnskolepoeng på hver enkelt skole i en fireårsperiode.  

4. Sikre at alle elever lærer å knekke lesekoden.  

5. Forsterke opplæring for alle og redusere andelen elever med spesialundervisning.  

6. Sikre at alle elever har et godt psykososialt læringsmiljø.  

7. Jobbe tverrfaglig rundt hver enkelt elev for å sikre helhetlig opplæring og en god opp-

vekst. 

 

Resultater 

Resultatene for Sandefjord kommune var samlet sett høyere enn gjennomsnittet for Vestfold og 

nasjonalt høsten 2019. På grunn av koronasituasjonen ble det ikke gjennomført avgangseksamen 

våren 2020. Grunnskolepoengene ble derfor basert på elevenes standpunktkarakterer, og har økt 

både det siste året og de tre foregående år. Samlede grunnskolepoeng for Sandefjord kommune 

var 42,6 (nasjonalt 43,1). Det er mindre forskjell mellom gutter og jenter enn nasjonalt og i Vest-

fold/Telemark.  

 

Det er en sterk sammenheng mellom elevenes kvalifikasjoner ved avsluttet grunnskole (målt ved 

grunnskolepoeng) og gjennomføring av videregående skole. Videre har resultater på nasjonale 

prøver en positiv sammenheng med gjennomføring av videregående skole (SSB). Dette gjelder 

særlig i regning. I tillegg har det å gå fra mestringsnivå 2 til 3 større effekt for å fullføre enn det 

å gå fra mestringsnivå 4 til 5. Igjen henger grunnskolekarakterer sammen med resultater fra na-

sjonale prøver. Grunnskolepoengene i Sandefjord kommune har økt jevnt de siste tre årene1, og 

ved de nasjonale prøvene er det resultatene i regning som har økt mest.  

 

SEKSJON BARNEHAGE 

 

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov 

for omsorg og lek og fremme danning og læring som grunnlag for allsidig utvikling.  Leken skal 

ha en sentral plass og være en arena for barnas utvikling, læring og sosiale og språklige sam-

handling. Barnehagen skal ta i bruk varierte arbeidsmåter som stimulerer barnas lyst til å leke, 

utforske, lære og mestre. Alle barn skal bli sett og forstått og være aktive deltakere i egne og 

andres læreprosesser. 

 

Kommunens oppgaver på barnehageområdet er todelt. Som eier har kommunen ansvaret for ad-

ministrasjon og drift av kommunale barnehager. Rollen som barnehagemyndighet omfatter an-

svaret for både kommunale og private barnehager, med oppgaver som tilsyn og kontroll, drifts-

tilskudd, spesialpedagogisk hjelp og andre fellesoppgaver.   

 

Sandefjord kommune har 22 kommunale barnehager og 38 private barnehager, hvorav en har 

tilbud om åpen barnehage to dager i uken. Kommunen driver i tillegg en åpen barnehage med tre 

avdelinger på ulike steder.  

 

Sandefjord kommune har full barnehagedekning i henhold til barnehageloven. Om lag 1930 barn 

får tilbud i privat barnehage og 1160 barn i kommunal barnehage. Kommunen har et samordnet 

opptak som bidrar til effektiv fordeling av barnehageplasser utfra søkernes ønsker og behov. Det 

er allikevel utfordringer med plasser i enkelte områder av kommunen, og det arbeides med løs-

ninger for dette utfra et helhetlig perspektiv, slik det fremkommer i ny skole- og barnehagestruk-

tur. 

 

                                                 
1 Kilde - Skoleporten 
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Andelen barnehagebarn er lavere i Sandefjord kommune enn i sammenligningsgruppene i 

KOSTRA. Spesielt gjelder dette for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Det arbeides aktivt 

for økt barnehagedeltakelse med spesielt fokus på denne gruppen. 

 

Om lag 63 % av kommunens barnehager drives av private aktører. Dette er noe over landsgjen-

nomsnittet. Kommunen har et godt samarbeid med de private aktørene. Kvalitet i barnehagen er 

et viktig satsingsområde, og kommunale og private aktører deltar på lik linje i kommunens arbeid 

med dette. Gjennom veiledning og ulike kompetansehevingstiltak bidrar barnehagemyndigheten 

til å sikre at kommunens barn kan få et likeverdig og godt tilbud. Kompetanseheving av ansatte 

i barnehagene planlegges og gjennomføres i samarbeid med kommunale og private barnehager 

slik at det sikres at alle barnehagene i kommunen får det samme tilbudet. Det er videre utarbeidet 

en felles standard for et likeverdig barnehagetilbud, og flere andre felles planer og retningsgi-

vende dokumenter. Både kommunale og private barnehager i Sandefjord kommune oppfyller 

pedagog- og bemanningsnormen. 

 

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er lagt til grunn for kommunens utmåling 

av kommunalt tilskudd til de private barnehagene. Utgangspunktet for beregningen er 

kommunens kostnader til drift av kommunale barnehager, slik det fremkommer av 

kommuneregnskapet to år før tilskuddsåret. I tillegg kommer kapitaltilskudd etter nasjonale 

satser. Kapitalsatsene fastsettes årlig, og tar utgangspunkt i barnehagens byggeår  

 

I tillegg til den ordinære finansieringen tilføres barnehagene midler til å yte spesialpedagogisk 

hjelp til barn som har behov for det. Midlene tildeles etter søknad fra barnehagene som er 

ansvarlig for å utarbeide tiltak og følge opp barna i samarbeid med ulike faginstanser. 

Barnehagemyndigheten har ansvar for tildelingen av midler til både kommunale og private 

barnehager, og sikrer med det at alle barn med særskilte behov kan få den hjelpen de trenger i 

den barnehagen der de har plass. 

 

Alle barnehager i Sandefjord følger fastsatt maksimalpris for foreldrebetaling. I tillegg ytes det 

søskenmoderasjon. I henhold til forskrift om foreldrebetaling er det også nasjonalt bestemt at 

ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten for en barnehageplass. Det innebærer at om lag 470 

familier i Sandefjord får fastsatt foreldrebetaling som er lavere enn maksimalprisen. 

 

Økonomiske nøkkeltall 

 
*) inkl. i linje en og to 

Samlet budsjett kommunale barnehager 144 207 000

Samlet budsjett tilskudd til private barnehager 318 090 000

  Satser per plass små barn (ekskl. kapitaltilskudd) 222 695

  Satser per plass store barn (ekskl. kapitaltilskudd) 106 586

Samlet budsjett spesialpedagogiske tiltak 41 267 000

Makspris foreldrebetaling (per måned) 3 230

Samlet budsjett redusert betaling og gratis kjernetid * 11 796 000

Samlet budsjett søskenmoderasjon * 5 631 000
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HELSE, SOSIAL OG OMSORG (HSO) 

INNLEDNING 

 

 

 
Kommunalområdet har ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggere over 18 år, samt 

sosialtjenester til hele befolkningen via NAV. Sandefjord kommune gjennomgikk i 2020 en 

administrativ omorganisering som fikk konsekvenser for organisering av tjenestene i HSO. 

Tjenester knyttet til barn/ unge 0-18 år har blitt flyttet til kommunalområdet Kunnskap, barn og 

unge (KBU).  I HSO ble det samtidig gjennomført følgende organisasjonsendringer:  

 

- Tjenestene knyttet til psykisk helse og rus er samlet i en seksjon  

- Boligkontoret og tjenestekontoret er samlet i felles seksjon 

- Digitalisering og utvikling er etablert som egen stabsseksjon for å sikre informasjons-

flyt, involvering, forankring og fremdrift i den viktige digitale utviklingen det er behov 

for inn i fremtiden.   

 

Framskrivinger av den demografiske utviklingen gjør det tydelig at det er overfor den eldre 

innbyggergruppen kommunen i fremtiden har den største utfordringen relatert til omfang av 

tjenester. Retningsvalget «Leve hele livet»  og de satsingsområdene det jobbes med i 

planen  understøtter målsetningen om at innbyggerne er i stand til å mestre livet og ivareta egen 

helse.  

 

Det er en utfordring at en høy andel av de ansatte i HSO har en lavere stillingsprosent enn de 

ønsker og at sykefraværet i tjenestene er høyt. To viktige satsinger er derfor prosjektet 

«Heltidskultur» og oppfølging av sykefraværet via metoden «Tett på».  

 

Som følge av at tjenestene til barn og unge er overført til KBU og at ett av de opprinnelige 

samfunnsmålene i HSO var knyttet til denne gruppen, har administrasjonen på nytt vurdert 

hvilke av samfunnsmålene i kommuneplanen som er mest relevante for HSO.  
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MÅL  

 

God helse og livskvalitet 

 Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse (K) 

 Tjenestene utvikles slik at etterspørsel etter heldøgnsplasser 

reduseres (K) 

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

 Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder 

sosialt entreprenørskap (PS) 

 Det er flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad (PS) 

 

Industri, innovasjon og infrastruktur 

 Kommunen fremmer gründerskap, innovasjon og kompetanse (PS) 

 Digitalisering bidrar til innbyggerdialog og riktig bruk av 

velferdsteknologi (ny) 

 

Mindre ulikhet 

 Kommunen jobber kontinuerlig for å redusere sosial ulikhet i helse 

(PS) 

Mål fra gjeldende kommuneplan (K) 

Prioritert i vedtatt planstrategi (PS) 

Konsekvens av administrativ omorganisering (ny) 

 

Rullering av tiltak fra kommuneplanens handlingsdel og planstrategien 

Tiltak som er gjennomført FN-mål: Status gjennomføring (år)

Boligsosial handlingsplan* 3, 10 Vedtatt i 2019

Handlingsplanen for «Leve hele livet»* 3, 9, 10 Vedtatt i 2019

* Planene ble vedtatt i 2019, men tiltakene pågår løpende  
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Følgende tiltak planlegges gjennomført i 2021-2024: 

 
 

Følgende tiltak er overført kommunalområdet kunnskap, barn og unge som konsekvens av 

den administrative omorganiseringen:

 
 

Mange av tiltakene i HSO er å utarbeide handlingsplaner. Dette er planer som er løpende, men 

som vil evalueres og rulleres etter en periode.  

 

Kommentarer til noen av tiltakene:   

 

Boligsosial handlingsplan 

Planen ble vedtatt i juni 2019 samt i egen sak høsten 2019  knyttet til behovsvurderinger og 

kostnadsestimater for tiltakene i planen. To av de største kostnadskrevende tiltakene ferdig-

stilles våren 2021. Dette er boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i henholdsvis 

Føykåsveien og Havreveien. I økonomiplanen for 2021-2024 foreslås det at det bygges 

ytterligere en bolig for personer med nedsatt funksjonsevne, i tråd med boligsosial 

handlingsplan. Det vil bli tatt stilling til finansiering av andre tiltak i de enkelte økonomiplaner. 

Planen skal rulleres i 2023. 

 

Handlingsplanen Leve hele livet 

Planen ble vedtatt i 2018 og tok utgangspunkt i de strategiske målene i HSO knyttet til at 

innbyggerne skal være i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse og at tjenestene skal 

utformes slik at etterspørselen etter heldøgns omsorg reduseres. Den inneholder mange 

Tiltak FN-mål: Status gjennomføring (år)

Plan for habilitering og rehabilitering 3, 10 2021

Plan for rus og psykisk helse (inkl. ruspolitisk 

handlingsplan)
3, 10 Utarbeidelse starter i 2021

Planlegge for hvilke områder kommunen ønsker 

bosetting av eldre
3, 10 Starter i 2021

Plan for mangfold, inkludering og integrering 3, 9, 10 Plan ferdig 2021

Plan for legetjenesten 3 Plan ferdig 2021

Handlingsplanen for «Leve hele livet» 3, 9, 10 Løpende

Arbeid med heltidskultur 3, 9 Løpende

Satsing på og strategi for frivillighet 3, 9, 10 Løpende

Demensvennlig samfunn 3,9, 10 Pågår

Utrede muligheter for samarbeid med private 

aktører, utbyggere og tjenesteleverandører
3, 9 Pågår

Tiltak FN-mål: Status gjennomføring (år)

Planlegge for nye oppgaver overført kommunal 

barneverntjeneste
3 Overført til KBU

Forbedre systemer for koordinering av tilbudet til 

utsatte barn og unge
3 Overført til KBU

Familieveiledning og tiltak i hjemmet for å fremme 

mestring for foreldre
3 Overført til KBU

Utarbeide kommunal plan mot vold og seksuelle 

overgrep mot barn
3 Overført til KBU
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satsningsområder og mål og tiltak knyttet til disse. Flere av tiltakene ble det bevilget 

budsjettmidler til, noen i en periode og noen permanent. Planen skal evalueres og rulleres i 

2021. 

 

Arbeid med heltidskultur 

Det blir ansatt prosjektleder for et 2-årig prosjekt som starter opp i løpet av høsten. Organiseres 

som et prosjekt hvor ulike turnusordninger utprøves og kompetansen på turnusarbeid økes hos 

lederne. 

 

Det jobbes med dette i alle seksjoner. I seksjon bo- og behandlingssentre (BBS) er det f.eks. 

satt som mål at alle stillinger på dag/kveld som lyses ut skal være over 80 %, og sykepleier-

/vernepleierstillinger skal være 100 %. I dag har 18 % av medarbeiderne 100 % stilling, mens 

20 % har mellom 80-99 % stilling.  

 

Andre tiltak 

I forslag til handlings- og økonomiplan har alle kommunalområdene fått tildelt flere mål enn 

de tre som ble prioritert per kommunalområde i gjeldende handlingsdel. Administrasjonen vil i 

2021 arbeide med nye tiltak for å nå målene HSO nå jobber etter. Det er imidlertid noen nye 

tiltak som allerede er i gang og som det skal arbeides med: 

 

 Aldersvennlige Sandefjord. Dette er opprinnelig et tiltak i Leve hele livet, men er 

avhengig av bred involvering og tverrfaglighet og vil derfor skilles ut som eget tiltak. I 

prosjektet er det fokus på medvirkning og samarbeid med eldre, ideelle lag og foreninger 

og næringsliv. Målet med å tilpasse samfunnet til et økende antall eldre er å utsette 

tjenestebehov og ivareta eldres kjøpekraft og ressurser. Arbeidet krever involvering fra 

hele samfunnet, men vil få direkte konsekvens for HSOs mulighet til å levere 

nødvendige tjenester til et økende antall eldre innenfor tilgjengelige rammer. 

 Digitalisering/velferdsteknologi. Det skal lages egen digitaliseringsstrategi for 

kommunen. Strategien vil legge føringer for satsningen på velferdsteknologi i HSO. 

KOMMUNALOMRÅDETS BUDSJETTRAMME I HANDLINGS-  OG 

ØKONOMIPLANEN 2021 – 2024 

Kommunalområdet har følgende seksjoner med tilhørende budsjettmidler i 2021: 

(beløp i 1000 kr) Utgift Inntekt Netto

Administrasjon og stab HSO 45 859 -6 734 39 125

Bolig- og tjenestekontor 36 838 0 36 838

NAV 177 137 -46 160 130 977

Psykisk helse- og rustjenester 88 998 -15 723 73 275

Bolig, aktivitet og avlastning 394 767 -120 998 273 769

Bo- og behandlingssenter 418 870 -93 538 325 332

Sandefjord medisinske senter 223 470 -20 847 202 623

Senter og hjemmetjeneste 398 036 -51 644 346 392

Sum 1 783 975 -355 644 1 428 331  
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Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom det konsekvensjusterte budsjettet (inneværende års 

aktivitetsnivå videreført i kommende økonomiplanperiode) og budsjettrammen slik den 

foreligger. 

 

 

Kommentarer til konsekvensjustert budsjett 

Bevilgningene knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået fra 2020 til 2021-2024 er vist i 

linjen "konsekvensjustert budsjett". Endringene i det konsekvensjusterte budsjettet for 2021, 

utover lønns- og prisveksten, forklares i hovedsak av at:  

 

 HSO har hatt kostnader knyttet til Covid-19 på om lag 30 mill. kr i 2020. Disse ligger ikke 

i budsjettene til HSO fra 2021, men det er reservert noe midler på ansvaret for 

tilleggsbevilgningene. 

 Vaktmestere er fra høsten 2020 organisasjonsmessig plassert i kommunalområdet for miljø- 

og plansaker, helårseffekten fra 2021 utgjør 4,3 mill. kr 

Konsekvensjustert for 2022-2024 består av: 

                                                 (beløp i 1000 kr) 2022 2023 2024

Helårseffekt av økt ressurser til dagaktivitetstiltak 1 350 1 350 1 350

Overføring av kompensasjonstilskudd til boligstiftelse -37 -283 -279

Tiltak i Leve hele livet (økt andel sykepleiere) 1 056 1 056 1 056

Kurs/konferanser/reiser 420 420 420

Andre mindre endringer 349 538 538

Sum endringer konsekvensjustert budsjett 3 138 3 081 3 085  

HELSE, SOSIAL OG OMSORG

(Beløp i 2021-24 i 2021-kr, netto) 2020 2021 2022 2023 2024

Budsjett 2020 1 454 762 1 454 762 1 454 762 1 454 762 1 454 762

Konsekvensjustert budsjett 2021 -29 841 -29 841 -29 841 -29 841

Konsekvensjustert budsjett 2022-2024 0 3 138 3 081 3 085

Sum konsekvensjustert budsjett 1 424 921 1 428 059 1 428 002 1 428 006

Spesifiserte innsparinger -6 450 -11 700 -11 700 -11 700

Uspesifiserte innsparinger 0 -2 500 -5 000 -7 500

Endr. i driftstiltak (ekskl innsparinger) 700 700 0 0

Driftskonsekvenser av investeringer 9 160 13 240 33 240 40 640

Netto ramme økonomiplan 1 428 331 1 427 799 1 444 542 1 449 446
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Innsparinger  

(beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

Tassebekkveien 2 000 2 000 2 000 2 000

Administrasjon HSO 1 000 1 000 1 000 1 000

Tjenestenivå 2 000 2 000 2 000 2 000

Reduksjon i økonomisk sosialhjelp -2 000 -3 000 -3 000 -3 000

Nye måter å jobbe på i BOA 0 -2 000 -2 000 -2 000

Reduksjon i sykefravær -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Organisering, tjenestenivå i PHR 0 -1 500 -1 500 -1 500

Egenbetaling - økning og nye områder 0 -300 -300 -300

Tjenester til enslige mindreårige flyktn. -7 450 -4 500 0 0

Nivå på tjenester/nye måter å gi tj. på 0 -3 400 -7 900 -7 900

Sum spesifiserte innsparinger -6 450 -11 700 -11 700 -11 700

Uspesifiserte innsparinger 0 -2 500 -5 000 -7 500

Sum innsparinger -6 450 -14 200 -16 700 -19 200  
 

Vedtatte innsparingskrav i HSO samt nye innsparinger er gjennomgått høsten 2020 og det er 

foreslått noen endringer. Noen av tiltakene er  helt eller delvis reversert, og erstattes med andre 

tiltak. Dette fremkommer av tabellen ovenfor og er gitt ytterligere kommentarer nedenfor. 

 

 I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtok kommunestyret en innsparing på 1 

mill. kr i 2020 og 2 mill. kr i etterfølgende år knyttet til Tassebekkveien. Dette er en 

bolig for enslige mindreårige, som i økonomiplanen for 2020-2023 var planlagt avviklet 

sommeren 2020 og det var budsjettert med 0 fra dette tidspunktet. Det betyr at 

innsparingen allerede var innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett  og den foreslås 

derfor reversert for 2021 og videre. I 2020 ble dette håndtert i forbindelse med 1. 

tertialsaken, blant annet ved at boligen skal selges. 

 I budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 vedtok kommunestyret en reduksjon i 

administrasjon i HSO med 2 mill. kr i 2020 og 4 mill. kr fra 2021. Av dette er 2 mill. kr 

innarbeidet med reduksjon i stillinger i administrasjonen i HSO, slik at det gjenstår 2 

mill. kr fra 2021. Av disse er 1 mill. kr reversert. Det jobbes videre med å håndtere den 

siste millionen i HSO, og det ses på løsninger i hele kommunalområdet. 

 I forbindelse med 1. tertialsaken i 2020 ble det vedtatt en innsparing knyttet til redusert 

tjenestenivå fra 2021. Denne vil ses sammen med nytt innsparingsforslag knyttet til nivå 

på tjenester og nye måter å gi tjenester på fra 2022, og vedtatte innsparing reverseres. 

 Ved NAV er det innarbeidet en ytterligere reduksjon i økonomisk sosialhjelp på 2 mill. 

kr i 2021 og 3 mill. kr fra 2022. Det ser ut til at arbeidet med aktivitetsplikt m.m. gir 

gode resultater og derfor en ytterligere reduksjonen i budsjettrammene. 

 I seksjon BOA er det innarbeidet en reduksjon på 2 mill. kr fra 2022 knyttet til nye måter 

å jobbe på. Her vil det foretas en gjennomgang for å se om bruk av velferdsteknologi 

eller andre måter å organisere tjenester på kan bidra til denne innsparingen. Hvordan 

dette skal håndteres vil bli lagt frem til folkevalgt behandling i forbindelse med 

behandlingen av rammesaken våren 2021. 

 Sykefraværet i HSO er høyt og har de siste årene gitt merutgifter utover budsjett-

rammene. Det er igangsatt flere tiltak for å redusere fraværet, og det er forutsatt at dette 

skal gi så god effekt at merforbruk unngås og at budsjettene i tillegg kan reduseres med 

2 mill. kr som følge av dette. I 2019 hadde HSO brutto utgifter til sykevikarer på i 

overkant av 100 mill. kr. NAV refunderte om lag 80 mill. kr av dette. Tallet inkluderer 

imidlertid ikke overtid, som ofte er knyttet til sykefravær. Det er ikke presise tall på 

hvor mye av overtiden som skyldes sykefravær, men det er av et betydelig volum. 
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 I seksjon psykisk helse- og rustjenester (PHR) er det innarbeidet en reduksjon på 1,5 

mill. kr fra 2022 knyttet til organisering og vurdering av tjenestenivå. Her vil det foretas 

en gjennomgang for å se på om endret organisering og andre måter å jobbe på kan bidra 

til denne innsparingen. Hvordan dette skal håndteres vil bli lagt frem til folkevalgt 

behandling i forbindelse med behandlingen av rammesaken våren 2021. 

 Det skal foretas en gjennomgang av nivået på egenbetaling samt om det finnes områder 

som det i dag ikke tas egenbetaling for som kan vurderes fremover. Mye av dette er 

regulert i lovverk og handlingsrommet er derfor begrenset. Det er forutsatt at dette kan 

gi økte inntekter på 300.000 kr fra 2022. Resultatet av gjennomgangen vil bli lagt frem 

til folkevalgt behandling i forbindelse med behandlingen av rammesaken våren 2021. 

 Kommunen har ikke bosatt enslige mindreårige flyktninger de siste årene. Samtlige 

ungdommer er nå over 18 år. Det er besluttet å organisere oppfølging av ungdommene 

til NAV, og enslige mindreårige flyktninger (EMF) som enhet i BOA er under 

avvikling. Opprinnelig plan var å avvikle den siste bemannede boligen i løpet av 2021 

og ambulerende tjenester i løpet av 2022. Per 1. januar vil det være 5 ungdommer i den 

bemannede boligen og 12 som får ambulerende tjenester. Dette er nå vurdert på nytt, og 

det er lagt opp til at både boligen og de ambulerende tjenestene legges ned innen påske 

2021. Konsekvenser av dette er nærmere omtalt under seksjon BOA. Endringen gir 

reduserte kostnader på 7,45 mill. kr i 2021 og 4,5 mill. kr i 2022. Fra 2023 er det kun 

en mindre budsjettert bevilgning til denne tjenesten og denne vil ikke bli endret. 

 Høsten 2020 gjennomføres det en analyse av tjenestene i HSO. Denne gjennomgangen 

vil danne grunnlaget for vurdering av nivået på tjenestene fremover. Før sommeren 

2020 ble stortingsmelding 30 En innovativ offentlig sektor lagt frem. I stortings-

meldingen beskrives regjeringens mål og prinsipper for å fremme innovasjon i offentlig 

sektor. HSO står ovenfor store utfordringer med flere eldre, økte krav om mer effektive 

tjenester (blant annet ved innsparinger) og må vurdere nye måter å gi tjenester på. Dette 

blir et satsningsområde i HSO framover, og det er forutsatt at det vil gi økonomisk effekt 

fra 2022. Endringene som foreslås vil bli lagt frem til folkevalgt behandling for endelig 

beslutning. 

 Det er lagt inn uspesifiserte innsparinger fra 2022 på 2,5 mill. kr, økende med 2,5 mill. 

kr i hvert av de etterfølgende årene. Tiltakene fra 2022 vil bli spesifiserte og lagt frem i 

forbindelse med behandling av rammesaken våren 2021. 

Endringer i driftstiltak (ekskl. innsparinger) 

 
 

Det er bevilget 700.000 kr i 2021 og 2022 til gjennomføring av et prosjekt knyttet til aktivitets-

basert finansiering (ABF). Dette innebærer å endre fra rammefinansiering til innsatsstyrt 

finansiering for deler av tjenestene i HSO. Midlene vil brukes til frikjøp av prosjektleder/ansatte 

og til kjøp av konsulentbistand til å lage modellen. 

Driftskonsekvenser av investeringer 

Det er satt av driftsmidler til 11 nye biler i HSO (elbiler) til hjemmesykepleien og ambulerende 

tjenester. Dette utgjør totalt 160.000 kr i 2021 og 240.000 kr fra 2022.  

 

Det er budsjettert med 9 mill. kr i 2021 og 13 mill. kr pr. år fra 2022 til drift av ny bolig, for 

personer med nedsatt funksjonsevne, i Føykåsveien. Det er foreløpig ikke avklart hvem som 

skal bo i boligen, og ressursbehovet kan derfor bli endret når dette er avklart.  

 

2021 2022 2023 2024

Prosjekt Aktivitetsbasert finansiering 700 700 0 0

Sum endringer 700 700 0 0
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Det er budsjettert med 18 mill. kr til oppstart av 18 nye plasser ved Nygård bo- og 

behandlingssenter fra våren 2023. Helårsdrift fra 2024 vil gi 23,4 mill. kr i økte driftskostnader. 

 

Det planlegges en ny bolig for 7 personer med nedsatt funksjonsevne fra medio 2023. Det er 

foreløpig lagt inn 2 mill. kr i drift i 2023 og 4 mill. kr i etterfølgende år. 

SEKSJONSVISE KOMMENTARER 

ADMINISTRASJON OG STAB  

Følgende funksjoner/oppgaver er organisert under administrasjon og stab: 

 

 Kommunalsjef 

 Kommuneoverlege 

 Stabsseksjon Økonomi og service 

o Økonomioppfølging i kommunalområdet 

o Salgs- og skjenkebevillinger 

o Internkontroll (systemnivå) 

o Startlån og boligtilskudd 

o Egenbetaling (vedtak, beregninger m.m.) 

o Miljørettet helsevern 

o Overgrepsmottak for Vestfold 

o Diverse administrative oppgaver 

 Stabsseksjon Digitalisering og utvikling HSO 

o E-helse 

o Digitalisering 

o Velferdsteknologi 

o Utviklingsarbeid 

o Opplæring/kurs 

o Utvikle kompetanseplaner 

o Oppfølging og ansvar for flere av kommunalområdets fagsystemer 

o Kvalitetsarbeid/internkontroll 

o Ulike prosjekter som «leve hele livet» 

o Koordinering av frivillighetsarbeid m.m. 

 Tilskudd til frivillige lag og foreninger 

 Overføring til Sandefjord kommunes boligstiftelse 

 

I 2015 vedtok kommunestyret i Sandefjord Velferdsteknologi i Sandefjord kommune – Strategi 

og handlingsplan 2015-2019. I løpet av denne planperioden er i tillegg Leve hele livet vedtatt. 

Begge planer setter retning og gir grunnlag for de velferdsteknologiske tiltakene som 

implementeres i HSO. Stabsseksjon Digitalisering og utvikling sin hovedoppgave er å bidra til 

iverksettelse av ulike tiltak fra lokale, regionale og nasjonale aktører, implementering, 

opplæring, teknologi- og tjenesteutvikling, lære opp og veilede ansatte, pasienter og pårørende, 

sette de i stand til å dra nytte av og kjenne til ulike tiltak og systemer.  
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BOLIG- OG TJENESTEKONTOR 

Seksjonen er fra høsten 2020 organisert i 2 enheter: 

 

Bolig- og tjenestekontor - Enhet 1  

Enhetens oppgaver er: 

- saksbehandling av søknader knyttet til boliger i senter, trygdeboliger, bemannede 

boliger til personer med funksjonsnedsettelser, korttidsleilighet, institusjonsplasser 

(korttid/langtid) mm 

- saksbehandling av helse- og omsorgstjenester i hjemmet, praktisk bistand, dagtilbud for 

personer med demenssykdom, mm 

- pasientkoordinator 

- vakttelefon 

- saksbehandling av TT-kort  

 

Bolig- og tjenestekontor - Enhet 2 

Enhetens oppgaver er: 

- saksbehandling av søknader knyttet til gjennomgangsboliger, boliger for vanskeligstilte 

og bemannede boliger innen psykisk helse og rus 

- saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester til personer med vansker 

innen psykisk helse og rus, til personer med funksjonsnedsettelser og til barn og unge 

- koordinerende enhet for voksne 

- individuell boligplan  

 

Sandefjord kommune har en bestiller-utfører-modell, og som følge av dette saksbehandler 

seksjonen søknader, og sender vedtak til utføring både i HSO sine seksjoner, men også til KBU 

etter ny organisering. Det jobbes for gode rutiner, bedre flyt i saksbehandlingen og riktig nivå 

på tjenester. Oppfølging av tiltakene i boligsosial handlingsplan, Handlingsplanen Leve hele 

livet og plan for habilitering og rehabilitering er viktige oppgaver i seksjonen.  

NAV SANDEFJORD 

NAV Sandefjord er sammensatt av både statlige og kommunale tjenester, og har 150 ansatte. 

Samfunnsoppdraget er todelt hvor hovedmålet er å bistå og veilede brukere til å bli økonomisk 

selvhjulpne gjennom ordinært lønnet arbeid. Sandefjord kommune har store utfordringer 

knyttet til høy andel unge på sosialhjelp, barnefattigdom, lavt utdanningsnivå i befolkningen og 

økende sosiale utgifter generelt.  

 

Overordnede målsettinger for NAV Sandefjord er:  

 

 Riktige og enhetlige tjenester til innbyggerne i Sandefjord. 

 Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. 

 

Den arbeidsrettede brukeroppfølgingen skal ha høy prioritet. For å øke overgangen til arbeid 

skal det legges vekt på økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena. God samhandling og 

dialog med arbeidsgivere er viktig for at flere av NAVs brukere skal komme i og/eller beholde 

arbeid. Veiledere i NAV skal ha god kunnskap om etterspørselen etter arbeidskraft og formidle 

brukere til ledige stillinger. Virksomheter som har behov for bistand fra NAV skal gis god 

oppfølging.  
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Kostratall 

 

 
 

Tabellen viser at Sandefjord ligger 3,6 mill. kr høyere enn snittet for gruppe 13 i 2019. Via 

rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet i sosialtjenesten i Sandefjord beregnet å 

ligge 11,7 % over snittet for gruppe 13. Dersom det korrigeres for dette er Sandefjords reelle 

utgift om lag 19 mill. kr lavere enn kostnadsnøkkelens objektive kriterier gir som forventning. 

 

NAV Sandefjord har intensivert arbeidet med å stille krav om aktivitet for brukere som får 

økonomiske ytelser. Det er satt som mål å øke andelen i kvalifiseringsprogrammet, for å sikre 

at langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp skal få tett oppfølging hvor lønnet arbeid er 

målet. 

 

Det er også innført aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp både over og under 30 år, for å 

sikre at brukere umiddelbart kommer i gang med meningsfull daglig aktivitet. Erfaringer er at 

aktivitet både bidrar til å bedre den enkelte brukers helse, samtidig som aktiviteten gir et godt 

grunnlag for riktig og god kartlegging som gjør det videre oppfølgingsarbeidet lettere. 

 

NAV Sandefjord jobber med å koordinere, samle og utvide de kommunale aktivitets-

pliktstiltakene. Det vil legges frem en sak til folkevalgt behandling parallelt med budsjettet, 

knyttet til etablering av et «Mulighetshus» i Sandefjord kommune. Mulighetshuset skal 

koordinere/samle de aktivitetene som allerede eksisterer i Sandefjord, i tillegg til at det skal 

utvikles nye arenaer for å bidra til å snu en uheldig utvikling. Mulighetshuset skal være NAVs 

viktigste virkemiddel for å bidra til at brukere med sosialhjelp skal få en rask avklaring av 

ressurser og begrensninger, og bli tilbudt kompetanse og bistand til å innfri kravene som 

etterspørres i ordinært arbeidsliv. Mulighetshuset tar sikte på å inkludere og samarbeide med 

både sosiale entreprenører, samt offentlig og privat næringsliv.  

 

Bosetting av flyktninger 

NAV har ansvar for bosetting av flyktninger som mottas etter avtale med IMDi (Integrerings- 

og mangfoldsdirektoratet), samt oppfølging av deltakerne i introduksjonsprogrammet; for å 

sikre at disse kommer ut i arbeid eller utdanning. Oppfølgingsansvaret varer i inntil fem år fra 

de starter i introduksjonsprogrammet. 

 

I økonomiplanen er det lagt til grunn at kommunen skal bosette 33 flyktninger hvert år og at 

ingen av disse er enslige mindreårige flyktninger. Det er i tillegg budsjettmessig forutsatt 

familiegjenforening av syv personer samt netto tilflytting av fem personer per år.  

 

Integreringstilskuddet for flyktninger er i statsbudsjettet økt fra 761 600 kr til 772 300 kr for 

hele femårsperioden. For enslige voksne gis det et tillegg på 46 700 kr første året. Statstil-

skuddet er ment å dekke kommunenes gjennomsnittskostnader til flyktninger de første fem 

årene. Differansen mellom samlet statstilskudd og netto utgifter for det enkelte år dekkes ved å 

bruke av eller sette av til flyktningefondet. Ut i fra forutsetningene som er lagt inn, forventes 
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det at fondet vil være om lag 0 kr ved utgangen av økonomiplanperioden. Det er imidlertid stor 

usikkerhet knyttet til både utgiftene til flyktninger og integreringstilskuddet. Dette har 

sammenheng med hvor mange som bosettes inneværende år, sammensetningen av de som 

kommer, f.eks. om det er  enslige, familier, barn eller voksne, og  hvilken bosetting som vedtas 

for de neste årene.  

 

I Sandefjord er det forutsatt følgende bruk av integreringstilskudd/flyktningfond i 2021: 

Budsjettert bruk av integreringstilskuddet (beløp i 1000 kr) 2021

PPT 542

Skole, barnetrinnet 598

Helsestasjonstjeneste 859

Fysioterapi barn og unge 508

NAV, stillinger og andel drift 2 115

Administrasjonsarbeid HSO 1 025

Barnevern, stilling 580

Enslige mindreårige flyktninger 267

Økonomisk sosialhjelp 11 039

Introduksjonsstønad 8 658

Introteam 11 449

Bibliotek 81

Div. tiltak, ikke knyttet til målgruppen 5 296

Sum utgifter 43 017

Integreringstilskudd -37 070

Bruk av flyktningfond (netto) -5 947

Sum inntekter 43 017  
 

NAV Sandefjord/Sandefjord kommune har inngått avtale med Fønix AS som skal levere 

introduksjonsprogram for alle nyankomne flyktninger. Avtalen skal kombinere norsk og 

samfunnsfag opplæring samtidig som den skal gi flyktninger tilpasset opplæring og oppfølging 

som er tilpasset behovene i arbeidsmarkedet. 

PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER  

Seksjonen ble opprettet i 2020, med tanke på å samle de fleste kommunale tjenester til denne 

målgruppen og sikre helhetlig pasientforløp. 

 

Tjenestene som er organisert i seksjonen er for personer over 18 år og består i: 

 

 Bistand til å kartlegge og skaffe oversikt over problemområdet det søkes hjelp for, hjelp 

til å oppnå kontakt med andre hjelpeinstanser, samt bistand i prosessen frem til avklaring 

av videre hjelpebehov. 

 Iverksetting av lokale støttetiltak i kommunal regi når det er tilstrekkelig. 

 Behandling for milde til moderate lidelser, individuelt og i ulike gruppe-/kurstilbud. 

 Dagtilbud som gir hjelp til å dekke daglige grunnleggende behov.  

 Bistand til å søke egnet behandlingstiltak og samarbeid med pasient og 

behandlingsinstans før, under og etter behandlingsforløpet.  

 Planlegge og iverksette lokale støttetiltak under og etter behandling. Dette omfatter også 

bolig, arbeid, sosialt nettverk, etc. 

 Boliger med fast bemanning og boliger med ambulant oppfølging 

 Ambulant oppfølging av personer som ikke bor i kommunalt tildelte boliger 
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Intensjonen med en egen seksjon innen psykisk helse og rustjenester, er å utvikle gode tilbud 

som dekker det behovet innbyggerne i kommunen til enhver tid har. Økte forventinger og krav 

om effektiv drift krever ny tilnærming slik at man kan yte faglig forsvarlige tjenester innenfor 

de rammer man har. Det er igangsatt et arbeid for å oppnå mer effektiv organisering. Økt 

samhandling både internt og eksternt, forebyggende tiltak, lavterskel tilbud, økt 

brukermedvirkning, digitalisering og avklaring på hva som faller innenfor kommunalt område 

er tydelige prioriteringer fremover. 

 

Nøkkeltall/aktivitetstall  

Kommunen har innenfor seksjonens målgruppe 40 leiligheter med døgnbemanning. Det gis 

ambulant oppfølging til 130 brukere i egen bolig, av disse er 70 tildelt av kommunen. Det er 

850 personer som mottar individuell eller gruppebasert behandling etter vedtak fattet av 

tjenestekontoret. Feltpleien gir jevnlig hjelp til 40 brukere på Herredshuset. I dagsenter og i 

aktivitetstilbudene gis det tilbud til ca. 200 personer, noen av disse benytter også flere tilbud. 

BOLIG, AKTIVITET OG AVLASTNING 

Seksjon for bolig, aktivitet og avlastning (BOA) gir tjenester til personer med funksjons-

nedsettelser. Tjenester til enslige mindreårige flyktninger er organisert i seksjon BOA fram til 

mars 2021. Seksjonen har et differensiert tilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov, som 

omfatter døgnbemannede boliger, ambulerende bo-oppfølging, avlastning, støttekontakt, BPA 

(brukerstyrt personlig assistent) og aktivitets- og arbeidstilbud for seksjonens målgrupper.   

 

Nøkkeltall/aktivitetstall  

Antall personer i tilrettelagt bolig: 148  

Antall personer som mottar ambulante tjenester: 58  

Antall personer som mottar avlastning: 20  

Antall personer tilrettelagt dagtilbud i kommunal regi (Ranvik/YME): 108  

Antall plasser i VTA bedrift: 102  

  

Sandefjord kommune skal gi effektive og kvalitativt gode tjenester. Digitalisering og bruk av 

velferdsteknologi vektlegges særlig når morgendagens tjenester skal utformes. I arbeidet med 

å definere tiltak knyttet til samfunnsmålene i HSO vil fokuset særlig være på å følge opp rapport 

fra helsetilsynet, «det gjelder livet» fra 2016. “Det gjelder livet” peker på at personer med 

utviklingshemming er en sårbar gruppe som er i behov av tjenester som er helhetlige, forutsig-

bare, tilstrekkelige, kompetente og trygge for å forebygge og begrense fysisk og psykisk uhelse. 

Veilederen «gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» som er ute 

på høring høsten 2020, vil sammen med NOU 2016: 17 «på lik linje – åtte løft for å realisere 

grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming» i stor grad være retnings-

givende for seksjonen. 

  

Seksjonens arealer til boligtilbudet til målgruppen er av varierende kvalitet og utforming. Det 

vil derfor igangsettes arbeid for å kartlegge og vurdere hvilke bygg som er hensiktsmessige å 

erstatte. Arbeidet med å erstatte Ranvik arbeidssenter med andre mer egnede lokaler vil vies 

stor oppmerksomhet i 2021 og resten av planperioden. 

 

Tjenester til enslige mindreårige flyktninger er organisert i seksjon BOA fram til mars 2021. 

Fra april 2021 overtar NAV Sandefjord den videre oppfølgingen av disse ungdommene. De er 

i alderen 18-20 år. NAV Sandefjord vil ha hovedfokus på å sette ungdommene i stand til å få 

innpass i det ordinære arbeidslivet. Overtallighetssituasjonen som oppstår som følge av denne 

endringen håndteres på et overordnet kommunalt nivå.   



Driftsbudsjettet 97 Helse, sosial og omsorg 

 

INSTITUSJONER OG BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER 

Sandefjord kommune har følgende institusjonsplasser og bemannede omsorgsboliger (primært 

for eldre). Disse er organisert under tre seksjoner: Sandefjord medisinske senter (SMS), bo- og 

behandlingssenter (BBS) og senter og hjemmetjeneste (SHT). 

 

Institusjonsplasser/bem. omsorgsboliger Seksjon Antall plasser

Sandefjord medisinske senter SMS 61

Nygård bo- og behandlingssenter BBS 126

Kamfjordhjemmet BBS 64

Soletunet bo- og behandlingssenter BBS 47

Andebu bo- og behandlingssenter BBS 39

Mosserødhjemmet BBS 53

Bof. for personer med demenssykdom BBS 48

Somatisk avdeling Hvidtgården SHT 13

Parken bofellesskap SHT 5

Stokke bemannet omsorgsbolig SHT 26

Møylandsenteret, bemannet omsorgsbolig SHT 8

Sum 490  
 

I handlingsplanen Leve hele livet er det lagt opp til en dekningsgrad for institusjonsplasser/-

bemannede omsorgsboliger på 13,0 % fra 2028, sett i forhold til antall innbyggere 80 år og 

eldre. I 2020 er denne på 16,2 % og den skal gradvis reduseres frem mot 2028. Til tross for den 

reduserte dekningsgraden vil det være behov for flere plasser i denne perioden. Dette ivaretas i 

hovedsak med utbyggingen på Nygård bo- og behandlingsenter. Totalt gir utbyggingen 54 nye 

plasser, og disse tas gradvis i bruk. Den første økningen på 18 plasser kommer når nybygget er 

ferdig fra ca. 2023, deretter ytterligere 18 i 2025/2026 og ytterligere 18 fra 2027/2028. I plan 

for investeringer 2025-2040 (etter handlings- og økonomiplan 2021-2024)  er det lagt til grunn 

ytterligere økning på 16 plasser fra 2026/2027 ved en utvidelse og erstatning av de 45 

eksisterende sykehjemsplassene ved Soletunet (Stokke). 

BO- OG BEHANDLINGSSENTRE 

Seksjonen gir døgntilbud til pasienter med et høyt omsorgsnivå. I tillegg til drift av disse 

institusjonene er kostnader til kjøp av institusjonsplasser på Mosserødhjemmet, budsjettert i 

seksjon bo- og behandlingssentre. 

 

Institusjonenes døgnplasser benyttes i hovedsak til langtidsopphold, men også til korttids-

opphold og avlastning.  

 

Seksjonen har som målsetting å legge til rette for at tjenesten overholder lovpålagte oppgaver, 

og at tilstrekkelig fagkompetanse sikres.  

 

Ambisjonene for seksjonen fra 2021 og fremover er å bruke virksomhets- og kompetanseplanen 

som et styringsverktøy for å måle, evaluere tiltakene og synliggjøre en helhetlig fellesforståelse 

av fremtidig behov og retningsvalg. Planen danner grunnlaget for en systematisk og strategisk 

kompetansestyring med satsningsområder slik at seksjonen lykkes med å utføre og utvikle 

tjenestene til pasient og bruker. De viktigste satsingsområdene er: 

 

 Oppnå 50 % dekning med sykepleier/vernepleier innen 2026 



Driftsbudsjettet 98 Helse, sosial og omsorg 

 

 Øke andelen heltidsansatte, alle stillinger bortsett fra helgestillinger, som lyses ut skal 

være over 80 % 

 Forbedringsarbeid med læringssløyfer 

 Endringsprosesser, særlig i forbindelse med Nygård bo- og behandlingssenter 

 Lederutvikling og innføring av lederavtaler som oppfølges med ledersamtaler 

 Leve hele livet- blant annet tiltak som aktivitetsplan for alle med langtidsplass og 

sammenheng i tjenestene med turnuser som gir færre personer å forholde seg til. 

 

En kompetansekartlegging i seksjonen viser at 30 % av de ansatte har utdanning fra høyskole/-

universitet, 58 % har fagutdanning (helsefag, hjelpepleier) mens 12 % er assistenter uten 

formell kompetanse. De fleste av sistnevnte gruppe arbeider i helg. Målet for seksjonen er 50 

% ansatte med høyskole-/universitetsutdanning og 50 % med fagutdanning innen 2024.  

 

 

SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER  

 

Sandefjord medisinske senter har 61 døgnplasser. To av plassene er knyttet til legevakta, mens 

resterende plasser er organisert i pleieenhetene. Senteret har tre pleieenheter;  rehabiliterings- 

og korttidsenhet, intermediær enhet (forsterket korttidsavdeling) med øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud (ØHD) og lindrende- og korttidsenhet.  

 

I tillegg til døgnenhetene er følgende funksjoner og enheter organisert i seksjonen Sandefjord 

medisinske senter:  

 24-timers legevakt med to ØHD/observasjonssenger 

 Ergo- og fysioterapitjenester til voksne 

 Legetjenester 

 Korttidslager for hjelpemidler 

 Lærings- og mestringssenter, inkl. pårørendesenter og seniorveiviseren 

 Frisklivssentral 

 Ferdighetssenter  

 

Sandefjord medisinske senter har basseng- og treningsarealer som benyttes både av 

inneliggende pasienter og hjemmeboende med treningsbehov. 

 

Sandefjord medisinske senter har i alle enheter fokus på rehabilitering og mestring, et godt 

samarbeid med brukernes organisasjoner, samt en utstrakt aktivitet mht. kurs og opplæring for 

fagpersonell og pasienter/brukere. 

 

Senteret har også ansvar for drift av kommunens ferdighetssenter som gir tilbud om praktisk 

trening og teoretisk opplæring av fagpersonell.  

 

Nøkkeltall/aktivitetstall 

 

Kostratall: 

 
 

Legetjenester 

Sandefjord Kostragruppe 13 Landet u/Oslo

Avtalte legeårsverk pr 10 000 innb. 11 11                       12                   

2019
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* deler av dette er organisert i KBU 

 

Døgnenheter ved Sandefjord medisinske senter: 

 
 

Sandefjord medisinske senter har som hovedmålsetting å bidra til at pasienter og brukere bedrer 

eller opprettholder sitt funksjonsnivå. I tillegg, er det på senteret stor aktivitet knyttet til 

forebygging. Både Lærings- og mestringssenteret med pårørendesenter og Seniorveiviseren, er 

i stadig utvikling.  

 

Samarbeidet med frivillige organisasjoner er en viktig del av dette. Det er etablert et eget 

brukerkontor ved senteret hvor likepersonsarbeidet er sentralt. Brukerorganisasjonene har egne 

dager hvor det er veiledning og bistand til mennesker med kroniske lidelser. Aktiviteten i 

treningssaler og basseng er stor, og det er fokus på å utnytte lokalitetene store deler av døgnet, 

både til grupper og enkeltbrukere/pasienter. Lærings- og mestringssenteret skal også, i 

samarbeid med stabsseksjon Digitalisering og utvikling, utvikle et system for informasjon og 

veiledning av digitale løsninger og velferdsteknologi. 

 

Det arbeides kontinuerlig for å få opp sykepleierandelen på sengepostene til 75 %. Andelen er 

nå passert 60 %. Det er også nødvendig å fortsette arbeidet mot å oppnå en heltidskultur i 

døgnenhetene. 

 

I 2021 skal plan for legetjenestene ferdigstilles. Hovedutfordringene på legesiden, er 

rekruttering av fastleger, samt å sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i kommunens 

døgnavdelinger. Det vil i planen bli foreslått tiltak som skal bidra til dette. 

 

 

SENTER OG HJEMMETJENESTER  

 

Seksjonen omfatter helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand, brukerstyrt 

personlig assistentordning (BPA), bo- og servicesenter, bofellesskap og bemannede omsorgs-

boliger, fagteam demens  og dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom.  
 

Nøkkeltall/aktivitetstall 

Høsten 2020 mottar ca. 980 brukere praktisk bistand og om lag 1.360 pasienter er innskrevet i 

hjemmesykepleien. Gitt samme andel innenfor hvert aldersintervall fremover (f.eks. 18,5 % i 

aldersgruppen 80-89 år), vil antallet pasienter i hjemmesykepleien øke til om lag 1.500 ved 

utløpet av økonomiplanperioden og om lag 1.800 i 2030. For å dekke økt behov i 2021 er det 

lagt inn en økning på 4 årsverk i hjemmesykepleien. Dette må vurderes fra år til år fremover. 

 

Forebygging og mestring 

Sandefjord Kostragruppe 13 Landet u/Oslo

Antall fysioterapeutårsverk pr 10 000 innbyggere* 9,7 9,2 9,7

2019

Aktivitetstall og - indikatorer 2017 2018 2019

Sum innleggelser Sandefjord medisinske senter 1 056        1 099        1 213        

Herav innleggelser fra sykehuset 569           720           841           
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Leiligheter i senter: 

 
 

Plasser og brukere av dagsenter: 

 
 

Alle planer i HSO vil få betydning for seksjonens videre arbeide, utvikling og tjenesteleveranse. 

Av disse vil følgende få størst betydning: 

- Leve hele livet 

- Satsning og strategi for frivillighet 

- Arbeid med heltidskultur 

- Aldersvennlig samfunn 

Kommunens retningsvalg for fremtidige omsorgstjenester samsvarer med seksjonens hovedmål 

Best hjemme lengst mulig. Seksjonens viktigste satsningsområder  er beskrevet i Leve hele livet 

i Sandefjord: Velferdsteknologi, styrke brukerrollen, støtte opp om pårørendes rolle, 

tilrettelegge for frivilliges innsats og engasjement, demensvennlig samfunn, samarbeid med 

øvrige samfunnsaktører og heltidskultur.  

 

Ernæring, hverdagsmestring, det sosiale livet og deltagelse, fysisk aktivitet og egnede 

boforhold er vesentlig for at innbyggerne istandsettes til å ivareta egen helse. Hjemme-

rehabilitering/hverdagsmestring og aktiv bruk av velferdsteknologi og andre innovative 

løsninger er prioriterte tiltak. Tidlig oppdagelse av ernæringssvikt og funksjonsfall er vesentlig 

for å hindre sykdomsutvikling.   

 

Framtidige demografiutfordringer vil kreve innovasjon og nytenking i seksjonen. Fremtidens 

senter og hjemmetjenester vil måtte tenke annerledes rundt både oppgaveløsning, organisering 

og bruk av kompetanse for å mestre veksten i antall eldre.  Organiseringen må legge til rette for 

at tjenestene stimulerer til at eldre kan delta aktivt i samfunnet, ivareta sine ressurser og utsette 

hjelpebehov. Heltidskultur vil kunne ivareta kompetansebehov og effektiv bruk av ressurser. 

Økningen i antall eldre vil trolig gi et større tjenestebehov enn det kommunale ressurser kan 

imøtekomme. Innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid vil samarbeid med frivillige 

Senter Antall leil.

Bugårdssenteret 42

Forsmannsenteret 98

Framnessenteret 43

Parkensenteret 52

Ranviksenteret 59

Solvangsenteret 54

Hvidtgården 25

Engveiensenteret 60

Møylandsenteret 32

Antall leiligheter 465

Dagsenter Antall plasser Ant. brukere

Odberggården 16 31

Kamfjordhjemmet 14 27

Møteplassen 7 10

Møyland 8 8

Engveien/Kuben 14 20

Totalt antall plasser 59 96
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kunne ha stor effekt; ikke minst innenfor områdene ernæring, det sosiale liv, deltagelse og 

fysisk aktivitet. 

 

Antall personer med demenssykdom er forventet økt proporsjonalt med et økende antall eldre. 

SHTs tjenester og tjenestelevering må organiseres slik at også denne brukergruppens behov 

ivaretas og kan bo hjemme så lenge som mulig. Pårørende må ivaretas. Å gjøre Sandefjord til 

et aldersvennlig samfunn er et av tiltakene i handlingsplanen Leve hele livet. Dette er vesentlig 

også for eldres framtidige tjenestebehov. Et aldersvennlig samfunn vil også være demens-

vennlig. 
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KULTUR, IDRETT OG FRITID 
 

INNLEDNING 

 
Kommunalområdet skal bidra til god folkehelse og gode bo- og oppvekstmiljøer for alle 

innbyggere i Sandefjord, ved å gi muligheter for kulturell og fysisk utfoldelse, ved å sikre 

lokaler og arenaer, legge til rette for sosiale møteplasser og gi muligheter for innflytelse på 

utviklingen i eget nærmiljø. 

 

Kommunalområdet har ansvar for utvikling og forvaltning av kommunens kultur- og idretts-

arenaer, gravplasser, lekeplasser, parker og friområder. Gjennom ulike tilskuddsordninger gis 

støtte til aktiviteter innenfor kultur, idrett og frivillighet. 

 

Kommunalområdet skal legge til rette for et mangfold av kultur- og fritidstilbud for alle alders-

grupper, der idrettsanlegg og grøntområder, kulturskolen, bibliotekene, museet, kulturhusene 

og kinoen spiller viktige roller.  

 

Kommunalområdet skal sikre en god og verdig gravplassforvaltning. 
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MÅL 

 

God helse og livskvalitet 

 Sikre innbyggerne tilgang til mange ulike arenaer for fysisk og kulturell 

aktivitet og rekreasjon hele året (K) (PS) 

 

God utdanning 

 Legge til rette for kulturell læring (ny) 

 

Mindre ulikhet 

 Bidra til at hele befolkningen kan ta del i kultur- og fritidstilbudene, enten 

som deltagere eller publikum (K) 

 Styrke frivilligheten som viktig samarbeidspartnere for å sikre deltagelse, 

utvikling og mangfold i lokalmiljøene (PS) 

 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

 Stimulere til et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med 

frivillige organisasjoner og lokal kulturnæring (K) (PS) 

Mål fra gjeldende kommuneplan (K) 

Prioritert i vedtatt planstrategi (PS) 

Konsekvens av administrativ omorganisering (ny) 

 
 

Rullering av tiltak fra kommuneplanens handlingsdel og planstrategien 

Følgende tiltak er gjennomført:  

Tiltak 

 

FN mål: 

 

Status 

gjennom-

føring (År) 

Utarbeide strategisk KIF-plan  3/10/11 2019 

Etablere isflate i Thor Dahls gate  3/10/11 2019 

Etablere Frivilligsentral i Stokke  10 2019 

Etablere badeanlegg i sentrum  3/10/11 2020 

Etablere rekreasjonsområde på Sentrumsjordet i Andebu 3/10/11 2020 

Etablere meråpent bibliotek i Stokke og Sandefjord  3/10/11 2020 

Harmonisere avtaler og ytelser de forskjellige lag og foreninger 

har 

3/10/11 2020 

 

Følgende tiltak planlegges gjennomført i 2021-2024: 

Tiltak 

 

FN mål: 

 

Status 

gjennom-

føring (År) 

Etablere servicebygg i Hesteskoen  3/10/11 2021 

Etablere navnet minnelund på tre gravplasser 11 2020 - 2022 

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjorden 3/10/11 2021 - 2022 

Etablere Fleksibel kulturarena  3/10/11 2021 - 2022 

Temaplan for utvikling og rehabilitering av lekeplasser 3/10/11 2021 – 2022 

Tilrettelegging for digital kulturformidling  3/10/11 2020 – 2021 
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Plan for en fremtidsrettet kulturskole 3/4/10 2021 - 2022 

Nytt garderobebygg i Jotunhallen  3/10/11 2021 – 2022 

Rullering av strategisk KIF-plan 3/10/11 2023 

Finne egnede arealer til ny hundepark i Stokke, som erstatning 

for den midlertidige hundeparken i Bokemoa 

10 2024 

 

Enkelte tiltak i gjeldende handlingsdel er videreutvikling av ansvarsoppgaver som allerede 

ivaretas i kommunalområdet. Disse er tatt ut av tiltaksoversikten.  

 

De enkelte tiltakene er kommentert under omtalen av de ulike seksjonene. 

 

KOMMUNALOMRÅDETS BUDSJETTRAMME I HANDLINGS-OG 

ØKONOMIPLANEN 2021-2024 

 
Kommunalområdet har følgende seksjoner med angitt driftsbudsjett for 2021: 

Seksjon Utgift Inntekt Netto 

Kommunalsjef med stab 4 402   4 402 

Dokumentsenteret 19 095 -553 18 542 

Biblioteket 17 874 -795 17 079 

Kultur og kino 67 849 -27 652 40 197 

Park, idrett og friluftsliv 55 627 -18 980 36 647 

Sum 164 847 -47 980 116 867 

 

Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom det konsekvensjusterte budsjettet (inneværende 

års aktivitetsnivå videreført i kommende økonomiplanperiode) og budsjettrammen slik den 

foreligger. 

 

KULTUR, IDRETT OG FRITID 

(Beløp i 2021-24 i 2021 kr, netto) 2020 2021 2022 2023 2024 

Budsjett 2020 131 204 131 204 131 204 131 204 131 204 

Konsekvensjustert for 2021   -11 490 -11 490 -11 490 -11 490 

Konsekvensjustert for 2022-2024     -255 -255 -1 533 

Konsekvensjustert budsjett     119 714    119 459    119 459    118 181  

Spesifiserte innsparinger   -1 120 -1 120 -1 120 -1 120 

Uspesifiserte innsparinger     -200 -400 -600 

Endringer av driftstiltak   -1 727 -3 227 -3 227 -3 227 

Driftskonsekvenser av investeringer     225 450 450 

Netto ramme i økonomiplanen     116 867    115 137    115 162    113 684  

 

Betalingssatser knyttet til kommunalområdet er vist i eget bilag. 
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Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: 

Bevilgning knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået fra 2020 til 2021 – 2024 er vist i 

linjen «Konsekvensjustert budsjett». Endringer i det konsekvensjusterte budsjettet fra 2020 til 

2021 utover pris og lønnsvekst skyldes i hovedsak: 

 Budsjettet for 2020 inkluderer ca. 6 mill. kr i ekstraordinære utgifter/reduserte 

inntekter som følge av koronasituasjonen. Dette er ikke videreført i 2021. 

 Utgifter til renhold av bygg samles i kommunalområdet for Miljø- og plansaker, mot 

en tilsvarende reduksjon i kommunalområdene. Dette gir en reduksjon i budsjettet på 

ca. 4,2 mill. kr per år for dette kommunalområdet. 

 

Endringer i konsekvensjustert budsjett fra og med 2022 består av:  

(beløp i hele 1000 kr) 2022 2023 2024 

Tilskudd ungdomshuset "Fellesverket" i regi av Røde kors -511 -511 -511 

Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd 166 166 166 

Kurs- og konferanser 90 90 90 

Håndtering av "gamle arkiver"     -1 278 

Sum endringer konsekvensjustert budsjett -255 -255 -1 533 

 

 Tilskudd til etablering/oppstart av ungdomshuset «Fellesverket» i regi av Røde kors er 

ikke videreført fra og med 2022. Tilbudet skal evalueres høsten 2021. 

 2021 er siste året med tilbakebetaling fra Oslo Katolske bispedømmeråd av for høyt 

mottatt tilskudd for perioden 2011 – 2014 

 Reduksjon i avsatte midler til deltakelse på kurs og konferanser er ikke videreført fra 

og med 2022. 

 Arkivene til de tre tidligere kommunene skal leveres til IKA Kongsberg for sanering 

og arkivering. Det er ikke avsatt midler til dette prosjektet etter 2023. 
 

Innsparinger/effektiviseringer: 

(beløp i hele 1000 kr) 2021 2022 2023 2024 

Spesifisert i økonomiplanen 2021-24         

Omorganisering - merkantile oppgaver -152 -152 -152 -152 

Dokumentsenteret - kjøp av tjenester -95 -95 -95 -95 

Biblioteket - effektivisering -323 -323 -323 -323 

Den kulturelle skolesekken - programmering -50 -50 -50 -50 

Økt festeavgift per grav -400 -400 -400 -400 

Idrettshallen - effektivisering av tilsyn -100 -100 -100 -100 

Sum spesifiserte innsparinger -1 120 -1 120 -1 120 -1 120 

Uspesifiserte innsparinger   -200 -400 -600 

Sum innsparinger -1 120 -1 320 -1 520 -1 720 

 



Driftsbudsjettet 106 Kultur, idrett og fritid 
 

Endringer i driftstiltak: 

(beløp i hele 1000 kr) 2021 2022 2023 2024 

Tilskudd til kirkelig fellesråd 800 800 800 800 

Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn -4 627 -4 627 -4 627 -4 627 

Økt tilskudd "Naper’n" 1 500       

Økt ungdomssatsning i Stokke 300 300 300 300 

Opplevelseskort for enslige minstepensjonister 300 300 300 300 

Sum endringer -1 727 -3 227 -3 227 -3 227 

 

 Fra og med 2021 overføres kommunens ansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

utenfor den Norske kirke til staten. Staten finansierer dette ved reduksjon i ramme-

tilskuddet til kommunene. Budsjettert bevilgning trekkes derfor tilbake. 

 Tilskudd til ungdomsklubben «Naper’n» er økt for 2021. Det skal legges frem en sak 

hvor blant annet mulighet for endring og utvidelse av åpningstider skal vurderes. 

 Det er lagt inn midler til økt ungdomssatsning i Stokke. Det skal legges frem en sak 

som belyser hva som er mest hensiktsmessige bruk av disse midlene. 

 Det er lagt inn midler til etablering av opplevelseskort for enslige minstepensjonister. 

Det skal legges frem en sak som viser hvordan en slik ordning kan gjennomføres. 

 

Driftskonsekvenser av investeringer 

Kommunalområdets andel av driftskonsekvensene knyttet til investeringsprosjektene er 

nærmere spesifisert i bilag 1 Investeringsprosjekter 2021 – 2024. 

 

SEKSJONSVISE KOMMENTARER 

 

KOMMUNALSJEF MED STAB 

 

Seksjonen omfatter i hovedsak koordinering og ledelse av kommunalområdet, større 

utredningsoppgaver, budsjettarbeid og regnskapskontroll og rapportering, personaladmini-

strasjon og oppfølging av fellesoppgaver innenfor kommunalområdets samlede ansvars-

område. 

 
SEKSJON DOKUMENTSENTER 

 

Seksjonen har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkiv og dokumentasjons-

forvaltning, og fagansvar for drift av kommunens sentraliserte arkivtjeneste.  

Seksjonen har ansvar for avlevering av papirarkivene fra de tidligere kommunene til 

kommunens arkivdepot hos IKA Kongsberg. Det er satt av midler til dette prosjektet til og med 

2023. 

I 2021 skal det utarbeides en dokumentstrategi for kommunen. Dette for å fastsette mål, avklare 

status, vurdere risiko og evaluere etterlevelse av dokumentasjonspliktene i arkivloven.  

Fra og med 2021 blir det tilrettelagt for utvidede innsynsmuligheter mot gamle historiske 

arkiver.  
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SEKSJON BIBLIOTEK 

 

Bibliotekenes hovedoppgaver og rolle er nedfelt i Strategisk kultur, idretts- og fritidsplan 2019 

– 2023. I tillegg ble «Temaplan for bibliotek, for perioden 2020 – 2023» vedtatt våren 2020 

(KIF-sak 18/20). Fokusområder i planen er: 

 Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena 

 Biblioteket som kunnskaps- og inspirasjonsrom 

 Det synlige og åpne bibliotek 

Biblioteket skal være tilgjengelig der folk bor, og ha åpningstider som gir innbyggerne 

mulighet til å nyttiggjøre seg tilbudene. Biblioteket har avdelinger i Stokke, Andebu og 

Sandefjord, og for å øke tilgjengeligheten blir alle avdelinger «meråpent» i løpet av 2020. 

Publikum gis da tilgang til biblioteklokalene ut over ordinær åpningstid ved hjelp av digital 

teknologi og selvbetjening.  

Bibliotekene driver aktiv formidling av litteratur, kunnskap, informasjon og kulturopplevelser. 

Tilbud overfor studenter og skoleelever står sentralt. Biblioteket samarbeider nært med skole 

og barnehager i arbeidet med å stimulere til leseglede og økt leseferdighet. Et viktig tiltak på 

dette feltet er «Sommerles-kampanjen». 

Ved Sandefjord bibliotek selges billetter på dagtid til kino og kulturarrangementer. Stokke 

bibliotek har en utlånsordning for bildende kunst.  

Med sine nærmere 275.000 besøk årlig er bibliotekene kommunens største sosiale møteplass.  

Biblioteket i Sandefjord er lokalisert i rådhuset. I løpet av høsten 2020 legges det frem en sak 

til politisk behandling som belyser konsekvenser ved å flytte biblioteket ut av rådhuset, og 

hvordan dette kan bidra til en positiv byutvikling. Et nytt bibliotek vil kunne gi nye muligheter 

som formidlingsarena, lærested og møteplass. 

 
SEKSJON KULTUR OG KINO 

 
Seksjonen omfatter drift av Hjertnes kulturhus inkl. kino, Kulturskolen, Den kulturelle 

skolesekken og Den kulturelle Vandringsstaven, Markedet for scenekunst, og diverse 

arrangementer inkl. Barnas kulturprogram, prosjekttilskudd og faste driftstilskudd til 

foreninger som sorterer under denne seksjonen, opplevelseskort og ledsagerbevis, Sentralen i 

Andebu inkl. Andebu herredshus og samarbeid med frivilligsentralene i Sandefjord, Stokke og 

Andebu. Seksjonen har ansvar for oppfølging av kommunens kunstregister, og er også 

sekretariat for 17. mai-komiteen. 

Drift av Hjertnes kulturhus inkl. kino og arrangementer 

Hjertnes kulturhus er et sambrukshus for kino, kulturarrangementer, konferanser og lignende. 

Kommunens hovedfokus er å legge til rette for eksterne arrangører, og å utfylle med egne 

arrangementer der dette er hensiktsmessig.  

 

Det er forventet ca. 95.000 besøk på kino, og ca. 55.000 besøk på ulike arrangementer og 

konferanser. Billettkontoret selger ca. 150.000 billetter i året. 
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Samlet er det budsjettert med utgifter på ca. 20 mill. kr, som delvis finansieres av 

billettinntekter, kiosksalg og diverse refusjoner og leieinntekter på til sammen ca. 17 mill. kr. 

 

Det er forventet at ny fleksibel kulturarena samlokalisert med Hjertnes vil stå ferdig til bruk i 

løpet av 2022. Målet er et åpent og inkluderende samlingspunkt for kulturaktører i Sandefjord 

– både amatører og profesjonelle.   

 

Kulturskolen 

Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk, teater, visuell kunst, sirkus og musikkterapi. Det er 

registrert 513 ordinære elever i skoleåret 20/21. Dette er en økning på 39 elever fra året før. I 

tillegg gir kulturskolen undervisning til ca. 120 elever i kortere kurs enn et semester, samt 

undervisning i samarbeid med barnehager, grunnskoler, institusjoner og korps til 190 elever.  

 

Det er stort fokus på kvalitet i tilbudene, og på å øke antall elever i kulturskolen. Det er 

imidlertid utfordringer med økt aktivitet innenfor eksisterende lokaler. Det skal utarbeides en 

plan for en fremtidsrettet kulturskole. 

 

Det er budsjettert med utgifter på ca. 12,6 mill. kr, som delvis finansieres av egenbetaling, 

billettinntekter og andre refusjoner på til sammen ca. 2,3 mill. kr 

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) 

Kunst og kultur formidles systematisk til alle barn i grunnskolen gjennom Den kulturelle 

skolesekken. I forbindelse med fagfornyelsen og de lokale planene er det inngått et samarbeid 

med kommunalområdet Kunnskap, barn og unge om ytterligere forankring av DKS i 

grunnskolen. Det er budsjettert med utgifter på ca. 2,5 mill. kr, hvorav ca. 800.000 kr 

finansieres av et tilskudd fra staten. 

 

Markedet for scenekunst 

Markedet er landets viktigste arena for visning av ny scenekunst for barn og unge, og 

gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunen og Kulturrådet over tre dager på våren. 

Markedet samler oppkjøpere fra hele landet, og er en viktig arena for kjøp av produksjoner til 

bl.a. Den kulturelle skolesekken. Kommunens bidrag er i hovedsak knyttet til planlegging og 

administrasjon, mens gjennomføringen i hovedsak finansieres av tilskudd.  

 

Barnas kulturprogram 

Barnas kulturprogram er et tilbud spesielt rettet mot barn i førskolealder. Antall forestillinger 

varierer noe fra år til år, og i 2019 ble det vist 22 forestillinger med totalt 1.358 besøk. Det er 

budsjettert med utgifter på ca. 210.000 kr hvorav 40.000 kr finansieres av billettinntekter. 

 

Den kulturelle vandringsstaven 

Den kulturelle vandringsstaven har fokus på formidling av gode kulturopplevelser for 

seniorene i kommune, og det skal bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på de arenaene 

de befinner seg på i dagliglivet. Vandringsstaven tilbys i hele kommunen, og er et 

samarbeidsprosjekt hvor kommunen finansierer planlegging og administrasjon av ordningen, 

mens aktiviteten finansieres med ulike tilskuddsordninger, bl.a. fra staten.  

 

Opplevelseskortet 

Opplevelseskortet er en ordning som skal sikre at barn og unge (opptil 18 år) fra familier med 

svak økonomi, får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Retningslinjer for 
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tildeling av kortet er vedtatt av formannskapet 13.03.18 (sak 39/18). Det er satt av 659.000 kr 

til ordningen fordelt på 400 kort. 

 

Diverse andre arrangementer 

Diverse andre arrangementer omfatter budsjetterte midler til: 

 

* Gjennomføring av 17. mai feiring 532 000 kr 

* Ung kultur møtes (ungdommens kulturmønstring) 182 000 kr 

* Arrangementet «Speil» 233 000 kr 

* Innflyttertreff 8 000 kr 

 Sum 955 000 kr 

 

Tilskuddsordninger administrert av seksjon kultur og kino 

Det er budsjettert med totalt ca. 12,2 mill. kr i ulike tilskuddsordninger til frivillige lag og 

foreninger og andre aktører som omfattes av seksjonens område. Tilskuddsordningene fordeler 

seg som følger: 

 

* Driftstilskudd 12 021 000 kr 

* Prosjekttilskudd 1 726 000 kr 

* Priser og stipender 114 000 kr 

* Til korpsmusikk på 17. mai 132 000 kr  

 Sum 13 993 000 kr 

 

Driftstilskudd for 2021 er fordelt som følger: 

* Vestfoldmuseene IKS 4 195 000 kr 

* Stokke bygdetun 351 000 kr 

* Stiftelsen Sandefjord kurbad 490 000 kr 

* Ungdomssatsing Stokke - Stokke frivilligsentral 389 000 kr 

* Andebu ungdomslag 89 000 kr 

* Høyjord ungdomslag 89 000 kr 

* Kodal ungdomslag 111 000 kr 

* Frilynt Norge – «Naper’n» 2 969 000 kr 

* Stella Polaris – aktivitetstilbud til barn og unge i 

Vardenområdet 

574 000 kr 

* Ungdomshuset «Fellesverket» i regi av Røde kors 511 000 kr 

* Tilrettelagte kulturtiltak i Stokke – Torsdagsklubben 86 000 kr 

* Musikk i Sandefjord kirke 482 000 kr 

* Foreningen Kulturelt Initiativ 468 000 kr 

* «Hælja Hime» 57 000 kr 

* Bogen kunstnerverksted 6 000 kr 

* Sandefjord kunstforening 484 000 kr 

* Stiftelsen Sti for øyet 440 000 kr 

* Dyrebeskyttelsen 53 000 kr 

* Sandefjord byen vår – julegatebelysning 55 000 kr 

* Vinterbelysning i Sandefjord 102 000 kr 

* Vinterbelysning i Stokke 20 000 kr 

 Sum 12 021 000 kr 

 

Søknader om prosjekttilskudd behandles etter politisk vedtatte retningslinjer. 
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Frivilligsentralene  

Det er etablert frivilligsentraler i Stokke, Andebu og Sandefjord. Frivilligsentralene er 

selvstendige sentraler, og det er inngått samarbeidsavtaler mellom sentralene og kommunen. 

Sentralene finansieres av tilskudd fra stat og kommune, samt av gaver, tilskudd og 

egenbetaling. Det statlige tilskuddet er på 440.000 kr per sentral og var tidligere en del av 

rammetilskuddet til kommunen. Fra 2021 kommer dette som et øremerket tilskudd (mot trekk 

i rammetilskuddet). Kommunen fører regnskap for sentralene, og har personalansvar for fast 

ansatte.  

 

Oversikt over kommunalt tilskudd: 

* Sandefjord frivilligsentral 1 112 000 kr 

* Stokke frivilligsentral 805 000 kr 

* Andebu frivilligsentral 363 000 kr 

 Sum 2 280 000 kr  

 

Stokke frivilligsentral har fått ansvar for økt ungdomssatsning i Stokke, og mottar i tillegg et 

tilskudd fra Sandefjord kommune på 389.000 kr til etablering og drift av tilbudet. 

 

Sandefjord og Stokke frivilligsentraler leier lokaler eksternt, mens Andebu frivilligsentral 

holder til i Andebu herredshus, og benytter her lokaler vederlagsfritt.  

 

Andebu herredshus inkl. frisklivsentralen 

Andebu herredshus er bygdas samlingssted for frivilligheten, et aktivitetssenter og en sosial og 

kulturell møteplass for lokalmiljøet. Herredshuset administreres av Frivilligsentralen og 

Frisklivsentralen (Sentralen) i fellesskap. 

 

Frisklivsentralen tilbyr en rekke aktiviteter, og har blant annet etablert et treffested for ungdom 

i Herredshuset.  

 

SEKSJON PARK, IDRETT OG FRILUFTSLIV  

Seksjonens oppgaver er i hovedsak knyttet til saksbehandling, utvikling, utleie/utlån og 

forvaltning av innendørs og utendørs idrettsanlegg, parker, friområder, lekeplasser og 

gravplasser. Drift og vedlikehold av disse områdene er samlet under seksjonen bydrift i 

kommunalområdet for miljø- og plansaker. Seksjonen har også ansvar for tilskudd til kirkelig 

fellesråd, ulike tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger og oppfølging av 

nærdemokratiordningen.  

 

Idrett og idrettsanlegg 

Det er i hovedsak et godt tilbud til den organiserte idretten, men få arenaer for egenorganisert 

aktivitet. Hallkapasiteten er god, og det er en eller flere kunstgressbaner på hvert idrettsanlegg.  

 

«Temaplan for idrett og fysisk aktivitet med tiltakslister for perioden 2019 – 2028» ble vedtatt 

i 2019, jfr. KFBS-sak 9/19. Dette er en helhetlig og samlet plan for idrettsanleggene i 

kommunen, uavhengig av om anlegget er eid av et idrettslag eller kommunen. Tiltakslisten 

rulleres årlig i samarbeid med idretten. Hvilke tiltak som prioriteres det enkelt år er avhengig 

av den årlige bevilgningen. I investeringsbudsjettet for 2021 – 2024 foreslås en årlig bevilgning 

på 6,5 mill. kr netto til oppfølging av tiltakene. 
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Utendørs idrettsanlegg 

Kommunen eier og drifter utendørs anlegg som ligger i «gamle» Sandefjord. Tilsvarende 

anlegg i Stokke og Andebu eies og driftes av idrettslagene. Forskrift for håndtering av 

gummigranulat på kunstgressbaner vil komme, og det er vedtatt at kommunen skal utarbeide 

en plan for utfasing av granulat. Planen forventes å bli lagt frem til politisk behandling i 2021. 

 

Idrettshaller 

I kommunen vår er det 8 kommunalt eide idrettshaller. Seksjonen har ansvar for utleie og 

oppfølging låntakere. Det er budsjettert med 0,85 mill. kr i utgifter til tilsyn og forbruksvarer, 

og leieinntektene er anslått til 1,821 mill. kr. 

 

Bygningsdelen i Jotunhallen, som inneholder, garderober, kiosk, lager og toaletter, er fra 1955 

og er i dårlig forfatning. Det er utfordringer med vanninntrenging i underetg. ved store 

nedbørsmengder. Ventilasjonsanlegget er utdatert og lite energieffektivt. Bygget tilfredsstiller 

ikke kravet til universell utforming. Det er usikkert om bygget kan rehabiliteres eller om det 

bør bygges nytt. Det avsettes 1,5 mill. kr i 2021 over investeringsbudsjettet til gjennomføring 

av et forprosjekt.  

 

Ishallen 

Hallen er islagt i perioden 15. august til 15. april. Det er stor aktivitet både av den organiserte 

idretten og av andre.  Det er budsjettert med utgifter på ca. 0,8 mill. kr til islegging, preparering 

og forbruksvarer, og leieinntekter er anslått til ca. 0,4 mill. kr. 

 

Svømmehallen 

Seksjonen har ansvar for Sandefjord svømmehall. I Stokke er det Stokke IL, mot et tilskudd, 

som organiserer tilbudet for publikum. Avtalen følges opp av seksjonen. 

 

Hallens kapasitet er fullt utnyttet. Det er forventet ca. 128.000 besøk i løpet av året, fordelt med 

65.000 betalende besøk og 62.000 besøk knyttet til skolesvømming og frivillige lag og 

foreningers bruk av hallen. Det er budsjettert med utgifter på ca. 8,4 mill. kr, som delvis 

finansieres av 5,7 mill. kr i billettinntekter, leieinntekter og salgsinntekter fra kafeteriaen. 

 

Parker, lekeplasser og friområder 

Seksjonen har ansvar for forvaltning og utvikling av kommunens grøntområder, lekeplasser, 

friområder, kyststier og andre turløyper mv. Det er fokus på å legge til rette for aktivitet året 

rundt. 

Andebuparken og Strømbadet v/ Hjertnesstranda ble begge ferdigstilt i 2020. Nytt servicebygg 

med toaletter, garderober osv. i tilknytning til anleggene på Hjertnesstranda er under 

planlegging, og forventes stå ferdig til bruk sommeren 2021. 

 

«Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjorden» er under utarbeidelse, og 

vil bli lagt frem til politisk behandling i 2021/2022. 

 

Kommunen eier mange lekeplasser, og det arbeides med plan for rehabilitering og 

oppgradering av lekeplasser. Denne vil bli lagt frem til politisk behandling i 2021, og vil 

sammen med økonomiske bevilgninger være førende på hvilke lekeplasser som prioriteres det 

kommende år. 
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«Temaplan for friluftsliv med tiltakslister for perioden 2019 – 2028» ble politisk vedtatt i 2019, 

jfr. KFBS-sak 10/19. Dette er en helhetlig og samlet plan for utvikling og oppgradering av 

friområder i kommunen. Tiltakslisten rulleres årlig, og legges frem til politisk behandling i 

januar/februar hvert år. Hvilke tiltak som prioriteres det enkelt år er avhengig av den årlige 

bevilgningen ved budsjettbehandlingen. I investeringsbudsjettet for 2021 – 2024 foreslås en 

årlig bevilgning på 0,8 mill. kr netto. 

 

På de kommunale friområdene Vøra, Asnes, Langeby og Granholmen drives det camping i 

perioden 01.05 - 31.08. Campingdriften utføres av privat aktører, etter avtale med kommunen. 

Leieinntektene er anslått til ca. 1,7 mill. kr. 

 

Gravplassforvaltning og gravstedsvedlikehold 

Kommunen er gravplassmyndighet. Det er totalt ca. 530 seremonier per år fordelt på 11 

kirkegårder og gravlunder. Det er totalt ca. 26.500 graver, og det er inngått ca. 3.200 avtaler 

om vedlikehold av gravsteder mot betaling. Gravstedsvedlikeholdet utføres av privat aktør, 

etter avtale med kommunen.  

 

Det er ca. 260 kremasjoner per år, og kremasjonsavgiften til Vestfold krematorium IKS er i 

2021 satt til 7.300 kr per kremasjon. Kremasjonsavgiften som kommunen viderefakturerer til 

de pårørende settes til 2.250 kr. 

 

I 2020 etableres navnet minnelund1 ved Stokke kirke, og det planlegges tilsvarende etableringer 

i Sandefjord og Andebu i 2021 og 2022. I tillegg blir nytt gravfelt på Orelund ferdigstilt til bruk 

i 2021. 

 

Festeavgiften per gravplass økes med 30 kr til 250 kr per år. Selv med en slik økning vil 

festeavgiften i Sandefjord ligge vesentlig lavere enn i Larvik og Tønsberg. Denne blir også 

gjeldende for feste i navnet minnelund. 

 

Tilskuddsordninger administrert av seksjon park, idrett og friluftsliv 

Nærdemokratiordningen 

Nærdemokrati sikrer medvirkning basert på informasjon, høring og dialog i samarbeid mellom 

kommune og nærmiljøutvalgene. Nærmiljøutvalgene (20 stk.) har hovedfokus på barn og unge, 

men er også høringsinstans i forhold som angår alle innbyggerne i nærmiljøet. De er egne 

juridiske enheter med hvert sitt organisasjonsnummer. Innbyggere, organisasjoner og 

institusjoner i hver krets hører til sitt nærmiljø, og kan selv velge grad av engasjement. Det er 

ingen innmelding eller kontingent, nærmiljøutvalgene er ikke en medlemsorganisasjon slik for 

eksempel et idrettslag er. Nærmiljøutvalgene arbeider etter vedtatte retningslinjer for 

ordningen, og oppfølging skjer i henhold til vedtatt plan for nærdemokratiordningen. Det er 

avsatt i underkant av 2,7 mill. kr til ordningen. Tilskudd til nærmiljøutvalgene består av et fast 

grunntilskudd, og et beløp beregnet på bakgrunn av antall innbyggere til og med 19 år i den 

enkelte grunnskolekrets. Grunntilskuddet for 2021 er på 81.000 kr. Det skal legges frem en sak 

                                                           
1 Navnede minnelunder er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og 

årstall for fødsel og død på den gravlagte. 
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før rammesaken i juni med en gjennomgang av ordningen, og hvordan nærmiljøutvalgene 

arbeider. 

 

Tilskudd til frivillige lag og foreninger 

Det er budsjettert med totalt ca. 10 mill. kr i ulike tilskuddsordninger til frivillige lag og 

foreninger. Tilskuddsordningene fordeler seg som følger: 

 

* Driftstilskudd 2 241 000 kr 

* Ordinære tilskudd (hovedtildelingen) 7 518 000 kr 

* Prosjekttilskudd 215 000 kr 

* Idrettsprisen 10 000 kr 

 Sum 9 994 000 kr 

 

Driftstilskudd for 2021 er fordelt som følger: 

Foreningseide anlegg: 

*  Runar IL – drift og utleie av hall 701 000 kr 

* Sandar IL – drift og utleie av hall 701 000 kr 

* Sandefjord tennisklubb – drift av hall 106 000 kr 

* Stokke IL – utendørs anlegg 48 000 kr 

* Arnadal IL – utendørs anlegg 18 000 kr 

 

Driftstilskudd knyttet til konkrete driftsoppgaver som utføres etter avtale 

med kommunen: 

* Stokke IL – drift av folkebad på Bokemoa skole 144 000 kr 

* Løypekjøring, løypemaskin og drift av løyper (flere 

foreninger i Sandefjord og Stokke) 

374 000 kr 

* Store Bergan IL – vedlikehold av kunstgressbaner 129 000 kr 

* Interesseorganisasjonen Gogstadholmens venner 20 000 kr 

 Sum 2 241 000 kr 

 

Ordinære tilskudd (hovedtildelingen) tildeles etter søknad en gang pr. år, og beregnes etter 

vedtatte retningslinjer. Retningslinjene er under revidering og forslag til nye retningslinjer blir 

lagt frem til politisk behandling i løpet av høsten 2020. 

 

Søknader om prosjekttilskudd behandles fortløpende gjennom året, og tilskudd beregnes etter 

vedtatte retningslinjer. 

 

Tilskudd til Sandefjord kirkelig fellesråd  

Fra 1. januar 2021 er Kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven slått sammen 

til en ny felles lov «Tros- og livssynssamfunnsloven». Kommunenes økonomiske ansvar for 

kirken opprettholdes, mens ansvar for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn overføres til 

staten (mot trekk i rammetilskuddet til kommunene). For 2021 er det budsjettert med et 

rammetilskudd til kirken på 21,881 mill. kr. 

 

Etter avtale med Sandefjord kirkelig fellesråd er ansvar for drift av kapellene i tidligere 

Sandefjord kommune, overført til kommunen med virkning fra 2021, og som følge av dette er 

rammetilskuddet til kirken redusert med 417.000 kr (tilhørende midler).   
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MILJØ- OG PLANSAKER 
 

INNLEDNING 

 

Kommunalområdet har ansvar for behandling av arealplaner og byggesøknader, teknisk 

infrastruktur, kommunens eiendommer og brann- og redningstjenester. Kommunalområdets 

oppgaver og prioriteringer har betydning for hvordan Sandefjord kommune kan nå 

bærekraftsmålene som ble prioritert i samfunnsdelen.  

 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av planstrategien ble samfunnsdelen utvidet 

med FNs mål nr. 13 – stoppe klimaendringene. En stor og viktig del av tiltakene for å stoppe 

klimaendringene skjer gjennom arealutvikling og materialvalg i bygninger. Dette målet har 

påvirket prioriteringen av tiltak i handlingsdelen til kommuneplanen.  
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MÅL 

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

 Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for 

næring (K) (PS) 

 

Industri, innovasjon og infrastruktur 

 Kommunen skal sikre grønn og blå infrastruktur og være pådriver for god 

teknisk infrastruktur (K) 

 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

 Framtidsrettede klimatiltak vurderes i alle plan- og byggesaker, og 

kommunen har nødvendig kunnskap, planer og beredskap for å begrense 

konsekvensene av klimaendringene (K) (PS) 

 Bevare og utvikle kommunens grønne preg med parker, plasser og 

friområder (PS) 

 

Stoppe klimaendringene 

 Innen 2030 skal klimagassutslippene i kommunen være redusert med minst 

40 % sammenliknet med 1990-nivå. 

Mål fra gjeldende kommuneplan (K) 

Prioritert i vedtatt planstrategi (PS) 

Rullering av tiltak fra kommuneplanens handlingsdel og planstrategien 

Utførte tiltak FN mål: 

 

Status 

gjennom-

føring (År) 

Utrede muligheten for nytt P-hus ved randsonen av 

sentrum/Sandefjordsveien herunder Preståsen  

9,11 Utført 

Utrede ny trasé for omkjøringsvei i Stokke  9 Utført 

Gjennomføre en analyse av fordeler og ulemper ved 

fortsatt fergedrift fra Indre Havn  

3,9,11,13 Utført 

Utrede trafikale tiltak for å forbedre fremkommeligheten i 

Fokserød-, Torpområdet  

9 Utført 

Utrede tidlig utkjøp av eiendommer i båndleggingssonen 

for ny jernbane  

9 Utført 

 

Følgende tiltak planlegges gjennomført i 2021-2024: 

Tiltak FN mål: 

 

Status 

gjennom-

føring (År) 

Revidere/samordne ny hovedplan for vann, avløp og 

vannmiljø 

3,6,9,11,13 2021 

Kontinuerlig utskifting av eldre VA-ledninger, 

pumpestasjoner med mer  

3,6,9,11,13 Løpende 
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Utbygge avløpssystemet i Stokke (legge ned Fossnes 

renseanlegg)  

3,6,9,11,13 2023 

Bygge om/utvide Enga renseanlegg  3,6,9,11,13 2022 

Vurdere nytt rensetrinn på Vårnes renseanlegg  3,6,9,11,13 2023 

Oppgradere Kastet gjenvinningsstasjon 9,13 2022 

Videreføre arbeidet med Sykkelbyen Sandefjord  3,9,11,13 Løpende 

Oppgradere utvalgte temakart (natur, landskap)  15 2022 

Gjennomføre en kartlegging av forskriftseiker i hele 

kommunen  

15 2023 

Lage ny transportplan/samferdselsplan (mobilitetsplan) 3,9,11,13 2021 

Gjennomføre kommunale gang-/sykkelveiprosjekter og 

øvrige trafikksikkerhetstiltak  

3,9,11,13 Løpende 

 

Utvikle strategi og gjennomføring av ENØK-tiltak for å 

redusere energiutgiftene på kommunale bygg  

11,13 2021 

Vurdere ulike løsninger for en mer aktiv rolle i 

tilrettelegging og utvikling av næringsarealer  

8,9,11,13 2021 

Skape regionens mest attraktive arealer for næring  8,9,11,13 Løpende 

Utarbeide en kommunedelplan/byutviklingsplan for 

Sandefjord sentrum  

3,8,9,11,13,17 2022 

Oppheve gamle reguleringsplaner  11 2021 

Gjennomføre en småbåthavnutredning 

(behovskartlegging med mer)  

9,14 2021 

Videreføre fortettingsarbeidet med en områdestudie i 

Sandefjord  

3,9,11,13 2020 

Lage områdeplan for Høgenhallområdet  3,9,11 2021 

Lage områdeplan/plan for oppgradering av infrastruktur 

på Pindsle  

8,9,11 2021 

Lage områdeplan for Store Bergan-området 9,11 2024 

Lage områdeplan for Sentrum øst/Byenga i Stokke 9,11,13 Etter 

planperioden 

Ferdigstille områdeplan for Rismyr-/Hukenområdet i 

Kodal  

9,11 2022 

Utarbeide en dekningsanalyse for grønnstruktur i 

kommunens byer, tettsteder og lokalsenter  

3,11,15 2021 

Utrede eierstrategi for Torp Øst 7,9,11,12 2021 

Lage kommunedelplan/områdeplan for Torpområdet  8,9, 2022 

Bistå med arealsøk i prosess for fornying av skole og 

barnehagestruktur  

4,9,11 Løpende 

Lage strategi for klimatilpasning  8,13 2021 

Følge opp tiltak opplistet i handlingsdel til klima og 

energiplan  

3,6,7,9,11, 

12,13,14,15 

Løpende 

Lage reguleringsplan for Håsken 9,11 2021 

Rullering av kommuneplanens arealdel – tema bolig og 

byutvikling 

3,8,9,11,13 2023 

Kommunedelplan for knutepunktsutvikling Sandefjord 

stasjon  

3,8,9,11,13 2023 og 

2024 

Kommunedelplan for knutepunktsutvikling Stokke 

stasjon 

3,8,9,11,13 2024 

Strategisk eiendomsplan 8,9,11,13 2021 
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Utrede fremtidig stasjonsstruktur for brann- og 

redningstjenesten 

3,9,11,12,13 2021 

Mulighetsstudie for bruk av indre havn til byutvikling 

som vurderingsgrunnlag til eventuell ferjedrift. 

3,8,9,11,13 2023 

 

De prioriterte målene for kommunalområdet har en tydelig innretning mot en bærekraftig 

utvikling av Sandefjord kommune. Dette gjennomføres ved satsing på overordnet planlegging 

som helhetlig plan for byutvikling av Sandefjord sentrum, plan for utviklingen av Torpområdet 

og transportplan/samferdselsplan. Det skal også utarbeides en ny hovedplan for vann og avløp 

som skal legge grunnlaget for strategier og prioriteringer i forbindelse med fornyelse og 

utvikling av teknisk infrastruktur på området.  

 

Helhetlig plan for byutvikling i Sandefjord sentrum 

Byutviklingen i Sandefjord vil ha stor virkning på kommunalområdets mål og flere av de øvrige 

bærekraftsmålene, og er et av kommunalområdets viktigste satsingsområder i perioden 2021-

2022. Planen skal gi føringer for ønsket utvikling av Sandefjord og kan være avgjørende for å 

nå målet om bærekraftig by og bidra til å stoppe klimaendringene. 

 

Kommunedelplan/områdeplan for Torpområdet 

Utviklingen av Torpområdet til et regionalt næringsområde er en viktig faktor for å nå målet 

om å skape regionens mest attraktive arealer for næring. Området er krevende å utvikle og har 

mange utfordringer knyttet til infrastruktur. Samtidig gjør plassering og områdets potensial det 

mulig å skape et bærekraftig næringsområde som kan bli attraktivt på nasjonalt nivå. Det må 

derfor jobbes ut en eierstrategi for Torp Øst med høye ambisjoner om et bærekraftig, attraktivt 

og fremtidsrettet næringsområde. 

 

Ny transportplan/samferdselsplan 

Sammen med Byutviklingsplanen er dette arbeidet med å påvirke utviklingen av Sandefjord til 

en bærekraftig by og har et særskilt fokus på teknisk infrastruktur. Hensikten med planarbeidet 

er å foreta en vurdering av transportutfordringene i Sandefjord i et langsiktig perspektiv, 

herunder behovet for veiutbedringer. Oppgavene med å utrede ulike løsninger for ny 

forbindelse mellom Framnes/Huvik og sentrum og finansieringsalternativer for større samferd-

selstiltak vil forsøkes løst i forbindelse med dette utredningsarbeidet. 

 

Endringer i tiltak fra handlingsdelen til kommuneplanen 

Det er gjort følgende endringer i tiltakene: 

 

Tiltakene «Utrede mulige finansieringsformer for større samferdselstiltak (nye veier mm.)» og 

«Utrede ulike løsninger for ny forbindelse (inkl. ferge) mellom Framnes/Huvik og sentrum» 

gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av ny transportplan/samferdselsplan.  

 

Tiltakene som ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrets behandling av sak om planstrategi 

er innarbeidet i tiltakene som skal vurderes gjennomført i denne handlings- og økonomi-

planperioden.  

 

Det er innarbeidet et nytt tiltak som omfatter utredning av ny stasjonsstruktur for brann- og 

redningstjenesten. Det tas sikte på å legge frem en sak om alternativer og økonomiske 
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konsekvenser for disse i løpet av 2021. Det skal også utarbeides en eierstrategi for Torpområdet 

og strategisk eiendomsplan.  

 

I forbindelse med utredning av fergedrift fra indre havn, ble det vedtatt ved kommunestyrets 

behandling i møtet den 22. oktober 2020 at det skal gjennomføres en mulighetsstudie innen 

2024. Det skal legges frem en sak om rammer for en slik mulighetsstudie og tiltaket vurderes 

på nytt i forbindelse med rullering av handlings- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025.  

 

Tiltak som ikke prioriteres i denne perioden 

«Områdeplan for Sentrum øst/Byenga i Stokke» vurderes på nytt i forbindelse med rullering av 

handlings- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025. Tiltak vil kreve interne ressurser og 

bevilgning for gjennomføring. 

 

Det er nær sammenheng mellom planene som gjelder knutepunktsutvikling for stasjons-

områdene i Stokke og Sandefjord, og andre planoppgaver i sentrumsområdene. Optimalt burde 

knutepunktsplanene gjennomføres i forkant eller samtidig med sentrumsplanene (Områdeplan 

for Sentrum Øst/Byenga i Stokke og Byutviklingsplan for Sandefjord). Knutepunktsplanene er 

vanskelig å gjennomføre uten ytterligere detaljering av utbyggingsplanene for jernbanen som 

igjen er avhengig av prioritering i Nasjonal transportplan. Dette gjør at begge knutepunkts-

utviklingsplanene er foreslått gjennomført sent i perioden. Sandefjord er prioritert før Stokke 

på grunn av det pågående arbeidet med byutviklingsplanen. 

 

KOMMUNALOMRÅDETS BUDSJETTRAMME I HANDLINGS- OG 

ØKONOMIPLANEN 2021-2024 

 

Kommunalområdet for miljø- og plansaker består i tillegg til administrasjonsstaben av 5 

seksjoner med driftsbudsjett for 2021 slik det fremgår av tabellen nedenfor: 

 

 
 

 

Beløp i hele 1.000 kr Utgift Inntekt Netto

Administrasjonsstab 9 824 -108 9 716

Bydrift 376 827 -354 772 22 055

Eiendom 266 239 -83 782 182 457

Klima-, byggesak og arealforvaltning 46 363 -32 496 13 867

Brann og redning 47 231 -9 103 38 128

Havn 32 220 -32 220 0

Sum 778 704 -512 481 266 223
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Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom det konsekvensjusterte budsjettet (inneværende års 

aktivitetsnivå videreført i kommende økonomiplanperiode) og budsjettrammen slik den 

foreligger. 

 

 
 

Kommentarer til konsekvensjustert budsjett  

Bevilgningene knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået fra 2020 til 2021-2024 er vist i 

linjen "Konsekvensjustert budsjett". Endringene i det konsekvensjusterte budsjettet for 2021, 

utover lønns- og prisveksten, forklares i hovedsak av overføring av bevilgninger til internkjøp 

av renholdstjenester fra andre kommunalområder fra 2021, høyere utgifter til energi fra 2021, 

helårseffekt av byggdrifter som ble overført fra kommunalområdet for helse, sosial og omsorg 

fra 1. september 2020, bevilgninger i vedlikehold i 2020 som ikke er videreført samt endringer 

på selvkostområdene.  

 

Endringer i konsekvensjustert fra og med 2022 består av  

 
 

Innsparinger (spesifisert) 

 
 

(Beløp i 2021-24 i 2021-kr, netto) 2020 2021 2022 2023 2024

Budsjett 2020 243 507     243 507     243 507     243 507     243 507     

Konsekvensjustert for 2021 22 776 22 776 22 776 22 776

Konsekvensjustert for 2022-24 -4 880 -6 955 -10 377

Konsekvensjustert budsjett 266 283 261 403 259 328 255 906

Innsparinger (spesifisert) -1 500 -2 200 -2 200 -2 200

Innsparinger (uspesifisert) -1 200 -1 700 -2 200

Endringer av driftstiltak 4 775 2 075 2 075 2 075

Driftskonsekvenser av investeringer -3 335 -5 741 -9 098 -11 234

Netto ramme økonomiplan 266 223 254 337 248 405 242 347

MILJØ- OG PLANSAKER

Beløp i 1000 kr 2021-kr netto 2022 2023 2024

Kjøp av kopimaskiner - kopisenter hvert 4. år 305

Endringer på selvkostområdene -4 975 -6 860 -10 682

Klima- og energitiltak - endringer i perioden 95 -95 0

Sum endringer konsekvensjustert budsjett -4 880 -6 955 -10 377

Beløp i 1000 kr 2021-kr netto 2021 2022 2023 2024

Satsøkning parkeringsavgifter -700 -700 -700

Halv parkeringsavgift el-biler -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Sum -1 500 -2 200 -2 200 -2 200
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Endringer av driftstiltak 

 
 

Miljørettet helsevern har påpekt avvik for gammel bygningsmasse som disponeres av 

Sandefjord voksenopplæring. Det er ikke hensiktsmessig å oppgradere bygningsmassen til 

tilfredsstillende standard og det er derfor innarbeidet midler til riving og utvidelse av 

paviljongen som disponeres av virksomheten. Bevilgningen omfatter også økte leieutgifter som 

følge av utvidelsen av paviljongen.  

 

Driftskonsekvenser av investeringer: 

Kommunalområdets andel av driftskonsekvensene knyttet til investeringsprosjektene er 

nærmere spesifisert i bilag 1 Investeringsprosjekter 2021 – 2024. 

 

SEKSJONSVISE KOMMENTARER 

ADMINISTRASJONSSEKSJONEN 

Kommunalsjef og ansatte i administrasjonsseksjonen bistår seksjonene på flere områder med 

blant annet 

o Budsjettarbeid og regnskapsrapportering 

o Selvkostberegning for 10 områder 

o Beregning av kommunale gebyr og grunnlag for fakturering av disse 

o Kontering av inngående fakturaer og fakturering 

o Informasjonsarbeid 

 

BYDRIFT 

Seksjonen har følgende oppgaver 

o Drift og vedlikehold av kommunale veier og veilys 

o Drift, vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsledninger 

o Drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens renseanlegg, vannproduksjonsanlegg og 

pumpestasjoner 

o Drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens biler og maskiner 

o Drift og vedlikehold av parker, friluftsområder, lekeplasser og uteanlegg/grøntanlegg 

rundt offentlige bygg.  

o Kommunens renovasjonsordning med gjenvinningsstasjoner 

o Planlegging for gjennomføring av drift, vedlikehold og fornyelse av kommunaltekniske 

anlegg 

o Forvaltning av kommunens offentlig parkeringsplasser og håndheving av 

veilovgivningen og kommunens parkeringsregler.  

 

Beløp i 1000 kr 2021-kr netto 2021 2022 2023 2024

Klimasats - egenandel for å søke statstilskudd 500 500 500 500

Økt kvalitet for å legge til rette for vintersykling 500 500 500 500

Energiportalen - energirådgiving til innbyggerne 75 75 75 75

Måling av luftkvalitet - utendørs 200

Sandefjord voksenopplæring - riving og utvidelse av 3 500 1 000 1 000 1 000

Sum endringer 4 775 2 075 2 075 2 075



Driftsbudsjettet  121  Miljø- og plansaker 
 

Utvalgte KOSTRA-tall 

 

 
 

Veidriften 

Det kommunale veinett utgjør 355 km.  

 

Det er bevilget ca. 2 mill. kr i året til kjøp av asfalt i denne økonomiplanperioden. Behovet for 

reasfaltering er vesentlig større enn dette. Opprettholdelse av dagens standard gir et 

bevilgningsbehov på 5 mill. kr. Dersom det legges til grunn en levetid på 25 år er det beregnet 

et etterslep på 40 mill. kr. Det er anslått bevilgningsbehov på 9 mill. kroner per år dersom 

etterslepet skal tas igjen i løpet av 10 år. 

 

Sandefjord kommune har de siste årene hatt store utgifter til vinterdriften. Vinterdriften utføres 

dels med egne ressurser og ved kjøp av tjenester. Høsten 2020 ble det gjennomført nytt anbud 

for kjøp av brøytetjenester. Nytt anbud medførte en økt utgift på 200.000 kr i året. En større 

andel av utgiftene er nå faste og varierer i mindre grad med snømengdene (beredskap). 

Vinterdriften vurderes å ha en god kvalitet. Ved snøfattige vintre vil et eventuelt mindreforbruk 

omdisponeres til økt omfang av reasfaltering.  

 

Det forventes en betydelig økning i kostnadene knyttet til overvannsanlegg. Økt 

nedbørsintensitet gir et prekært behov for oppgradering av sluk, kulverter, bekkeinntak, 

stikkrenner og grøfter må oppdimensjoneres for å håndtere forventet nedbør de kommende år. 

En utsetting av dette vil gi en markant økning i skader på veikropp, kollaps av rørsystem og 

påfølgende skader på boliger og infrastruktur. Det er foreløpig ikke konkludert med 

bevilgningsbehovet på dette området. 

 

Det er satt av 4,4 mill. kr til fornyelse av veilysnettet. I tillegg kommer bevilgning til 

vedlikehold og reparasjon av veilys med 3 mill. kr. Behovet er anslått til en årlig bevilgning på 

9,4 mill. kr for å ta igjen etterslepet over en periode på 10 år 

 

Det skal gjennomføres en vurdering av drift og vedlikeholdet av kommunale veier. 

 

Thor Dahls gate – utvidelse 

I forbindelse med at kommunestyret behandlet budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, ble 

det blant annet vedtatt at det skal gjennomføres forprosjekt for utvidelse av Thor Dahls gate. 

Forprosjektet er under utarbeidelse og det tas sikte på en sak til folkevalgt behandling i løpet 

Tønsberg Larvik Kostragr 13 Landet 

uten Oslo

Vestfold

2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Årsgebyr for avfallstjenesten - 

ekskl. mva. 2 062 2 062 2 036 2 052 2 637 2 851 2 159

Årsgebyr for vannforsyning - 

ekskl. mva. 2 094 2 094 2 163 2 987 2 608 3 739 2 989

Årsgebyr for avløpstjenesten - 

ekskl. mva. 3 011 3 000 3 780 3 919 3 874 4 142 4 557

Netto driftsutgifter til 

kommunale veier og gater per 

innbygger (kr) 1 182 1 141 915 1 434 1 037 1 218 1 081

Netto driftsutgifter til 

kommunale veier og gater per 

km (kr) 268 075 259 818 224 684 223 452 192 743 147 655 201 623

Nøkkeltall

Sandefjord
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av 1. kvartal 2021. Bevilgning til utvidelse av dette prosjektet vil bli vurdert i forbindelse med 

rullering av handlings- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025.  

 

Vann- og avløpsnettet 

Utarbeidelse av ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljø vil legge grunnlaget for prioritering 

og utvikling av det kommunale vann og avløpsnettet. Hovedplanen vil også gi et godt grunnlag 

for dimensjonering av bevilgninger til fornyelse og vedlikehold.  

 

Vestfold Vann IKS produserer vann for eierkommunene. Kommunale gebyr for vann er i stor 

grad påvirket av prisene som Vestfold Vann IKS fastsetter. Det er lagt til grunn en pris pr m3 i 

2021 på kr 4,81. De etterfølgende årene er det budsjettert med 5,40 i 2022 og 5,82 i 2023 og 

6,14 i 2024. Dette er lavere enn det som ble lagt til grunn for økonomiplan for 2020 – 2023.  

I tillegg er det egne vannproduksjonsanlegg i Andebu. Sandefjord kommune har en 

gjennomgående trygg vannforsyning og god kvalitet til innbyggerne.  

 

 
 

Renseanlegg og vannproduksjonsanlegg 

I denne økonomiplanperioden gjennomføres en omfattende utbygging av Enga renseanlegg. 

Utbyggingen skal gi ett nytt rensetrinn. Med nytt rensetrinn vil Sandefjord kommune få en 

renseprosess som tilfredsstiller nye krav til biologisk rensing.  

 

I denne økonomiplanperioden skal det også tas stilling til hvordan avløpsvannet som i dag føres 

til Vårnes renseanlegg skal løses i fremtiden.  

 

 
 

Renovasjon 

Det er innarbeidet ytterligere 1 mill. kr til gjennomføring av forprosjekt/detaljprosjekt for 

utvikling av Kastet gjenvinningsstasjon. Kastet gjenvinningsstasjon er viktig for å nå 

målsettingene i «Avfallsplan for Sandefjord kommune».  

 

 
 

2018 2019 2020 2021

Antall km vannledninger 519 518 538 542

Utskiftingstakt vannledningsnett (år) 142 162 75 100

Lekkasjevolum (beregnet mill. m
3
) 2,8 2,7 2,8 2,6

Antall lekkasjer og brudd 50 35 50 50,0

Antall km avløpsledningsnett 472 470 477 482

Utskiftingstakt avløpsnett (år) 149 306 125 100

2018 2019 2020 2021

Rensegrad hele avløpssystemet i % 89,7 86,6 85,0 85,0

Rensegrad avløp tilført renseanlegget 92,9 91,5 90,0 90,0

Utnyttet slam i % (av produsert) 100,0 100,0 100,0 100,0

2018 2019 2020 2021

Avfallsmengde pr innbygger i kg 547 529 532 532

Materialgjenvinning (i % av total mengde) 54,0 54,0 60,0 60,0

Innlevert farlig avfall (tonn) 1 566 1 488 1 590 1 590
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Gebyrer for vann, avløp og renovasjon 

Tabellen nedenfor viser gebyrutviklingen for en standard husholdning fra og med 2017 til og 

med 2021. Gebyrene for et standard abonnement for vann, avløp og renovasjon har en samlet 

prisvekst på 3,0 % fra 2020 til 2021 som er lavere enn forventet økning i konsumprisindeksen. 

Prisveksten fra 2017 til 2021 fremgår av tabellen nedenfor: 

 

 
 

Parker, friluftsområder, lekeplasser og uteanlegg/grøntanlegg rundt offentlige bygg. 

Innsatsen på området skal bidra til at befolkningen har gode muligheter for variert aktivitet, 

lek, rekreasjon og estetiske opplevelser. Oppgavene omfatter ansvar for kommunens 

grøntområder, uteanlegg/grøntanlegg rundt offentlige bygg, bybadet, friområder, kyststier og 

andre turløyper, lekeplasser og skjærgårdstjenesten. Det er utarbeidet en helhetlig plan for 

idrettsanlegg i kommunen.  

 

Biler og maskiner 

Sandefjord kommune har vedtatt en ambisjon om at 80 % av kommunens biler skal være 

utslippsfrie. I årene 2021 til 2024 er det innarbeidet økte bevilgninger for å forsere utskiftingen 

av fossilbiler for å nå dette målet.  

 

For de større bilene og maskinene er elektrisk drift foreløpig ikke tilgjengelig. Alternativet kan 

være overgang til biogass, men forutsetter at det etableres en fyllestasjon i Sandefjord og ikke 

for langt unna hovedtyngden av kommunens biler og maskiner.  

 

Parkering 

Formålet med offentlig parkeringsavgift er å sørge for god sirkulasjon og trafikkflyt. Hensikten 

med parkeringsovervåkingen er å gi økt trafikksikkerhet, tilgjengelighet og fremkommelighet 

i sentrum og veinettet for øvrig. 

 

Det er fra 1. januar 2021 forutsatt innført halv p-avgift for el-biler i henhold til gjeldende satser. 

Dette er anslått å gi en økt årlig inntekt på 1,5 mill. kr. Fra 2022 er det innarbeidet en økt inntekt 

som følge av forutsatt satsøkning i tråd med endring i konsumprisindeksen fra forrige gang 

satsene ble endret (i 2011).  

 

 
 

Vann Avløp Renovasjon Sum Endring

Gebyr 2017 2 521 3 764 2 288 8 573

Gebyr 2018 2 521 3 764 2 336 8 621 0,6 %

Gebyr 2019 2 618 3 750 2 577 8 945 3,8 %

Gebyr 2020 2 724 3 753 2 650 9 126 2,0 %

Gebyr 2021 2 740 3 720 2 940 9 400 3,0 %

2018 2019 2020 2021

Antall parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner 7 962 8 725 10 800 10 800

Totale inntekter 19,4 15,5 15,7 17,2

Inntekter utover direkte utgifter 11,9 9,0 8,0 9,4



Driftsbudsjettet  124  Miljø- og plansaker 
 

EIENDOMSSEKSJONEN 

Seksjonen har totalansvaret for forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Herunder: 

o Forvaltning av eiendommer 

o Tilsyn og drift av eide og innleide bygg 

o Renhold av bygningsmasse 

o Vedlikehold av eid og leid bygningsmasse 

o Gjennomføring av byggeprosjekter og være kommunens byggherreombud 

o Bistå kommunalområdene i kartlegging av behov for arealer 

o Energiøkonomisering og bygningstekniske klimatiltak 

o Forsikring av eiendomsporteføljen 

o Kantine 

o Hustrykkeri  

 

Eiendomsstrategi 

En prioritert oppgave i 2021 blir utarbeidelse av eiendomsstrategi. Strategien skal gi svar på 

hvordan Sandefjord kommune skal løse egne arealbehov og behov for næringsarealer i 

fremtiden. Samtidig skal den besvare hvilke filosofier og strategier som skal være styrende for 

kommunens forvaltning av egen eiendomsmasse, med mål om en fremtidig bærekraftig 

eiendomsforvaltning. 

 

Bærekraftig eiendomsforvaltning 

Bygningsmassen til Sandefjord kommune omfatter eide og leide bygg. Eide bygg, inklusive 

boliger, utgjør 460 000 m2. I tillegg kommer leide arealer og arealer med bruksrett. 

Hovedsakelig gjelder dette boliger, men også noen kontorlokaler. Generelt er bygningsmassen 

gammel, snittalder 55 år, og har nedsatt funksjonalitet i forhold til dagens virksomheter. Selve 

bygningsstandarden er varierende, men det er et relativt høyt vedlikeholdsetterslep. 

 

I denne handlings- og økonomiplanen er det satt av 136 mill. kr til vedlikehold for perioden 

2021-24. Dette utgjør 74 kr/m2 per år med utgangspunkt i eid bygningsmasse. For en del av 

den bygningsmassen vi leier og har bruksrett på, har vi også et ikke ubetydelig vedlike-

holdsansvar. Tar vi med dette vil årlig avsatte midler til vedlikehold være omtrent 50 kr/m2. I 

KS sin nasjonale rapport om vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren fra 2008, ble vedlike-

holdsbehovet anslått til 170 kr/m2. Dette tilsvarer 220 kr/m2 i 2019-kroner. 

 

For å nå Parisavtalens mål må det på generelt grunnlag bygges mindre nye bygg og gjenbruke 

de bygg vi har ved bærekraftig vedlikehold og rehabilitering. Ut over midler til bærekraftig 

vedlikehold, må det også settes av investeringsmidler til rehabilitering av tekniske anlegg som 

møter klima- og energikravene i Parisavtalen. Dette gjelder i hovedsak styring av varme og 

ventilasjon, men også utskifting av anlegg som er gamle og økt bruk av bærekraftige 

energikilder. Det er årlig avsatt 1,2 millioner kroner til energiøkonomiserende tiltak. For å 

rehabilitere kommunens tekniske anlegg slik at målene i kommunens klima- og energiplan kan 

nås, er det behov for å sette av ytterligere 15 millioner kroner årlig i en 10-årsperiode. 

 

Utover dette er det viktig at nivået på daglig drift og renhold opprettholdes. Tidlig innsats i et 

byggs levetid gjennom godt tilsyn, kvalitativt renhold og god drift er ett vesentlig bidrag til en 

bærekraftig eiendomsforvaltning. 
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KLIMA-, BYGGESAK OG AREALFORVALTNINGSSEKSJONEN 

Seksjonen har følgende oppgaver: 

o Utarbeide kommuneplanens arealplan 

o Utarbeidelse av arealplaner og områdeplaner 

o Behandle private reguleringsplaner 

o Behandle byggesaker og eierseksjoneringssaker 

o Utøve tilsyn  

o Behandle søknader om oppretting av nye eiendommer og arealoverføring og 

gjennomføre oppmålingsforretninger 

o Overordnet planlegging 

o Behandle saker etter jordlov, skoglov, konsesjonslov 

o Behandle søknader om tilskudd (statlige tilskudd til landbruksnæringen) 

o Veiledning overfor landbruksnæringen og publikum 

o Naturforvaltningsoppgaver 

o Publikumsmottaket 

o Bidra i saker som omhandler klima- og miljø 

 

Utvalgte KOSTRA-tall 

 
 

Oppfølging av tiltak i handlingsdelen til kommuneplanen 

Seksjonen har et særlig ansvar for å følge opp flere av tiltakene i handlingsdelen til 

kommuneplanen. For noen av disse oppgavene er det satt av midler til kjøp av tjenester for 

nødvendig ekstern kompetanse og kapasitet. Bevilgningene til tiltakene fremgår av tabellen 

nedenfor:  

Tønsberg Larvik Kostragr 13 Landet 

uten Oslo

Vestfold

2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Korrigerte brutto driftsutg pr 

innbygger- plansaksbehandling 165 158 248 302 332 358 231

Korrigerte brutto driftsutg pr 

innbygger- byggesak og 

eierseksjonering 195 200 362 353 293 313 249

Korrigerte brutto driftsutg pr 

innbygger- kart og oppmåling 151 156 164 252 195 234 169

Byggesaksgebyr for oppføring 

av enebolig (kr) 20 800 21 400 22 870 22 000 24 431 14 919 24 563

Gebyr for opprettelse av 

grunneiendom  (kr) 29 331 27 571 30 400 23 800 23 687 18 847 26 533

Gebyr for privat forslag til 

reguleringsplan (kr) 132 400 155 360 288 717 116 550 175 488 74 583 187 170

Nøkkeltall

Sandefjord
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Digitalisering 

Det er innarbeidet 3 mill. kr i 2021 til digitalisering av byggesaksarkivet. Bevilgningen 

finansieres ved bruk av bundet driftsfond. Dette er et prosjekt som har pågått siden 

kommunesammenslåingen. Digitalisering av byggesaksarkivet legger til rette for mer effektiv 

saksbehandling og til en mulig løsning for at innbyggerne kan få innsyn i sine byggesaker.  

 

Klima og energi 

Seksjonen skal bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser i forhold til reduserte 

klimagassutslipp. I dette ligger blant annet koordineringsansvar innenfor flere saksområder. 

Viktige oppgaver i dette er oppfølging av klima- og energiplanen og klimatilpasningsarbeid. I 

denne handlings- og økonomiplanen er følgende tiltak innarbeidet: 

 Forsert utskifting av utslippsfrie kjøretøy 

 Prosjektet «Sykkelbyen Sandefjord» videreføres 

 Klima- og energitiltak med 1,2 mill. kr i årene 2021 – 2024 

 Fornyelse av veilyset innebærer overgang til LED-pærer 

 Anskaffelse av og oppgradering av SD-anlegg (Sentral Driftskontroll) 

 Utbygging av lading av elbiler ved kommunale virksomheter 

 Det er satt av 0,5 mill. kr i året, slik at det kan søkes om tilskudd fra klimasats. 

 Det skal kjøpes en tjeneste som gir innbyggerne en gratis energianalyse.  

 Det legges opp til økt kvalitet på brøyting for å legge til rette for økt vintersykling. 

 Det skal gjennomføres en måling av luftkvalitet i 2021.  

 

BRANN- OG REDNINGSSEKSJONEN 

Seksjonen har følgende oppgaver 

o Innsatsstyrke ved brann- og andre ulykker, samt nære sjøområder 

o Gjennomføre feiing 

o Gjennomføre tilsyn og utøve tilsynsmyndigheten 

o Brannforebygging 

o Innsats ved akutt forurensing 

 

Tiltak                                              (tall  i hele 1.000 kr) 2021 2022 2023 2024

Strategi klimatilpasning 50 0 0 0

Transportplan 250 0 0 0

Kartlegging forskriftseiker 0 0 200 0

Byutviklingsplan 200 600 0 0

Klimasatsmidler 500 500 500 500

Energirådgiving 75 75 75 75

Knutepunktsutvikling Sandefjord stasjon 0 0 200 300

Knutepunktsutvikling Stokke stasjon 0 0 0 200

Måling av luftkvalitet, utendørs 200 0 0 0

Sum 1 275 1 175 975 1 075
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Utvalgte KOSTRA-tall 

 
 

Akutt forurensing 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) er et samarbeid mellom kommunene. Det 

er budsjettert med et tilskudd på kr 6 pr innbygger.  

 

Nødanrop 

Sandefjord kommune er tilknyttet Sør Øst 110 IKS som håndterer nødanrop på vegne av 

eierkommunene. Bidraget fra eierkommunene er satt til 55,80 kr per innbygger i 2021.  

 

Sandefjord brann og redning i fremtiden 

Når tettstedet Sandefjord når 50 000 innbyggere utløser det krav om to døgnkasernerte vaktlag. 

I dag er Sandefjord brann og redning lokalisert ved Sandefjord brannstasjon, samt ved 

deltidsstasjonen i Stokke. Denne stasjonsstrukturen kan ikke håndtere kravet om to 

døgnkasernerte vaktlag. Ekstern konsulent har utarbeidet en rapport med anbefaling om 

fremtidig stasjonsstruktur for brann- og redningstjenesten. Arbeidet med utredning og 

planlegging vil fortsette i 2021 og det vil bli lagt frem en sak om dette til folkevalgt behandling. 

 

Samfunnet er i endring og det samme er forventningene til brann- og redningstjenesten. 

Stortingsmeldingen (Meld.St.5 2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden omhandler 

blant annet hvordan brann- og redningstjenesten bør og kan tilpasse seg for å være best mulig 

rustet til å møte nye utfordringer som følge av f.eks. klimaendringer og en aldrende befolkning. 

Et bredt samarbeid med de andre nødetatene, interesseorganisasjoner og andre sivile aktører, 

samt med andre seksjoner internt i kommunen er avgjørende for å lykkes. 

 

Flere av FNs bærekraftsmål er viktige for samfunnssikkerheten og for brann- og rednings-

tjenestens oppgaver og ansvar: 

 

(3)   Arbeid med risikoutsatte grupper bidrar til trygge lokalsamfunn. Høyt fokus på 

HMS for brann- og redningstjenestens ansatte ivaretar helse og livskvalitet.  

(9)  Å benytte beste tilgjengelige teknologi for effektiv ressursutnyttelse krever at 

organisasjonen er åpen for innovasjon og digitalisering.  

(11) Gjennom forebyggende arbeid kan man påvirke prosjekterende og utførende 

aktører til å integrere brannsikkerhet i bygninger og infrastruktur.  

(12) Ved å velge de mest miljøvennlige alternativene innen kjemikalier, utstyr og 

øvingsmetoder, samt sørge for korrekt avfallshåndtering, kan brann- og rednings-

tjenesten minske klimaavtrykket sitt.  

(13) Brann- og redningstjenesten er beredskap mot akutte hendelser som følge av 

klimaendringer. Fokuset på kompetanseheving innen dette området vil øke framover. 

Ekstern konsulent har utarbeidet en rapport med anbefaling om fremtidig 

stasjonsstruktur for brann- og redningstjenesten. Arbeidet med utredning og 

planlegging vil fortsette i 2021 og det vil bli lagt frem en sak om dette til folkevalgt 

behandling.  

 

Tønsberg Larvik Kostragr 13 Landet 

uten Oslo

Vestfold

2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Netto driftsutgifter til funksjon 

338 pr. innb. (kr) 60 63 89 22 65 65 75

Netto driftsutgifter til funksjon 

339 pr. innb.  (kr) 504 521 608 786 761 853 640

Nøkkeltall

Sandefjord
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HAVNESEKSJONEN 

Seksjonen har følgende oppgaver 

o Utvikle, drifte og vedlikeholde havneteknisk infrastruktur 

o Forvaltnings- og kontrolloppgaver  

o Småbåthavner 

 

På grunn av Korona-situasjonen er det usikkerhet med hensyn til trafikkmengdene over havnen 

for 2021. Det er lagt til grunn en forutsetning om en reduksjon i trafikken på 30 % i forhold til 

2019.  

 

 
 

Kommunestyret behandlet i møtet den 22. oktober 2020 sak om fergedrift fra indre havn. På 

bakgrunn av denne saken skal det igangsettes en mulighetsstudie som ser på en mer detaljert 

bruk av indre havn til byutvikling. Mulighetsstudien skal gjennomføres innen 2024. Vurdering 

av eventuelle uttak fra havnekassen utsettes til etter at denne mulighetsstudien er behandlet av 

folkevalgte. 

 

Det legges frem sak om havneseksjonens budsjett til hovedutvalg for miljø- og plansaker 

parallelt med behandlingen av handlings- og økonomiplan for 2021 – 2024.  

 

Fjorden.org 

Sandefjord Havnevesen samarbeider med flere aktører i arbeidet med å stoppe marin 

forsøpling. Det er blant annet innarbeidet et tilskudd til / kjøp av tjenester fra Fjorden.org i 

2021 (også bevilget i 2020) i tråd med gjeldende økonomiplan.  

 

2018 2019 2020* 2021

Antall anløp 2 275 2 162 485 2 000

Tonn gods over havnen 1 061 968 1 060 589 227 000 900 000

Antall personbiler 436 855 465 673 64 500 300 000

Antall passasjerer 1 429 121 1 524 771 145 600 1 000 000

* Tallene for 2020 er oppdatert per november 2020
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TILLEGGSBEVILGNINGER 

Rammeområdet Tilleggsbevilgninger inneholder midler reservert til tilleggsbevilgninger og 

nye bevilgninger. Rammeområdets "seksjoner" viser hvilke organer som disponerer midlene. 

Ved disponering av midlene reduseres rammeområdet ved en tilsvarende økning i andre 

rammeområder. 

 

Tilleggsbevilgningene er fordelt som følger: 

 

 

KOMMENTARER PER OMRÅDE  

Reservert formannskapet 

Det er reservert 500.000 kr per år til formannskapets disposisjon.  

Reservert rådmannen 

Beløpene reservert til rådmannens disposisjon skal dekke forventet lønnsjustering og øvrige 

tilleggsbevilgninger: 

Forventet lønnsjustering 

Lønnsveksten er i statsbudsjettet forutsatt å bli på 2,2 % neste år. Følgende tabell som viser 

komponentene i den forutsatte årslønnsveksten i 2021, tar utgangspunkt i stillinger som 

omfattes av hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4. Stillinger i HTAs kap. 3 (ledere) og kapittel 

5 (ofte omtalt som akademikergruppen) er forutsatt gitt samme årslønnsvekst. 

 

 
 

Med noen få unntak er all forventet lønnsjustering budsjettert på budsjettrammen for tilleggs-

bevilgninger. Overheng og deler av glidningen (ansiennitetsopprykk) inngår i det ordinære 

lønnsbudsjettet som vanligvis er basert på lønnstariffene per 1. januar 2021. Som følge av 

koronasituasjonen var lønnsoppgjørene for 2020 ikke ferdige før rådmannen la frem 

budsjettforslaget. Lønnsoppgjørene er etter dette gjennomført, og avsatte midler i rådmannens 

budsjettforslag var ikke tilstrekkelig og fremkommer som en negativ bevilgning i linjen for 

«Lønnsoppgjør 2020» i tabellen under. 

 

Seksjoner                        (beløp i hele 1000) 2021 2022 2023 2024

Reservert formannskapet 500 500 500 500

Reservert rådmannen 133 758 80 077 77 881 88 781

Sum tilleggsbevilgninger 134 258 80 577 78 381 89 281

Kommuneansatte Årsvekst Nivåheving Overheng

(inkl. lærere) 2021 i 2021 til 2022

Overheng 0,30 %

Forventet glidning 0,30 % 0,45 % 0,15 %

Sentrale tillegg per 1.5 1,60 % 2,40 % 0,80 %

Sum 2,20 % 2,85 % 0,95 %

Forventet glidning (i snitt pr. 01.05): 0,30 % 0,45 % 0,15 %

Ans.opprykk 0,20 % 0,30 % 0,10 %

Øvrig glidning 0,10 % 0,15 % 0,05 %
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På sentrale tilleggsbevilgninger er det avsatt følgende til forventet lønnsjustering: 

 

 
 

Lønnsoppgjøret for 2020 var ikke ferdigforhandlet og innarbeidet når rådmannen la frem 

budsjettforslaget. Lønnsveksten i 2020 er anslått til 1,7 %, hvorav 1,3 % er overheng fra 2019 

som allerede ligger i kommunalområdenes lønnsbudsjett. Resterende 0,4 % består av 0,3 % 

glidning og 0,1 % til årets sentrale tillegg som skal gis per 1/9. 

 

Neste års lønnsvekst er i statsbudsjettet forutsatt til 2,2 %. Av dette er 0,3 % overheng, 0,3 % 

glidning og 1,6 % gitt ved forhandlinger (forutsatt fra 1. mai). 

Øvrige tilleggsbevilgninger 

 
 

Økonomiplanen forutsetter en generell årlig realvekst i de frie inntektene som kompensasjon 

for anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Inntektene til dekning av utgifter 

til demografi for 2021 er nesten i sin helhet disponert i budsjettet, det gjenstår å fordele 5 mill. 

kr. For 2022 til 2024 er det satt av om lag 45 % av forventede demografimidler (økte frie 

inntekter som følge av demografiendringer i perioden). 

 

Til omstillingstiltak og utredninger er det reservert 0,4 mill. kr per år. 

 

I tertialsakene i 2020 ble det bevilget midler i forbindelse med koronasituasjonen, og som en 

videreføring av disse ble det også reservert 20 mill. kr i 2021 og 10 mill. kr i 2022. I 

tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2021 ble det bevilget ytterligere midler for å håndtere 

koronasituasjonen i 2021. Dette er omtalt i notat fra rådmannen til kommunestyret 27.11.2020. 

Notatet er å finne foran i dette dokumentet og inngikk i kommunestyrets vedtak til handlings- 

og økonomiplanen. Rammetilskuddet ble vedtatt økt med 53,9 mill. kr og tilsvarende ble avsatt 

på tilleggsbevilgningene. 

 

Til generelle velferdstiltak er det budsjettert med 1,38 mill. kr per år. Midlene er budsjettmessig 

plassert under rådmannens tilleggsbevilgninger, og blir årlig fordelt på de enkelte 

kommunalområdene. 

 

Rådmannen hadde tidligere 1 mill. kr årlig til uspesifiserte IKT-tiltak. For å gjennomføre nye 

planlagte tiltak innenfor IKT (budsjettert under IKT-seksjonen) ble dette i økonomiplanen for 

2019-22 vedtatt delfinansiert ved å ikke ha denne reserven i 2019-21 og ved å la det ligge 0,5 

mill. kr fra 2022. 

Forventet lønnsjustering  (beløp i hele 1000) 2021 2022 2023 2024

Lønnsoppgjør 2020 -   1 320 -   1 001 -      997 -      997 

Lønnsoppgjør 2021    54 400    54 400    54 400    54 400 

Sum forventet lønnsjustering 53 080  53 399  53 403  53 403  

Tilleggsbevilgninger  (beløp i hele 1.000. kr) 2021 2022 2023 2024

Reservert til demografisk utvikling 5 000 14 400 22 200 33 100

Omstillings- og utredningsmidler 400 400 400 400

Udisponerte tiltak - koronasituasjonen 73 900 10 000

Velferdstiltak 1 378 1 378 1 378 1 378

IKT-tiltak 500 500 500

Sum tilleggsbevilgninger 80 678 26 678 24 478 35 378
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BEMERKNINGER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE 

Generelle kommentarer til investeringsbudsjettet er å finne i kapittel 7 i rådmannens utredning 

foran i budsjettdokumentet. Investeringsbudsjettet som helhet (investeringsprosjektene, tomte-

felter, havnekassen og diverse kapitalformål) vedtas som vist i Bevilgningsoversikt – 

investering (vedlegg bak i dokumentet). Under følger en tabell som viser investerings-

prosjektenes del av denne oversikten: 

 
 
I denne oversikten er utgifter til mva. og mva.-kompensasjon holdt utenom for å kunne vise sammenhengen med 

Bilag 1 Investeringer 2021-2024. 

 

Overføring fra drift er driftsbudsjettets bidrag til finansiering av investeringene. Dette består 

både av driftsbudsjettets ordinære bidrag til investering samt bruk av disposisjonsfondet (føres 

fra 2021 kun i driftsbudsjettet): 

 
 

Bruk av lån er generelle låneopptak for å finansiere investeringene. 

 

Netto avs. til eller bruk av ubundet inv. fond gjelder bruk av følgende fond (beløp i faste hele 

1.000 kr): 

 
 

Under følger kommentarer til de enkelte prosjektene. I denne oversikten er prosjektene per 

rammeområde nummerert slik de fremkommer i investeringsbilaget (bilag 1):  

KUNNSKAP, BARN OG UNGE 

1. Ny skole på Vesterøya 

Det er innarbeidet 298 mill. kr fordelt med 15 mill. kr i 2021, 75 mill. kr i 2022, 133 

mill. kr i 2023 og 75 mill. kr i 2024. Det er tidligere bevilget 2 mill. kr til dette prosjektet.  

Bevilgningen må betraktes som en foreløpig ramme for ny skole og er ikke basert på en 

konkret vurdering av bevilgningsbehovet for et nytt skolebygg. Bevilgningsbehovet blir 

klargjort når forprosjektet er gjennomført. Det kan også bli nødvendig å endre 

fordelingen av bevilgningen mellom årene i økonomiplanperioden.  

   (Beløp i hele 1.000 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

Inv. i varige driftsmidler (bto. inv.utg. bilag 1) 718 350 591 800 373 700 227 600

Tilskudd fra andre -126 700 -135 000 -53 500 -1 000

Salg av varige driftsmidler -12 300 -12 700 -11 700 -10 800

Årets finansieringsbehov (nto. inv. utg. bilag 1) 579 350 444 100 308 500 215 800

Finansiert slik:

Bruk av lån -355 000 -201 000 -147 000 -77 000

Overføring fra drift -203 350 -235 100 -152 300 -137 421

Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond -21 000 -8 000 -9 200 -1 379

Sum finansiering -579 350 -444 100 -308 500 -215 800

   (Beløp i hele 1.000 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

Bidrag fra drift ekskl. bruk av disposisjonsfond 101 806 135 539 122 086 129 661

Bruk av disposisjonsfondet 101 544 99 561 30 214 7 760

Sum overføring fra drift 203 350 235 100 152 300 137 421

   (Beløp i hele 1.000 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

Kapitalfondet 21 000 8 000 9 200 1 379
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2. Omstilling av gamle skolebygg til ny bruk 

Det er innarbeidet 10 mill. kr til mulig omstilling av gamle skolebygg til ny bruk fordelt 

med 1 mill. kr i 2023 og 9 mill. kr i 2024. Hensikten er å synliggjøre behov for midler 

til dette formålet og er ikke basert på en konkret vurdering av et fremtidig 

bevilgningsbehov. Endelig bevilgningsbehov vil bli innarbeidet når det foreligger en 

mer konkret vurdering av dette.  

3. Ny skole – planlegging og bygging 

Det er innarbeidet 20 mill. kr til planlegging av ny skole slik at neste skoleprosjekt kan 

bygges etter at ny skole på Vesterøya er tatt i bruk. Bevilgningen er fordelt med 2 mill. 

kr i 2022, 3 mill. kr i 2023 og 15 mill. kr i 2024.  

4. Skoler – bygningsmessige elevtilpasninger 

Det er innarbeidet 1,0 mill. kr hvert år til eventuelle bygningsmessige tilpasninger i 

forbindelse med endring i tilretteleggingsbehov for elevgruppen. 

5. Oppgradering skoler 

Det er innarbeidet 8,0 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden til oppgradering av 

skolebygg. Prioritering av prosjekter innenfor denne rammen avklares mellom 

eiendomsseksjonen og kommunalområdet for kunnskap, barn og unge.  

6. Oppgradering barnehager 

Det er innarbeidet 3,0 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden til oppgradering av 

barnehagebygg. Prioritering av prosjekter innenfor denne rammen avklares mellom 

eiendomsseksjonen og kommunalområdet for kunnskap, barn og unge.  

7. Utbygging av Høyjord barnehage 

Det er innarbeidet 16,0 mill. kr til utbygging av Høyjord barnehage, fordelt med 8 mill. 

kr i 2022 og 2023.  

 

HELSE, SOSIAL OG OMSORG 

8. Nygård: Nye sykehjemsplasser og oppgraderinger 

Det er innarbeidet 434,9 mill. kr (netto 319,4 mill. kr som følge av investeringstilskudd 

fra Husbanken) til nye sykehjemsplasser. Det er tidligere bevilget 52 mill. kr i 2019 og 

2020 slik at samlet brutto ramme for prosjektet nå er 487 mill. kr. Kommunestyret 

behandlet i møtet den 18. juni 2020 sak 064/20 Nytt sykehjem på Nygård. 

Kommunestyrets vedtok at flere av tilvalgene i nytt bygg og oppgradering av 

eksisterende bygg skal inngå i prosjektet. Det er foretatt en prisjustering av rammen for 

dette prosjektet, men det er likevel en lav sikkerhetsmargin.   

 

Det er lagt inn 18 mill. kr i 2023 og 23,4 mill. kr fra 2024 til drift av de nye 18 plassene. 

Dette tilsvarer 1,3 mill. kr per plass på helårsbasis og er et foreløpig anslag. Det må 

lages bemanningsplaner og detaljbudsjettere driften før det endelige driftsbudsjettet kan 

ferdigstilles. 
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9. Omsorgsboliger Aagaardstunet 

Det er innarbeidet 112,3 mill. kr (netto 76,8 mill. kr) fordelt med 90 mill. kr i 2021 og 

22,3 mill. kr i 2022 til kjøp av 40 omsorgsboliger. Det er bevilget 85 mill. kr til 

prosjektet i 2020 (netto 61 mill. kr). Bevilgningen til prosjektet er prisjustert.   

10. Nybygg dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne 

Det planlegges å erstatte leide lokaler på Ranvik brygge med nybygg. Det er forutsatt at 

prosjektet får investeringstilskudd fra Husbanken med inntil 55 % av investerings-

kostnad inkl. mva. Prosjektet har en brutto ramme på 185 mill. kr ekskl. mva., et tilskudd 

fra Husbanken på 125 mill. kr og en netto investeringskostnad på 60 mill. kr. Det er 

forutsatt at dette vil være ferdigstilt ultimo 2023 slik at det kan tas i bruk fra 2024. Fra 

2024 vil det gi en årlig innsparing på 2,1 mill. kr (redusert husleie og netto FDV-

kostnader). Det vises til formannskapets behandling av sak 180/20 «Dagaktivitetstilbud 

til mennesker med nedsatt funksjonsevne» i møtet den 27. oktober. 

11. Bolig i Føykåsveien for personer med nedsatt funksjonsevne 

Det er innarbeidet 10,7 mill. kr (netto 4 mill. kr) til oppføring av bolig i Føykåsveien til 

personer med nedsatt funksjonsevne. Det er tidligere bevilget 29,6 mill. kr til dette 

boligprosjektet.  

12. Ny bolig for personer med nedsatt funksjonsevne 

Det er innarbeidet 21 mill. kr (netto 10 mill. kr) til oppføring av 7 boenheter etter modell 

fra tilsvarende bolig i Havreveien. Tilskudd fra Husbanken utgjør 11 mill. kr.  

 

Det er foreløpig innarbeidet 2 mill. kr i 2023 og 4 mill. kr i 2024 til drift av boligen. 

Dette vil bli vurdert på nytt i forbindelse med rullering av handlings- og økonomiplan 

for 2022 – 2025. 

13. Sandar Herredshus – oppgradering 

Det er innarbeidet 30 mill. kr til oppgradering av Sandar Herredshus. Det er innarbeidet 

2 mill. kr i driftsmessig konsekvens av dette tiltaket som omfatter etablering av 

paviljong mens oppgraderingen gjennomføres.  

14. Diverse investeringer HSO 

Det er bevilget 2 mill. kr til diverse investeringer i HSO per år. Prioritering av prosjekter 

innenfor denne rammen avklares mellom eiendomsavdelingen og HSO. 

KULTUR, IDRETT OG FRITID 

15. Oppgradering og rehabilitering av idrettsanlegg 

Behovet for oppgraderinger og rehabilitering av idrettsanlegg er stort. Det er innarbeidet 

totalt 30 mill. kr i perioden, hvorav 4 mill. kr er forutsatt finansiert av spillemidler, dette 

er fordelt med 6,5 mill. kr netto per år. Temaplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt 

i KFBS-sak 9/19. Planen inkluderer en tiltaksliste over behov for oppgradering og 

rehabilitering. Denne rulleres årlig. Det legges frem en sak for hovedutvalg for kultur, 

idrett og fritid i jan./feb. 2021, med forslag om hvilke anlegg som skal prioriteres i 2021. 



Investeringsbudsjettet 134 Investeringsprosjektene 

 

16. Opparbeidelse/rehabilitering av friområder 

Det er innarbeidet totalt 3,2 mill. kr til, fordelt med 0,8 mill. kr per år til oppfølging av 

«Temaplan for friluftsliv» vedtatt i KFBS-sak 10/19. Planen inkluderer en tiltaksliste 

over behov for oppgradering og rehabilitering. Denne rulleres årlig, og det legges frem 

en sak for hovedutvalg for kultur, idrett og fritid i jan./feb. 2021, med forslag om hvilke 

anlegg som skal prioriteres i 2021. 

17. Oppgradering av lekeplasser 

Det er stort behov for oppgradering/rehabilitering av mange av de kommunale 

lekeplassene. Mange steder er lekeapparatene så slitt og ødelagte at de må rives. Det er 

innarbeidet totalt 6,0 mill. kr i økonomiplanperioden, fordelt med 1,5 mill. kr per år.   

18. Fleksibel kulturarena 

Det er innarbeidet 65 mill. kr (netto 48 mill. kr) til bygging av fleksibel kulturarena som 

fordeler seg med 40 mill. kr i årene 2021 og 25 mill. kr i 2022. Det er tidligere bevilget 

4,1 mill. kr. Det er videre forutsatt tilskudd til prosjektet med til sammen 17 mill. kr som 

fordeler seg med 15 mill. kr i 2021 og 2 mill. kr i 2023. Rammen for prosjektet er 

prisjustert. 

19. Utstyr – fleksibel kulturarena 

Det er innarbeidet 7,5 mill. kr i 2022 til kjøp av scenetepper, scenetrekk, lyd og lysutstyr 

med mer. 

20. Servicebygg Hjertnesstranda (toalett/vask/garderober) 

Det er innarbeidet 2,7 mill. kr til oppføring av servicebygg ved Hjertnesstranda som skal 

inneholde toalett og garderober. Det er tidligere bevilget 0,3 mill. kr til dette prosjektet. 

Det er også innarbeidet 0,9 mill. kr i havneseksjonens investeringsbudsjett på bakgrunn 

av at brukere av gjestehavna også kan benytte byggets fasiliteter.  

21. Sluttføring av nytt gravfelt på Orelund 

Det er etablert et nytt gravfelt på Orelund. Før gravfeltet kan tas i bruk må det etableres 

gangveier, vannposter med mer. Det er innarbeidet 2 mill. kr i 2021 til dette arbeidet. 

22. Garderobeanlegg Jotunhallen  

Det er innarbeidet 30 mill. kr (netto 28,5 mill. kr) til oppgradering av garderobeanlegget 

i Jotunhallen. Bevilgningen er fordelt med 1,5 mill. kr i 2021 og 28,5 mill. kr i 2022. 

Det er forutsatt tilskudd med 1,5 mill. kr i 2022. I 2021 gjennomføres et forprosjekt som 

vil avklare bevilgningsbehovet.  

23. Navnede minnelunder 1 

Det er innarbeidet 1 mill. kr, fordelt med 0,5 mill. kr i 2021 og 0,5 mill. kr i 2022, til 

etablering av navnede minnelunder i Sandefjord og Andebu. I 2020 er det etablert 

minnelund ved Stokke kirke. 

                                                 
1 Navnede minnelunder er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp 

navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. 



Investeringsbudsjettet 135 Investeringsprosjektene 

 

MILJØ- OG PLANSAKER 

24. Bil- og maskinpark - utskiftinger (ikke selvkost) 

Sandefjord kommune har en ambisjon om at kommunale kjøretøy skal være utslippsfrie. 

For å realisere denne ambisjonen er rammen for utskifting av biler og maskiner økt i 

denne økonomiplanen. Rammen er også økt for anskaffelse av flere kjøretøy til HSO i 

tråd med utviklingen i omfang av tjenesteproduksjonen. Det er behov for en kontinuerlig 

utskifting av biler og maskiner for å sikre en kostnadseffektiv drift. Samlet er det 

innarbeidet en brutto/netto utgift på 92,9/80,2 mill. kr i perioden, fordelt med ca. 26,5 

mill. kr i 2021, 21,9 mill. kr i 2022, 22,9 mill. kr i 2023 og 20,9 mill. kr i 2024. Det er i 

økonomiplanperioden forutsatt salg av biler og maskiner med ca.12 mill. kr. Utskifting 

til utslippsfrie kjøretøy vil i 2024 gi en årlig besparelse på driftsbudsjettet med 1.195.000 

kr. 

25. Ny brannbil og tankbil 

Det er innarbeidet 9 mill. kr i 2022 til kjøp av nye utrykningskjøretøy til brann- og 

redningstjenesten. Utskiftingen omfatter hovedutrykningsbilen, som er 16 år gammel i 

2022 og til ny tankbil ved Stokke stasjon.  

26. Diverse tiltak vei/veilys 

Det er innarbeidet 30 mill. kr til diverse tiltak på vei/veilys fordelt med 7,5 mill. kr i 

året. Bevilgningen inneholder også tiltak til trafikksikkerhetstiltak. Bevilgningen skal 

blant annet disponeres til bygging av gang-/sykkelvei langs Industriveien.  

27. Oppgradering av Kongens gate – strekningen Dronningens gate/Kirkegata 

Det er innarbeidet 1 mill. kr i 2021 til oppgradering av Kongens gate på strekningen 

Dronningens gate – Kirkegata. Det er tidligere bevilget 5 mill. kr til dette prosjektet, 

hvorav 4,5 mill. kr ble fremskyndet fra 2021 og disponert i 2020 i forbindelse med at 

kommunestyret behandlet sak 021/20 Konsekvenser av koronasituasjonen for bygge- og 

anleggsbransjen – omdisponeringer for fremskynding av rehabilitering, utviklings- og 

utbyggingsprosjekter.  

28. Økt trafikksikkerhetstiltak ved skoler  

Det er innarbeidet 1,5 mill. kr i året i hele økonomiplanperioden til trafikk-

sikkerhetstiltak ved skolene. Det er tidligere bevilget 3 mill. kr til dette prosjektet.  

29. Regulering for GS-veier 

Det er innarbeidet 0,5 mill. kr i året de 3 første årene i økonomiplanperioden til 

utarbeidelse av reguleringsplaner for GS-veier. Tiltaket er en oppfølging av 

kommunestyrets behandling av sak 065/19 Rammer for budsjett 2020 og økonomiplan 

2020 – 2023. Det er tidligere bevilget 0,5 mill. kr i 2020.  

30. Strømforsyning ladestasjoner (tjenestebiler) 

Sandefjord kommune har vedtatt en målsetting om utskifting til utslippsfrie biler. I den 

forbindelse er det behov for ladestasjoner for kommunens tjenestebiler og det er 

innarbeidet 1 mill. kr i året i økonomiplanperioden. Det er tidligere bevilget 1 mill. kr 

til dette tiltaket i 2020.  
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31. Diverse mindre grunnkjøp 

Det er budsjettert med 0,1 mill. kr hvert år til mindre grunnkjøp, hovedsakelig til 

veiformål. 

32. Klima- og energitiltak 

Det er innarbeidet 1,2 mill. kr i året til klima- og energitiltak. Det er forutsatt at enøk-

tiltakene vil gi en årlig reduksjon i energiutgiftene på 80.000 kr i året.   

33. Driftsovervåking sentral driftskontroll (SD) 

Det er innarbeidet 1 mill. kr til etablering av SD-kontroll (sentral driftskontroll). Tiltaket 

er en oppfølging av klima- og energiplanen. Det er tidligere bevilget 1,4 mill. kr i 2020 

til dette prosjektet.  

34. Oppgradering nettverkskabler kommunale bygg 

Det er avdekket kapasitetsutfordringer på datanettverket i flere kommunale bygg. Det 

er foreløpig usikkerhet knyttet til omfanget av dette behov og i denne omgang 

innarbeides det 2 mill. kr i 2021 til dette tiltaket.  

35. Kjøp og salg av boliger 

Til utskifting av kommunale boliger er det innarbeidet kjøp og salg av boliger med 8,0 

mill. kr i året. 

36. Formålsbygg – oppgradering (gjelder flere lokasjoner)  

Det er innarbeidet en rammebevilgning på 40 mill. kr, fordelt med 20 mill. kr i 2023 og 

2024. Bevilgningen er ikke knyttet til konkrete bygg, men er en reservasjon til 

oppgradering og utvikling av eksisterende formålsbygg.  

 

Det skal legges frem en sak om lokalisering av bibliotek i Sandefjord. Bevilgningen kan 

eventuelt disponeres til nødvendig ombygging/oppgradering av nåværende 

biblioteklokaler til annen bruk.  

37. Kjøp av kommunehuset i Stokke 

Det er innarbeidet 118 mill. kr til kjøp av kommunehuset i Stokke fra Sandefjord 

kommunale pensjonskasse. Det legges frem egen sak om denne anskaffelsen.  

 

Investeringer på selvkostområdene  

38. Bil- og maskinpark - utskiftinger 

Det er behov for kontinuerlig utskifting/fornyelse for å sikre en kostnadseffektiv drift. 

Til dette tiltaket er det innarbeidet brutto/netto ca. 24,9/21,4 mill. kr i perioden. Dette er 

fordelt med ca. 4,6 mill. kr i 2021 og 2022, 9,7 mill. kr i 2023 og 6 mill. kr i 2024.  

Det er forutsatt salg av biler og maskiner med ca. 3,5 mill. kr. Bevilgningen er økt for å 

forsere utskiftingen til utslippsfrie biler.  

39. Hovedplan vann – gjennomføring av tiltak 

Det er budsjettert med 86,4 mill. kr i økonomiplanperioden. Bevilgningen er fordelt 

med 21,6 mill. kr i året.  
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40. Hovedplan avløp – gjennomføring av tiltak 

Det er budsjettert med 64 mill. kr i perioden. Beløpet er fordelt med 16 mill. kr i året. 

Bevilgningen inkluderer også oppgradering av pumpestasjoner med 0,5 mill. kr i året.  

41. Renseanlegget – sekundærrensekrav 

Det er innarbeidet 46,2 mill. kr i 2021 og 3,3 mill. kr i 2022 til utbygging og forbedring 

av renseprosessene ved renseanlegget. I tillegg kommer det som er bevilget tidligere år 

som til sammen utgjør 169,5 mill. kr. Det vises til kommunestyrets behandling av sak 

071/19 Utbygging av biologisk rensetrinn på Sandefjord renseanlegg.  

42. GPS-mottakere (oppmåling) 

Det er innarbeidet 450.000 kr til kjøp av GPS-mottakere til bruk i oppmålingstjenesten.  
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TOMTEFELT 

Innenfor tomtefeltregnskapet foretas kjøp og utvikling av ulike tomter og arealer som senere 

selges eksternt eller som "kjøpes" internt til bruk i kommunens virksomhet. Differansen mellom 

utgifter og inntekter det enkelte år balanseres mot fond, alternativt ved bruk av lån.  

 

Tomtefeltfondet anslås å være på ca. 30,4 mill. kr per 1. januar 2021. Med de forutsetningene 

som ligger i budsjettet, vil tomtefeltfondet ved utgangen av økonomiplanperioden være på ca. 

27,5 mill. kr (løpende pris).  

 

Tomtefeltbudsjettet vedtas av kommunestyret som en del av det totale investeringsbudsjettet i 

Bevilgningsoversikt - investering. Under følger tomtefeltenes andel av dette skjemaet. 

 

 
 

Linjen for Investeringer i varige anleggsmidler er tomtekjøp og opparbeidelseskostnader som 

er å finne igjen i de enkelte prosjektene som er listet opp under. Tilsvarende gjelder inntekter 

fra salg av varige anleggsmidler. 

 

Torp flyplassområdet/næringsområde 

I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det budsjettert med 2 mill. kr fordelt med 1 

mill. kr i 2021 og 0,5 mill. kr i 2022 og 2023 til utarbeidelse av kommunedelplan/områdeplan 

for området. 

 

Forbindelsen Tassebekk – Torp 

I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det innarbeidet 0,3 mill. kr i 2021 til 

utarbeidelse av trafikkmodeller. Modellene skal benyttes som grunnlag for infrastruktur-

planlegging for næringsutvikling av Torpområdet. 

 

Høgenhall 

I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det innarbeidet 0,2 mill. kr i 2021 til 

utarbeidelse av områdeplan for Høgenhall.  

 

Rismyhr/Huken 

I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det innarbeidet 0,2 mill. kr i 2022 til 

utarbeidelse av områdeplan for Rismyhr/Huken.  

 

Fokserød Vest 

Til videreføring av arbeidet med reguleringsplanen for Fokserød Vest er det innarbeidet 0,15 

mill. kr i 2021.  

 

Uspesifisert 

I tråd med praksis budsjetteres det med 3,0 mill. kr i året til kjøp og opparbeidelse av 

uspesifiserte boligfelter som finansieres med tomtesalg og refusjoner.  

 

(Beløp i 1.000 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

Investeringer i varige anleggsmidler 4 650 3 700 3 500 3 000

Tilskudd fra andre -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Salg av varige anleggsmidler -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond -1 650 -700 -500 0

Totalt 0 0 0 0



Investeringsbudsjettet 139 Sandefjord havnevesen 
 

 

 

SANDEFJORD HAVNEVESEN 

Havneloven § 32 Forvaltning av kapital i kommunalt eide havner fastslår at kommunen skal 

holde inntekter og kapital i havnevirksomheten regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige 

virksomhet. Derfor håndteres havnekassens og småbåthavnenes investeringer som eget 

selvfinansierende rammeområde. Investeringene på havneområdet finansieres ved overføring 

fra driftsbudsjettet (bruk av fond/redusert avsetning til fond i driftsbudsjettet).  

 

Havnevesenets investeringsbudsjett vedtas av kommunestyret som en del av kommunens totale 

investeringsbudsjett i Bevilgningsoversikt - investering: 

 

 
 

Under følger prosjektene som inngår i havnevesenets investeringer: 

 

Servicebygg Hjertnesstranda 

Det er innarbeidet 0,9 mill. kr i 2021 som delfinansiering av nytt servicebygg på 

Hjertnesstranda. Brukere av gjestehavna vil også bli brukere av dette servicebygget og dette er 

årsaken til at havnekassen delfinansierer tiltaket. 

 

Rehabilitering av fiskerikai 

Det er innarbeidet 8 mill. kr til rehabilitering av fiskerikaien i 2021. Tiltaket er nødvendig for 

å sikre nødvendig bæreevne for kaianlegget med den trafikken som er på kaien. Det er 

gjennomført en detaljprosjektering som viser et høyere bevilgningsbehov for prosjektet enn det 

som er lagt til grunn tidligere.  

 

Utstikker A og B 

Det er innarbeidet 15 mill. kr til rehabilitering av Utstikker A og B i 2022. Skadene på anlegget 

er mer omfattende enn opprinnelig lagt til grunn. Det er gjennomført en detaljprosjektering som 

viser et høyere bevilgningsbehov enn det som er lagt til grunn tidligere.  

 

Oppgradering av Utstikker 2 

Det er innarbeidet 35 mill. kr til oppgradering av Utstikker 2 i 2023. Utstikker 2  må oppgraderes 

som følge av skader i betong og armering, og for å kunne opprettholde bæreevne.  

Oppgraderingen gjennomføres på samme måte som for Utstikker 1. Det er gjennomført en 

detaljprosjektering som er lagt til grunn for bevilgningsbehovet.  

 

(Beløp i 1.000 2021 kr) 2021 2022 2023 2024

Investering i varige driftmidler 8 900     15 000   35 000   -        

Overføring fra drift -8 900   -15 000 -35 000 -        

Totalt -         -         -         -         
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DIVERSE KAPITALFORMÅL 

Under "Diverse kapitalformål" føres utgifter og inntekter som etter forskriftene skal i 

investeringsbudsjettet, men som ikke er en del av de ordinære investeringsprosjektene og heller 

ikke defineres inn i rammen for tomtefelter eller havnekassen. 

 

Vanligvis vil dette i hovedsak omfatte salg av anleggsmidler uten tilknytning til de ordinære 

investeringsprosjektene og transaksjoner knyttet til kommunens formidlingslån (ekskl. renter 

som inngår i driftsregnskapet). Rammeområdet skal som hovedregel balanseres, enten ved 

avsetning til / bruk av øremerkede investeringsfond eller kapitalfondet.  

 

Budsjettet for "Diverse kapitalformål" vedtas som en del av det totale investeringsbudsjettet i 

«Bevilgningsoversikt - investering». I tabellen nedenfor vises beløp knyttet til "Diverse 

kapitalformål": 

 

 
 

Innholdet i tabellen består av følgende: 

Egenkapital pensjonskasser 

Det er budsjettert med årlige innskudd til egenkapital i KLP (1,9 mill. kr per år) og Sandefjord 

kommunale Pensjonskasse (2,7 mill. kr i 2021 og 11,8 mill. kr i 2022 økende til 13,5 mill. kr i 

2024). De årlige beløpene finansieres over driftsbudsjettet ved årlige overføringer lik egen-

kapitalinnskuddene. Overføringen på driftsbudsjettet brukes samme år til å finansiere 

utbetalingen på "diverse kapitalformål" (se for øvrig kommentarer under Sentraladministra-

sjonen, Pensjon (felles)). 

Tilfeldig salg av tomter - avsatt til kapitalfondet 

Det budsjetteres årlig med tilfeldig salg av tomter på 200.000 kr som tilføres kapitalfondet. 

Kommunestyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplanen 17.desember 2020 at 

det budsjetteres med salg av eiendommer på 10 mill. kr per år. Dette er også budsjettert her med 

tilsvarende avsetning til kapitalfondet. 

Spillemidler – tilbakebetalt forskuttering 

Det forventes at kommunen mottar 0,8 mill. kr i spillemidler vedrørende skateparken på 

Hjertnes i 2021. 

Bevilgningsoversikt investering   (tall i hele 1.000 kr) 2021 2022 2023 2024

Inv. i aksjer og andeler i selsk. (EK pensjonskasser) 4 589      13 689    14 489    15 389    

Overføring fra drift -4 589     -13 689   -14 489   -15 389   

Salg av varige driftsmidler -10 200   -10 200   -10 200   -10 200   

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -800       

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 11 000    10 200    10 200    10 200    

Videreutlån:

  Videreutlån 150 000  96 039    96 117    94 233    

  Bruk av lån til videreutlån -150 000 -96 039   -96 117   -94 233   

  Avdrag på lån til videreutlån 45 383    48 534    51 117    52 750    

  Mottatte avdrag på videreutlån -45 383   -48 534   -51 117   -52 750   

Sum 0 0 0 0
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Videreutlån – formidlingslån 

Rådmannen har lagt til grunn en utlånsramme for startlån på 150 mill. kr i 2021 og deretter 100 

mill. kr per år (nominelt). Konsekvenser av dette er innarbeidet i tallene. Se kommentarer vedr. 

låneordningen under driftsbudsjettet til kommunalområdet for helse, sosial og omsorg. 
 

Under vises en oversikt over budsjetterte mottatte ordinære og ekstraordinære avdrag på 

formidlingslån. 

 

 
 

Mottatte ekstraordinære avdrag på lån føres av budsjettekniske årsaker først som avsetning til 

fond, og så blir samme beløpet budsjettert brukt av fondet med tilsvarende nedbetaling overfor 

Husbanken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdrag på formidlingslån 2021 2022 2023 2024

(faste, hele 1.000 kr)

Ordinære avdragsutgifter

Kommunens avdragsutgifter 25 303 28 850 31 819 33 884

Mottatte avdrag fra publikum -25 303 -28 850 -31 819 -33 884

Netto ordinære avdragsutgifter 0 0 0 0

Ekstraordinære avdragsutgifter

Kommunens avdragsutgifter 20 000 19 608 19 223 18 847

Mottatte avdrag fra publikum -20 000 -19 608 -19 223 -18 847

Netto ekstraordinære avdragsutgifter 0 0 0 0
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OBLIGATORISKE OPPSTILLINGER 

 

og 

 

BILAG 
 

 

 

 

På de neste sidene følger obligatoriske oversikter og øvrige bilag: 

 

Obligatoriske oversikter: 
Bevilgningsoversikt - drift 

Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde 

Bevilgningsoversikt - investering 

Bevilgningsoversikt - investering per rammeområde 

Økonomisk oversikt etter art - drift 

Kommunens gjeld 

Kommunens samlede gjeld og garantiansvar 

 

Øvrige bilag:  

Bilag 1   Investeringsprosjekter 2021 samt planleggingsramme 2022-2024 

Bilag 2   Kommunens fond 

Bilag 2A Disposisjonsfondet 

Bilag 2B Kapitalfondet 

Bilag 3   Betalingssatser 

Bilag 4   KOSTRA - Nøkkeltall 2019 

Bilag 5   Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 75/20 – Rammer for handlings- 

 og økonomiplan 2021-2024  

Bilag 6  Forslaget til økonomiplan i forhold til rammesaken 
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Bevilgningsoversikt – drift

Økonomiplan
Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2021 - 2024

Tall i 1000 kroner 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Generelle driftsinntekter

Rammetilskudd -1 690 809 -1 857 000 -1 838 300 -1 803 600 -1 815 400 -1 839 200

Inntekts- og formuesskatt -1 778 056 -1 753 000 -1 872 000 -1 872 000 -1 872 000 -1 872 000

Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0

Andre generelle driftsinntekter -11 680 -10 678 -8 412 -9 520 -9 187 -9 311

Sum generelle driftsinntekter -3 480 545 -3 620 678 -3 718 712 -3 685 120 -3 696 587 -3 720 511

Netto driftsutgifter

Sum bevilgninger drift, netto 3 306 582 3 650 308 3 603 076 3 517 071 3 536 594 3 551 315

Avskrivninger 167 642 0 0 0 0 0

Sum netto driftsutgifter 3 474 224 3 650 308 3 603 076 3 517 071 3 536 594 3 551 315

Brutto driftsresultat -6 321 29 630 -115 636 -168 049 -159 993 -169 196

Finansinntekter/Finansutgifter

Renteinntekter -32 497 -52 735 -30 422 -40 155 -40 999 -47 756

Utbytter -2 507 -30 456 -20 300 -22 300 -22 300 -22 300

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -81 052 0 0 0 0 0

Renteutgifter 25 882 19 715 13 145 19 666 20 347 26 568

Avdrag på lån 51 919 53 217 59 962 72 267 77 547 80 940

Netto finansutgifter -38 256 -10 259 22 385 29 478 34 595 37 452

Motpost avskrivninger -167 642 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat -212 219 19 371 -93 251 -138 571 -125 398 -131 744

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 110 855 325 903 216 839 263 789 201 789 152 810

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 22 677 -92 170 -11 805 -17 892 -39 213 -6 504

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 22 553 -177 196 -111 783 -107 326 -37 178 -14 562

Bruk av tidligere års mindreforbruk -19 773 -75 908

Dekning av tidligere års merforbruk -19 773 0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto 

driftsresultat 116 538 -19 371 93 251 138 571 125 398 131 744

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). -95 681 0 0 0 0 0

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk 75 908 0 0 0 0 0
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Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde

Økonomiplan
Tall i 1000 kroner Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2021 - 2024

Fra Bevilgningsoversikt: 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sum bevilgning drift netto til fordeling 3 306 582 3 650 308 3 603 076 3 517 071 3 536 594 3 551 315

Bevilgninger drift, netto per kommunalområde

Sentraladministrasjonen 212 980 183 785 208 759 198 759 210 659 216 483

Kunnskap, barn og unge 1 231 266 1 526 511 1 440 624 1 430 495 1 428 995 1 427 495

Helse, sosial og omsorg 1 557 060 1 502 124 1 434 278 1 435 750 1 451 684 1 456 426

Kultur, idrett og fritid 122 869 136 114 116 867 115 137 115 162 113 684

Miljø- og plansaker 35 420 286 413 268 290 256 353 251 713 247 946

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 146 986 0 0 0 0 0

Tilleggsbevilgninger 0 15 361 134 258 80 577 78 381 89 281

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0

Sum bevilgning drift netto 3 306 582 3 650 308 3 603 076 3 517 071 3 536 594 3 551 315

Overføring til investering per kommunalområde

Sentraladministrasjonen 0 19 742 4 589 13 689 14 489 15 389

Miljø- og plansaker 0 17 504 8 900 15 000 35 000 0

Sum overføring til investering 0 37 246 13 489 28 689 49 489 15 389

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 

per kommunalområde

Sentraladministrasjonen 1 170 -1 909 0 0 0 0

Kunnskap, barn og unge -1 114 -20 803 -186 -186 -186 -186

Helse, sosial og omsorg -1 161 -31 631 0 0 0 0

Kultur, idrett og fritid -425 -1 126 0 0 0 0

Miljø- og plansaker 23 436 -36 820 -11 802 -17 851 -39 143 -6 434

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 12 0 0 0 0 0

Sum netto avsetn. til eller bruk av bundne driftsfond 21 918 -92 289 -11 988 -18 037 -39 329 -6 620

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 

per kommunalområde

Sentraladministrasjonen 7 774 -11 417 -1 476 -720 -720 -720

Kunnskap, barn og unge -10 652 -9 717 0 0 0 0

Helse, sosial og omsorg -1 051 -15 731 -5 947 -7 951 -7 142 -6 980

Kultur, idrett og fritid 1 191 -3 784 0 0 0 0

Miljø- og plansaker -7 301 -23 590 835 835 835 835

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 14 900 0 0 0 0 0

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 0 0

Sum netto avsetn. til eller bruk av disposisjonsfond 4 862 -64 239 -6 588 -7 836 -7 027 -6 865

Netto ramme per kommunalområde

Sentraladministrasjonen 221 925 190 201 211 872 211 728 224 428 231 152

Kunnskap, barn og unge 1 219 500 1 495 991 1 440 438 1 430 309 1 428 809 1 427 309

Helse, sosial og omsorg 1 554 848 1 454 762 1 428 331 1 427 799 1 444 542 1 449 446

Kultur, idrett og fritid 123 635 131 204 116 867 115 137 115 162 113 684

Miljø- og plansaker 51 555 243 507 266 223 254 337 248 405 242 347

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 161 898 0 0 0 0 0

Tilleggsbevilgninger 0 15 361 134 258 80 577 78 381 89 281

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0

Netto ramme for kommunalområdene 3 333 361 3 531 026 3 597 989 3 519 887 3 539 727 3 553 219
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Bevilgningsoversikt – investering

Økonomiplan
Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2021 - 2024

Tall i 1000 kroner 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Investeringsutgifter

Investeringer i varige driftsmidler 358 581 666 530 849 737 737 325 486 050 269 350

Tilskudd til andres investeringer 48 0 0 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 14 700 32 831 4 589 13 689 14 489 15 389

Utlån av egne midler 80 426 1 370 0 0 0 0

Avdrag på lån 166 723 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 620 477 700 731 854 326 751 014 500 539 284 739

Investeringsinntekter

Kompensasjon for merverdiavgift -48 438 -81 791 -117 837 -126 825 -73 850 -38 750

Tilskudd fra andre -41 260 -69 053 -128 200 -136 500 -55 000 -2 500

Salg av varige driftsmidler -24 325 -21 151 -24 000 -24 400 -23 400 -22 500

Salg av finansielle anleggsmidler -1 809 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -79 855 -1 640 -800 0 0 0

Bruk av lån -254 381 -156 000 -355 000 -201 000 -147 000 -77 000

Sum investeringsinntekter -450 067 -329 635 -625 837 -488 725 -299 250 -140 750

Videreutlån

Videreutlån 0 150 000 150 000 98 039 96 117 94 233

Bruk av lån til videreutlån 0 -150 000 -150 000 -98 039 -96 117 -94 233

Avdrag på lån til videreutlån 0 57 680 45 383 48 534 51 117 52 750

Mottatte avdrag på videreutlån 0 -57 680 -45 383 -48 534 -51 117 -52 750

Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 0 0

Overføring fra drift og netto avsetninger

Overføring fra drift -110 855 -325 903 -216 839 -263 789 -201 789 -152 810

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -31 695 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -27 857 -45 193 -11 650 1 500 500 8 821

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -170 408 -371 096 -228 489 -262 289 -201 289 -143 989

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 3 0 0 0 0 0

Overføring til fordeling

Inntekter til fordeling 0 0 0 0 0 0

Utgifter til fordeling 453 755 700 731 854 326 751 014 500 539 284 739

Sum til fordeling (netto) * 453 755 700 731 854 326 751 014 500 539 284 739

* Tilsvarer linjen "Sum investeringsutgifter" - "Avdrag på lån"

Bevilgningsoversikt – investering per rammeområde

Økonomiplan
Tall i 1000 kroner Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2021 -  2024

Fra bevigningsoversikt: 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Investeringer til fordeling (netto) 453 755 700 731 854 326 751 014 500 539 284 739

Fordeling på rammeområde

Investeringsprosjekter 312 390 643 961 836 187 718 625 447 550 266 350

Investeringer tomtefelt 19 969 5 065 4 650 3 700 3 500 3 000

Investeringer Sandefjord havnevesen 26 222 17 504 8 900 15 000 35 000 0

Diverse kapitalformål 95 174 34 201 4 589 13 689 14 489 15 389

Sum fordelt 453 755 700 731 854 326 751 014 500 539 284 739
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Økonomisk oversikt etter art – drift

Økonomiplan
Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2021 - 2024

Tall i 1000 kroner 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Driftsinntekter

Rammetilskudd -1 690 809 -1 857 000 -1 838 300 -1 803 600 -1 815 400 -1 839 200

Inntekts- og formuesskatt -1 778 056 -1 753 000 -1 872 000 -1 872 000 -1 872 000 -1 872 000

Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0

Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0

Andre overføringer og tilskudd fra staten -292 475 -246 220 -198 891 -182 567 -178 243 -178 350

Overføringer og tilskudd fra andre -450 689 -291 074 -254 667 -250 539 -250 009 -250 009

Brukerbetalinger -143 523 -130 666 -142 308 -142 308 -142 308 -142 308

Salgs- og leieinntekter -512 077 -449 759 -498 885 -505 334 -509 396 -513 594

Sum driftsinntekter -4 867 630 -4 727 719 -4 805 051 -4 756 348 -4 767 356 -4 795 461

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 2 448 407 2 398 304 2 404 095 2 398 847 2 399 690 2 398 037

Sosiale utgifter 640 352 607 249 619 637 615 442 626 150 638 628

Kjøp av varer og tjenester 1 259 155 1 258 283 1 203 513 1 193 062 1 195 148 1 192 624

Overføringer og tilskudd til andre 345 752 493 513 462 170 380 948 386 375 396 976

Avskrivninger 167 642 0 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 4 861 309 4 757 349 4 689 415 4 588 299 4 607 363 4 626 265

Brutto driftsresultat -6 321 29 630 -115 636 -168 049 -159 993 -169 196

Finansinntekter/Finansutgiter

Renteinntekter -32 497 -52 735 -30 422 -40 155 -40 999 -47 756

Utbytter -2 507 -30 456 -20 300 -22 300 -22 300 -22 300

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -81 052 0 0 0 0 0

Renteutgifter 25 882 19 715 13 145 19 666 20 347 26 568

Avdrag på lån 51 919 53 217 59 962 72 267 77 547 80 940

Netto finansutgifter -38 256 -10 259 22 385 29 478 34 595 37 452

Motpost avskrivninger -167 642 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat -212 219 19 371 -93 251 -138 571 -125 398 -131 744

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 110 855 325 903 216 839 263 789 201 789 152 810

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 22 677 -92 170 -11 805 -17 892 -39 213 -6 504

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 22 553 -177 196 -111 783 -107 326 -37 178 -14 562

Bruk av tidligere års mindreforbruk -19 773 -75 908

Dekning av tidligere års merforbruk -19 773 0 0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto 

driftsresultat 116 538 -19 371 93 251 138 571 125 398 131 744

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -95 681 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter 4,4 % -0,4 % 1,9 % 2,9 % 2,6 % 2,7 %
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KOMMUNENS GJELD
(gjeld som betjenes av kommunekassens midler)*

Det forutsettes følgende låneopptak for økonomiplanperioden:

Hele 1.000 kr 2021 2022 2023 2024

Egne lån Nominelle kroner 355 000 205 020 152 939 81 712

Faste kroner 355 000 201 000 147 000 77 000

Startlån Nominelle kroner 150 000 100 000 100 000 100 000

Faste kroner 150 000 98 039 96 117 94 233

Denne tabellen var feil i rådmannens budsjettforslag. Startlån lå i linjen for Egne lån og linjen for Startlån var feil. 

Dette er i tråd med vedtaket og øvrige tekster.

Dette gir følgende utvikling av lånegjeld (i nominelle mill. kr):

Gjeld til investeringer SUM

  Pr. 31.12. Ordinære inv. Selvkostomr. Sum Formidlingslån GJELD

544,7 496,9 1 041,6 357,0 1 398,6

561,0 515,6 1 076,6 359,0 1 435,6

525,9 550,3 1 076,2 371,8 1 448,0

467,5 711,5 1 179,0 436,1 1 615,1

703,0 771,0 1 474,0 578,7 2 052,7

819,6 785,7 1 605,3 649,2 2 254,5

876,7 800,9 1 677,6 716,0 2 393,6

861,6 811,8 1 673,4 780,0 2 453,4

* Gjelden er her oppgitt ekskl. pensjonsforpliktelser og

havnekassens gjeld i form av leietakeres innskudd ved leie av småbåthavner (3.381 mill. kr per 31.12.2019).
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Ordinære. inv.

Formidlingslån

Gjeldende økonomireglement ble fastsatt av kommunestyret i sak 97/20 Økonomireglement, med finansielle måltall for 
utviklingen av kommunens økonomi. Mål nr. 3 lyder: Ordinære investeringer kan lånefinansieres med maksimalt 50 %. 

Gjeld til "ordinære investeringer" inkluderer ikke pensjonsforpliktelser, lån til investeringer innenfor selvkostområdet, 
formidlingslån (husbanklån til videre utlån), lån til kjøp og opparbeidelse av tomteområder, lån til havnekassen eller  
garantier som Sandefjord kommune gir for andres gjeld.
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KOMMUNENS SAMLEDE GJELD, GARANTIANSVAR OG ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER

Nominelle hele 1.000 kroner KOMMUNENS GJELD SOM KONSERN

2020 2021 2022 2023 2024

Kommunekassens egen gjeld (jf. bilag 3) 1 615 100   2 052 700  2 254 500  2 393 600  2 453 400  

Kommunens øvrige gjeld *

Vestfold Krematorium IKS 15 760       15 341       14 922       14 503       13 982       

Vestfold Vann IKS 255 780      302 319     329 469     344 223     358 315     

IKA Kongsberg IKS 10 502       10 175       10 139       9 831        9 523        

Sør/Øst 110 IKS -                -               -               -               -               

Vestfoldmuseene IKS -                -               -               -               -               

Vestfold og Telemark revisjon IKS -                -               -               -               -               

Tillegg som konsern 282 042      327 835     354 530     368 558     381 821     

Kommunens samlede gjeld som konsern 1 897 142   2 380 535  2 609 030  2 762 158  2 835 221  

Nominelle hele 1.000 kroner KOMMUNENS GARANTIER

2020 2021 2022 2023 2024

Garanti gitt for stiftelser 177 642      290 873     152 804     140 976     125 018     

Garanti gitt for ikke-kommunale barnehager 4 801         4 322        3 843        3 364        2 885        

Garanti for spillemidler fra UI 23 443       23 141       22 838       22 536       22 233       

Garanti for idrettslag og foreninger 11 446       7 819        6 830        5 832        4 822        

Sum garantier 217 333      326 155     186 315     172 708     154 958     

Total gjeld og garantiansvar 2 114 474   2 706 690  2 795 346  2 934 866  2 990 179  

Faste hele 1.000 kroner VESENTLIGE FORPLIKTELSER

Utløper 2021 2022 2023 2024

Leie av lokaler i Søebergkvartalet 2026 6 383 6 383 6 383 6 383

Leie av lokaler på Ranvik brygge 2021 3 044 0 0 0

Leie av lokaler i Kilensenteret 2026 1 193 1 193 1 193 1 193

Leie av Parketten 1 og 2 2021 997 0 0 0

Leie av Kommunehuset i Stokke (forutsatt kjøpt i 2021)

Avtale med Mosserød aldershjem om kjøp av 53 plasser (52 plasser tom. 2020) Ny avtale 4+4 år2025 55 170 55 170 55 170 55 170

Avtale med RenoNorden AS vedr. renovasjon – innhenting og  transport 2025 26 536 26 536 26 536 26 536

Avtale med Norsk Gjenvinning AS vedr.  Kastet gjenvinningsstasjon - transport og levering2023 3 919 3 919 3 919 0

Avtale med Norsk Miljø Industri AS (NMI AS) – behandling av kvist og hageavfall2024 1 694 1 694 1 694 1 694

Sum vesentlige forpliktelser 98 936       94 895       94 895       90 976       

I handlings- og økonomiplanen er utgifter knyttet til de vesentlige forpliktelsene budsjettert med like beløp for alle fire årene.

I denne handlings- og økonomiplanen er det forutsatt at kommunen kjøper kommunehuset i Stokke fra

Sandefjord kommunale Pensjonskasse.

*)   Gjennom sine eierandeler i interkommunale selskaper (IKS) og kommunale foretak (KF) har  kommunen  ansvar for sin
forholdsmessige andel av selskapenes gjeld. Gjelden betjenes av selskapene. For Sandefjord kommune gjelder dette:

Vestfold Krematorium IKS:

Kommunens eierandel er 25 % med ansvar for tilsvarende andel av gjelden.

Vestfold Vann IKS:
Kommunens økonomiske forpliktelse varierer med kommunens andel av vannforbruket. Som grunnlag for de angitte

tallene ligger en andel på 33,11 %. Økonomiplanen for VIV forutsetter låneopptak utover vedtaksfestet beløp. Det er
lagt til grunn at IKS-et får godkjent vedtektsendring på økt låneramme til 1 mrd. kr.

IKA Kongsberg IKS (Interkommunalt arkiv for Buskerud og Vestfold og Telemark IKS):
Kommunens eierandel er 7,81 % med ansvar for tilsvarende andel av gjeld.

Sør-Øst 110 IKS:
Kommunens eierandel er 9,3 %. Selskapet har en låneramme på inntil 4 mill. kr.

Vestfoldmuseene IKS:
Kommunens eierandel er 16 % med ansvar for tilsvarende andel av eventuell gjeld.

Vestfold og Telemark revisjon IKS:

Kommunens eierandel er 9,1 % med ansvar for tilsvarende andel av eventuell gjeld.
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KOMMUNENS FOND 

Under vises en oversikt over kommunens fond med saldo per 31.12.19 og med budsjettert saldo 

ved utløpet av hvert av årene fram til 2024. I henhold til økonomiforskriften inndeles 

kommunens fond i 4 grupper (beløp i 1.000-kr): 

 

 
 

Kraftfondet 

Saldo på kraftfondet er per 31.12.19 på 1.207 mill. kr. Kraftfondet er delt i et disposisjonsfond 

og et ubundet investeringsfond som vist over. Fra 2020 er det i tråd med gjeldende økonomiplan 

ikke budsjettert satt av midler for å opprettholde kraftfondets realverdi. 

 

Disposisjonsfond 
Disposisjonsfond er midler som i utgangspunktet står til fri disposisjon for kommunestyret. 

Enkelte av fondene er øremerket av kommunestyret. Kommunestyret kan fjerne øremerkingen 

etter eget ønske. Per 31.12.19 er samlet saldo 861 mill. kr, fordelt på følgende fond: 
 

Disposisjonsfond (hele 1000 kr) Saldo

Disposisjonsfondet 218 119             

Kraftfondet (andel på disposisjonsfond) 287 341             

Bufferfond kraftfondet 80 499               

Flyktningefondet 36 501               

Fond innkjøpssamarbeid i Vestfold 5 123                 

Levekårsfond 5 790                 

Disposisjonsfond til investeringer 151 688             

Disposisjonsfond - til bruk neste år 52 173               

Gang- og sykkelvei Industriveien 7 174                 

Fond Frivilligsentralen 684                    

Næringsfondet 3 239                 

Disposisjonsfond Havnevesenet 3 392                 

Fond vedr. mobil- og bredbåndsdekning (IKT) 5 706                 

Diverse mindre fond 1 071                 

Sum disposisjonsfond per 31.12.19 858 500              
 

-  Disposisjonsfondet benyttes bl.a. ved salderinger i forbindelse med årsbudsjett, økonomi-

plan og ved regnskapsgjennomgangene. Saldo ved inngangen til 2020 er 218,1 mill. kr. 

Netto tilføres disposisjonsfondet 39,5 mill. kr i 2020, slik at forutsatt saldo ved inngangen 

til 2021 er på 257,6 mill. kr. Dette benyttes i økonomiplanperioden til å delfinansiere 

Nominelle hele 1.000 kroner, saldo pr. 31/12 R B B B B B

Type fond 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fond 

Disposisjonsfond 858 500    682 142    570 359    460 887    422 207    406 754    

Bundne driftsfond 208 964    115 956    104 337    86 276      45 670      38 963      

Ubundne investeringsfond 1 042 873 1 004 340 992 690    994 220    994 740    1 004 101 

Bundne investeringsfond 19 656      19 656      19 656      19 656      19 656      19 656      

Sum fond 2 129 993 1 822 094 1 687 042 1 561 039 1 482 273 1 469 474 

Herav utgjør kraftfondet:

Disposisjonsfond 287 341    287 341    287 341    287 341    287 341    287 341    

Ubundet investeringsfond 919 453    919 453    919 453    919 453    919 453    919 453    

Sum kraftfondet 1 206 794 1 206 794 1 206 794 1 206 794 1 206 794 1 206 794 
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investeringene. Kommunestyret har i økonomireglementet (KST-sak 97/20) vedtatt som 

mål at saldo for disposisjons- og kapitalfondet ved utløpet av økonomiplanperioden ikke 

skal være lavere enn 15 mill. kr.  

- Kraftfondet er driftsdelen av fondet, og er omtalt samlet foran. 

- Bufferfond kraftfondet. For å skjerme tjenestetilbudet for negative avvik fra forutsatt 

avkastning i kraftfondet er det et mål å ha et bufferfond basert på forskjellen mellom 

forventet avkastning av porteføljen og avkastningen i nedre del av utfallsrommet innenfor 

en sannsynlighet på 95 % (Reglement for finans- og gjeldsforvaltning (KST-sak 96/20)). 

Dette fondet er "førstelinjeforsvaret" til å sikre forutsatt finansiering fra kraftfondet dersom 

fremtidig avkastning blir lavere enn budsjettert. 

- Flyktningefondet brukes til å utjevne utgifter kommunen har til flyktninger over tid. 

Kommunen mottar tilskudd per flyktning i opptil 5 år, mens utgiftene kan fordele seg over 

en lengre periode. Ved utløpet av økonomiplanperioden er fondet nesten brukt opp..  

- Fond innkjøpsavdelingen/VOIS benyttes bl.a. til å balansere utgifter og inntekter knyttet til 

Vestfold Offentlige InnkjøpsSamarbeid (VOIS) hvor Sandefjord kommune har 

sekretariatsfunksjonen. 

- Levekårsfondet: Av saldo ved inngangen til 2020 på 5,8 mill. kr, er 0,7 mill. kr disponert 

til søskenmoderasjon i SFO. 3,7 mill. kr ble vedtatt brukt ved kommunestyrets behandling 

av handlings- og økonomiplanen. Resten er foreløpig ikke disponert i budsjettet. 

- Disposisjonsfond til investeringer gjelder forskjøvne investeringer fra 2019 til 2020. 

Midlene er budsjettert brukt til formålene i 2020. 

- Disposisjonsfond til bruk neste år er midler satt av i regnskapet for 2019 som disponeres i 

2020 til ulike prosjekter. 

- Gang og sykkelvei Industriveien gjelder avsatte midler fra 2013 fra en meravkastning på 

Kraftfondet. Midlene skal benyttes til gang- og sykkelveien langs Industriveien som har 

blitt utsatt over lengre tid. 

- Frivilligsentralen. Sandefjord kommune fører regnskap for frivilligsentralen. ”Overskudd” 

i regnskapet settes av på et fond som skal benyttes til utskifting av biler.  

- Disposisjonsfond Havnevesenet skal dekke fornyelse og vedlikehold av småbåthavner. 

- Fond vedr. mobil og bredbåndsdekning. Gjelder avsetninger gjort i flere omganger til å 

bedre mobil- og bredbåndsdekningen i kommunen.  

- Diverse mindre fond gjelder en rekke mindre fond som er avsatt til særskilte prosjekter og 

formål. 

 

Bundne driftsfond 

Bundne driftsfond består av midler som etter lov, forskrift eller bestemt av eventuell giver er 

øremerket for bestemte formål. Per 31.12.19 utgjør bundne driftsfond 209 mill. kr. 
 

Fond Saldo

Selvkostfond VARSF, regulering, byggesak og oppmåling 98 446               

Havnefondet 29 445               

Innskudd småbåthavner 337                    

Museumsfondet 281                    

Tapsfond formidlingslån 4 171                 

Øremerkede statstilskudd avsatt i 2018 61 367               

Diverse gavefond 6 512                 

Diverse prosjektmidler og tilskuddsmidler 8 405                 

Sum fond per 31.12.19 208 964              
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- Selvkostfond VARSF, regulering, byggesak og oppmåling balanserer utgifter og inntekter 

knyttet til selvkostområdene de enkelte år (VARSF: vann, avløp, renovasjon, septik og 

feiing). 

- Havnefondet benyttes til å balansere driftsutgifter og -inntekter knyttet til havnekassen. 

Avgifter som kommunen krever inn etter havneloven, kan bare benyttes til havneformål. 

Det er planlagt flere store prosjekter i kommende økonomiplanperiode, og fondet viser en 

netto ved utløpet av økonomiplanperioden på ca. 22,3 mill. kr. 

- Museumsfondet består av donasjoner som disponeres av museumsstyret. 

- Tapsfond formidlingslån er tilskuddsmidler fra Husbanken som kommunen kan holde 

tilbake for å dekke eventuelle tap på lån gitt etter 1996. 

- Øremerkede statstilskudd. Disse midlene er budsjettert brukt til formålene i 2020. 

- Diverse gavefond består av pengegaver gitt til helse-, sosial- og omsorgsformål og skole- 

og barnehageformål. 

- Diverse prosjektmidler består av 25 større og mindre fond, og gjelder hovedsakelig 

tilskuddsmidler der bruken av ulike grunner må forskyves fra ett år til et annet.  

 

Ubundne investeringsfond 

Dette er frie midler som kun kan benyttes til investeringsformål. Per 31.12.19 er samlet saldo 

1.042,8 mill. kr, fordelt på følgende fond: 

 

Fond Saldo

Kapitalfondet 28 339               

Tomtefondet 28 804               

Boligfondet 27 703               

Fond vedr. prosjekter overført fra 2019 38 000               

Diverse mindre prosjekter 575                    

Kraftfondet 919 453             

Sum fond per 31.12.19 1 042 874           
 

- Kapitalfondet benyttes i hovedsak til delfinansiering av investeringer i budsjettet. Se for 

øvrig eget bilag vedr. dette fondet. 

- Tomtefondet brukes til å saldere tomtefeltregnskapet.  Budsjettert saldo ved utløpet av 2024 

er på ca. 27,5 mill. kr. 

- Boligfondet fungerer primært til å mellomfinansiere perioder mellom kjøp og salg av 

kommunale boliger. 

- Fond vedr. prosjekter overført fra 2019 gjelder. utsatte investeringsprosjekter fra 

regnskapet for 2019. 

- Diverse mindre prosjekter gjelder bl.a. avsatte midler til utvikling av Kodal sentrum mm. 

- Kraftfondet er den delen av fondet som er å anse som et ubundet investeringsfond. 

 

Bundne investeringsfond 

Når kapitalinntekter til bestemte formål ikke fullt ut medgår til dekning av utgifter/utbetalinger 

på investeringsregnskapet for det året de inntektsføres, må disse avsettes. Dette kan f.eks. gjelde 

øremerkede investeringstilskudd. Avsetning foretas i så fall til bundne investeringsfond. Bruk 

av slike avsetninger kan kun skje til det formål de opprinnelige inntektene var forutsatt nyttet 

til, dersom ikke annet angis av det eksterne organ som har foretatt øremerkingen. 
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Per 31.12.19 utgjør bundne investeringsfond 19,7 mill. kr, og består av følgende fond: 

 

Fond Saldo

Fond til innfrielse av startlån 11 251               

Fond vedr Yxeney 1 563                 

Fond til sykkelbyen 1 556                 

Ishall Bugården (tippemidler 2017) 147                    

Brann og alarmtiltak kirka - (Andebu) 288                    

Engeveien - oppstart - tilskudd (Stokke) 1 582                 

Naturbarnehage Melsom 4810 (Stokke) 237                    

Vei sentrum øst (Stokke) 680                    

Avløpsanlegg sentrum øst (Stokke) 923                    

Vannanlegg sentrum øst (Stokke) 928                    

Områdelekeplass Lilleborg terrasse (Stokke) 300                    

Tilfluktsromsfondet 69                      

Diverse mindre fond 132                    

Sum fond per 31.12.19 19 656                
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DISPOSISJONSFONDET
(nominelle, hele tusen kroner)

Saldo pr. 01.01.2020 218 119       

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -39 963         

Kst.sak 21/20 Konsekv. av koronasituasjonen for bygge- og anleggsbransjen -28 700         

Kst.sak 39/20 Konsekv. av koronasituasjonen - ytterligere tiltak -10 120         

1. tertial 2020: Saldering -19 207         

2. tertial 2020: Saldering 60 785          

Netto vedr. "Investeringsprosjekter" ---> -37 205         

Netto vedr. "Diverse kapitalformål" ---> -                   

Kst.sak 46/20 Regnskap og årsberetning 2019 75 908          

Diverse mindre fond overført disposisjonsfondet 827               

Netto vedr. driftsregnskapet ---> 76 735          

Netto avsetning til disp.fondet 39 530          

Saldo pr. 31.12.2020 257 649       

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -101 544       

Netto bruk av disp.fondet ---> -101 544       

Saldo pr. 31.12.2021 156 105       

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -101 552       

Netto bruk av disp.fondet ---> -101 552       

Saldo pr. 31.12.2022 54 553         

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -31 435         

Netto bruk av disp.fondet ---> -31 435         

Saldo pr. 31.12.2023 23 118         

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -8 235           

Netto bruk av disp.fondet ---> -8 235           

Saldo pr. 31.12.2024 14 883         

"Generell finansiering av investeringsprosjekter" 2021 2022 2023 2024

uttrykt i 1.000 2021-kr 101 544       99 561         30 214         7 760           
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KAPITALFONDET
(nominelle, hele tusen kroner)

Saldo pr. 01.01.2020 28 339          

Tilbakebetalt forskuttering mva for IL Runar 1 641            

Tilbakebetalt forskuttering spillemidler fra Andebu IL 1 090            

Tilbakebetalt forskuttering spillemidler fra IL Runar 4 200            

Fra salg av diverse tomter 200               

KST-sak 66/19 Endring i organisering, eierskap og kapital - Greve Biogass -13 089         

Salg av Tassebekkveien, tidl. bolig for enslige mindreårige (KST-sak /20) 3 000            

Salg av festetomter (KST-sak /20) 311               

2. tertial - salg av festetomter (KST sak /20) 500               

Netto vedr. "Diverse kapitalformål" ---> -2 147           

Generell finansiering av investeringsprosjekter:

Netto vedr. "Investeringsprosjekter" ---> -                   

Netto bruk av kapitalfondet -2 147           

Saldo pr. 31.12.2020 26 192         

Tilbekebetalt forskuttering spillemidler til skatepark 800              

Fra salg av diverse tomter 200              

Salg av eiendommer 10 000         

Generell finansiering av investeringsprosjekter -21 000         

Netto bruk av kapitalfondet ---> -10 000         

Saldo pr. 31.12.2021 16 192         

Fra salg av diverse tomter 204               

Salg av eiendommer 10 200          

Generell finansiering av investeringsprosjekter -8 160           

Netto avsetning til kapitalfondet ---> 2 244            

Saldo pr. 31.12.2022 18 436         

Fra salg av diverse tomter 208               

Salg av eiendommer 10 404          

Generell finansiering av investeringsprosjekter -9 572           

Netto avsetning til kapitalfondet ---> 1 040            

Saldo pr. 31.12.2023 19 476         

Fra salg av diverse tomter 212               

Salg av eiendommer 10 612          

Generell finansiering av investeringsprosjekter -1 463           

Netto avsetning til kapitalfondet ---> 9 361            

Saldo pr. 31.12.2024 28 837         

"Generell finansiering av investeringsprosjekter" 2021 2022 2023 2024

uttrykt i 1.000 2021-kr 21 000         8 000           9 200           1 379           



158 Bilag 3

Sats Sats Økning i
2020 2021 prosent

Skolefritidsordningen (SFO)
5 dager morgen-/ettermiddagstilbud 2 935,00 3 040,00 3,6 %
3 ettermiddager og 5 morgener 2 060,00 2 130,00 3,4 %
3 dager morgen-/ettermiddagstilbud 1 905,00 1 970,00 3,4 %
2 ettermiddager og 5 morgener 1 845,00 1 910,00 3,5 %
2 dager morgen-/ettermiddagstilbud 1 615,00 1 670,00 3,4 %
5 dager morgentilbud 380,00 395,00 3,9 %
Enkeltdag 295,00 305,00 3,4 %

Det betales for 11 terminer i løpet av et skoleår

Det finnes ordninger for søskenmoderasjon og redusert betaling for foreldre med liten betalingsevne.

SFO-tilbud for elever på 5.-7. med nedsatt funksjonsevne er gratis

Leirskoleundervisning

Per gruppe med inntil 27,5 timers undervisning Knattholmen 22 704,00 23 500,00 3,5 %

Barnehage
Fulltidsplass månedspris f.o.m. 1/1-2020 3 135,00 3 230,00 3,0 %
Tillegg for red. plass innenfor den enkelt barnehages åpningstid 170,00 175,00 2,9 %

Det betales for 11 måneder, slik at juli er betalingsfri. 

Det finnes ordninger for søskenmoderasjon og redusert betaling for foreldre med liten betalingsevne.

Mat på bo- og aktivitetssentere

Middag, liten porsjon ved lev. til hjemmeboende med vedtak 60,00 62,00 3,3 %

Middag, liten porsjon ved salg i kafeteria 77,00 77,00 0,0 %

Middag, ordinær porsjon ved salg i kafeteria 95,00 98,00 3,2 %

Det betales særskilt for dessert

BETALINGSSATSER

Kunnskap, barn og unge

Helse,  sosial og omsorg

Følgende satser er økt med budsjettert konsumprisvekst 3,5 % fra 2020 til 2021: 

 Salg av «kaldmat» og dessert i bo- og aktivitetssentrene og eventuelt salg i institusjonene. 

 Andre gebyrer og betalingssatser i kommunalområdet for helse, sosial og omsorg hvor 

disse ikke er regulert gjennom særskilte avtaler og eller kreves inn i.h.t. regning. 

 

Flere inntektsposter baseres på maksimalpris gitt i forskrifter sentralt, eventuelt med lokale 

vedtak om tilpasninger. Dette gjelder bl.a.: 

 Egenbetaling i alders- og sykehjem og rusinstitusjoner 

 Egenbetaling i hjemmetjenesten 

 Egenandeler for legetjenester 

 

Egenbetaling for langtidsopphold skal ikke overstige kommunens reelle kostnad per plass. 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon er i Sandefjord gjennomsnittlig budsjettert med 3505 

kr per døgn for 2021 
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Sats Sats Økning i
2020 2021 prosent

Egenbetaling for hjemmehjelp

Timesats:

Brukere med inntekt mellom 0 - 2 G 88,00 91,00 3,4 %

Brukere med inntekt mellom 2 - 3 G 126,00 130,00 3,2 %

Brukere med inntekt mellom 3 - 4 G 206,00 213,00 3,4 %

Brukere med inntekt mellom 4 - 5 G 306,00 316,00 3,3 %

Brukere med inntekt  5 G og over 354,00 349,00 -1,4 %

Månedspris abonnement (6 timer og mer):

Brukere med inntekt mellom 0 - 2 G 210,00 210,00 * 0,0 %

Brukere med inntekt mellom 2 - 3 G 756,00 780,00 3,2 %

Brukere med inntekt mellom 3 - 4 G 1 236,00 1 278,00 3,4 %

Brukere med inntekt mellom 4 - 5 G 1 836,00 1 896,00 3,3 %

Brukere med inntekt  5 G og over 2 124,00 2 094,00 -1,4 %

* Denne er endret etter rådmannens forslag til HØP som følge av en korrigering i statsbudsjettet (endret fra 215).

Månedspris abonnement 0-2 G er basert på maksimalpris fra statsbudsjettet.

G = Grunnbeløpet i folketrygden

Egenbetaling for trygghetsalarmer

Månedspris:

Brukere med inntekt mellom 0 - 2 G 0,00 0,00

Brukere med inntekt mellom 2 - 3 G 428,00 443,00 3,5 %

Brukere med inntekt mellom 3 - 4 G 526,00 544,00 3,4 %

Brukere med inntekt mellom 4 - 5 G 628,00 650,00 3,5 %

Brukere med inntekt  5 G og over 672,00 695,00 3,4 %

Andre satser

Korttidsopphold institusjon, pris per døgn 170,00 175,00 2,9 %

Opphold på dagsenter, pris per dag 90,00 95,00 5,6 %

Egenbetaling for opphold i korttidsleilighet, pris per døgn 165,00 170,00 3,0 %
Ved lengre opphold i korttidsleilighet kan rådmannen fastsette annen 

betaling.

Bibliotek

Purregebyr voksne 50,00 52,00 4,0 %

Purregebyr barn 20,00 20,00 0,0 %

Ved purring utover 1. gang dobles gebyret

Kulturskolen
(Betalingssats per semester)
Kulturskoleundervisning 1 860,00 1 925,00 3,5 %
Orkester/samspill 620,00 640,00 3,2 %
Kor 820,00 850,00 3,7 %
Utvidet spilletid 3 400,00 3 520,00 3,5 %
Instrumentleie 410,00 425,00 3,7 %
Andre kurs/tilbud prissettes etter faktisk kostnad

Kultur, idrett og fritid
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Sats Sats Økning i
2020 2021 prosent

Park, idrett og friluftsliv

Sandefjord svømmehall:

Enkeltbillett barn 35,00 36,00 2,9 %

Enkeltbillett voksen 80,00 83,00 3,8 %

Månedskort barn 210,00 216,00 2,9 %

Måneskort voksen 480,00 498,00 3,8 %

Årskort barn 1 575,00 1 620,00 2,9 %

Årskort vosken 3 600,00 3 735,00 3,8 %

Svømmehallen i Andebu administreres av Andebu ung.skole

Publikums tilbud i svømmehallen på Bokemoa administreres av Stokke IL

Festeavgift gravsted 220,00 250,00 13,6 %

Avgift på kremasjon 2 173,00 2 250,00 3,5 %

Parkeringsavgift per time 17,00 * 17,00 0,0 %

For plassene Brygga, Rådhuset, Mølllers gt,

Langes gt Jernbaneplassen og Havnetorget 17,00 * 17,00 0,0 %

Dagparkering 51,00 * 51,00 0,0 %

Dagparkering parkeringshus 57,00 * 57,00 0,0 %

Parkeringsavgift per time - Strandpromenaden 12,00 * 12,00 0,0 %

Parkeringsavgift per time - Park syd 12,00 * 12,00 0,0 %

Dagparkering - Park syd 30,00 * 30,00 0,0 %

Parkeringsavgift per time - Sykehustomta 12,00 * 12,00 0,0 %

Dagparkering - Sykehustomta 36,00 * 36,00 0,0 %

Parkeringsavgift per time - "Trekant" Peder Castbergsgate 12,00 * 12,00 0,0 %

Dagparkering - "Trekant" Peder Castbergsgate 20,00 * 20,00 0,0 %

Parkeringsavgift per time - Esso tomta 12,00 * 12,00 0,0 %

Dagparkering - Esso tomta 30,00 * 30,00 0,0 %

Parkeringsavgift per time - "Sukkertoppen" 12,00 * 12,00 0,0 %

Dagparkering - "Sukkertoppen" 20,00 * 20,00 0,0 %

Boligsoneparkering - månedskort 250,00 * 250,00 0,0 %

Frikjøpsbeløp for manglende parkering ved nybygg 140 700,00 145 600,00 3,5 %

Utleie av småbåtplasser - ekspempel 3,5 meter 4 570,00 4 730,00 3,5 %

Torgavgifter per plass/år 8 410,00 8 700,00 3,4 %

Torgavgifter dagleie per plass 390,00 404,00 3,6 %

Avgift for utrykning til unødige og blinde alarmer 8 790,00 * 9 100,00 3,5 %

Selvkostområder:

Behandlingsgebyrene for byggesaksbehandling 6,3 %

Behandlingsgebyrene oppmåling -8,0 %

Behandlingsgebyrene for reguleringsplaner 2,7 %

Behandlingsgebyrene for eiereseksjonering -8,0 %

Årsgebyr feiing og tilsyn bolig 237,50 * 250,00 * 5,3 %

Årsgebyr feiing og tilsyn hytte 118,50 * 125,00 * 5,5 %

Årsavgift VAR samlet for standardabonnent 9 126,25 * 9 400,00 * 3,0 %

Årsavgift vann for standard abonnent 2 723,75 * 2 740,00 * 0,6 %

Årsavgift avløp for standard abonnent 3 752,50 * 3 720,00 * -0,9 %

Årsavgift renovasjon for standard abonnent 2 650,00 * 2 940,00 * 10,9 %

Salg av sekker (per stykk) 50,00 * 70,00 * 40,0 %

Tilknytningsavgifter vann pr m2 93,00 * 96,00 * 3,2 %

Tilknytningsavgifter avløp pr m2 119,50 * 124,00 * 3,8 %

Slamavgift:

Fast pris alle abonnenter 913,75 * 818,75 * -10,4 %

Variabel pris alle abonnenter per m3 361,25 * 325,00 * -10,0 %

Miljø- og plansaker
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Sats Sats Økning i
2020 2021 prosent

Avgiftssatser på Kastet Gjenvinningsstasjon:

Levering av kvist og hageavfall for husholdningsabonnenter 0,00 * * 0,0 %

Levering av kvist og hageavfall - lastebil og container - per 10 m3 392,00 * 406,00 * 3,6 %

Levering av stubb og røtter - per m3 355,00 * 367,00 * 3,4 %

Levering av sand og stein - rene masser- per m3 - kun bilhenger 129,00 * 134,00 * 3,9 %

Levering av masser fra oppussing (gips, leire, flis blandet) - per m3 500,00 * 518,00 * 3,6 %

Levering av sortert avfall - fra husholdning 0,00 * * 0,0 %

Levering bildekk med og uten felg, per stk 30,00 * 31,00 * 3,3 %

Restavfall per kg 1,85 * 2,60 * 40,5 %

Restavfall per 100 liters sekk 50,00 * 70,00 * 40,0 %

*) Merverdiavgiftspliktig - prisen er inklusiv merverdiavgift

Satser for utleie av møterom i  rådhuset - eksempel kommunestyresalen 1 749,00 1 796,00 2,7 %

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i medhold av lov av 17. 

desember 1976 nr.100 om renter ved forsinket betaling m.m. Ved varsling 

påløper gebyr i medhold av lov av 13. mai 1988 nr. 26 (Inkassoloven).
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KOSTRA – Nøkkeltall 20191 
 

Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne velferdstjenester, og nøkkeltall fra 

KOSTRA kan blant annet brukes til å identifisere tjenesteområder med tanke på eventuelle 

omdisponeringer av ressursinnsatsen i Sandefjord kommune. KOSTRA deler kommunene inn 

i 16 ulike grupper, og Sandefjord inngår i KOSTRA-gruppe 13. Her sammenlignes Sandefjord 

med KOSTRA-gruppe 13 (heretter kalt G13), "Store kommuner utenom de fire største byene". 

 

Sandefjords samlede netto driftsutgifter var i 2019 på 3.558,5 mill. kr. Dette tilsvarer 55.808 kr 

per innbygger (63 764 innbyggere), mens G13 hadde 58.651 kr per innbygger. 

 

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.  

 

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 

tjenestemottakere.  

 

Tabellen nedenfor viser netto driftsutgifter per innbygger i angitt målgruppe for Sandefjord og 

G13 for de ulike tjenesteområdene. I tillegg vises Sandefjords mer-/mindreutgifter totalt i 

forhold til G132: 

 

 
 

                                                 
1  Reviderte KOSTRA-tall per 15.06.20. Tall presentert i rammesaken var basert på foreløpige tall per 15.03.20. 
2  Sandefjords utgifter per innbygger i målgruppen minus tilsvarende utgift per innbygger i G13, multiplisert med 

antall innbyggere i Sandefjords målgruppe. 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe
NDU 2019 / innb. Mer-/mindreutg. Målgruppe

Mer-/ i Sfj. (mill. kr) 2019

Tjenesteområde Sfj. G13 min.utg. 2019 2018 2017 Alder

Barnehage 148 011 160 003 -11 992 -40,7 -28,3 -17,9 1-5 år

Grunnskole 109 286 111 156 -1 870 -4,0 14,5 -16,3 6-15 år*

Pleie og omsorg 119 484 121 663 -2 178 -23,3 -27,8 -0,1 67 år +

Sosialtjenesten 4 663 4 568 95 3,6 -7,0 -7,4 20-66 år

Barnevern 9 165 10 226 -1 060 -14,0 -8,7 -3,0 0-17 år

Kommunehelse 2 250 2 717 -467 -29,8 -25,2 -17,0 Alle

Administrasjon og styring 3 803 4 387 -584 -37,3 -18,5 20,2 Alle

Delsum 1 -145,4 -101,0 -41,7

Kultur 1 878 2 406 -528 -33,7 -30,7 -32,5 Alle

Kirke 573 606 -33 -2,1 -4,1 -3,0 Alle

Tekniske tjenester 1 375 2 274 -899 -57,3 -59,3 -38,1 Alle

Øvrige tjenester 59 -169 227 14,5 5,4 10,0 Alle

Delsum 2 -78,6 -88,8 -63,6

Sum alle tjenester -223,9 -189,7 -105,3

* 6-9 år for SFO og over 15 år for voksenopplæring.
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Tabellen viser at Sandefjord i 2019 samlet brukte 223,9 mill. kr mindre enn kommunen ville 

brukt dersom utgiftene per innbygger i de angitte målgruppene hadde vært som i G13. 

Rammetilskuddets kostnadsnøkkel (objektive kriterier) angir en forventning om at utgiftene i 

Sandefjord ville ligge om lag 28 mill. kr over snittet for G13 (tilsvarende 0,78 %). 

 

Kommentarer til de enkelte tjenesteområder 
 

Barnehage 

Sandefjords netto driftsutgifter til barnehage var i 2019 501,9 mill. kr. Sandefjords samlede 

utgifter til barnehage ligger 66,9 mill. kr lavere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi, mens 

objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en mindreutgift på 54,1 

mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 12,7 mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier. Hovedårsaken 

til forventningen om lave utgifter i Sandefjord er at kommunen har 5 % færre innbyggere 1-5 

år enn G13. 

 

Sandefjords utgifter ligger 40,7 mill. kr lavere enn utgiftene per innbygger 1-5 år i G13 skulle 

tilsi (jf. tabellen). Halve differansen kan forklares med lav dekningsgrad da Sandefjord har en 

lavere andel barn i alderen 1-5 år som går i barnehage (89,6 % i Sandefjord mot 92,4 % i G13).  

 

Begge målemetodene over tilsier at Sandefjord drifter sine barnehager med relativt lave 

kostnader.  

 

Grunnskole 

Sandefjords netto driftsutgifter til grunnskole var i 2019 847,7 mill. kr. Sandefjords samlede 

utgifter til grunnskole ligger 34,1 mill. kr lavere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi, 

mens objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en mindreutgift 

på 30,5 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 3,7 mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier. 

Hovedårsaken til forventningen om lavere utgifter i Sandefjord er at kommunen har 4 % færre 

innbyggere 6-15 år enn G13. 

 

Sandefjords utgifter ligger 4,0 mill. kr lavere enn utgiftene per innbygger 6-15 år i G13 skulle 

tilsi (jf. tabellen). Sandefjords mindreutgifter er primært knyttet til SFO og skolelokaler, mens 

utgifter til grunnskoleundervisning, og til dels også voksenopplæring, ligger noe høyere enn i 

G13. 

 

Målemetodene over antyder at Sandefjord drifter grunnskolen med kostnader som ligger 3,7-

4,0 mill. kr lavere enn G13.  

 

Verken kostnadsnøkkelen eller andel innbyggere 6-15 år fanger opp variasjoner knyttet til ulike 

andeler av 6-15-åringene som går i statlige og private skoler. Sandefjords andel innbyggere 6-

15 år som går i kommunal grunnskole utgjør 92,7 % mot 94,8 % i G13. Målt for denne gruppen 

ligger Sandefjords utgifter 16,1 mill. kr (1,9 %) høyere enn hva utgiftene i G13 skulle tilsi. 

 

Pleie og omsorg 

Sandefjords netto driftsutgifter til pleie og omsorg var i 2019 1.276 mill. kr. Sandefjords 

samlede utgifter til pleie og omsorg ligger 82,5 mill. kr høyere enn utgift per innbygger i G13 

skulle tilsi, mens objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en 

merutgift på 84,9 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 2,4 mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier.  

Hovedårsaken til forventningen om høye utgifter i Sandefjord er at kommunen har 9 % flere 

innbyggere som er 67 år eller eldre enn G13. 
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Sandefjords utgifter ligger 23,3 mill. kr lavere enn utgiftene per innbygger 67 år og over i G13 

skulle tilsi (jf. tabellen).  

 

Begge målemetodene over tilsier at Sandefjords utgifter til pleie og omsorg ligger lavere enn 

gjennomsnittet i G13. Med utgangspunkt i utgift per innbygger 67 år og over så bruker 

Sandefjord 18,7 mill. kr mer til hjemmeboende enn G13, mens utgiftene til pleie i institusjon 

ligger 7,8 mill. kr under G13 (Sandefjord har i tillegg 17,7 mill. kr lavere utgifter til 

institusjonslokaler). Sandefjords lave utgifter til pleie i institusjon skyldes få plasser, men 

utgiftene per plass er høye. "Pleie og omsorg" omfatter i tillegg akutthjelp og aktiviserings- og 

servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Til disse tjenestene 

bruker Sandefjord netto 16,5 mill. kr mindre enn G13. 

 

Sosialtjenesten 

Sandefjords netto driftsutgifter til sosialtjenesten var i 2019 178 mill. kr. Sandefjords samlede 

utgifter til sosialtjenesten ligger 1,8 mill. kr høyere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi, 

mens objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en merutgift på 

20,7 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 19,0 mill. kr lavere enn forventet i forhold til hva objektive 

kriterier tilsier. Hovedårsaken til forventningen om høye utgifter i Sandefjord er at kommunen 

har relativt mange uføre, aleneboende 30-66 år og arbeidsledige i forhold til G13. 

 

Sandefjords utgifter til sosialtjenesten ligger 3,6 mill. kr høyere enn utgiftene per innbygger 20-

66 år i G13 skulle tilsi (jf. tabellen). Bak dette beløpet ligger 29,1 mill. kr høyere utgifter til 

økonomisk sosialhjelp, mens utgiftene til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, til 

personer med rusproblemer og til kvalifiseringsordningen ligger 25,5 mill. kr lavere enn 

utgiftene per innbygger 20-66 år i G13 tilsier. I motsetning til kostnadsnøkkelen, fanger ikke 

målgruppen 20-66 år opp ulikheter i strukturelle og sosiale forhold mellom kommunen og G13. 

 

Begge målemetodene over tilsier at Sandefjords utgifter til sosialtjenesten ligger fra 3,6 mill. 

kr høyere til 19,0 mill. kr lavere enn utgiftsnivået i G13 tilsier. Rådmannen har ikke grunnlag 

for å beregne forventede utgifter basert på objektive kriterier for sosialtjenestens ulike 

deltjenester. 

 

Barnevern 

Sandefjords netto driftsutgifter til barnevern var i 2019 121 mill. kr. Sandefjords samlede 

utgifter til barnevern ligger 19,0 mill. kr lavere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi, mens 

objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en merutgift på 6,5 

mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 25,5 mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier. Hovedårsaken 

til forventningen om høyere utgifter i Sandefjord er primært at kommunen har flere barn 0-15 

år med enslig forsørger og flere personer med lav inntekt enn G13. 

 

Sandefjords utgifter ligger 14,0 mill. kr lavere enn utgiftene per innbygger 0-17 år i G13 skulle 

tilsi (jf. tabellen). Sandefjord har 4 % færre innbyggere 0-17 år enn snittet i G13 skulle tilsi. 

 

Utgiftene til ordinær drift av barnevernstjenesten ligger generelt sett lavt i Sandefjord. 

Sandefjord har også lave utgifter til barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet. 

Utgiftene til barnevernstiltak når barnet er plassert av kommunen er imidlertid relativt høye. 
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Kommunehelse 

Sandefjords netto driftsutgifter til kommunehelse var i 2019 143,4 mill. kr. Sandefjords samlede 

utgifter til kommunehelse ligger 29,8 mill. kr lavere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi 

(jf. tabellen), mens objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en 

merutgift på 1,6 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 31,4 mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier. 

Hovedårsaken til forventningen om høyere utgifter i Sandefjord er at kommunen har flere 

innbyggere 67 år og over enn G13. 

 

Nivået på Sandefjords utgifter til helsestasjons- og skolehelsetjeneste er 6,2 mill. kr lavere enn 

i G13. Kommunens mindreutgifter knyttet til diagnose, behandling og re-/habilitering er 17,0 

mill. kr lavere og annet forebyggende helsearbeid er 6,5 mill. kr lavere. 

 

Administrasjon og styring 

Sandefjords netto driftsutgifter til administrasjon og styring var i 2019 242,5 mill. kr. 

Sandefjords samlede utgifter til administrasjon og styring ligger 37,3 mill. kr lavere enn utgift 

per innbygger i G13 skulle tilsi (jf. tabellen), mens objektive kriterier (rammetilskuddets 

utgiftsutjevning) tilsier isolert sett en mindreutgift på 2,6 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 34,7 

mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier. 

 

Kommunens mindreutgifter på 37,3 mill.kr fordeler seg på politisk styring (2,7 mill. kr), 

kontroll og revisjon (1,1 mill. kr), administrasjonslokaler (12,2 mill.kr), forvaltningsutgifter i 

eiendomsforvaltningen (9,3 mill. kr) og administrasjon (11,9 mill. kr). KOSTRAs 

administrasjon består av administrativ ledelse, store deler av sentraladministrasjonen, 

fellesfunksjoner og fellesutgifter.  

 

Sandefjords utgifter til administrasjon ligger lavere enn både kostnadsnøkkelen og utgiftene per 

innbygger tilsier. Kommunens utgifter i forhold til G13 er redusert vesentlig fra 2017 til 2019 

(fra merutgifter på 20,2 mill. kr i 2017 til mindreutgifter på 18,5 mill. kr i 2018 og 

mindreutgifter i 2019 på 37,3 mill. kr). Deler av dette antas å være relatert til mottak og 

anvendelse av tilskuddsmidler av reformstøttemidler i forbindelse med kommunesammen-

slåinger. 
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Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 075/20 - Rammer for handlings- 

og økonomiplan 2021-2024: 

Vedtak: 

1. Videre arbeid med handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 baseres på forutsetninger 

som angitt i vedlegg 1. 

  

 Oppfølging: 

Fulgt opp i handlings- og økonomiplan 2021-2024. 

 

2. Skatt på formue og inntekt til kommunen kreves inn etter maksimalsatser. 

 Oppfølging: 

Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2021-2024. 

 

Med følgende endringer til pkt. 1: 

 

1. Regjeringspartiene og FRP har blitt enige om at kommuneproposisjonen for 2021. Der 

fremkommer bl.a.: Kommunesektoren skal være trygge på at staten tar ansvar som følge 

av Covid-19 utbruddet. Pr. i dag er det stor usikkerhet om de økonomiske følgene for vår 

kommune vedrørende Corona-utbruddet. Vi foreslår derfor at i gjennomfører en 

tverrpolitisk samling inkludert administrasjonen og tillitsvalgte utpå høsten når vi har 

mye mer av klarhet rundt situasjonen.  

 Oppfølging: 

Fellesmøte er planlagt 10. nov kl. 15-18. 

 

 

2. Utover dette vil vi allerede nå gi følgende føringer i tillegg til rådmannens forslag: 

 

a.  Det legges frem en oversikt over kommunens eiendommer, bygg og eiendeler som kan 

vurderes solgt. Oversikt over byggings- og eiendomsmasse vedlegges saken. 

 Oppfølging: 

Det legges frem infosak om eiendomsmassen i MP-utvalget 25. nov. og formannskapet 

30. nov. 

 

b. Det videre arbeid med planlegging av ny barneskole på Vesterøya innrettes som et 

byggeprosjekt i offentlig-privat samarbeid. Administrasjonen kontakter/inviterer 

entreprenører/leverandører til et slikt prosjekt. Muligheter, kostnader og 

resultat/konklusjon. Sak legges frem før budsjettbehandlingen i desember 2020 

 Oppfølging: 

Det legges frem sak om OPS til MP-utvalg 25. nov og FSK 30. nov. 

 

c. Kommunale avgifter/tjenester/gebyrer reguleres i henhold til KPI-indeksen. (Ikke 

selvkostområdene).  
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 Oppfølging: 

 Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2021-2024, med unntak for festeavgift 

gravsteder som øker med 13,6 % (innsparingstiltak forutsatt i rammesaken) og 

parkeringsavgiftene som holdes uendret. 

 

d. Som forebyggende tiltak mot utenforskap, kriminalitet og rus blant unge, bes det om en 

sak med forsterket innsats for barn og ungdom. Miljøarbeidere i skolen kan være et 

eksempel. Sak legges frem til politisk behandling oktober 2020.  

 Oppfølging: 

Det legges frem sak for formannskapet 17. nov 2020. 

 

e. Det gjøres en vurdering av hvordan vi kan redusere sosialhjelputgiftene, fortrinnsvis ved 

å benytte eksisterende virkemidler. Aktivitetsplikten for ungdom som mottar sosialhjelp, 

skal forsterkes for å motivere og påvirke mottakerne av denne til å komme seg ut av en 

vanskelig livssituasjon. Sak legges frem før budsjettbehandlingen i november 2020.  

 Oppfølging: 

 Det legges frem sak parallelt med handlings- og økonomiplan 2021-2024. 

 

f. Det legges frem en sak i september 2020, hvor kommunens samlede arealbehov vurderes 

i forhold til de erfaringer man har gjort i tiden med hjemmekontor/flexikontor. Er det 

mulig å reduseres arealbehovet?  

 Oppfølging: 

ADU-sak 022/20 – Erfaringer med hjemme-/flexikontor i koronaperioden (til FSK/KST) 

Arealdelen av saken fremlegges som infosak om eiendomsmassen (se punkt a). 

  

g. Det legges frem en sak i samarbeid med Pensjonskassen som belyser muligheten for salg 

av Stokke Rådhus. Saken skal legges frem med forutsetning om at arbeidsplasser, 

bibliotek og artotek opprettholdes i Stokke sentrum, sak legges frem høsten 2020.  

 Oppfølging: 

Det legges frem sak om kommunehuset i Stokke i parallelt med handlings- og 

økonomiplan 2021-2024. 

 

h. Servicetorgene evalueres i forhold til aktivitet og nytte, sak legges frem høsten 2020..  

 Oppfølging: 

Kartlegging og evaluering av tjenestene er igangsatt og det legges frem en sak til 

folkevalgt behandling i løpet av november 2020.  

 

i. Skole- og barnehagestruktursaken opprettholder fremdrift som allerede vedtatt i budsjett 

for 2020. Det skal legges til rette for at minst en ny skole bygges i hver 

budsjett/økonomiplanperiode.  

 Oppfølging: 

 Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
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j. Det gjøres en streng vurdering av om utredningsbehov kan foretas av egne ansatte for å 

redusere konsulenthonorarer.  

 Oppfølging: 

 Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2021-2024. 

 

k. Det legges frem en sak høsten 2020 som vurderer Lunden-eiendommens fremtid.  

 Oppfølging: 

 Lunden-eiendommens fremtid svares ut i sak om eiendomsmassen (se punkt a). 

 

l. Det legges frem en sak høsten 2020 som viser fremdrift og mulig regulering av Fokserød 

vest (pukkverk).  

 Oppfølging: 

Det legges frem egen sak om dette til MP-utvalget 25. nov. 

 

m. Det legges frem en oversikt høsten 2020 om de ulike økonomiske tilskudd kommunen 

bidrar med. Med unntak av den faste tilskuddsordningen i kultur, idrett og fritid, og HSO.  

 Oppfølging: 

 KST-sak 095/20 – Orientering om tilskudd fra Sandefjord kommune, behandlet 20/10-

2020. KST-vedtak: «Saken tas til orientering».  

 

 

I tillegg er de fire partiene enige om følgende: 

  

1. I tillegg til rådmannens forslag: Sykehjemsprosjektet på Nygård gjennomføres med 

tilvalgene 2, 3, 4 og 6 i nytt bygg, og tilvalgene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 for oppgradering i 

eksisterende bygg på Nygård. Dette gjøres innenfor totalrammen, slik at 

sikkerhetsmarginen reduseres. Det innebærer en viss risiko, og det kan bety en ekstra 

bevilling på et senere tidspunkt. 

 Oppfølging: 

Vedtatt tilleggsvalg er innarbeidet i kontrakt med Veidekke AS. Det gjøres løpende 

vurdering av risiko knyttet til økonomi, fremdrift og kvalitet. 

 

2. Støtten til Sandefjord Kirkelige Fellesråd økes med kr. 800.000,- i tråd med søknaden. 

 Oppfølging: 

 Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2021-2024. 

 

3. Det inngås avtale med Mosserødhjemmet om kjøp av 53 plasser. 

 Oppfølging: 

 Avtale inngått. Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
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Forslaget til økonomiplan i forhold til rammesaken 

Etter at kommunestyret behandlet budsjettrammene for 2021-2024 i juni, er flere forutsetninger 

vesentlig endret. Endringene i år har vært betydelig større enn det som har vært vanlig i tidligere 

år. To viktige gjengangere gjelder videreføringskonsekvenser av endringer i 2.-tertialsaken og 

konsekvenser av statsbudsjettet, men også andre elementer gir vesentlige endringer i 

forutsetningene etter at kommunestyret behandlet rammesaken.  

 

Tabell 1 og 2 oppsummerer endringene som er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen etter 

rammesaken. 

 

Tabell 1 

 
 

Tabell 2 

 
 

Tabell 1 viser at netto utgifter i driftsbudsjettet er redusert med 73 mill. kr i 2021, økende til 85 

mill. kr i 2024, og samlet for årene 2021-2024 utgjør dette 315 mill. kr. Dette gir grunnlag for 

en vesentlig økning i de planlagte investeringene. 

 

Driftsbudsjettet  - endringer etter rammesaken

(pos. beløp er økt utg./red. innt. og omvendt) 2021 2022 2023 2024 Sum 4 år

(beløp i mill. 2021-kr)

   Korr. vedr. virusutbr. (jf. k.prp. og notat 15.06.20) -27,9 -27,9 -27,9 -27,9 -111,6
   Netto videreført fra 2.-tertialsaken (KST-sak 98/20) -13,4 -11,0 -9,8 -8,6 -42,9
   Konsekvenser av statsbudsjettet 4,5 2,7 2,5 2,1 11,9
   Endret lønns- og prisvekstforutsetninger -25,9 -26,0 -26,0 -26,0 -103,9
   Netto reduserte pensjonskostnader og -utgifter -17,7 -17,0 -23,0 -28,9 -86,5
   Red. tilsk. ress.kr. tjenester pga red. pensjonsutgifter 7,6 7,6 7,6 7,6 30,3
   Nytt anbud forsikringer 5,9 5,9 5,9 5,9 23,4
   Demografi: Frigjort reserve for 2021 ned til 5 mill. kr -5,1 -3,8 -3,8 -3,8 -16,5
   Endr. i driftstiltak (ekskl. statsbud. og innsp.) 10,3 7,6 5,9 2,9 26,6
   Innsparinger -0,8 -0,7 4,3 9,3 12,1
   Sandefjord Lufthavn, red. utbytte 2,0 -         -         -         2,0
   Kraftfondet, økt aksjeandel -3,0 -7,7 -8,7 -8,5 -27,9
   Økt rentesats i 2022 og 2024 -         -4,7 -         -4,6 -9,3

   Diverse korr. vedr. finansposter -4,0 -5,5 -5,6 -5,1 -20,2

   Konsekvenser av investeringer -3,5 3,0 -0,2 0,0 -0,7
   Andre endringer -1,7 -0,2 -0,4 0,6 -1,7
Endret overføring fra årets drift til ord. inv.prosjekter -72,8 -77,7 -79,2 -85,2 -314,8

Investeringsprosjekter - endringer etter rammesaken

(beløp i mill. 2021-kr) 2021 2022 2023 2024 Sum 4 år

Ordinære investeringer 207,9 82,2 38,5 73,4 402,0
Investeringer i selvkostområder 0,5 -         -         -         0,5
Investeringsprosjekter (netto) 208,4 82,2 38,5 73,4 402,5

Finansiering:
   Overført fra årets drift 72,8 77,7 79,2 85,2 314,8
   Overført bruk av driftsfond 22,6 28,1 -9,9 4,5 45,2
   Bruk av investeringsfond -         -         -         -         -           

   Bruk av lån 113,0 -23,5 -30,8 -16,3 42,4
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Tabell 2 viser at investeringsrammen for 2021-2024 er økt med 402,5 mill. kr siden ramme-

saken. De økte investeringene finansieres ved det økte bidraget fra de enkelte årenes drift 

(samlet 315 mill. kr), netto økt bruk av disposisjonsfondet (45 mill. kr) og netto økt låneopptak 

(42 mill. kr). Av de økte investeringene er 52 mill. kr forskyvninger fra 2020 med tilhørende 

forskyvning i opptak av lån (jf. KST-sak 98/20 Budsjett 2020 - regnskapsgjennomgangen etter 

2. tertial).  

 

Nedenfor kommenteres de enkelte elementene i tabell 1: 

 

- "Korreksjoner vedrørende virusutbruddet": I notat datert 15. juni 2020, "Kommuneproposi-

sjonen 2021 - korreksjon for virkningene av virusutbruddet mm.", opplyser rådmannen om 

at inntektsgrunnlaget i rammesaken kan oppjusteres med 27,9 mill. kr per år etter at 

finansdepartementet og kommunalministeren presiserte hvordan kommuneproposisjonen 

2021 skal tolkes.  

 

- "Netto videreført fra 2.-tertialsaken”: For spesifisering av innhold vises til KST-sak 98/20 

med tilleggsnotat datert 12. okt. 2020.  

 

- "Konsekvenser av statsbudsjettet" er forklart i rådmannens utredning. 

 

- ”Endret lønns- og prisvekstforutsetninger”: Kommunen følger statsbudsjettets forutset-

ninger for lønn- og prisvekst. Etter rammesaken er prisveksten økt med 2,5 % -enheter til 

3,5 %, lønnsveksten er redusert med 0,3 % -enheter til 2,2 % og deflatoren1 er økt med 0,6 

% -enhet til 2,7 %. Generelt sett er en reallønnsvekst kostnadsdrivende i kommunens 

budsjett. Rammesaken forutsatte en reallønnsvekst på 1,5 % i 2021, mens statsbudsjettet 

forutsetter en reallønnsnedgang på 1,3 %. 

 

- "Netto reduserte pensjonskostnader og -utgifter": Veksten i kommunens utgifter til pensjons-

premie er redusert vesentlig fra neste år i forhold til tidligere forutsetninger. Dette er et 

resultat av reduserte pensjonspremier (både satser som del av lønnsutgiftene og regulerings-

premie), reduserte pensjonskostnader og redusert amortisering av tidligere års premieavvik. 

 

- "Redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester pga. reduserte pensjonsutgifter": Reduserte 

utgifter til pensjonspremier gjenspeiles i reduserte grunnlag for tilskudd fra staten. 

 

- "Nytt anbud forsikringer": Kommunens forsikringsavtale utløper 31.12.20. Ny avtale har 

vært på anbud (tingskade og personforsikringer), og årlige utgifter øker vesentlig i forhold 

til avtalen som ble inngått i forkant av kommunesammenslåingen.  

 

- "Demografi: Frigjort reserve for 2021 ned til 5 mill. kr": Av rammesakens 14,5 mill. kr 

reservert til å kompensere for demografisk vekst neste år, har rådmannen disponert 4,4 mill. 

kr i 2021 og 5,7 mill. kr per etterfølgende år til pleie- og omsorgstjenester. I handlings- og 

økonomiplanen har rådmannen reservert 5 mill. kr som kan disponeres gjennom 2021, mens 

resterende er frigjort. 

 

- "Endringer i driftstiltak (ekskl. statsbudsjettet og innsparinger)": Rådmannen har foreslått 11 

mill. kr fordelt over tre år til utbygging av bredbånds- og mobildekning, 0,8 mill. kr per år 

                                                           
1  Deflatoren for kommunesektoren er en sammenveiing av lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester 

(driftskostnader og investeringer). Realvekst i kommunesektoren måler vekst utover deflatoren. 
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til barn og unges psykiske helse (i tillegg til 1,2 mill. kr per år finansiert via ramme-

tilskuddet), riving av gamle Virik skole og utvidelser av paviljonglokalene til Sandefjord 

voksenopplæring (3,5 mill. kr i 2021 og 1 mill. kr per år i økte leieutgifter), 0,7 mill. kr i 

2021 og 2022 til et prosjekt knyttet til aktivitetsbasert finansiering i pleie- og omsorgs-

tjenesten, 1,1 mill. kr per år til tre klimatiltak (0,5 mill. kr som egenandel for å få klimasats-

midler, 0,5 mill. kr til brøyting for å legge til rette for økt vintersykling, og 0,1 mill. kr til 

energirådgivning via nettportal) og 0,2 mill. kr i 2021 til måling av luftkvalitet. Tiltakene 

med foreslåtte bevilgninger er omtalt i kommentarene til kommunalområdene.  

 

- "Innsparinger": I rammesaken la rådmannen til grunn at kommunen må øke innsparingene 

(netto utgiftsreduksjoner) i 2021-2024 med hhv. 5, 10, 20 og 30 mill. kr. I handlings- og 

økonomiplanen er kravet fra 2021 overoppfylt med 0,8 mill. kr i 2021 og 0,7 mill. kr per 

etterfølgende år. Ettersom kommunens økonomiske situasjon er vesentlig forbedret i forhold 

til rammesakens forutsetninger, har rådmannen derfor foreslått å redusere innsparings-

kravene i 2023 med 5 mill. kr og i 2024 med 10 mill. kr. Økte, uspesifiserte krav fra 

rammesaken gjenstår etter dette med hhv. 5, 10 og 15 mill. kr i 2022-2024, dvs. en årlig 

vekst på 5 mill. kr. 

 

- "Sandefjord Lufthavn, redusert utbytte": Rammesaken forutsatte et årlig utbytte fra 

Sandefjord Lufthavn på 2 mill. kr. Som følge av virusutbruddet har rådmannen valgt ikke å 

budsjettere med utbytte i 2021. 

 

- "Kraftfondet, økt aksjeandel": Ifølge finansreglementet som trer i kraft 1.1.2021, skal 

kraftfondets aksjeandel økes (over tid) til 35 %. Det gir økt budsjettert avkastning. 

 

- "Økt rentesats i 2022 og 2024": Basert på utviklingen i de forventede pengemarkedsrentene 

er rentesatsene økt med 0,25 % -enheter i 2022 og 2024 i forhold til forutsetningene i 

rammesaken. Budsjetterte netto økte inntekter inkluderer ikke økte renteutgifter på nye 

låneopptak (inngår i "Konsekvenser av investeringer"). 

 

- "Diverse korreksjoner vedrørende finansposter": Netto mindreutgifter er en konsekvens av 

at nye lån i 2020 ble redusert/utsatt med 52 mill. kr som følge av tilsvarende forskyvning av 

investeringer (jf. KST-sak 98/20 Budsjett 2020 - regnskapsgjennomgangen etter 2. tertial), 

økt likviditet og økte opptak av startlån (rentemargin mellom innlån og utlån på 0,25 % -

enheter). 

 

- ”Konsekvenser av investeringer”: Rammesakens forutsetninger var basert på gjeldende 

økonomiplan med et påslag i 2024 tilpasset gjeldende lånepolitikk og forventet overføring 

fra dette årets drift. Forslaget for 2021-2024 er basert på de konkrete forslag til investeringer 

med tilhørende drifts- og finanskostnader. 

 

- ”Andre endringer” oppsummerer alle øvrige endringer siden rammesaken. Disse består av 

mange enkeltelementer som hver for seg varierer i størrelse, hvorav rådmannen nevner to 

store: Tidligere år har det vært reservert 4 mill. kr per år til miljørettet helsevern i skoler og 

barnehager. Erfaringsmessig vil en vesentlig del av tiltakene bli å føre i driftsregnskapet, og 

midlene er derfor nå budsjettert der. Som følge av at antall innbyggere i kommunen vokser 

raskere enn i landet, er kommunens budsjetterte skatteinntekter økt med 5 mill. kr per år. 
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