
2018
BUDSJETT

ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

2017
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

SANDEFJORD 
KOMMUNE 





INNHOLD 

ÅRSBERETNING 
Side: 

SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 7 

KOMMENTARER 

Orientering om kommentarene 16 

Sentrale stab og støttefunksjoner 17 

Oppvekst og kunnskap 33 

Helse, sosial og omsorg 40 

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 61 

Miljø og plan 71 

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 85 

Tilleggsbevilgninger 92 

Frie inntekter, finansposter og disposisjoner 93 

Investeringsregnskap – m/tabeller  

         Investeringsprosjekter 99 

         Diverse kapitalformål 110 

    Sfj. havnevesen 114 

         Tomtefelt 115 

Balanseregnskapet 117 

ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN 122 

LIKESTILLING 

MILJØ 

134 

138 

ETISK STANDARD 138 

TILTAK FOR Å SIKRE INTERNKONTROLLEN I KOMMUNEN 138 

UTVALGTE NØKKELTALL FRA KOSTRA-RAPPORTERINGEN 139 

ÅRSREGNSKAP 141 

OBLIGATORISKE OVERSIKTER  

Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 142 

Regnskapsskjema 2A og 2B - Investeringsregnskapet 143 

Balanseregnskapet 144 

Økonomisk oversikt – Drift 145 

Økonomisk oversikt – Investeringer 147 

Regnskapsprinsipper og organisering av komm.virksomhet 148 

NOTER 

Note nr. 1 - Endring i arbeidskapital 150 

Note nr. 2  - Pensjon 151 

Note nr. 3 - Anleggsmidler 154 

Note nr. 4 - Finansielle anleggsmider 155 

Note nr. 5 - Langsiktig gjeld og avdrag på gjeld 156 

3



Note nr. 6 - Fordringer og gjeld til kommuale foretak og interkommunalt

samarbeid (i hht til kommunelovens §11 og § 27)

158 

Note nr. 7 - Garantier gitt av kommunen 159 

Note nr. 8 - Vesentlige forpliktelser 161 

Note nr. 9 - Finansielle omløpsmidler 162 

Note nr. 10 - Avsetning og bruk av fond 163 

Note nr. 11  - Kapitalkonto 167 

Note nr. 12 - Investeringer i nybygg og nyanlegg 168 

Note nr. 13 - Selvkosttjenester 169 

Note nr. 14 - Interkommunalt samarbeid 171 

Note nr. 15 - Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører og honorar for 

revisjonstjenester 

172 

UNDERSKRIFTSBLAD 173 

REVISJONSBERETNING 175 

SANDEFJORD BREDBÅND 

Årsberetning og årsregnskap 177 

4



ÅRSBERETNING 

5



6



SAMMENDRAG   

Driftsregnskapet 2017
Tall i hele 1000 kroner Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -1 617 615 -1 617 000 615
Ordinært rammetilskudd -1 564 864 -1 562 500 2 364
Andre generelle statstilskudd -43 860 -43 852 8
Sum frie disponible inntekter -3 226 339 -3 223 352 2 987

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Avkastning overskuddslikviditet, renteinntekter og utbytte -31 566 -22 662 8 904
Nto. Avkastning kraftfondet -53 623 -15 926 37 697
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 878 25 134 1 256
Avdrag på lån 54 078 54 100 22
Netto finansinntekter/-utgifter -7 233 40 646 47 879

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0
Til ubundne avsetninger 146 579 141 633 -4 946
Til bundne avsetninger 697 534 -163
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -66 638 -66 637 1
Bruk av ubundne avsetninger -54 649 -54 650 -1
Netto avsetninger 25 989 20 880 -5 108

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 67 901 68 574 673
Til fordeling drift -3 139 682 -3 093 252 46 430

0
Sentrale stabs- og støttefunksjoner 254 204 265 940 11 736
Oppvekst og kunnskap 1 126 571 1 132 845 6 274
Helse, sosial og omsorg 1 370 272 1 379 925 9 653
Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 117 515 119 978 2 463
Miljø- og plansaker 43 283 43 485 202
Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 136 672 141 017 4 345
Tilleggsbevilgninger 7 499 10 062 2 563
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -83 667 0 83 667
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Investeringsprosjekter

Tall i 1000 kroner Avvik 2017
Investeringer i anleggsmidler (eks. mva.komp.) 280 649 528 952 248 303
Salg av eiendeler, refusjoner og tilskudd -29 651 -97 819
Avsatt til investeringsfond 18 524 23 985
Særskilt finansiering -29 147 -40 274 -41 843 -115 677 -75 403
 Investeringer etter særskilt fin. 240 375 413 275 172 900
Bruk av lånemidler -146 140 -146 140 0
Overført fra driftsregnskapet -67 901 -68 574 -673
Bruk av fond -26 334 -198 561 -172 227

 Disposisjonsfondet -94 572
 Dsposisjonsfond til investeringer -62 364
 Kapitalfondet -23 334 -38 625

 Tomtefondet -3 000 -3 000
Sum generell finansiering. -240 375 -413 275 -172 900

Regnskap 2017 Budsjett 2017

Balanseregnskapet 
Tall i 1000 kroner Saldo 31.12.17 Saldo 01.01.17 Endring 2017
EIENDELER
Faste eiendommer og anlegg 3 718 951 3 659 975 58 976
Utstyr, maskiner og transportmidler 166 537 168 248 -1 711
Utlån 344 230 309 288 34 942
Aksjer og andeler 287 948 309 097 -21 149
Pensjonsmidler 4 243 524 4 051 993 191 531
Sum anleggsmidler 8 761 190 8 498 601 262 589
Kortsiktige fordringer 305 867 333 708 -27 841
Premieavvik 117 550 257 291 -139 741
Aksjer og andeler 1 245 099 1 207 400 37 699
Kasse, , bankinnskudd 1 179 627 1 108 303 71 324
Sum omløpsmidler 2 848 143 2 906 702 -58 559
Sum eiendeler 11 609 333 11 405 303 204 030

EGENKAPITAL OG GJELD
Disposisjonsfond -762 623 -704 787 -57 836
Bundne driftsfond -190 766 -195 251 4 485
Ubundne investeringsfond -1 044 742 -1 002 160 -42 582
Bundne investeringsfond -26 408 -40 122 13 714
Regnskapsmessig mindreforbruk -83 667 -66 638 -17 029
Kapitalkonto -2 059 656 -2 044 452 -15 204
Endring regnskapsprinsipp AK (drift) -8 439 -8 439 0
Endring regnskapsprinsipp AK (inv.) -425 -425 0
Sum egenkapital -4 176 726 -4 062 274 -114 452
Pensjonsforpliktelser -5 360 001 -5 077 341 -282 660
Langsiktig gjeld -1 401 769 -1 523 322 121 553
Sum langsiktig gjeld -6 761 770 -6 600 663 -161 107
Annen kortsiktig gjeld -670 837 -631 620 -39 217
Premieavvik 0 -110 746 110 746
Sum kortsiktig gjeld -670 837 -742 366 71 529
Sum gjeld -7 432 607 -7 343 029 -89 578
Sum egenkapital og gjeld -11 609 333 -11 405 303 -204 030
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SAMMENDRAG 

Det vises til regnskapsskjemaene 1A og 1B for driftsregnskapet og 2A og 2B for investerings-

regnskapet samt til økonomisk oversikt drift og investering. Detaljerte kommentarer til regn-

skapet følger bak i årsberetningen. Regnskapskommentarene tar hovedsakelig for seg avvik 

mellom regnskap og budsjett. Orienteringen om finansforvaltningen i 2017 (vedlegget) som 

ble behandlet av formannskapet 13. mars og kommunestyret 17. april 2018, er tatt inn bak i 

årsberetningen. 

DRIFTSREGNSKAPET 

Regnskapsresultatet 1 

Tall i mill. kr2 Regnskap Budsjett Avvik 

Brutto driftsinntekter - 4 630 - 4 423 - 207

Brutto driftsutgifter inklusive avskrivninger 4 559 4 403 156

Brutto driftsresultat - 71 - 20 - 51

Finansinntekter og –utgifter  - 6 41 - 47

Tilbakeføring av avskrivninger - 155 0 - 155

Netto driftsresultat - 232 21 - 253

Bruk av fond og budsjettavvik fra 2016  - 268 - 271      3 

Avsatt til fond og overført til finansiering av 

investeringer 

416 250 166 

Regnskapsmessig mindreforbruk (budsjettavvik) - 84 0 - 84

De samlede driftsinntektene utgjorde 4,6 mrd. kr. Dette var 207 mill. kr mer enn budsjettert. 

51 mill. kr av avviket er knyttet til merverdiavgift, og om lag 1/5 av merinntekten skyldes at 

Sandefjord kommune bare budsjetterer med sykelønnsrefusjon og inntak av ”sykevikarer” 

innenfor visse tjenesteområder. Lønnsutgifter til vikarer og kjøp av tjenester er en motpost til 

budsjettavviket på sykelønnsrefusjonen. 

De samlede kostnadene, medregnet avskrivninger knyttet til den løpende driften, utgjorde 4,6 

mrd. kr. Brutto driftsresultat på 71 mill. kr utgjør 1 ½ % av driftsinntektene. Driftskostnadene 

er uten renter og avdrag på lån.   

Netto driftsresultat er et sentralt mål for økonomisk balanse i kommunesektoren og viser hvor 

mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og 

avdrag er betalt. Kommuneloven stiller krav om at det skal budsjetteres med et driftsresultat 

som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Netto drifts-

resultat er 232 mill. kr, og dette utgjør 5 % av de samlede driftsinntektene. Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har beregnet at netto 

driftsresultat som gjennomsnitt i kommunene, på sikt minst bør utgjøre 1 ¾ % av driftsinn-

tektene for at formuen skal bli bevart. Hensynet til en stabil utvikling i tjenestetilbudet tilsier 

at kravet til netto driftsresultat kan fravikes enkelte år, mens kravene kan overoppfylles i 

1 Resultatoppstillingen viser til «Økonomisk oversikt - Drift» i årsregnskapet 
2 Inntekter har negativt fortegn, mens utgifter har positivt fortegn 
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andre år. Tilsvarende mål for den enkelte kommune avhenger bl.a. av hvor stor andel av 

investeringene som finansieres med egne midler, dvs. egenfinansieringsgraden. 

Rentenivået var lavt. Aksjemarkedene hadde god utvikling og oppnådde jevnlig toppnoter-

inger utover året. Det samlede kraftfondet hadde en avkastning på om lag 56 mill. kr, mens 

renter av kommunens likviditet utgjorde om lag 22 mill. kr. Renteinntekter og avkastning fra 

kraftfondet utgjør 1,7 % av driftsinntektene.  

Sandefjord kommune mottok 42 mill. kr i statstilskudd til kommunesammenslåingen mellom 

Stokke, Andebu og Sandefjord høsten 2015. I tillegg mottok kommunen 5 mill. kr i 

infrastrukturtilskudd høsten 2016 og 30,8 mill. kr som reformstøtte i februar 2017.  

Mens kommunen betaler pensjonspremie til pensjonsleverandørene, er det beregnede 

pensjonskostnader som belaster resultatene. Forfalte pensjonspremier inklusive arbeidsgiver-

avgift var 1,3 mill. kr høyere enn pensjonskostnaden. Differansen benevnes premieavvik. 

Premieavviket inntektsføres i kommuneregnskapet når pensjonspremien er høyere enn pen-

sjonskostnaden. Samtidig belastet tidligere års premieavvik medregnet arbeidsgiveravgift 

regnskapet med 30,3 mill. kr. Sandefjord kommune benyttet premiefond til å delbetale 

pensjonspremie i 2017. I tillegg til pensjonspremie betalte kommunen 7,8 mill. kr som 

egenkapitalinnskudd til SkP og 1,6 mill. kr til KLP der sykepleierne har sin pensjonsfor-

sikring samt at det er betalt 1,3 mill. kr knyttet til overføringsavtalen og Pensjonskontoret. 

Akkumulert premieavvik ved utløpet av 2017 er 117,6 mill. kr. Landets kommuner har et 

akkumulert premieavvik på 25,1 mrd. kr ved utløpet av 2017. 

Foreløpige regnskapstall for kommunekasser (KOSTRA-tall per 15. mars 2018) viser at netto 

driftsresultat for sammenliknbare kommuner (gruppe 13 – kommuner med mer enn 20 000 

innbyggere unntatt de 4 største) utgjorde 3,7 %. Gjennomsnittet for vestfoldkommunene 

utgjorde 2,7 %, mens landsgjennomsnittet var 3,5 %. Landsgjennomsnitt for kommuner som 

konsern er 3,8 %. 

Sandefjord kommune har tre mål i det økonomiske opplegget på lang sikt. Det dreier seg om: 

- Kommunalområdenes netto driftsutgifter skal ikke være større enn de frie inntektene

(skatt og rammetilskudd).

- Realavkastningen fra kraftfondet skal brukes til å finansiere investeringer.

- Realverdien av gjeld til investeringer ordinære investeringer, dvs. investeringer utenom

selvkostområder, tomtefelt og havnekasse m.v. skal ikke øke.

I 2017 var kommunalområdenes netto driftsutgifter 126 mill. kr lavere enn de frie inntektene, 

mens kommunalområdenes budsjettramme var 86 mill. kr lavere enn de budsjetterte frie 

inntektene. Kommunens drift i 2017 tilfredsstilte den langsiktige målsettingen. Kommunal-

områdene brukte 37 mill. kr (1,2 %) mindre enn budsjettert.  

Mens det var budsjettert med 15,9 mill. kr i avkastning fra kraftfondet, ble avkastningen 56 

mill. kr. Om lag 21 mill. kr av kraftfondets avkastning er avsatt til å opprettholde realverdien i 

kraftfondet målt med utviklingen i konsumprisindeksen (årsgjennomsnitt). Hovedstolen i 

kraftfondet er etter dette 1.157 mill. kr. Disponeringen av kraftfondets avkastning innfridde 

den langsiktige målsettingen for 2017.  

Det er betalt 54,1 mill. kr i ordinære avdrag. I tillegg er det betalt 120,3 mill. kr i 
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ekstraordinære avdrag knyttet til eiendomsoverdragelser til Tønsberg kommune etter 

grensejusteringen på Vear. Det er tatt opp lån til investeringer på 36 mill. kr. 

Ved utløpet av mai ga Sandefjord kommune 34,6 mill. kr i lån til Sandefjord lufthavn AS til 

utbedring av rullebanen.  

Sandefjord kommune fikk et netto positivt budsjettavvik på 84 mill. kr. Budsjettavviket utgjør 

1,8 % av driftsinntektene.  

Kommunens frie inntekter 

Det aller meste av kommunens inntekter fastlegges av sentrale myndigheter i forbindelse med 

kommuneopplegget i statsbudsjettet. Dette omfatter bl.a. skatt, rammetilskudd, øremerkede 

statstilskudd, rammer for egenbetaling (eksempelvis makspris for foreldrebetaling i barne-

hager) m.v. I tillegg setter selvkostkalkyler rammer for gebyrleggingen. De frie inntektene, 

dvs. skatteinntektene og det statlige rammetilskuddet, utgjorde ca. 69 % av kommunens 

driftsinntekter. 3 

Skattøren for personlige skattytere var uendret fra 2016, dvs. 11,8 %. Regnet per innbygger 

utgjorde Sandefjords skatteinntekter fra personlige skattytere 87,6 % av landsgjennomsnittet. 

Etter grensejusteringen mot Tønsberg (Vear) inneholder skatteinntektene i 2017 siste termin 

skattetrekk og restskatt for innbyggere fra Vear, mens innbyggerne på Vear inngår i innbyg-

gertallet for Tønsberg. «Mismatch» mellom skatteinntekter og innbyggertall førte til at målt 

skattenivå i prosent av landsgjennomsnittet i Sandefjord var høyere i 2017, og kompensa-

sjonen for lave skatteinntekter i inntektssystemet var mindre enn om skatt og innbyggere var 

avstemt. Skatteinngangen var 0,6 mill. kr (0,04 %) høyere enn budsjettert. Landets skatteinn-

tekter ble om lag 1,2 % større enn Finansdepartementet anslo da statsbudsjettet for 2018 ble 

lagt fram i oktober 2017, men bare 0,2 % høyere enn forutsetningene som ble lagt til grunn i 

Sandefjord kommunes budsjett.  

Skatteinntektene i 2017 både i Sandefjord og landet inneholder betydelige inntekter som 

skyldes tilpasninger til at skattereglene for utbytte er endret. Fra inntektsåret 2014 til 2015 var 

det en dobling av utbyttet i landet fra om lag 40 mrd. kr til om lag 81 mrd. kr, og 

utbytteuttakene falt bare med om lag 30 % til 56 mrd. kr i inntektsåret 2016. Utviklingen i 

utbytteuttak til private husholdninger (personlige skattytere) fremgår i figuren nedenfor. 

3 Det vises til sammendraget for «Driftsregnskapet 2017» foran 
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Figuren viser den historiske utviklingen for landet. Rådmannen forventer at utbytteuttakene 

blir redusert fremover. 

Rammetilskuddet ble 2,4 mill. kr (0,15 %) høyere enn budsjettert. Merinntekten på rammetil-

skuddet er i all hovedsak knyttet til inntektsutjevningen som en kombinasjon av høyere 

skatteinntekter for landet enn Sandefjords budsjett forutsatte, høyere skatteinngang i 

Sandefjord kommune og at kostnadene til skatteutjevningen ble noe høyere enn anslått.  

Kommunens oppgave er å optimalisere bruken av de tilgjengelige ressursene slik at innbyg-

gere og næringsliv får mest velferd og tjenester ut av hver krone. Samtidig er det viktig å ha 

økonomisk kontroll slik at kommunen kan ha et stabilt tjenestetilbud til befolkningen over tid. 

Sandefjord kommune har lavere frie inntekter per innbygger enn flertallet av de norske 

kommunene. Inntektsnivået har betydning for de tilbud kommunen er i stand til å gi 

innbyggere og næringsliv. Det er godt dokumentert at det er sammenheng mellom en 

kommunes inntektsnivå og produksjon av de sentrale, nasjonale velferdstjenestene som 

kommunen har ansvar for.  

Fordi innbyggerne betaler skatt etter de samme reglene i Norge, er det naturlig at Sandefjords 

innbyggere forventer å få et likeverdig tilbud av nasjonale velferdstjenester med det 

tjenestetilbudet innbyggere i andre kommuner får i sine kommuner. Betaling av skatt kan 

sammenliknes med betaling av forsikringspremie. Når skaden inntreffer kontakter man 

forsikringsselskapet, og forsikringskunden får skadeoppgjør. På samme måte bør innbyggere 

kunne forvente at forsikringspremien for offentlige velferdstilbud gjennom betaling av skatt 

fører til at man for eksempel får tilbud om plass på sykehjem når helsa svikter og behovet for 

pleie oppstår. Det tilbudet man får er imidlertid helt avhengig av inntektssituasjonen til 

bostedskommunen. Regjeringen og Stortinget har ansvar for å sikre innbyggerne i landet 

likeverdige tilbud av nasjonale velferdstjenester. 
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Netto driftsutgifter i kommunalområdene 

Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger utgjør 4.405 mill. kr. Etter fradrag for bruker-

betaling, refusjoner, øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter i kommunalområdene 

utgjorde kommunalområdenes netto driftsutgifter 3.056 mill. kr.  

Netto driftsutgifter fordeler seg med: 

8,3 % på sentrale stabs- og støttefunksjoner 254,2 mill. kr 

36,9 % på oppvekst og kunnskap 1.126,6 mill. kr 

44,8 % på helse, sosial og omsorg 1.370,3 mill. kr 

3,8 % på kultur, friluftsliv, by- og stedsutv. 117,5 mill. kr 

1,4 % på miljø- og plansaker 43,3 mill. kr 

4,5 % på næringsutvikling og eiendom 136,7 mill. kr 

0,2 % disponert, ikke brukt reformstøtte4 7,5 mill. kr 

3.056,1 mill. kr 

Kommunen er en tjenesteprodusent, og lønnsutgiftene utgjør derfor en vesentlig andel av de 

samlede utgiftene. De samlede lønnsutgiftene utgjorde 2.909 mill. kr. Lønnsutgiftene utgjør 

2/3 av brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger. 

Kommunalområdene for oppvekst og kunnskap (OK) og helse, sosial og omsorg (HSO) 

disponerer til sammen om lag 82 % av kommunens netto driftsutgifter.  

Av landets 632.718 grunnskoleelever går 23.817 eller 3,8 % av elevene i private grunnskoler. 

Mens 5,9 % av skoleelevene i Sandefjord går i private skoler, går 4,0 % av elevene i sammen-

liknbare kommuner (kommunegruppe 13) i private skoler. Sandefjord kommune betalte for de 

elevene som går i de private skolene, gjennom et direkte trekk i rammetilskuddet på 34,4 mill. 

kr i 2017 (basert på elevtall per 1. oktober 2015). 

Kommunalområdenes netto driftsutgifter var 37,2 mill. kr lavere enn budsjettrammen. Det 

vises til kommentarer per kommunalområde.  

I kommunens driftsutgifter inngår 66,7 mill. kr som er avsatt til bruk i 2018 for å finansiere 

etterslep og tidsforskyvning av driftstiltak fra 2017. I tillegg er 75,2 mill. kr av øremerkede 

statstilskudd og gaver avsatt til bundne fond. Avsetningene er kommentert nærmere på hvert 

enkelt hovedkostnadssted hvor avsetningen er foretatt. 

De kommunale avgiftene for vann, avløp, renovasjon, septik og feiing utgjorde 222,2 mill. kr i 

2017 og er blant kommunens største inntektsposter. Inntektene føres på ansvarsområdet for 

miljø- og plansaker. Kommunen kan ikke kreve inn mer enn selvkost. Selvkost består av 

løpende driftsutgifter, administrasjon for virksomheten samt kapitalkostnader knyttet til 

investeringer i anleggsmidler. Dette utgjør avgiftsgrunnlaget. Inntekter utover avgifts-

grunnlaget blir avsatt til bundne fond for senere anvendelse, mens lavere inntekter enn avgifts-

grunnlaget finansieres ved å bruke av tidligere avsatte midler fra tjenesteområdet.  

4 Bl.a. 4 mill. kr til harmonisering av lønnsnivå 

13



Avgiftsgrunnlaget, avgiftene og øvrig finansiering er: 

Avgiftsgrunnlag før renter 215,1 mill. kr 

Kommunale avgifter (VAR, septik og feiing) 222,2 mill. kr 

Tilknytningsavgifter 5,2 mill. kr 227,4 mill. kr 

Avgifter utover avgiftsgrunnlaget -12,3 mill. kr

Avsetning til fond 25,0 mill. kr 

Andre inntekter -12,4 mill. kr

Gevinst ved salg av utrangert utstyr 0,0 mill. kr 12,6 mill. kr 

Økt fremførbart underskudd for septik 0,3 mill. kr 

Ved regnskapsavslutningen er det avsatt (ekskl renter) 4,0 mill. kr til bundet driftsfond for 

vannforsyning, 18,6 mill. kr til bundet driftsfond for avløp, 0,5 mill. kr til bundet driftsfond for 

renovasjon og 1,9 mill. kr til bundet driftsfond for feiing. For septik øker fremførbart 

underskudd med 0,3 mill. kr og utgjør 2,7 mill. kr ved utløpet av 2017. Dette vil bli dekket 

gjennom framtidige avgifter.  

Utover bruk/avsetninger (-/+) til fond som fremgår av tabellen ovenfor, er det også avsatt renter 

til fond med 1,1 mill. kr. 

Finansinntekter og -utgifter 

Netto finansinntekter i 2017 var 7,2 mill. kr og består av følgende: 

Avkastning fra kommunens likviditet 16,4 mill. kr 

Langsiktig likviditet - Andebu 5,4 mill. kr 

Renter av fondsmidler som tilføres fond 0,7 mill. kr 

Avkastning fra kraftfondene 56,3 mill. kr 

Andre renteinntekter 0,2 mill. kr 

Utbytte Gigafib 0,2 mill. kr 79,2 mill. kr 

Netto renteutgifter på kommunens lån 17,5 mill. kr 

Netto renteutgifter på formidlingslån 0,4 mill. kr 

Ordinære avdrag på gamle lån 54,1 mill. kr - 72,0 mill. kr

Netto finansutgifter før avsetn. renter til fond 7,2 mill. kr 

Det vises til orientering om finansforvaltningen bak i årsberetningen. 

Avsetninger og bruk av avsetninger 

Avsetninger og bruk av avsetninger består av: 

Inntektsføring mindreforbruk regnskap 2016 - 66,6 mill. kr

Avsatt mindreforbruk 2016 til disp.fond 66,6 mill. kr 

Avsatt til å opprettholde kraftfondets realverdi 20,8 mill. kr 

Avsatt til levekårsfondet 4,4 mill. kr 

Avsatt renter av fond til fond 0,7 mill. kr   92,5 mill. kr 

Netto  25,9 mill. kr 

INVESTERINGREGNSKAP 

Investeringsregnskapet er delt inn i 4 rammeområder; investeringsprosjektene, tomtefelt, 

Sandefjord havnevesen og diverse kapitalformål. Her kommenteres kun rammeområdet for 

investeringsprosjektene. Det vises til oversikten over investeringsprosjektene. 
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Kommunens investeringer inklusive avsetninger utgjorde 299,1 mill. kr i 2017. Investeringene 

er finansiert med salgsinntekter, tilskudd, refusjoner m.v. på 29,7 mill. kr, nytt lån på 36 mill. 

kr, ubrukte lånemidler fra Andebu og Stokke på 110,1 mill. kr og fondsmidler på 55,4 mill. 

kr, mens 67,9 mill. kr er finansiert av driftsinntektene (årets drift) i 2017. 

Av ulike årsaker avviker framdriften for en rekke prosjekter fra budsjettets forutsetninger. 

Samlet har det oppstått et netto etterslep for investeringsprosjektene på 173,6 mill. kr. 

Avsluttede prosjekter viste besparelser på 0,7 mill. kr 

Det vises til kommentarer til investeringsprosjektene. 

LÅNEGJELD 

Kommunens lånegjeld og lån til Sandefjord Bredbånd KF fordeler seg på (beløp i 1000 kr): 

Sertifikatlån 491 000 

Lån i Kommunalbanken og KLP 550 602 

Kommunens egne lån betjent av kommunekassen 1 041 602 

Gjeld til private knyttet til småbåthavner (havnekassen) 3 149 

Kommunens egne lån inklusive gjeld knyttet til småbåthavner 1 044 751 

Husbanklån til videre utlån (formidlingslån) 357 019 

Kommunens samlede lånegjeld 1 401 770 

Sertifikatlån tilknyttet Sandefjord Bredbånd KF 73 000 

Lån til Sandefjord kommune inkl. Sandefjord Bredbånd KF 1 474 770 

Sertifikatlånene på 491 mill. kr og 73 mill. kr til h.h.v. Sandefjord kommune og Sandefjord 

Bredbånd KF har forfall i mars 2018. Dette er lån som rulleres i markedet.  

Foruten dette har kommunen garantert for andres lån (boligstiftelser, borettslag, ikke-

kommunale barnehager m.v.) på 253 mill. kr samt at kommunens andel av lån opptatt av 

Vestfold Vann IKS på 238,8 mill. kr, IKA Kongsberg 7,9 mill. kr og andel av gjeld på 61 

mill. kr i Vestfold krematorium IKS der kommunens eierandel utgjør 25 %.  

Det ble tatt opp 60 mill. kr som startlån i Husbanken for videre utlån til kommunens 

innbyggere. Tabellen under viser status for husbankvirksomheten 31. desember 2017: 

Kommunens gjeld til Husbanken 31.12. 2017 357,0 mill. kr 

Låntakeres gjeld til Sandefjord kommune 291,7 mill. kr 

Sandefjord kommunes netto gjeld til Husbanken 65,3 mill. kr 

Netto gjelden består av: 

Husbankmidler som ikke er utlånt 31.12. 2017 54,5 mill. kr 

Midler til ekstra innfrielse av husbanklån (fond) 10,8 mill. kr 
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KOMMENTARER  

På de neste sidene følger årsberetningens kommentarer. Kommentarene er bygd opp 

som følger: 

Driftsregnskapet (kontoklasse 1) 
1 Sentrale stabs og støttefunksjoner 

2 Oppvekst og kunnskap 

3 Helse-, sosial og omsorg 

4 Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 

5 Miljø og plansaker 

6 Næring og eiendomsforvaltning 

7 Tilleggsvilgninger 

8 Avskrivninger (budsjetteres ikke) 

9 Fellesinntekter, finansposter og disposisjoner 

Kommentarer til kommunalområdenes driftsregnskap er bygget over samme mal og 

har i hovedsak følgende innhold: 

Kommunalområdets målsetting 

Organisasjon 

Her vises hvilke seksjoner som sorterer under kommunalområdet. Hele 

kommunalområdets ansvarsområde er samlet fortløpende under samme 

ansvarsnummerserie. 

Kommentarer pr. seksjon 

Kommentarene inneholder en tabell som viser brutto og netto utgift fordelt på 

hovedkostnadssteder. I tillegg kommer målsettingen for seksjonen (dersom den er 

formulert) og generelle kommentarer. 

Kommentarer pr. hovedkostnadssted 

Der hvor det er naturlig kommenteres ytterligere inndeling i hovedkostnadssteder. 

Investeringsregnskapet (kontoklasse 0) 
Investeringsprosjektene 

Tomtefeltbudsjettet 

Havnekassen 

Diverse kapitalformål 

Balanseregnskapet (kontoklasse 2) 
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SENTRALE STABS- OG STØTTEFUNKSJONER (SSF) 

Driftsregnskapet viser følgende tall for sentrale stabs- og støttefunksjoner i 2017 (hele 1.000 

kroner): 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

10 Rådmann 12 366 11 657 14 586 13 923 -2 220 -2 266

11 Ass. rådmann 69 574 45 913 71 520 43 955 -1 946 1 958

12 Økonomi 95 229 37 915 145 737 34 330 -50 508 3 585

13 Organisasjon og HR 38 335 33 421 37 017 31 218 1 318 2 203

14 Digitalisering og nye løsninger 55 734 51 837 58 246 52 034 -2 512 -197

SSF ekskl. pensjon 271 238 180 743 327 106 175 460 -55 868 5 283

19 Pensjon (felles) 206 880 85 197 188 465 78 744 18 415 6 453

Sum SSF 478 118 265 940 515 571 254 204 -37 453 11 736

Netto avvik på 11,7 mill. kr utgjør 4,41 % av budsjettert netto utgift. Av dette netto avviket er 

- 6,4 mill. kr knyttet til pensjon og

- 5,3 mill. kr til sentrale stabs- og støttefunksjoner for øvrig.

 Avvikskommentarer er hovedsakelig lagt inn under det enkelte hovedkostnadssted. 

KOMMENTARER PER SEKSJON 

10 RÅDMANN 

Ansvarsområdet dekker rådmannen, kommuneadvokaten og diverse administrative oppgaver 

som er tillagt rådmannen.  

Hovedkostnadssted     (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

1010 Rådmannen,felles 9 865 9 356 12 272 11 961 -2 407 -2 605

1020 Kommuneadvokaten, felles 2 501 2 301 2 314 1 962 187 339

Sum 12 366 11 657 14 586 13 923 -2 220 -2 266

Netto avvik for seksjonen utgjør 19,44 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

1010 Rådmannen, felles 

Ansvarsområdet dekker primært lønnsmidler til rådmann, midler til rådmannens disposisjon 

og tilfeldige utgifter og inntekter.  
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Virksomhetsområde   (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Rådmannen, felles 6 986 -1 396

Sekretariat 0 -11

Til rådmannens disposisjon 2 370 -10

Tilfeldige utgifter og inntekter 0 -1 188

Reservert tilleggsbevilgninger 0 0

Ikke kostnadsstedsfordelt innsparinger 0 0

Sum 9 356 -2 605

Merforbruket knytter seg til uoppgjorte kontoer fra tidligere Stokke kommune og kostnader 

knyttet til advokathonorarer i varslersaken. Rådmannen har i 2017 verken disponert 1,5 mill. 

kr til omstillingstiltak og utredninger eller 0,5 mill. kr til IT-tiltak (budsjettert under rammen 

for tilleggsbevilgninger) fordi det har påløpt store kostnader til advokathonorarer. 

Følgende beløp er avsatt til bruk neste år: 

- 2.140.000 kr er satt av til utgifter vedr. sluttavtale tidligere rådmann

- 244.000 kr er satt av til ordførers advokatkostnader i forbindelse med rådmannens

fratredelse

1020 Kommuneadvokaten, felles 

Hovedkostnadsstedet inneholder midler til kommuneadvokatens kontor. Kommuneadvokatens 

hovedoppgave er utredning av juridiske spørsmål, veiledning og strategisk rådgivning til 

kommunens enheter og folkevalgte organer, forberede saker til folkevalgt behandling, samt 

føre saker for fylkesnemnda og domstolene. Kommuneadvokaten yter etter nærmere avtale 

bistand til kommunens hel-/deleide foretak og selskaper. 

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Kommuneadvokaten, felles 2 301 339

Sum 2 301 339

Kommuneadvokaten viser en mindreutgift som skyldes noe innsparinger på lønn og 

udisponerte midler fordelt på flere områder.  

11 ASSISTERENDE RÅDMANN 

I tillegg til funksjoner knyttet direkte til ass. rådmann er området delt i fire seksjoner. 

Området omfatter assisterende rådmann, politisk sekretariat, innkjøpsseksjon og VOIS, 

strategi og samfunn og dokumentsenter.  
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Hovedkostnadssted     (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

1110 Ass. rådmann, felles 9 349 6 089 9 079 5 479 270 610

1115 Reformstøtte og tilsk. engangskost. 7 000 -9 051 7 000 -9 051 0 0

1124 Politisk sekretariat 20 441 20 318 20 923 20 647 -482 -329

1150 Innkjøpsseksjonen og VOIS 5 845 2 500 6 098 2 493 -253 7

1170 Strategi og samfunn 9 262 8 930 11 009 7 718 -1 747 1 212

1180 Dokumentsenter 17 677 17 127 17 412 16 668 265 459

Sum 69 574 45 913 71 521 43 955 -1 947 1 958

Netto avvik for seksjonen utgjør 4,26 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

1110 Ass. rådmann, felles 

Hovedkostnadsstedet omfatter lønnsmidler til assisterende rådmann, ansettelsesavtale inngått 

med tidligere rådmann i Sandefjord, overføring fra Sandefjord Bredbånd og kostnader til 

forvaltnings- og regnskapsrevisjon.  

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Ass. rådmann, felles 4 609 599

Revisjon 1 480 11

Sum 6 089 610

Mindreforbruket knytter seg til udisponerte midler fordelt på flere områder hos ass. rådmann. 

1115 Reformstøtte og tilskudd til engangskostnader 

Sandefjord kommune har fått utbetalt den økonomiske støtten fra staten for å dekke 

engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen av Stokke, Andebu og 

Sandefjord. Formannskapet har fullmakt til å forvalte «engangsstøtten» fra staten til å dekke 

omstillingskostnader. I tillegg ligger det her midler til ulike prosjekt som det gis tilskudd til. 

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Reformstøtte og tilskudd til engangskostnader -9 038 0

Reformstøtte - prosjekter -13 0

Sum -9 051 0

Det ble mottatt tilskudd fra staten på 42 mill. kr i 2015, ytterligere 5 mill. kr ble mottatt i 2016 

til infrastrukturtiltak. I kostnader har det påløpt ca. 2,25 mill. kr i 2015 og ca. 28,88 mill. kr i 

2016. I 2017 ble budsjett og kostnader knyttet til IKT-prosjekter flyttet ut av dette ansvars-

området. Av det som ble igjen under ansvaret reformstøtte påløpte det ca. 12 mill.kr. 

Følgende beløp er avsatt til bruk neste år (1,962 mill. kr): 

- 1.788.000 kr er satt av til planlagte utgifter vedr. SAS

- 50.000 kr er satt av til disp. fond til kartlegging fagsystemer utenfor Noark 5

- 100.000 kr er satt av til disp. fond til prosjektdokumentasjon sammenslåing

- 14.000 kr er satt av til disp. fond til nærdemokrati og folkehelse
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1124   Politisk sekretariat 

Foruten lønnsmidler til det politiske sekretariat, lønnsmidler til ordfører og varaordfører, 

kostnader knyttet til sekretariat for kontrollutvalg, dekker hovedkostnadsstedet midler til 

politiske hovedutvalg med underutvalg samt støtte til de politiske partiene.  

Hovedkostnadsstedet inneholder også midler til å dekke kostnader med gjennomføring av 

kommune- og stortingsvalg, årlige utgifter til kurs for valgsekretariatet og en fast godtgjørelse 

til valgsekretær. I tillegg ligger også midler til å lede TV-aksjonen og midler til å dekke ett 

fast tilskudd til TV-aksjonen. 

Virksomhetsområde   (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Adm. politisk sekretariat 2 618 265

Tv-aksjon 167 13

Kommunestyret 4 832 435

Frikjøpsordningen 683 528

Til ordførerens disposisjon 35 10

Formannskapet 1 321 -372

Administrasjonsutvalget 380 -49

Andre råd og utvalg 487 5

OK politisk utvalg 1 195 98

HSO politisk utvalg 1 184 75

KFBS politisk utvalg 1 464 -60

MP politisk utvalg 1 605 -938

NE politisk utvalg 1 534 27

Kontrollutvalget 499 -78

Støtte til politiske partier 307 -78

Kommune- og stortingsvalg 2 007 -209

Sum 20 318 -329

Sekretariatet viser en merutgift som hovedsakelig skyldes større kostnader på valg. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 110.000 kr settes av til opplæring for kontrollutvalget

-        55.000 kr settes av til å dekke regning 4. kvartal

1150 Innkjøpsseksjonen og VOIS 

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 ansvaret for driften av sekretariatsfunksjonen for Vestfold 

offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). VOIS ble etablert i 01.01.96 og er et formalisert 

samarbeid som har alle kommunene i Vestfold som medlemmer samt at Vestfold 

fylkeskommune, Høgskolen i Sørøst Norge og Fylkesmannen i Vestfold er avtalemedlemmer. 

VOIS er organisert som et vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 28-1 (b) 

der Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS sitt sekretariat er samlokalisert med 

Sandefjord kommunes innkjøpsseksjon og har 3 årsverk til drifting av sekretariatets oppgaver. 
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VOIS har et rådgivende styre som består av rådmennene fra alle kommunene. Sekretariatets 

utgifter finansieres ved overføringer fra medlemmene i samarbeidet (inkl. Sandefjord) samt 

gjennom samkjøpsproveny. 

Fra 1. juli 2018 skal norske kommuner kunne ta imot tilbud elektronisk. I denne forbindelse 

skal Sandefjord kommune anskaffe KGV/KAV (konkurransegjennomførings- og 

kontraktsstyringsverktøy). Anskaffelsen gjennomføres av VOIS. 

Virksomhetsområde   (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift
Avvik

Innkjøpsseksjonen 2 500 7
Innkjøpssamarbeidet i Vestfold (VOIS) 0 0
Prosjekt miljø- og samfunnsansvar 0 0
Sum 2 500 7

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 300.000 kr settes av til prosjekt anskaffelse av KGV/KAV

1170 Strategi og samfunn 

Strategi og samfunn har ansvar for å sikre utviklingen av et helhetlig plan- og styringssystem i 

kommunen. Noe som innebærer koordinering av det overordnede strategiske arbeidet innenfor 

plan- og analysearbeid, herunder å etablere system innenfor overordnet styring og kontroll, 

samfunnssikkerhet og beredskap, internkontroll, sikkerhetskultur og kvalitetsstyring, 

porteføljestyring, folkehelse og eierskap. Årsmelding og brukerundersøkelser ligger også til 

seksjonen. Seksjonen skal jobbe tett med de ulike kommunalområdene.  

Hovedkostnadsstedet inneholder lønns- og prosjektmidler til internkontroll, kommuneplan, 

samt diverse tiltak/prosjekter hvor assisterende rådmann har det praktiske oppfølgings-

ansvaret.  

Virksomhetsområde   (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift
Avvik

Adm. strategi og samfunn 5 529 850
Internkontroll 961 2
Folkehelse 1 353 197
Samfunnssikkerhet og beredskap 1 087 163
Sum 8 930 1 212

Hovedkostnadsstedet viser totalt et mindreforbruk som i stor grad skyldes ubrukte 

lønnsmidler på området for adm. strategi og samfunn.  

Følgende beløp er avsatt til fond: 

- 350.000 kr til prosjekt 1109 kommuneplan

- 331.000 kr konsulenttj. vedr. revisjon kommune-/områdeplan Torp

- 706.000 kr skal dekke internkontrollstilling i 2018

- 150.000 kr til forprosj. samhandling kommunale tjenester til barn og unge
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1180 Dokumentsenter 

Dokumentsenteret ivaretar Sandefjords sentraliserte dokumentforvaltning. Gjennom et felles 

postmottak for kommunen blir post sortert, arkivvurdert, skannet og registrert i Sandefjords 

nye sak- og arkivløsning Websak Fokus - for deretter å bli elektronisk fordelt til enheter og 

saksbehandlere. Alle arkivfaglige oppgaver vil løses av profesjonelle dokumentforvaltere. Det 

er en betydelig satsning på arkiv gjennom etableringen av et sentralt dokumentsenter for 

kommunen, medlemskap i et interkommunalt arkivsamarbeid og fokus på digitalisering. Nye 

fagsystemer innføres, stadig flere tjenester skal være tilgjengelig døgnet rundt, og 

arkiveringen på papir skal erstattes med digitale varianter.  

Virksomhetsområde   (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift
Avvik

Dokumentsenter 12 868 109
Arkivtjenesten 4 259 350
Sum 17 127 459

Hovedkostnadsstedet viser totalt et mindreforbruk som skyldes innsparinger på lønn. 

12 ØKONOMI 

Økonomi omfatter økonomisjef og seksjoner for økonomisk planlegging kontroll og analyse, 

regnskap, fakturering- og innfordring, lønn og skatteoppkrever. 

Hovedkostnadssted  Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1000. kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

1210 Økonomi, felles 8 120 6 665 5 249 3 729 2 871 2 936

1219 Økonomi, diverse 972 972 2 847 2 847 -1 875 -1 875

1220 Øk.planl. kontroll og analyse 3 313 3 313 3 306 3 268 7 45

1230 Regnskapsseksjonen 8 334 8 000 8 641 7 507 -307 493

1231 Momskompensasjon 52 238 0 103 178 -106 -50 940 106

1240 Lønningsseksjonen 8 932 8 458 9 622 8 596 -690 -138

1250 Skatteoppkreverseksjonen 9 083 8 083 8 964 7 652 119 431

1260 Fakturering og innfordring 4 237 2 424 3 930 837 307 1 587

Sum 95 229 37 915 145 737 34 330 -50 508 3 585

Netto avvik utgjør 9,5 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

1210 Økonomi, felles 

Området dekker utgifter til økonomisjef, diverse fellesutgifter og opplæringsbudsjett for 

økonomiseksjonen.  

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Adm. økonomiseksjonen 6 296 2 925

Opplæring 369 12

Sum 6 665 2 936

Avviket er i hovedsak knyttet til lønnsbesparelser. 
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Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 70.000 kr til kjøp av inventar og utstyr i forbindelse med flytting

- 300.000 kr til å dekke etterslep arbeid og justering ansvar

- 420.000 kr til utskiftning/oppgradering kontormaskiner

- 300.000 kr til opplæringstiltak i økonomiseksjonen

1219 Økonomi, diverse 

Timelister for arbeid utført en måned utgiftsføres på kommunalområdene måneden etter. For 

at det i balansen per 31.12. skal fremgå at kommunen skylder ansatte lønn knyttet til time-

listene i desember, utgiftsføres anslått beløp for kommunen under ett på området. Samme 

beløp tilbakeføres etter årsskiftet. Dermed vil driftsregnskapet vise anslått vekst i utgiftene 

knyttet til timelister i desember fra siste til inneværende år. Denne kostnaden benevnes ofte 

som 13. måned lønn. 

Virksomhetsområde  (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Endring 13. måned lønn 972 -1 875

Sum 972 -1 875

Veksten i 13. måned lønn var i 2017 budsjettert med 972.000 kr inkl. pensjon og arbeids-

giveravgift. Avsetningen vil kunne variere fra år til år, og for 2017 viser den reelle 

etterskuddslønnen at det avsatte beløpet i balansen er for lavt, slik at avsetningen må økes med 

totalt ca. 2,8 mill. kr, ca. 1,9 mill. kr mer enn budsjettert. Totalt utgjør 13. md. lønn utbetalt i 

januar 2018 30,6 mill. kr (ekskl. pensjon og AGA).  

1220 Seksjon for økonomisk planlegging, kontroll og analyse 

Seksjonen har som hovedoppgave å gi gode underlag for beslutninger som har økonomiske 

konsekvenser, samt oppfølging av kommunens økonomiske utvikling og de overordnede 

økonomiske rammebetingelsene. Seksjonen koordinerer og tilrettelegger rådmannens forslag 

til årsbudsjett, økonomiplan og regnskapsgjennomgangene etter 1. og 2. tertial. 

Virksomhetsområde  (i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift

Avvik

Seksjon for økonomisk planlegging, kontroll og analyse 3 313 45

Sum 3 313 45

Avviket er i hovedsak knyttet til lønnsbesparelser. 

1230 Regnskapsseksjonen 

Regnskapsseksjonen har det faglige ansvar for kommunens regnskaper. Dette innebærer at 

regnskapet skal føres løpende og være à jour og avlagt i samsvar med lover og forskrifter. 

Samtidig skal regnskapet gi uttrykk for virksomhetens økonomiske stilling ved 

regnskapsavleggelsen. Seksjonen har også ansvar for utarbeidelse av kommunens årsregnskap 

med noter, kvartalsvis rapportering til SSB for Sandefjord kommune og årlig rapportering for 

Sandefjord Bredbånd. Regnskapsseksjonen er også ansvarlig for momsregnskap og 

momskompensasjon med rapportering til skatteetaten for Sandefjord kommune og Sandefjord 
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Bredbånd og fungerer som fakturamottak for alle kommunens enheter samt Sandefjord 

Bredbånd. 

I tillegg føres også regnskapet for Sandefjord kommunale Pensjonskasse, Sandefjord 

Bredbånd KF, Midtåsen AS og diverse legater. Etter opprettelsen av NAV-kontor i 

Sandefjord føres alle felles driftsutgifter av regnskapsseksjonen i Sandefjord kommune, med 

etterfølgende fordeling på stat og kommune. 

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Regnskapsseksjonen 8 000 499

Midtåsen AS 0 0

Annet vedr. regnskap 0 -6

Sum 8 000 493

Avviket er i hovedsak knyttet til lønnsbesparelser. 

1231 Mva-utgifter og -kompensasjon, drift 

På dette hovedkostnadsstedet føres utgifter til kompensasjonsberettiget moms og refundert 

beløp for driftsbudsjettet. 

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

MVA-utgifter og -kompensasjon, drift 0 106

Sum 0 106

Avviket skyldes utbetalt momskompensasjon for 2016 fra revisjonen. 

1240 Lønningsseksjonen 

Lønningsseksjonens hovedoppgave er å legge til rette for utbetaling av riktig lønn til rett 

person til rett tid. Dette innebærer datafangst, internkontroll, beregning og utbetaling av lønn, 

sykelønn og foreldrepenger og andre godtgjørelser til arbeidstakere, folkevalgte, pensjonister 

m.fl. I tillegg rapporteres alle utbetalinger, trekk m.m. månedlig til a-ordningen. Videre

foretas oppgjør og avstemming av arbeidsgiveravgift, skattetrekk, samt behandling og

innkreving av sykepenge-/foreldrepengerefusjon fra NAV. Lønningsseksjonen beregner og

rapporterer pensjonsrettigheter til KLP og Sandefjord kommunale Pensjonskasse.

Generelt gir seksjonen utstrakt opplæring, veiledning og bistand overfor ledere med 

personalansvar samt stabsmedarbeidere i kommunalområdene.  

Seksjonen har systemansvar for Visma Enterprise HRM, dvs. lønns- og personalsystemet. HR 

har delansvar for rene personaltekniske deler av systemet. Dette innebærer at seksjonen også 

har bistand og support for pålogging og bruk av systemet, skyløsninger og mobilapper. 

Lønningsseksjonen administrerer samtlige oppgaver som er nevnt ovenfor for tre selskap; 

Sandefjord kommune, Sandefjord kommunale Pensjonskasse og Sandefjord Bredbånd KF. 
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Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Lønningsseksjonen 8 458 -138

Sum 8 458 -138

Avviket er knyttet til overtidsarbeid. 

1250 Skatteoppkreverseksjonen 

Skatteoppkreverseksjonens arbeidsoppgaver er delt inn i tre områder: Innkreving av utliknet 

og egendeklarert skatt, kontroll av og informasjon til arbeidsgivere, samt føring av 

skatteregnskapet. I tillegg skal seksjonen bidra til å skape gode holdninger til skatter og 

avgifter blant innbyggere og næringsliv. 

Skatteoppkreverseksjonens arbeidsoppgaver utføres i hovedsak etter pålegg fra statlige 

myndigheter i henhold til lover og regelverk. 

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Skatteoppkreverseksjonen 8 083 431

Sum 8 083 431

Det positive avviket er hovedsakelig knyttet til refusjon sykelønn og høyere gebyrinntekter. 

1260 Fakturerings- og innfordringsseksjonen 

Fakturerings- og innfordringsseksjonens hovedoppgave er å produsere kommunale regninger 

til rett tid og følge opp at beløpene blir innbetalt. Dette innebærer at seksjonen har ansvar for 

utsending av regninger og innkreving av tilgodehavende for bl.a.: VAR-avgifter (vann, avløp, 

renovasjon), feiing, parkeringsavgifter, stell av gravsteder, kommunale husleier, sykehjems-

opphold og praktisk bistand, betaling for opphold i kommunale barnehager, skolefritids-

ordninger og Sandefjord kulturskole.  

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Fakturerings- og innfordringsseksjonen 2 424 1 587

Sum 2 424 1 587

Seksjonen viser ett mindreforbruk som skyldes høyere inntekter og noe ubrukte lønnsmidler. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 140.000 kr er satt av til å dekke salær/gebyr Kredinor for saker fra gamle Stokke

- 50.000 kr til å dekke etterslep på arbeid

13 ORGANISASJON OG HR 

Organisasjon og HR-området skal på den mest økonomiske måte bistå kommunens politiske 

og administrative ledelse med å oppfylle kommunens hovedmålsetting ved å tiltrekke og 
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beholde velkvalifiserte medarbeidere, og ved å utvikle de menneskelige ressursene som 

kommunen til enhver tid rår over. 

Området omfatter 

• Organisasjonsutvikling

• HR-funksjon

• Systemer

• Nettverk/informasjon

Arbeidsområdet til Organisasjon og HR ivaretar kommunens overordnede arbeidsgiver-

funksjon. Området omhandler blant annet organisasjons- og ledelsesutvikling, lederopplæring, 

HMS systemer, nettverks- og informasjonsarbeid, personalutvikling, rekruttering, forhand-

linger om lønns- og arbeidsvilkår, lærlingeordning og rekruttering av yngre medarbeidere, 

samt overordnet ansvar for kjøp av bedriftshelsetjenester og løpende personalforvaltnings-

oppgaver. 

Hovedkostnadssted  Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

1310 Organisasjon og HR 38 335 33 421 37 017 31 218 1 318 2 203

Sum 38 335 33 421 37 017 31 218 1 318 2 203

Netto avvik for seksjonen utgjør ca. 6,59 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

1310 Adm. organisasjon og HR 

Virksomhetsområde    (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Adm. organisasjon og HR 7 044 -504

Intern attføring 871 648

Forsikring personell 1 434 18

Forsikring gruppeliv 2 987 -175

Opplæring 1 152 -271

Bedriftshelsetjeneste m.m. 3 357 1 296

Velferd 1 181 118

Kunstforeningen 0 0

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner 11 250 42

Lærlinger 4 145 1 031

Sum 33 421 2 203

Merforbruket i adm. organisasjon og HR er bl.a. knyttet til lønnsutgifter i forhold til intern 

omstilling og må sees i sammenheng med mindreforbruket på området for lærlinger. 

Mindreforbruket er knyttet til redusert bruk av midler til opplæring, velferd og 

helsefremmende tiltak, samt at avdelingen har fått refundert kostnader til helsefremmende 

tiltak fra NAV Arbeidslivsenter. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 
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- 470.000 kr til 25-års erkjentlighetsgaveutdeling

- 100.000 kr til seniorkurs ikke holdt i 2017, tas i 2018

- 200.000 kr til Bedriftsidrettslaget – avtalt kjøp av utstyr

14 DIGITALISERING OG NYE LØSNINGER 

Området digitalisering og nye løsninger skal sørge for at kommunens tjenester effektiviseres, 

forenkles og at det videreutvikles brukerrettede tjenester, god innbyggerdialog og 

fremtidsrettede løsninger. Digitalisering og nye løsninger omfatter prosjektleder, IKT-

seksjonen, kommunikasjon og servicetorg.  

Digitalisering og nye løsninger jobber primært med 3 hovedområder: IKT, informasjon og 

service til innbyggerne. 

Hovedkostnadssted  Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1000. kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

1410 Digitalisering og nye løsninger 1 439 1 439 1 606 1 606 -167 -167

1420 IKT-seksjonen 46 180 43 007 48 081 42 638 -1 901 369

1430 Kommunikasjon 3 721 2 997 3 992 3 396 -271 -399

1440 Servicetorg 4 394 4 394 4 567 4 394 -173 0

Sum 55 734 51 837 58 246 52 034 -2 512 -197

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,38 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

1410 Digitalisering og nye løsninger 

Området dekker midler til prosjektleder for digitalisering og nye løsninger 

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Adm. digitalisering og nye løsninger 1 439 -167

Sum 1 439 -167

Merforbruket kan i all hovedsak knyttes til høyere driftsutgifter enn forutsatt. 

1420 IKT-seksjonen 

IKT-seksjonens hovedoppgave er å bidra til stabile og faglig korrekte ikt-systemer med høy 

”oppetid” (dvs. tilgjengelighet). Dette omfatter så vel helse- og administrasjonsnettet som 

skolenettet for lærere og elever. Seksjonen skal videre sørge for høy sikkerhet både på det 

tekniske (mht. datainnbrudd og sabotasje) og på systemer med sensitive data (mht. 

personvern). 

Seksjonen er en støttefunksjon for alle kommunens områder. Foruten å være kommunens it-

faglige instans, bistår seksjonen kommunens ledelse med utforming og gjennomføring av 

kommunens it-strategi.  
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Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Adm. IKT-seksjonen 29 986 349

Reformstøtte IKT prosjekter 10 058 0

Økonomisystemer 2 963 21

Sum 43 007 369

Avviket er i hovedsak knyttet til lønnsbesparelser.  

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 344.000 kr til prosjektet: informasjonssikkerhet

- 890.000 kr til finansiering av videre arbeid med økonomisystemene

- 87.000 kr til prosjektet: sikker utskrift

1430 Kommunikasjon 

Foruten midler til dekning av 2,7 stillinger, inneholder hovedkostnadsstedet midler til internt 

og eksternt informasjonsarbeid som videreutvikling av kommunens intra- og internettsider, 

sosiale medier, selvbetjeningsløsninger for innbyggerne, mediehåndtering m.m.  

Kopisenterets hovedoppgave er å bistå alle kommunens seksjoner med store og små 

kopieringstjenester. Dette innebærer kopiering av dokumenter, kataloger, brosjyrer, skole-

aviser etc. Kopisenteret bistår også ulike avdelinger med grafisk utforming av plakater, 

brosjyrer med mer. 

Kommunen har en sentralisert innkjøpsordning for kontorrekvisita, og bestilling/utlevering av 

kontorrekvisita foretas av kopisenteret.  

Virksomhetsområde   (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift
Avvik

Info- og opplysningstjenesten 1 891 1
Kopisenter 1 106 -400
Sum 2 997 -399

På kopisenteret skyldes merforbruket stort sett større kostnader på kjøp av rekvisita enn 

forventet og høyere kostnader på drifts- og serviceavtaler maskiner.  

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 555.000 kr til finansiering av videre arbeid med ny web-portal

1440 Servicetorg 

Det er etablert servicetorg i publikumsmottaket ved rådhuset i Sandefjord, og i biblioteket i 

Stokke og Andebu. Tjenesten bistår publikum med henvendelser til kommunen, og omfatter 

også sentralbord. Organisering av tjenesten er prosjektbasert og vil vare ut 2018.  
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Virksomhetsområde   (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift
Avvik

Servicetorg 4 394 0
Sum 4 394 0

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 1.576.000 kr til prosjekt servicetorg

19 PENSJON (felles) 

Den del av pensjonspremien som utgjør en fast andel av (de pensjonsgivende) lønnsutgiftene 

føres på samme kostnadssteder som tilhørende lønnsutgifter, mens seksjon 19 Pensjon (felles) 

omfatter: 

- reguleringspremie, rentegarantipremie, avtalefestet pensjon (AFP) mm.,

- bruk av premiefond,

- årets premieavvik og fordelt premieavvik fra tidligere år, samt

- diverse andre kostnader knyttet til pensjon.

Det beregnes arbeidsgiveravgift av utgifter til pensjonspremie, premiefond og premieavvik.

Ovenstående elementer er ført på følgende hovedkostnadssteder: 

Hovedkostnadssted  Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1000. kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

1910 P.premie til p.kasser (felles) 236 030 114 347 212 577 102 856 23 453 11 491

1915 Bruk av premiefond -63 225 -63 225 -63 816 -63 816 591 591

1930 Årets premieavvik -6 903 -6 903 -1 275 -1 275 -5 628 -5 628

1940 Fordelt premieavvik fra tidl. år 30 271 30 271 30 271 30 271 0 0

1950 Div. kostn. knyttet til pensjon 10 707 10 707 10 708 10 708 -1 -1

Sum 206 880 85 197 188 465 78 744 18 415 6 453

1910 Pensjonspremie til pensjonskasser (felles) 

Kommunens ansatte er enten medlem i: 

- Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP)

- Kommunal Landspensjonskasse (KLP), for sykepleiere, eller i

- Statens Pensjonskasse (SPK), for pedagogisk personale.

Kommunen betaler ulik pensjonspremie til SkP, KLP og SPK. Tabellen nedenfor viser hvor 

mye kommunen betalte i pensjonspremie til de ulike pensjonskassene i 2017 (som andel av 

pensjonsgivende lønn): 
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Pensjonspremie - satser

SkP KLP SPK

Prosent av lønn (fast, årlig sats) 9,66 % 10,72 % 10,25 %

Øvrig premie (beregnet):

   Reguleringspremie 4,35 % 4,60 %

   Rentegarantipremie 0,15 % 0,37 %

   AFP 62-64 år * 0,09 %

   AFP 62-66 år * 2,10 %

Sum premie 16,26 % 15,78 % 10,25 %

I tillegg dekker den ansatt selv 2,00 % 2,00 % 2,00 %

* AFP (avtalefestet pensjon) 62-66 år til medlemmer i SkP utbetales av kommunekassen,

ikke av SkP. Kommunen dekker utgifter til AFP for 62-64-åringer for medlemmer i KLP

etter regning, mens AFP for 65-66-åringene dekkes via satsen for ”Prosent av lønn”. For

SPK dekkes alle utgifter til AFP via satsen for ”Prosent av lønn”.

Pensjonspremien ”Prosent av lønn” føres direkte på etatenes kostnadssteder, mens ”Øvrig 

premie” føres for kommunen under ett på hovedkostnadssted 1910 Pensjonspremie til 

pensjonskasser (felles). I tabellen over er ”Øvrig premie” omregnet og uttrykt i prosent av 

pensjonsgivende lønn.  

I tabellen nedenfor viser bruttotallene knyttet til kostnadsstedene 191010, 191020 og 191030 

hvor mye kommunen samlet har betalt i ”øvrig premie” (inkl. arbeidsgiveravgift). 

Kostnadsstedene 191011 og 191021 benyttes for at premien skal bli fordelt på riktig 

KOSTRA-funksjon. Kostnadsstedene 191012 og 191022 viser inntekter fra internposteringer 

som har tilsvarende utgifter på kostnadssteder knyttet til deler av selvkostområdene eller som 

på annet vis har særskilt finansiering. 

Kostnadssted  Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1000. kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

191010 P.premie til SkP (felles) 102 804 0 97 540 0 5 264 0

191011 SkP funksjonsfordelt premie 102 804 102 804 97 540 97 540 5 264 5 264

191012 K.stedsfordelt p.premie SkP 4 785 -1 492 0 -1 558 4 785 66

191020 P.premie til KLP (felles) 12 533 0 10 571 0 1 962 0

191021 KLP funksjonsfordelt premie 12 533 12 533 10 571 10 571 1 962 1 962

191022 K.stedsfordelt p.premie KLP 0 -69 0 -52 0 -17

191030 P.premie til SPK (felles) 571 571 -3 644 -3 644 4 215 4 215

Sum 236 030 114 347 212 577 102 856 23 453 11 491

Ikke all lønn er pensjonsgivende: I 2017 var de pensjonsgivende lønnsutgiftene om lag som 

følger, målt i prosent av totale lønnsutgifter: 

Budsjett Regnskap 

Lærere (SPK) 97,0 % 98,5 % 

Øvrige (SkP og KLP) 89,0 % 85,0 % 

1915 Bruk av premiefond 

Deler av eventuelle overskudd fra foregående regnskapsår i SkP og KLP vil kunne stilles til 

arbeidsgivers disposisjon via premiefond. Premiefond kan nyttes til delvis dekning av 
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premien. I 2017 er det brukt 63,8 mill. kr av premiefond (inkl. arbeidsgiveravgift) fordelt med 

57,0 mill. kr i SkP og 6,8 mill. kr i KLP. 

1930 Årets premieavvik 

1940 Fordelt premieavvik fra tidligere år 

Regnskapsføring av kommunenes utgifter til pensjon er regulert i § 13 i Forskrift om årsregn-

skap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Målet for regnskapsføring av 

pensjon er at det kommunale regnskapet skal belastes med et jevnt nivå basert på en utvikling 

som er mer stabil enn nivået på utviklingen i pensjonspremiene. Det "jevne nivået" er 

representert ved netto pensjonskostnad som hvert år beregnes av en aktuar1. En viktig årsak til 

at pensjonspremien og pensjonskostnaden blir forskjellig er at pensjonspremien tar utgangs-

punkt i de ansattes lønn på beregningstidspunktet, mens i beregningen av netto pensjonskost-

nad bruker man forventet lønn på pensjoneringstidspunktet. Forskjellen mellom et "jevnt 

nivå" og den betalte pensjonspremien, kalles premieavvik. Netto pensjonskostnad frem-

kommer i regnskapet som summen av kommunens utgifter til pensjonspremie og premie-

avviket. Når årets innbetalte pensjonspremie er større enn pensjonskostnadene, inntektsføres 

differansen som årets premieavvik. Tilsvarende utgiftsføres et premieavvik når kostnaden er 

større enn utgiftene. Over tid er det kommunens utgift til premie som skal belastes regnskapet. 

Dette oppnås ved at inntekts-/utgiftsførte premieavvik utgifts-/inntektsføres i senere år som 

følger: 

- Premieavvik fra årene 2002-2010 fordeles med 1/15 i hvert av de etterfølgende 15 årene.

- Premieavvik fra årene 2011-13 fordeles på tilsvarende måte med 1/10 over 10 år.

- Premieavvik fra 2014 og senere skal etter gjeldende forskrift fordeles med 1/7 over 7 år.

Tabellen nedenfor viser samlet pensjonskostnad, forfalt premie og premieavvik. ”Forfalt 

premie” ved beregning av premieavvik avviker fra utgiftsført premie (jf. hovedkostnadssted 

1910). Ved beregning av premieavvik reduserer bruk av premiefond forfalt premie. I tillegg er 

det enkelte andre, mindre avvik mellom regnskapsført premie og premien som inngår i 

beregningen av premieavviket. 

Pensjonspremie, -kostnad og premieavvik

(beløp i mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift)) Budsj. Regnsk. Avvik

Sum netto pensjonskostnad 320,1 310,2 10,0

Sum forfalt premie 327,1 311,4 15,6

Sum årets premieavvik -6,9 -1,3 -5,6

Sum fordelt tidligere års premieavvik 30,3 30,3 0,0

Netto endring i likviditet / økt akkumulert premieavvik: 23,4 29,0 -5,6

Akkumulert premieavvik per 31.12.2017 -123,2 -117,6 -5,6

Pr. 1.1.2017 hadde kommunen akkumulerte premieavvik fra tidligere år på i alt 146,5 mill. kr 

(inkl. arbeidsgiveravgift). Av dette ble 30,3 mill. kr kostnadsført som fordelt premieavvik fra 

tidligere år, mens årets premieavvik utgjør -1,3 mill. kr. Etter dette utgjør det akkumulerte 

premieavviket ved utgangen av 2017 117,6 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift). 

Det akkumulerte premieavviket er en del av den betalte pensjonspremien, men denne delen er 

foreløpig ikke kostnadsført i bevilgningsregnskapet. Dvs. at denne delen av pensjonspremien 

1 En aktuar er ekspert i forsikringstekniske beregninger. 
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verken er dekket av løpende inntekter eller ved bruk av fond. I stedet er utgiften dekket ved å 

”låne” av kommunens likviditet. Renten på dette ”lånet” svarer til tapte renteinntekter fra 

likviditeten og avdragene svarer til kommende års "fordelt premieavvik fra tidligere år".  

1950 Diverse kostnader knyttet til pensjon 

"Diverse kostnader knyttet til pensjon" består av følgende: 

Virksomhetsområde  (i hele 1.000. kr) Budsj. Regnsk. Avvik

Avsatt til egenkapitalinnskudd i SkP 7 800 7 800 0

Avsatt til egenkapitalinnskudd i KLP 1 580 1 564 16

Tilsk. vedr. Overføringsavtalen og Pensjonskontoret m.m. 1 327 1 344 -17

Sum 10 707 10 708 -1
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  OPPVEKST OG KUNNSKAP 

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2017 (hele 1.000-kroner): 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

20 Adm. seksjon      30 866      26 916        34 246      25 642 -3 380 1 274

22 Skoleseksjon    786 411    663 980      836 141    664 901 -49 730 -921

23 Barnehageseksjon    491 946 441 949      504 414 436 028 -12 468 5 921

Sum etat 1 309 223 1 132 845 1 374 801 1 126 571 -65 578 6 274

Avvik

Netto forbruk for kommunalområdet utgjør 99,5 % av budsjetterte netto driftsutgifter i 2017, 

altså et positivt avvik på 0,5 %. 

Forskjellen mellom brutto- og nettoutgift er, foruten brukerbetaling og sykepengerefusjoner, 

refusjoner fra andre kommuner, fra staten for tilskuddsbaserte tjenester og fra private 

organisasjoner og stiftelser. 

De største besparelsene har vært innenfor pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og i 

barnehageseksjonen. Det er også mottatt et høyere refusjonsbeløp for fereiepenger av 

sykepengerefusjon enn forutsatt. 

Avvik og avsetninger er kommentert nærmere under den enkelte seksjon. 

KOMMENTARER PR. SEKSJON 

20 ADMINISTRASJONEN 

Området omfatter kommunalsjef for oppvekst og kunnskap med administrativ stab, 

myndighet/internkontroll og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). 

Hovedkostnadssted 

(i hele 1.000-kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

2010 Adm. og myndighet/kontroll       10 989       10 929       10 891       10 748 98 181

2030 Pedagogisk-psykoligisk tjen.       19 877       15 987       23 354       14 894 -3 477 1 093

Sum Admin seksjon       30 866       26 916       34 245       25 642 -3 379 1 274

Budsjett Regnskap Avvik 

2010   Administrasjon og myndighet/internkontroll 

Den administrative staben har i tillegg til å utføre en del generelle merkantile oppgaver også 

ansvaret for å yte økonomisk- og juridisk rådgivning og veiledning til de enkelte enhetene 

innenfor kommunalområdet. 

Det er avsatt 160.000 kr til disposisjonsfond for å ferdigstille saken vedrørende skole- og 

barnehagestruktur. 
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I avdelingen for myndighet/internkontroll skyldes besparelsen sykdom der det ikke har vært 

satt inn vikar i deler av året. 

Budsjettert

netto utgift

Kommunalsjef OK 1 680 1 613 67

Administrasjon, felles stab 8 532 8 658 -127

Myndighet/internkontroll 717 476 241

Sum           10 929 10 747           181 

Virksomhetsområder       

(i hele 1.000-kroner)

Regnskapsført 

netto utgift

Avvik

2030 Pedagogisk psykologisk tjeneste 

Ved årets slutt viser PPT en besparelse på ca. 1,1 mill. kr. Besparelsen skyldes at det har vært 

stor gjennomtrekk av ansatte, og at det derfor til tider har vært ubesatte stillinger. Ved nyttår 

var imidlertid alle stillingene besatt. 

Det er avsatt 0,4 mill. kr til bundet driftsfond øremerket arbeid med elever på ungdomstrinnet. 

I tillegg er det avsatt 1,6 mill. kr til disposisjonsfond til videreføring av prosjekt tidlig innsats, 

og arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden ytterligere. Deler av de avsatte midlene skal 

brukes til nødvendig oppgradering av de nyinnflyttede kontorene på Lunden.  

22 SKOLESEKSJONEN 

Skoleseksjonen omfatter skoleadministrasjon, 21 barneskoler, 6 ungdomsskoler, Sandefjord 

kulturskole, Sandefjord voksenopplæring, Fønix integrering, svømmeopplæring og to 

leirskoler (Knattholmen og Aarholdt-tunet).  I tillegg kjøpes det tjenester fra private skoler og 

fra andre kommuner.  

Hovedkostnadssted

(i hele 1.000-kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

2210 Administrasjon        9 348       1 467     10 656        1 492 -1 308 -25

2220-2222 Barnetrinnet    506 384   430 289   532 088    430 016 -25 704 273

2230 Ungdomstrinn    205 094   190 630   214 834    191 346 -9 740 -716

2240 Utenf. egne skoler      21 262     19 579     25 821      20 357 -4 559 -778

2250 Kulturskolen      12 439       9 602     13 014        9 308 -575 294

2260 Sandefj. Voksenoppl.      17 637     11 399     17 974      11 369 -337 30

2270 Fønix integrering      14 247       1 014     21 755        1 014 -7 508 0

Sum Skoleseksjon    786 411   663 980   836 141    664 901 -49 730 -921

Budsjett Regnskap Avvik 

Netto avvik i seksjonen utgjør 0,1 % av budsjetterte netto driftsutgifter i 2017. 

2210 Administrasjon skoleseksjonen  

Hovedkostnadsstedet omfatter seksjonsleder skole, skole-IKT og kompetanseutvikling. 
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Det er avsatt ca. 1,6 mill. kr til disposisjonsfond som gjelder bestillinger foretatt i 2017, hvor 

varene ikke var mottatt før nyttår, til opplæring av avdelingsledere og opplæring i Office 365 

for lærnerne. 

I tillegg er det avsatt ca. 2,6 mill. kr på bundet driftsfond. Beløpet gjelder videreutdanning av 

lærere, samt videreføring av igangsatte prosjekter. 

2220-2222 Barnetrinnet 

Hovedkostnadsstedet omfatter undervisning og skolefritidsordning ved 21 barneskoler. I 

tillegg føres kostnader til tospråklig fagopplæring, svømmeundervisning og to leirskoler 

(Knattholmen og Aaarholdt-tunet) under dette hovedkostnadsstedet. 

Det er tilnærmet budsjettbalanse på barnetrinnet i 2017. 

Det er avsatt ca. 4,8 mill. kr til disposisjonsfond til bruk neste år som gjelder igangsatte 

prosjekter og bestillinger som ferdigstilles/mottas i 2018. 

I tillegg er det avsatt ca. 900.000 kr til bundet fond. 

Aktivitetstallene viser følgende: 

Aktivitetstall/- indikatorer

Budsjett Realisert

Antall elever - GSI* 5 020 4 967

Antall barn i SFO  - GSI 1 500 1 529

Brutto kostnad pr elev 84 389 92 657

Brutto kostnad pr barn i SFO 29 607 29 581

2017

* GSI er GrunnSkolens Informasjonssystem (statistiske data).

Realiserte elevtall gjelder skoleåret 2017/18

2230 Ungdomstrinnet 

Hovedkostnadsstedet omfatter 6 ungdomsskoler med lilleskoler (gjelder kun 4 av skolene). I 

tillegg føres kostnader til tospråklig fagopplæring under dette hovedkostnadsstedet. 

Regnskapet viser en netto merforbruk på 716.000 kr i 2017. Avviket utgjør ca. 0,4 % av netto 

budsjett og kan forklares med en lavere besparelse på renhold enn forventet, samt noen 

mindre enkeltavvik.  

Det er avsatt ca. 3,2 mill. kr til disposisjonsfond til bruk neste år på ungdomstrinnet. 

Avsetningen gjelder primært bestillinger foretatt før nyttår og til fullføring av allerede 

igangsatte prosjekter. 

På ungdomstrinnet er det i tillegg avsatt ca. 0,8 mill. kr til bundet driftsfond som gjelder 

ubrukte øremerkede midler ved enkeltskoler. 

Aktivitetstallene viser følgende: 
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Aktivitetstall/- indikatorer

Budsjett Realisert

Antall elever- GSI * 2 099 2 102

Brutto kostnad pr elev 90 265 96 034

2017

* GSI er GrunnSkolens Informasjonssystem (statistiske data).

Realiserte elevtall gjelder skoleåret 2017/18.

2240  Undervisning utenfor egne skoler 

Hovedkostnadsstedet omfatter utgifter til kjøp av elevplasser utenfor Sandefjords egne skoler, 

i andre kommuner, skoler med spesielt tilrettelagt undervisning samt midler til 

spesialpedagogiske støttetiltak for grunnskoleelever i private skoler. 

Budsjettavviket i 2017 på knappe 800.000 kr skyldes høyere utgifter til elevskyss enn 

forventet. 

2250 Kulturskolen 

Sandefjord kulturskole har ansvaret for kommunens tilbud innen musikk- og 

kulturundervisning til barn i Sandefjord. 

Kulturskolen forvalter sine ressurser med egne ansatte i tillegg til at det kjøpes undervisnings-

tjenester fra nabokommuner. Kulturskolen tilbyr i tillegg til skolens egne kurstilbud, også 

tilrettelagt musikkpedagogisk tilbud til skoler og barnehager. 

Det er avsatt 252.000 kr til disposisjonsfond til bruk neste år på Sandefjord kulturskole. 

Beløpet gjelder varer bestilt i 2017, samt videreføring av påbegynte prosjekter. I tillegg er det 

avsatt ca. 300.000 kr til bundet fond. Dette er primært midler mottatt fra Sparebankstiftelsen 

og Kulturskolerådet.  

2260 Sandefjord voksenopplæringssenter  

Kostnadsstedet gjelder drift av Sandefjord voksenopplæringssenter (SVO).  

Virsomheter under 2260

(i hele 1.000-kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Sandefjord voksenopplæring    17 637 11 399    17 974 11 369 -337 30

Sum Sfj. voksenopplæring    17 637    11 399    17 974    11 369 -337 30

Budsjett Regnskap Avvik 

Senteret gir opplæring til voksne på grunnskolens nivå tilsvarende 10-årig skolegang, og gir 

også tilpasset opplæring til voksne med særskilte behov.  

Det er tilnærmet budsjettbalanse ved SVO i 2017, men det har vært avgitt totalt 0,6 mill. kr 

ved regnskapsgjennomgangene etter første og andre tertial grunnet midlertidig vakans i 

stillinger.  

Det er overført 0,5 mill. kr til disposisjonsfond til bestillinger som ikke ble mottatt før nyttår. 
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2270 Fønix integrering 

Fønix Integrering har oppdraget med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere, iht. introduksjonsloven. Forholdet er regulert i egen kontrakt mellom Fønix AS 

og Sandefjord kommune. Tilskuddet fra staten følger den enkelte elev, og ubrukte midler i 

2017 er avsatt til utbetaling etter hvert som elevene får sin opplæring hos Fønix. 

Virsomheter under 2400

(i hele 1.000-kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

2270 Fønix integrering     14 247 1 014     21 755 1 014 -7 508 0

Sum Fønix integrering     14 247       1 014     21 755       1 014 -7 508 0

Budsjett Regnskap Avvik 

23 BARNEHAGESEKSJONEN 

Barnehageseksjonen omfatter administrasjonen og kommunale barnehager. 

Barnehagemyndigheten er også lagt under barnehageseksjonen, men holdes fortsatt adskilt fra 

de kommunale barnehagene med egen leder.  

Hovedkostnadssted 

(i hele 1.000-kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

2310 Administrasjon       13 398         6 172       12 608         6 269 790 -97

2320-22 Kommunale barnehager     176 226     141 303     188 292     137 528 -12 066 3 775

2330 Bhg.myndighet     302 322     294 474     303 515     292 231 -1 193 2 243

Sum barnehageseksjonen     491 946     441 949     504 415     436 028 -12 469 5 921

Budsjett Regnskap Avvik 

Netto avvik for hele barnehageseksjonen utgjør 1,3 % av budsjettert netto utgift. 

Aktiviteten i de kommunale barnehagene kan illustreres med følgende aktivitetstall, der 

andelen viser forholdet mellom de kommunale barnehagene i prosent av totalen i 

aldersgruppen i Sandefjord kommune som går i barnehage. Se tilsvarende tabell under ikke-

kommunale barnehager. 

Antall hele plasser * Pr 15/12-16 Pr 15/12-17 endr. 2017 andel

Kommunal bhg, under 3 år 398,1          401,0          2,9          37 %
Kommunal bhg, over 3 år 735,8          740,9          5,1          38 %
Åpen kommunal bhg 97,0            97,0            -          71 %
Sum barn i kommunale barnehager 1 230,9        1 238,8        8,0          39 %
* antall hele plasser rapportert pr 15. desember hvert år.

2310 Administrasjon barnehageseksjonen 

Under barnehageadministrasjonen føres kostnader til seksjonsleder og til tiltak for barn med 

spesielle behov. Kostnader relatert til tiltak for barn med spesielle behov refunderes gjennom 

overføringer fra barnehagemyndigheten. 

Merforbruket som vises her er minimalt og har sin grunn i feilføringer av lønn mellom div. 

ansvar. Dette sees mot lønnsbesparelse under de kommunale barnehagene. 
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2320-22 Kommunale barnehager 

Sandefjord kommune driver 23 kommunale barnehager, inkl. åpent tilbud. 

Grunnbemanningen i barnehagene ble harmonisert høsten 2017.  

Besparelsen på ca. 3,7 mill. kr gjelder feriepenger av sykepengerefusjoner og ubrukte lønns- 

og driftsmidler.  

I første tertial ble det tilført driftsmidler til den nyopprettede avdelingen ved Kodal barnehage. 

Inntil vedtaket om tilførsel ble gjort ble budsjettene ved barnehagene redusert med en 

forholdsmessig andel. Styrerne forholdt seg lojale til dette, og forbruket første halvår ble lagt 

til et forsvarlig minimum.  

I revidert nasjonalbudsjett ble det tilført midler til økt antall barnehagelærere fra høsten 2018. 

Det ble også tilført midler for 2017 som en overgangsordning og en forberedelse til den nye 

normen. Det har ikke vært behov for å bruke disse overgangsmidlene i de kommunale 

barnehagene i 2017. 

Videre har det vært en vakant styrerstilling i deler av året, og det har vært mindre bruk av 

kursmidler enn budsjettert. 

Det er overført ca. 1,2 mill. kr til bundet driftsfond. Overførte midler det er hovedsakelig 

statlig tilskudd øremerket arbeid med minoritetsspråklige barn barnehageåret 2017/2018. 

I tillegg er det avsatt 1,5 mill kr. til bestillinger gjort på slutt av kalenderåret.  

2330 Barnehagemyndigheten 

Sandefjord kommune skiller mellom rollene som barnehageeier og barnehagemyndighet. 

Barnehagemyndigheten har bestått av 2,3 stillinger til tilsyn-/myndighetsoppgaver. I tillegg er 

det budsjettert med midler for å dekke utgifter knyttet til barn med spesielle behov i alle 

barnehagene i Sandefjord. 

Barnehagemyndigheten, ekskl. tilskuddet til private barnehager, viser et merforbruk på ca. 1 

mill. kr i 2017. Merforbruket skyldes hovedsakelig økt behov for timer til spesialpedagogisk 

hjelp i barnehagene, som oppsto sent på høsten. 

Det er avsatt 3,6 mill kr til bundet driftsfond til bruk i 2018. Dette gjelder statstilskudd til 

pedagogisk tilrettelegging for flerspråklige barn, tilskudd til realfagskommune, 

kompetansemidler og til implementering av ny rammeplan.  

233016 Private barnehager 

Ved utgangen av året var det 38 private barnehager i kommunen, inkludert ett åpent tilbud. 

Kommunalt tilskudd ble gitt etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. 

Regnskapet viser en besparelse på ca. 3,3 mill. kr ved årets slutt. 

Besparelsen fremkommer ved lavere driftstilskudd og lavere tilskudd for 

moderasjonsordningene enn forutsatt. Det tas årlig høyde for et mulig behov for opprettelse 
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av en ekstra småbarnsavdeling på høsthalvåret. Det var det ikke behov for i 2017. Det har i 

tillegg vært en besparelse på kjøp/salg av barnehageplasser mellom kommuner. 

Aktiviteten i de private barnehagene kan illustreres med følgende aktivitetstall, der andelen 

viser forholdet mellom de private barnehagene i prosent av totalen i aldersgruppen i 

Sandefjord kommune som går i barnehage. Se tilsvarende tabell under kommunale 

barnehager, hovedkostnadssted 2320-22. 

Antall hele plasser * Pr 15/12-16 Pr 15/12-17 endr. 2017 andel

Under 3 år 683,9         687,1         3,2 63 %
Over 3 år 1 214,8       1 221,7       6,9 62 %
Åpen bhg 40,0           40,0           - 29 %
Sum barn i ikke-komm. bhg 1 938,8       1 948,8       10,1           61 %
* antall hele plasser rapportert pr 15. desember hvert år

39

t- - - t-

I I I I 



HELSE, SOSIAL OG OMSORG 

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2017 (hele 1.000-kroner): 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

30 Administrasjon og stab HSO 89 081 69 845 102 804 68 909 -13 723 936

31 Seksjon barneverntjenesten 91 682 77 474 92 156 76 479 -474 995

32 Seksjon familie og helse 106 458 85 164 116 793 82 693 -10 335 2 471

33 NAV 207 393 109 372 223 594 107 851 -16 201 1 521

34

Seksjon bolig, aktivitet og 

avlastning 475 660 314 675 475 960 303 738 -300 10 937

37

Seksjon Sandefjord 

medisinske senter 177 591 156 210 184 498 158 725 -6 907 -2 515

38

Seksjon institusjonstjenester 

og bofellesskap for demente 377 602 290 786 392 782 297 114 -15 180 -6 328

39

Seksjon senter og 

hjemmetjenester 325 362 276 399 339 382 274 764 -14 020 1 635

Sum 1 850 829 1 379 925 1 927 969 1 370 273 -77 140 9 652

Netto avvik for kommunalområdet utgjør i underkant av 9,7 millioner kroner tilsvarende 0,7 

% av korrigert nettobudsjett. 

De største avvikene er: 

Merutgifter til: 

- Pleie og omsorg i institusjonsdriften

Mindreutgifter til: 

- Enslige mindreårige flyktninger

Avvikene er kommentert under den enkelte seksjon. 

KOMMENTARER PR. SEKSJON 

30 ADMINISTRASJON OG STAB HSO 

Seksjonen omfatter: 

 Administrasjon HSO med lønnsmidler til kommunalsjef, rådgiver, økonomi- og stabssjef

og kommuneoverlege. Her regnskapsføres også tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning,

tilskudd og overføringer knyttet til funksjonshemmede flyktninger, overføringer til

kommunens boligstiftelse, kompetansemidler fra fylkesmannen samt andre

felleskostnader; som drift- og vedlikehold av fagsystemer.

 Stab HSO består av stabsenheter, drift av velferdsteknologiske satsningsområder og

Utviklingssenter for hjemmetjeneste og sykehjem. Utviklingssenteret driftes på oppdrag

for Helsedirektoratet og skal bidra til gode helse- og omsorgstjenester i kommunene.
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Driften av utviklingssenteret finansieres av statlige midler og tilskudd. Seksjonen har 

følgende stabsenheter: 

o Økonomi- og serviceenhet med følgende hovedoppgaver: Økonomioppfølging- og

rådgivning, saksbehandling, merkantile oppgaver, behandling av søknader om

startlån/boligtilskudd, oppgaver knyttet til salgs- og skjenkebevilgninger og egen-

betaling m.m.

o Tjenestekontoret, som behandler og fatter enkeltvedtak i forhold til søknader om

pleie- og omsorgstjenester. I denne enheten er utgifter til omsorgslønn budsjettert.

o Enhet for forskning og utvikling (FOU). Her samordnes fagutvikling, ikt,

forskning og kvalitetsarbeid på tvers av seksjonene i kommunalområdet. Dette

skal bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse.  Enheten har også ansvar for

fagsystemer i HSO.

o Boligkontor som har oppgaver knyttet til saksbehandling, kontrakter, oppfølging

av leietakere m.m. for alle boliger med kommunal tildeling.

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

3010 Administrasjon HSO 24 659 21 811 31 119 22 139 -6 460 -328

3020 Stab HSO 64 422 48 034 71 685 46 770 -7 263 1 264

Sum 89 081 69 845 102 804 68 909 -13 723 936

Netto avvik for seksjonen utgjør 1,3 % i forhold til nettobudsjett.  

Avvikene i administrasjonen skyldes i hovedsak høyere utgifter til lisenser enn budsjettert. 

Avvikene i stab er i hovedsak knyttet til vakanser uten innleie, sykefravær uten tilsvarende 

innleie samt at faste ansatte i perioder har vært frikjøpt til innsats i prosjekter som finansieres 

med tilskudd. Manglende innleie er begrunnet i ansettelsesstopp og er muliggjort ved å ned- 

og/eller bortprioritere oppgaver. Prioriteringen har ført til etterslep på flere områder.  

Kommunen dekker renter og avdrag samt driftsunderskudd for flere av boligkompleksene i 

Sandefjord kommunale boligstiftelse. Ved regnskapsavslutningen har ikke kommunen 

oversikt over eventuelle driftsunderskudd for stiftelsene ennå, og det er foretatt en 

periodisering av forventet tilskudd til stiftelsen. Totalt er det forutsatt at dette blir på 9,4 mill. 

kr for 2017. 

Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og /eller atferdsvansker inntektsføres 

under administrasjonen. Dette er øremerkede midler knyttet til enkeltpersoner og bruk av 

midlene rapporteres til IMDI. Tilskuddet gis for et år av gangen (ikke kalenderår). Uti fra 

dokumenterte kostnader fordeles tilskuddet til tjenesteområdene som gir tjenester til disse 

brukerne. Midlene som er ubrukt ved utgangen av 2017 skal benyttes første halvår 2018 og er 

derfor avsatt på bundet fond. 

Det ble i 2017 tatt opp 60 millioner kr i startlån fra Husbanken til videre utlån. I tillegg hadde 

Stokke, Andebu og Sandefjord ca 30,7 millioner kr ubrukt fra 2016. Det er utbetalt ca 36,1 

millioner kr i startlån i 2017. Pr. 31.12.17 står det igjen 55,5 millioner kr av ubrukte 

lånemidler. Av dette er det gitt forhåndstilsagn eller vedtak om lån som ikke er utbetalt ennå 

på totalt 20,5 millioner kr. Totalt ble ca. 57 millioner kr. bundet opp i 2017. 

For 2017 mottok Sandefjord kommune 4 millioner kr i boligtilskudd til etablering og 0,8 

millioner til tilpasningstilskudd. I tillegg var det fra de tre kommunene overført henholdsvis 

ca 5 millioner kr i ubrukt etableringstilskudd og 0,9 millioner kr i ubrukt tilpasningstilskudd 

fra 2016.  Av dette er det i 2017 utbetalt henholdsvis 1,6 millioner kr i etableringstilskudd og 

ca 650 000 kr i tilpasningstilskudd. I tillegg ble det gitt forhåndstilsagn på henholdsvis 0,7 og 
41



0,8 millioner kr. Årsakene til at såpass mye av både lån og tilskudd ikke ble benyttet i 2017 

skyldes i hovedsak høye overføringer fra 2016 til 2017. I tillegg har den nye kommunen et 

nytt saksbehandlingsteam som har brukt tid på å utarbeide felles retningslinjer og praksis for 

behandling av saker; ikke minst for at bruk av tilskudd skal oppleves som rettferdig og 

benyttes til de som trenger det mest. For å kunne vurdere hvem som trenger det mest hadde 

teamet behov for erfaring med hvem som søker om lån og tilskudd i nye Sandefjord. 

Erfaringer fra 2017 skal evalueres i 2018. Tilskuddene er strengt behovsprøvd. Startlån og 

tilskudd er sammen med bostøtte viktige boligsosiale virkemidler. 

Aktivitetstall og -indikatorer 2017

Antall søknader om startlån/tilskudd 315

Avslag inkl. avviste søknader pga manglende dokumentasjon 218

Av innkomne søknader får mange avslag fordi de ikke regnes som målgruppen for 

startlån/tilskudd. En del har fått avslag fordi de har et ubenyttet sparingspotensiale som bør 

benyttes før startlån eller eventuelt lån i ordinær bank innvilges. Av de som i utgangspunktet 

er i målgruppen fikk flere avslag på grunn av manglende evne til å betjene et lån av størrelsen 

som er nødvendig for å kunne kjøpe en bolig i dagens marked. I tillegg er flere søknader 

avvist fordi manglende dokumentasjon ikke er sendt innen fristen. Flere av lånene det er gitt 

forhåndstilsagn om er ubrukt; i hovedsak fordi objektene som har vært ute til salg har hatt en 

høyere prisantydning enn innvilget låneramme. 

Avsatte midler 

I administrasjonen er det til bundet fond avsatt 521 000 kr av tilskuddsmidler som var 

overført fra gamle Andebu kommune; blant annet til tilrettelegging og rekrutteringsplan. I 

tillegg er 793 000 kr av ubrukt tilskudd til opptrapping habilitering og rehabilitering avsatt til 

bruk i 2018. Av kompetansemidler fra fylkesmannen er 3 534 000 kr avsatt på fond til bruk i 

2018. Det er også overført 660 000 kr av tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne 

og /eller atferdsvansker.  

For utviklingssenteret er det avsatt 6 166 000 kr til bundet fond. Dette er midler til diverse 

prosjekter som driftes av utviklingssenteret.  Tilskuddene som gis gjelder prosjekter som 

drives over flere år, og deler av midlene må derfor avsettes til bundet fond. Årsaken til det 

høye beløpet skyldes også at flere prosjekter er tildelt midler sent på året i 2017, og er tenkt 

gjennomført i 2018. Andre prosjekter følger skoleåret, dvs starter opp i august det ene året og 

avsluttes sommeren etter. 

For FOU-enheten er det avsatt 446 000 kr til bundet fond. Dette er midler til fire prosjekter 

som alle videreføres i 2018. 

I enheten tjenestekontoret er det avsatt 32 000 kr til bundet driftsfond. Dette er 

opplæringsmidler og rekrutteringsmidler knyttet til BPA ordningen (brukerstyrt personlig 

assistent). 

For boligkontoret er 153 000 kr av ubrukte tilskuddsmidler overført til bundet fond til bruk i 

2018. Av dette er 125 000 kr øremerkede midler fra Oslofjordfondet til prosjektet Individuell 

boligplan.  

Til disposisjonsfond er det avsatt 640 000 kr til etterbetaling etter lokale lønnsforhandlinger 

og 900 000 kr til møbler og utstyr i omgjorte lokaler i 1. et rådhuset. I tillegg er 2 643 000 kr 

av ubrukte midler til velferdsteknologi overført til 2018 fordi anskaffelser og oppstart ble 

utsatt.  
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31 SEKSJON BARNEVERNSTJENESTEN 

Hovedkostnadssted (i hele 1 000 kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

3110

Administrasjon.

Tiltak i og utenfor hjemmet 62 114 49 631 63 794 51 705 -1 680 -2 074

3120-3150 Enhetene 29 568 27 843 28 362 24 774 1 206 3 069

Sum 91 682 77 474 92 156 76 479 -474 995

Netto avvik for seksjonen utgjør 1,28 % i forhold til nettobudsjett. 

3110 Administrasjon barnevernstjenesten 

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder og stab, fellesutgifter, tiltak i 

hjemmet og tiltak utenfor hjemmet. 

Administrasjon og tiltak Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon 

barnevernstjenesten 4 315 3 702 4 367 3 443 -52 259

Fellesutgifter 

barnevernstjenesten 4 133 -3 636 4 614 -3 175 -481 -461

Tiltak i hjemmet 

barnevernstjenesten 5 418 5 418 3 753 3 756 1 665 1 662

Tiltak utenfor hjemmet 

barnevernstjenesten 48 248 44 147 51 060 47 681 -2 812 -3 534

Sum 62 114 49 631 63 794 51 705 -1 680 -2 074

Tiltak omfatter blant annet godtgjørelser til fosterfamilier og beredskapshjem, kjøp av plasser 

på senter for foreldre og barn og kjøp av institusjonsplasser. 

Merforbruket skyldes hovedsakelig bruk av flere statlige beredskaps- og familiehjem enn det 

som var forventet.  

3120-3150 Enhetene barnevernstjenesten 

Barnevernstjenesten består av følgende enheter: 

 Småbarnsenhet

 Barneenhet

 Ungdomsenhet

 Omsorg og tilsyn

De fire enhetene omfatter lønn til ca 54 årsverk faste ansatte. 
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Besparelsen skyldes at stillinger har blitt besatt sent på året, samt at det ikke er leid inn for alt 

langtidssykefravær. 

Aktivitetstall- og indikatorer 2017 

Barn fra andre kommuner plassert i Sandefjord, med 

tilsynsansvar for Sandefjord kommune pr. 31.12 
129 

Antall barn med hjelpetiltak gjennom året 346 

Bekymringsmeldinger 726 

Barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12. 13 

Barn i fosterhjem pr. 31.12. 111* 

* Kostnader til to av fosterbarna dekkes av Larvik kommune.

Avsatte midler 

Det er satt av til sammen 315 000 kr til bundet fond til bruk i 2018. Dette er øremerkede 

midler fra fylkesmannen til kompetansetiltak i barnevernet.  

Det er satt av 480 000 kr på disposisjonsfond til møbler, inventar og trådløst nett til «nye» 

kontorlokaler som deler av barnevernet skal benytte fra 2018. 

Kr 325 000 er satt av til disposisjonsfond for etterbetaling av lønn til besøkshjem i forbindelse 

med Avlasterdommen. Denne ga endrede lønnsbetingelser for besøkshjem og avlastere. 

32 HELSE- OG OPPVEKSTSEKSJONEN 

Helse- og oppvekstseksjonen omfatter administrasjon, miljørettet helsevern, ergo- og 

fysioterapitjenester til barn og unge, helsestasjonstjenester, skolehelsetjeneste, helsetjeneste 

for flyktninger, jordmortjeneste, smittevern, og rus- og psykiatritiltak (PHR-psykisk helse og 

rus).  

Enhet Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Småbarnsenhet 9 111 8 280 8 553 7 199 558 1 081

Barneenhet 7 781 7 472 7 369 6 471 412 1 001

Ungdomsenhet 5 480 4 993 5 099 4 023 381 970

Enhet for omsorg og tilsyn 7 196 7 098 7 342 7 081 -146 17

Sum 29 568 27 843 28 363 24 774 1 205 3 069
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Kostnadssted (i hele 1.000-kroner) Budsjett Regnskap Avvik 2016 2017

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

3210 Administrasjon helse 9 269 9 199 9 159 8 617 110 582

3222 SO-team 3 043 -36 3 167 -463 -124 427

3230

Ergo- og fysioterapitjenester 

til barn og unge 22 401 19 827 23 167 19 491 -766 336

3240 Helsestasjonstjeneste 12 325 10 340 17 752 8 981 -5 427 1 359

3250 Skolehelsetjeneste 11 227 8 845 11 373 8 445 -146 400

3260

Ungd / smittevern/ 

jordmortjeneste og migrasjon 10 478 8 016 12 660 9 296 -2 182 -1 280

3270 PHR familie og ungdom 14 158 6 711 14 749 6 514 -591 197

3280 PHR kortid , kriseteam 7 646 7 108 7 764 6 627 -118 481

3290 PHR langtid 15 911 15 154 17 001 15 185 -1 090 -31

Sum 106 458 85 164 116 792 82 693 -10 334 2 471

Netto avvik for seksjonen utgjør 2,9 % i forhold til nettobudsjett. 

3210  Administrasjon helse   

Hovedkostnadsstedet omfatter avdelingene Miljørettet helsevern samt seksjonsleder m/stab. 

Virksomhetsområde       (i hele 1.000 kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik 2017

Administrasjon helse 7 598 554

Miljørettet helsevern 1 601 28

Sum 9 199 582

Besparelse skyldes i hovedsak sykefravær uten innleie av vikar. 

Under administrasjonen er det satt av 59 000 kr til bundet driftsfond.  Dette gjelder prosjekt 

Trygge lokalsamfunn. 

3222 Overgrepsmottaket 

Overgrepsmottaket (seksuelt overgrepsmottak) holder til på legevakta i Sandefjord. Mottaket 

er åpent hele døgnet alle dager. 

Aktivitetstall og– indikatorer 2016 2017 

Akutte saker overgrepsmottaket 74 86 

Virksomhetsområde  (i hele 1.000 kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik 2017

SO-mottaket -36 426

Sum -36 426

Helseforetaket har ansvar for Overgrepsmottaket i Vestfold. Sykehuset i Vestfold (SiV) 

kjøper tjenesten av Sandefjord kommune. Alle kostnader til drift av overgrepsmottaket, 

inkludert kostnader til administrasjon, refunderes. Deler av kostnadene utløses, og er derfor 

regnskapsført, i andre avdelinger. Dette fører til netto merinntekt på dette kostnadsstedet, og 
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er også årsaken til avviket.  Kostnadene som SiV har dekket i 2017 er som budsjettert. 

Avtalen fortsetter i 2018. 

Avsatte midler 

Det er avsatt ca 85 000 kr til bundet fond til bruk i 2018; 8 000 til prosjektet Vold i nære 

relasjoner og 77 000 kr til videreutdanningsprosjektet AKS sykepleie.  

3230  Ergo- og fysioterapitjenester   

Kostnadsstedet inneholdt driftstilskudd til 29 årsverk fordelt på 35 privatpraktiserende 

fysioterapeuter, samt 14,6 faste fysioterapi- og ergoterapiårsverk. Tjenesten har 

hovedoppgaver innenfor habilitering  og helsestasjons- og skolehelsetjeneste.  

Besparelsene skyldes i hovedsak noe lavere kostnader en budsjettert til driftstilskudd og til 

behandling i utlandet.  

Aktivitetstall og -indikatorer

2017

Antall barn med habiliteringsbehov 140

Antall konsultasjoner habiliterings barn / cos doc 2 300

Nyhenvendelser helsestasjon og skolehelsetjenesten 493

Antall konsultasjoner 5 753

Barn og ungdom i bassenggrupper 59

Barn og ungdom i frisklivsgrupper 40

Realisert

3240-3260 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneneste og migrasjon 

Tjenesteområdet helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste er delt i tre enheter: 

 Helsestasjonstjeneste 0-5 år som gir tjenester ved seks helsestasjoner/familiesentre.

 Skolehelsetjeneste barneskole 6-12 år som gir tjenester ved 25 barneskoler.

 Skolehelsetjeneste ungdom/jordmortjeneste/smittevern/migrasjonshelse som gir

tjenester ved ti ungdomsskoler, fire videregående skoler og ved helsestasjon for

ungdom. Kommunens svangerskapsomsorg, smittevernarbeid og migrasjonshelse er

organisert i denne enheten.

Aktivitetstall og – indikatorer 2017 
Barelsbesøk av jordmor 74 
Hjemmebesøk nyfødte 579 
Antall 8.klasse samtaler * 59 
Besøk på helsestasjon 15 217 
Utenlandsvaksinasjoner 3 987 

Oppstart aug-17 

Virksomhetsområde  (i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift

Avvik 2017

Ergo- og fysioterapitjenester 19 827 335

Sum 19 827 335
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Netto besparelse skyldes bl.a. sykefravær uten inntak av vikar og høyere refusjoner for 

jordmortjenester enn budsjettert.  Reiseutgiftene er ca 370 000 kr høyere enn budsjettert; dette 

skyldes større reiseavstander i den nye kommunen.  

Avsatte midler 

Det er avsatt 4 049 000 kr på bundet fond til bruk i 2018. Av avsetningen er 474 000 kr 

knyttet til prosjektet God start; et tverretatlig samarbeid mellom seksjon familie og helse, 

Sandefjord voksenopplæring og barnehageseksjonen. Prosjektet startet i november 2015 og er 

beregnet å vare i tre år. I tillegg er det det avsatt 453 000 kr som er ubrukt tilskudd til 

skolehelsetjenester ved Gjennestad og Melsomvik videregående skoler, og 28 000 kr som er 

ubrukt tilskudd til abortforebygging. Av tilskudd til styrking av helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten er 3 095 000 kr ubrukt. Midlene kom sent i 2017 og overføres derfor til 

bruk i 2018.  

På disposisjonsfond er det avsatt 100 000 kr til vaksinering av livmorhalskreft i 2018. 

Det er overført ca 2 000 kr i ubrukte gavemidler til 2018.  

3270-3290 Psykisk helse og rus (PHR) 

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik 2017

Psykisk helse og rus 28 973 648

Sum 28 973 648

Tjenesteområdet er delt i tre enheter: 

Enhet familie og ung voksen  

Denne enheten yter tjenester til barn, familier og enkeltpersoner som har vansker i forhold til 

psykisk helse, samfunnsfungering og/eller rusproblemer av en slik alvorlighet at det er 

nødvendig med bistand. Enheten yter individuell oppfølging av personer opp til 30 år med 

utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Tiltak som psykisk helseteam barn/unge, 

foreldreveiledning (PMTO/TIBIR) og Home Start er organisert i denne enheten. Det er fokus 

på tidlig intervensjon og lavterskeltilbud med brukermedvirkning i fokus.  

Enhet kortvarig psykisk helsehjelp 

Denne enheten yter tjenester til voksne som har behov for ulik bistand i forhold til psykiske 

vansker og utfordringer. Kortvarig intensiv behandling, grupper, kurs, e- mestring og 

kriseteamet er organisert i denne enheten.  

Enhet psykisk helse og rus 

Denne enheten yter individuell oppfølging og behandling av voksne over 30 år som sliter med 

psykiske vansker og lidelser og/ eller rusavhengighet. Dagsenter, ROP- team (samtidig 

rusmisbruk og psykisk lidelse), feltpleie og sysselsettingskoordinator inngår i denne enheten.   

Virksomhetsområde   (i hele 1.000. kr) Budsjetert 

netto utgift 

Avvik 2017 

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 27 201 479 

Sum 27 201 479 
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Aktivitetstall og -indikatorer 2017

Antall utrykninger kriseteam 24

Antall henvendelser PHR over 18 år 754

Antall Home-start familiekontakt 28

Mindre utgift 648 000 kr skyldes i hovedsak sykefravær uten full innleie av vikar samt mindre 

bruk av ekstrahjelp og overtid enn budsjettert. Kjøregodtgjørelse viser en merutgift på 

135 000 kr som skyldes store reiseavstander.  

Avsatte midler 

I PHR-enhetene er det avsatt ca 1, 07 millioner til bundet fond. Dette er ubrukte 

tilskuddsmidler som skal benyttes i 2018; 12 000 kr til ungdomsbasen, 765 000 kr til diverse 

stillinger, 14 000 kr til kompetanseheving, 21 000 kr som er øremerkede midler til 

videreutdanning, og 262 000 kr som gjelder Prosjekt sammen.  

På disposisjonsfond er det avsatt 100 000 kr til å inventar. 

Ubrukte gavepenger på ca 13 000 kr er overført til bundne driftsfond. 

33 NAV 

NAV kommune 

Hovedkostnadsstedet omfatter NAV drift kommune, kvalifiseringsprogrammet (KVP), 

økonomisk sosialhjelp, tap på garantier, aktivitetsplikt og introteam/Nav integrering.  

 

 

 

 

 

 

 

Avviket utgjør ca 1,4 % av netto driftsbudsjett. 

Nav drift kommune 

Kostnadsstedet inneholder lønnsutgifter til alle kommunalt ansatte ved NAV- kontoret, med 

unntak av de som jobber med KVP (kvalifiseringsprogrammet) og på introteamet, samt 

kommunens andel av driftskostnader ved NAV- kontoret.  

Avviket skyldes i hovedsak lavere bruk av overtid enn budsjettert, samt redusert innleie i 

vakanser og i sykefravær. 

Hovedkostnadssted         (beløp i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift 

Avvik 

Nav drift kommune 29 478 648 

Kvalifiseringsprogrammet 4 783 544 

Økonomisk sosialhjelp/tap på garantier 85 661 144 

Introteam/Nav integrering 0 0 

Uspes. bruk av flyktningefond -11 250 0 

Aktivitetsplikt 700 185 

Sum 109 372 1 521 
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Kvalifiseringsprogrammet. 

Kvalifiseringsprogrammet har en besparelse på 544 000 kr. Dette skyldes i hovedsak vakanser 

uten full innleie, samt noe mindre kjøp av tiltaksplasser enn budsjettert. 

Kvalifiseringsprogrammet har i gjennomsnitt hatt ni deltagere per måned, mot budsjetterte ti 

deltagere per måned etter 1. tertial.  

Økonomisk sosialhjelp 

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er 145 000 kr lavere enn justert budsjett. 

Antall sosialhjelpsklienter med utbetaling pr. mnd. har i gjennomsnitt vært 625 i 2017. 

Aktivitetstall og -indikatorer 2017

Antall klienter med utbetaling per år 1 964

Introteam/NAV integrering  

Det er avsatt 4,7 mill. kr mer til fond enn budsjettert. Dette skyldes: 

 Høyere integreringstilskudd enn budsjettert; dette skyldes sammensetningen i

mottaksgruppen.

 Deler av integreringstilskudd for enslige mindreårige flyktninger (EMF) ble ikke

benyttet i 2017.

 Lavere utgift til introduksjonsstønad enn budsjettert, samt lavere sosialhjelpsutgifter til

gruppen enn budsjettert

Det har i gjennomsnitt vært 230 deltagere i introduksjonsordningen i 2017. 

Flyktninger og innvandrere: 

Aktivitetstall og –

indikatorer 

2016 

Realisert 

2017 

Budsjettert 

etter endringer 

Realisert 

Avtale m/IMDI* 95 115 105 

Fam.gjenfor. 2 7 33 

Tilflytting (brutto) 0 5 1 

Totalt 97 127 134 

*Vedtak totalt 115 hvorav 10 enslige mindreårige og 105 voksne. Endring av flyktningesituasjonen har ført til

færre forespørsler om mottak og anmodningen om 10 enslige mindreårige i 2017 ble endret til 7.

Avsatte midler 

Det er avsatt 1 621 000 kr til bundne driftsfond til bruk i 2018. Dette er tilskuddsmidler som 

benyttes til videreføring av prosjekter; 68 000 kr til Boligsosialt arbeid, 231 000 kr til 

prosjektet Sosiale tjenester NAV, 739 000 kr til prosjektet Jobbsjansen, 499 000 kr til 

prosjektet Jobbsjansen 4. året, 48 000 kr til norskopplæring, 10 000 kr til frivillige 

innvandrerorganisasjoner, og 26 000 kr til prosjektet Sandefjordmodellen.   

Avsatte midler flyktningefondet 

Det ble avsatt 16 543 660 kr til flyktningefondet i 2017.  Dette er 4,7 mil kr høyere enn 

budsjettert. Til fradrag kommer budsjettert uspesifisert bruk på 11 250 000 kr.  Fondets saldo 

var 17 743 598 kr ved inngangen til 2017. Fondet saldo pr 01.01.18 er ca 28,1 mill. kr.  
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34 SEKSJON FOR BOTILTAK OG AKTIVITET 

Hovedkostnadssted  (i hele 1 000 kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

3410 Adm. botiltak og aktivitet 41 641   35 204-  42 465   34 508-  824-  696-  

3420 Bolig og Habilitering 89 793   80 837   90 955   78 847   1 162-  1 990   

3430 Bolig og Ambulerende 91 188   87 237   92 127   84 752   939-  2 485   

3440 Bolig og Dagtilbud 98 683   90 267   104 408 91 890   5 725-  1 623-  

3450 Bolig og Avlastning 90 934   85 997   94 066   86 685   3 132-  688-  

3460 Enslige mindreårige flyktninger 58 923   1 043     47 148   8 707-  11 775 9 750   

3470 Ungdommer m/spesielle behov 4 498     4 498     4 783     4 771     285-  273-  

Sum 475 660 314 675 475 951  303 729 291-  10 946 

Seksjonen har en netto besparelse på ca 10,9 millioner kr. Dette utgjør 3,5 % av nettobudsjettet 

i seksjonen. Av dette skyldes mer enn 9,7millioner kr avvik knyttet til enslige mindreårige 

flyktninger. Avvikene omtales nærmere under hvert hovedkostnadssted.   

3410 Administrasjon botiltak og aktivitet 

Hovedkostnadsstedet omfatter blant annet lønn til seksjonsleder, enhetsledere og fagkonsulent, 

samt kjøp av plasser fra private og offentlige aktører. Tilskudd for ressurskrevende tjenester i 

seksjonen inntektsføres samlet på dette kostnadsstedet. 

Administrasjonen viser ett netto merforbruk på 696 000 kr. Dette skyldes i hovedsak økte 

kostnader til kjøp av tjenester. 

3420 Bolig og habilitering 

Enheten gir tjenester til personer som har forskjellig grad av funksjonshemming. Tjenestene gis 

i tilrettelagte bofelleskap, samlokaliserte boliger og barnebolig knyttet til avdeling Nordås. På 

Laholmåsen gis det også døgntilbud til unge under 18 år. Enheten har særlig høy grad av 

ressurskrevende brukere. 

I enheten er det en nettobesparelse på i underkant av 2 millioner kr. Dette skyldes blant annet 

noe besparelse fastlønn og vakanser, samt høyere refusjoner for lønnskostnader enn budsjettert 

uten tilsvarende økning i vikarinnleie.  

Avsatte midler 

Ubrukte pengegaver på ca 20 000 kr er overført til 2018. 

3430 Bolig og ambulerende 

Enheten bemanner tilrettelagte boliger for mennesker med psykiske lidelser og/eller 

rusproblematikk og gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser. Det gis ambulante 

tjenester til de forskjellige målgruppene i form av booppfølging i hjemmet. Per oktober 2017 

ga enheten ambulerende tjenester til 179 personer (eks. beboere i de tilrettelagte boligene). 

Enheten gir i tillegg heldøgnsbemannede tjenester til to tjenestemottakere i private hjem 

(tidligere BPA ordninger), ledsagertjenester til dagsenter og avlastning for personer bosatt i 

Andebu. 
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Enheten har en besparelse på ca 2,5 millioner kr. Enheten har hatt høyere lønnsrefusjoner enn 

forventet i justert budsjettert uten tilsvarende økt vikarinnleie.  

Avsatte midler 

Ubrukte pengegaver på ca 4 000 kr er overført til 2018. 

3440 Bolig og dagtilbud 

Enheten består av boliger for funksjonshemmede, samt ulike dagtilbud for funksjonshemmede 

og for personer med psykiske lidelser. Medarbeidere i boligene er med på å bemanne 

dagsenteret på Ranvik Brygge. Enheten har ansvaret for koordinering av og betaling for vta-

plasser (varig tilrettelagt arbeid). 

Hovedkostnadssted  (i hele 1 000 kr) Budsjett Regnskap Avvik

Netto Netto Netto

54 518 55 236 718-

35 749 36 654 905-

90 267      91 890      1 623-  

Bolig

Dagtilbud

Sum

Hovedårsaken til overforbruket i boligdelen av enheten er ett høyt sykefravær i en av boligene 

og tilhørende høye kostnader til innleie av vikarer. Samlet avvik ved dagtilbudene skyldes i 

hovedsak høyere lønnskostnader knyttet til vikarer og godtgjørelse til brukere enn budsjettert, 

samt innkjøp av inventar og utstyr.  

Avsatte midler 

Ubrukte pengegaver på ca 16 000 kr er overført til 2018. På bundet driftsfond er det avsatt 

255 000 kr av ubrukte tilskuddsmidler og 10 000 kr som overskudd fra brukerstyrt café. 

3450 Bolig og avlastning 

Enheten består av avlastningsboliger, bolig for funksjonshemmede, brukerstyrt personlig 

assistanse, privat avlastning, støttekontakter for barn og voksne, samt ordning for 

funksjonshemmede ungdommer som trenger tilsyn etter skoletid når foreldrene er i 

arbeid/utdanning. 

Hovedkostnadssted  (i hele 1 000 kr) Budsjett Regnskap Avvik

Netto Netto Netto

37 597 36 588 1 009 

48 400 50 097 1 697-

85 997      86 685      688-  

Bolig

Avlastning

Sum

Boligene i enheten viser en netto besparelse på ca 1 million kr. Dette skyldes i hovedsak 

besparelse på fastlønn og sykefravær uten tilsvarende innleie.  

På bakgrunn av Avlasterdommen og endret avlønning av avlastere er 3,350 millioner kr avsatt 

til etterbetaling. Dette bidrar til at enhetens avlastningstjenester får et ett netto merforbruk på 

rett under 1,7 millioner kr.    

Avsatte midler 

Det er på bundet fond avsatt 74 000 kr av gjenværende tilskuddsmidler til opplæring BPA. I 

tillegg er det, som omtalt ovenfor, avsatt 3 350 000 kr til etterbetaling til private avlastere for 

perioden 1.7-31.12.17. 

51



3460  Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger 

Enheten viser en besparelse på over 9,7 millioner kroner.  

Enheten gir tjenester og omsorg til enslige mindreårige flyktninger. På grunn av endret 

finansieringsordning knyttet til mottak av enslige mindreårige flyktninger, måtte Sandefjord 

kommune redusere sine kostnader på området med 4 millioner kr i 2017, 8 millioner kr i 2018 

og11,5 millioner kr fra 2019 (kst-sak 69/17). Drift av boliger og øvrige tjenester til gruppen ble 

endret for å imøtekomme innsparingskravet. Innsparingen i 2017 ble høyere enn forventet. 

En stor andel av de enslige mindreårige flyktningene bor i bolig med døgnbemanning. I tillegg 

bor mange i egen leilighet/hybel der de får oppfølging fra ambulant team, mens noen få bor hos 

vertsfamilie eller er under barneverntjenestens omsorg.  

Som en konsekvens av signaler om lavere anmodning om bosettingen av enslige mindreårige 

flyktninger de neste årene, og endret finansieringsordning, ble det i 2017 iverksatt avvikling av 

tre EMF-boliger. Avviklingen skjedde raskere enn forutsatt i budsjettet. Færre boliger førte til 

at flere av de enslige mindreårige flyktningene ble bosatt i egen hybel/leilighet. Bemanningen 

knyttet opp mot disse hyblene/leilighetene er langt lavere enn i døgnbemannede boliger, og økt 

plassering her har dermed redusert enhetens kostnader betraktelig. I tillegg har flere av 

barna/ungdommene enheten får tilskudd for fått tjenester fra barnevernet, noe som igjen gir 

enheten inntekter uten tilsvarende kostnader.  

Når prognoser for 2.tertial skulle utarbeides var det i enheten en rekke usikkerhetsmomenter; 

som konsekvenser av prosess rundt avvikling av boligene, håndtering av overtallig personale, 

dato for mottak av enslige mindreårige flyktninger, alderen til de som enda ikke var mottatt, 

antall enslige mindreårige som muligens skulle flytte ut av kommunen, mulige 

familiegjenforeninger, samlet omsorgsbehov med mer. Utfallet av usikkerhetsmomentene ville 

få stor betydning for både kostnader og inntekter. Usikkerhetsmomentene fikk andre utfall enn 

det prognosen la til grunn; og enheten fikk en større besparelse enn forventet.  Kostnader og 

inntekter knyttet til mindreårige flyktninger påvirkes også framover av en rekke 

usikkerhetsmomenter. Både innsparingskrav, organisering og antall enslige mindreårige 

flyktninger endres fra 2017 til 2018. Fra 2019 vil inntekten være vesentlig lavere enn i 2017. 

EMF-enheten forventes å gå i balanse.  

Aktivitetstall EMF per 31.12.2017

Bolig Antall beboere

Husebygrenda bolig for mindreårige flyktninger 6

Klokkær`n bolig for mindreårige flyktninger 5

Havna bolig for mindreårige flyktninger 5

Gamle Kongevei bolig for mindreårige flyktninger 4

Tassebekkveien bolig for mindreårige flyktninger 5

Personer som får oppfølging av ambulant team 20

Sum 45

I tillegg kommer barna/ungdommene som får oppfølging av barnevern. 

3470 Ungdommer m/spesielle behov 

Seksjonen har i løpet av 2017 etablert boliger for unge mennesker som man av ulike grunner 

raskt har måttet gi et tilbud utover ordinært og etablert tjenestetilbud. Kostnadsstedet har per 

oktober 2017 en fast årsverksramme på 12 årsverk. Kommunen har tidligere kjøpt private 

tjenester til en av beboerne som nå får tjenester fra dette området. Seksjonen vurderer nå om 
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det er hensiktsmessig å avvikle flere av plassene som kjøpes fra eksterne aktører til fordel for 

utvikling av kommunale tjenester. Dette vil resultere i høyere kostnader på dette området og 

lavere kostnader til kjøp av plasser. 

Enheten har et merforbruk på ca 270 000 kr grunnet høyere bruk av engasjementer og overtid 

enn antatt.  

37 SEKSJON SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER 

Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

3710

Adm. Sandefjord 

medisinske senter
22 621 19 968 22 162 18 765 459 1 203

3720-3721

Legetjenester og 

legevakt
66 074 58 909 67 908 58 375 -1 834 534

3730

Rehabilitering og 

forebygging
18 285 15 779 19 458 16 050 -1 173 -271

3740 Pleieavdelinger 70 611 61 554 74 956 65 521 -4 345 -3 967

Sum 177 591 156 210 184 484 158 711 -6 893 -2 501

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. 

kr)

Seksjonen viser et netto avvik på 1,6 % av netto budsjett. Avviket for Sandefjord medisinske 

senter skyldes i hovedsak lavere egenbetaling fra pasienter og høyere utgifter til driftstilskudd 

til fastleger enn budsjettert. Avvikene er for øvrig kommentert under hvert enkelt 

hovedkostnadssted. 

Sandefjord medisinske senter startet deler av sin drift i 2016, og har vært i full drift fra 2017. 

Det er 61 døgnplasser på senteret. 59 av døgnplassene er fordelt på tre enheter: Lindrende 

enhet, intermediær enhet (forsterket korttidsavdeling) med kommunal akutt døgntilbud 

(KAD), og rehabiliteringsenhet med både døgn- og dagtilbud samt basseng- og trenings-

arealer. I tillegg til pleieenhetene er følgende funksjoner og enheter organisert i Sandefjord 

medisinske senter: 24-timers legevakt med observasjonssenger, ergo- og fysioterapitjenester 

til voksne, korttidslager for hjelpemidler, vaktmestertjenester for sykehjemmene/bo- og 

behandlingssentre i kommunen, lærings- og mestringssenter, frisklivssentral og ferdighets-

senter. I tillegg har senteret servicetilbud som resepsjon og kantine. Senterets kjøkken er 

organisert som mottakskjøkken. Det vil si at middagene som serveres pasientene kommer fra 

sentralkjøkkenet på Nygård bo- og behandlingssenter. 

3710 Administrasjonen Sandefjord medisinske senter 

Avviket på administrasjon må ses opp mot avviket i pleieavdelingene og skyldes at det var 

budsjettert med midler til diverse oppstartskostnader, mens kostnadene er påløpt i 

pleieavdelingene.  

3720-3271 Legetjenester og legevakt 

Ansvaret legetjenester består blant annet av lønnskostnader til de fast ansatte tilsynslegene i 

institusjonene, til fastlegene som leies inn for å utføre kommunale oppgaver; som legekonsul-

tasjoner på helsestasjonene, og beredskapstillegg til legene på legevakta. Her føres også 

kostnader og inntekter til fengselshelsetjenesten, kostnader og inntekter i forbindelse med 

turnuslegepraksiser og driftstilskudd til fastleger.  
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Legevakten skal yte nødvendig behandling ved tilstander der hjelpen, av medisinske årsaker, 

ikke kan utsettes til neste dag eller til fastlege er tilgjengelig. Legevakten er døgnbemannet. 

Det er flere årsaker til avviket. Driftstilskudd til fastleger har blitt høyere enn forutsatt. 

Samtidig viser legevakta en besparelse som blant annet skyldes høyere statlige refusjoner enn 

forutsatt. 

Aktivitetstall og– indikatorer 2017 

Antall henvendelser legevakta 89 784 

- herav antall legekonsultasjoner 19 886 

3730 Rehabilitering og forebygging 

Hovedkostnadsstedet består av rehabilitering terapi, frisklivsentralen og lærings- og 

mestringssenteret. Tjenestene skal sikre personer med funksjonssvikt, og personer som står i 

fare for å utvikle funksjonssvikt, en rask og systematisk kartlegging, utredning og et anbefalt 

tilbud. Tjenestene gis enten i pasientenes hjem, via poliklinisk behandling, eller i 

gruppetrening. Alle tjenestene gis i hovedsak som tilbud på dagtid.  

Avviket skyldes flere mindre forhold. 

Aktivitetstall og– indikatorer 2017 

Henviste saker ergoterapi 1 880 

Henviste saker fysioterapi 675 

Oppdrag teknikere 9 000 

Henviste saker syn 83 

Henviste saker hørsel 782 

Henvisninger til Frisklivsentralen i Stokke/Sandefjord 347 

Antall deltakere balansegrupper 961 

Totalt 13 728 

Det er ikke registrert utlån fra korttidslager i 2017. Dette blir registrert fra 2018. 

3740 Pleieavdelinger 

Hovedfokus i heldøgnsavdelingene er å bidra til at de aller fleste pasientene skal kunne bli i 

stand til å klare seg i egen bolig. Senterets 61 døgnplasser er i hovedsak korttidsplasser. 59 av 

plassene er organisert i pleieavdelingene. I tillegg er det to KAD-senger (kommunalt akutt 

døgntilbud) på legevakta. Døgnavdelingene har egne fysio- og ergoterapeuter. Behovet for 

disse tjenestene er økende.  

Sandefjord medisinske senter har tre pleieavdelinger: 

Rehabiliteringsavdeling 

Avdelingen har 18 døgnplasser og gir tilbud til pasienter med behov for rehabilitering etter 

skade/sykdom, samt de som har behov for opptrening etter sykehusopphold. 

Intermediær avdeling med KAD-plasser  

Avdelingen har 20 døgnplasser (hvorav 8 KAD-plasser) og gir hovedsakelig tilbud til 

pasienter som trenger etterbehandling etter sykehusopphold, samt ivaretar «kommunalt akutt 

døgntilbud». 
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Lindrende avdeling 

Avdelingen har 21 døgnplasser. Her gis det tilbud om lindrende behandling og 

korttidsopphold. 

Avviket i pleieavdelingene skyldes lavere egenbetaling enn forutsatt (1,5 mill. kr), 

oppstartskostnader hvor utgiftene er ført på pleieavdelingene mens budsjettet ligger på 

administrasjonen, og merutgifter til innleie i avdelingene.   

Aktivitetstall og– indikatorer Innleggelser Dødsfall 

Rehabiliteringsavdeling 221 0 

Intermediær avdeling med KAD-plasser 443 22 

Lindrende avdeling 392 95 

Samlet Sandefjord medisinske senter 1 056 117 

Avsatte midler 

Det er avsatt 318 000 kr til disposisjonsfond til bruk neste år. Midlene er knyttet til 

etterbetaling av deler av lønnsoppgjøret i 2017. 

Det er avsatt til sammen 2,7 mill. kr til bundet driftsfond til bruk neste år. Dette er gave fra 

Kreftforeningen på 1 mill. kr, 531.000 kr knyttet til arbeid med Akuttmedisinforskriften, 

85.000 kr knyttet til prosjekter på Frisklivssentralen, 366.000 kr knyttet til prosjekter ved 

Lærings- og mestringssenteret og totalt 724.000 kr i pengegaver til pleieavdelingene. 

38 SEKSJON BO- OG BEHANDLINGSSENTRE 

Hovedkostnadssted (i hele 1 000 kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

3810

Administrasjon bo- og 

behandlingssentre 47 567 37 965 49 063 38 101 -1 496 -136

3820-3880 Bo- og behandlingssentre 330 035 252 821 343 719 259 012 -13 684 -6 191

377 602 290 786 392 782 297 113 -15 180 -6 327Sum

Netto avvik for seksjonen utgjør 2,17 % i forhold til nettobudsjett. 

3810 Administrasjon bo- og behandlingssentre 

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder samt kjøp av plasser ved 

Mosserødhjemmet. 

Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

4 437 3 422 5 438 3 405 -1 001 17

43 130 34 543 43 625 34 696 -495 -153

47 567 37 965 49 063 38 101 -1 496 -136

Administrasjon bo- og 

behandlingssentre

Sum

Administrasjon bo- og 

behandlingssentre

Diverse tiltak bo- og 

behandlingssentre

Kommunen har i 2017 løpende kjøpt 53 plasser ved Mosserødhjemmet. I tillegg kjøpes det 

ekstraplasser flere døgn hver måned. Merforbruket på diverse tiltak institusjon skyldes kjøp 

av disse ekstraplassene.  
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3820-3880 Bo- og behandlingssentre 

Nygård bo- og behandlingssenter 

Aktivitetstall og -indikatorer 2017

Antall plasser langtid demens 78

Antall plasser langtid 42

Antall plasser korttid 6

Sum antall plasser 126

Kurdøgn 46 194

Utnyttelsesgrad 100,4 %

Alle beboerne på Lunden flyttet inn på Nygård i august 2017. Antall kurdøgn er derfor 

summen av kurdøgn på Nygård og Lunden. Årsaken til en utnyttelsesgrad over 100 % er at 

det på Lunden ble benyttet ett dobbeltrom. På Nygård er det kun enkeltrom som benyttes. 

Bofellesskap for personer med demenssykdom 

I 2017 har tre av plassene i bofellesskapet blitt benyttet til rullerende avlastning. 

Kamfjord bo- og behandlingssenter 

Aktivitetstall og -indikatorer 2017

Antall plasser langtid demens/psykiatri 56

Antall plasser korttid/avlastning 8

Sum antall plasser 64

Kurdøgn 22 953

Utnyttelsesgrad 98,3 %

Soletunet bo- og behandlingssenter 

Aktivitetstall og -indikatorer 2017

Antall plasser Bokeveien 16

Antall plasser Ranvikskogen 16

Antall plasser Nygårdsvollen 16

Sum 48

Aktivitetstall og -indikatorer 2017

Antall plasser langtid demens 36

Antall plasser korttid 9

Sum antall plasser 45

Kurdøgn 16 072

Utnyttelsesgrad 97,9 %
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Andebu sykehjem 

Merkostnadene i bo- og behandlingssentrene skyldes i hovedsak økt innleie i 

pleieavdelingene, høyere kostnader til vedlikehold og til kjøp og utskifting av utstyr, samt 

økte kostnader til mat til pasienter og beboere. 

Økt behov for innleie i pleieavdelingene har flere årsaker. Pleieavdelingene får stadig flere 

ressurskrevende pasienter med behov for en til en bemanning. I tillegg har sykefraværet vært 

høyt i flere avdelinger. Etterspørselen etter vikarer har samlet vært høyere enn tilgangen; noe 

som igjen fører til økt bruk av overtid. Lederes og nøkkelpersoners kontroll med driften, og 

da også kontroll med kostnadene, er trolig også påvirket av betraktelig økt arbeidsmengde 

som følge av kommunesammenslåingen og dermed endringer i seksjonen. I pleieseksjonene 

som har døgndrift, og som i liten grad kan prioritere bort oppgaver, er leders tilstedeværelse 

og kontinuerlig vurdering av vikarbehov spesielt viktig for å holde lønnskostnadene så lave 

som mulig.  

Nygård sentralkjøkken viser et avvik på ca en million kroner. Avviket kan forklares med flere 

årsaker. Antall ressurs- og kostnadskrevende dietter har økt svært mye de siste årene, det er nå 

ca 30 % av pasientene som daglig krever en egen spesialdiett. Mye av dette skyldes 

komplekst sykdomsbilde og multisyke pasienter. Dietter må lages utenom den «ordinære» 

tilvirkningen, som igjen krever mer ansattressurser.  

Det siste to årene har driften ved sentralkjøkkenet vært i endring; blant annet har man endret 

middagstidspunktet slik at pasientene i de fleste avdelinger nå får middag servert på 

ettermiddagen framfor på formiddagen. Endret middagstidspunkt har ført til ønske om og 

behov for et ekstra måltid. Pasientene/beboerne har i hele 2017 fått tilbud om lunsj; ofte er 

denne varm. Flere måltider og økt matinntak fører til økte råvarekostnader. Dette er imidlertid 

en ønsket utvikling, som blant skal redusere underernæring.  

I august 2017 flyttet alle pasientene på Lunden inn på Nygård. Lunden hadde servering av tre 

måltider pr dag, mens ved innflytting på Nygård følger de nå tilbudet der alle får fire måltider 

pr dag, noe som førte til at det ble servert flere måltider totalt sett høsten 2017. 

Aktivitetstall og -indikatorer 2017

Antall plasser langtid demens 12

Antall plasser langtid  14

Antall plasser korttid/rehabilitering 13

Sum antall plasser 39

Kurdøgn 13 589

Utnyttelsesgrad 95,5 %

Bo- og behandlingssentre Budsjett Regnskap Avvik

 (i hele 1 000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

131 723 99 697 137 373 103 741 -5 650 -4 044

35 667 34 291 36 891 34 772 -1 224 -481

79 746 57 455 84 398 58 729 -4 652 -1 274

Soletunet bo- og behandlingssenter 46 166 33 476 47 390 33 482 -1 224 -6

Andebu sykehjem 36 733 27 902 37 667 28 288 -934 -386

330 035 252 821 343 719 259 012 -13 684 -6 191

Nygård bo- og behandlingssenter

Bofellesskap for personer med 

Kamfjord bo- og behandlingssenter

Sum bo- og behandlingssentre

57



Driftskostnader utover lønn har også vært høyere enn budsjettert i flere enheter. På Nygård 

bo- og behandlingssenter har kostnadene vært ca 400 000 kr høyere enn budsjettert. Dette 

skyldes i hovedsak behov for vedlikehold, reparasjon og utskiftning av inventar og utstyr både 

på sentralkjøkkenet, Lunden og Nygård. På Kamfjord har kostnader til varer og utstyr vært ca 

440 000 kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet oppgradering av trådløst nett i 

bygget, lagersystemet Aktiv Forsyning, samt behov for vedlikehold, reparasjon og utskifting 

av inventar og utstyr. 

Avsatte midler 

Det er avsatt 243 000 kr til bundet driftsfond som gjelder udisponerte pengegaver for hele 

seksjonen. 

På bundne driftsfond til bruk neste år er det i tillegg avsatt 73 000 kr som er tilskudd i 

forbindelse med utdanning i avansert klinisk sykepleie, og 96 000 kr til arbeid med tidlig 

intervenering av utfordrende adferd. 

39 SEKSJON SENTER OG HJEMMETJENESTER 

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,6 % i forhold til nettobudsjett. 

3910 Administrasjon SHT 

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder, stabskonsulenter og 

prosjekter. 

Kostnadssted (i hele 1.000-kroner) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

391000 Administrasjon SHT 9 263 -511 9 536 -448 -273 -63

391010 Prosjekter SHT 1 153 211 1 076 10 77 201

Sum 10 416 -300 10 612 -438 -196 138

Netto avviket i Administrasjon SHT skyldes besparelse på kurs og konferanseutgifter. 

Avsatte midler 

Det er avsatt 474 000 kr til bundet driftsfond vedrørende prosjektet fagutvikling og kr 45 000 

vedrørende utviklingsprosjekt i ledelse. Til disposisjonsfondet er det i tillegg satt av 70 000 kr 

til prosjektet velferdsteknologi i hjemmetjenesten og 300 000 kr til oppgradering av 

hjemmetjenestens nye lokaler på Framnessenteret. 

3920-3932 Hjemmetjenester 

Hovedkostnadsstedet omfatter hjemmesykepleieavdelinger, nattjenesten, sykepleiertjenesten, 

praktisk bistand og personlig assistent ordning. 

Hovedkostnadssted Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

3910 Administrasjon 10 416 -300 10 612 -438 -196 138

3920-

3932 Hjemmetjenester 267 865 251 177 271 582 249 322 -3 717 1 855

3950 Bo- og servicesentrene 37 131 18 394 46 322 18 646 -9 191 -252

3980 Dagsenter 9 950 7 128 10 865 7 234 -915 -106

Sum 325 362 276 399 339 381 274 764 -14 019 1 635
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Kostnadssted (i hele 1.000-kroner) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

3920-

3932 Hjemmetjenesteavd. 267 865 251 177 271 582 249 322 -3 717 1 855

Sum 267 865 251 177 271 582 249 322 -3 717 1 855

Hjemmetjenesteavdelingene har totalt sett en besparelse på 1 855 000 kr.  Besparelsen skyldes 

i hovedsak lavere bruk av vikarer enn budsjettert. I 1. tertial 2017 fikk 

hjemmetjenesteavdelingene tilført 4,2 årsverk på grunn av økt behov i tjenesten. I tillegg til 

tilførselen av årsverkene, ble det omorganisert for å avlaste de enhetene som hadde fått flest 

nye brukere. Avd. Solvang hjemmesykepleie ble opprettet for i hovedsak å avlaste avdeling 

Kilen hjemmesykepleie. Grepene som ble gjort har gitt ønsket effekt, noe som har resultert i 

mindre behov for innleie av vikarer. 

Aktivitetstall og -indikatorer 2017

Gjennomsnittlig antall brukere med hjemmesykepleie pr måned 1 360

Gjennomsnittlig antall brukere med praktisk bistand pr måned 943

Gjennomsnittlig antall nyinnskrevne brukere av hjemmesykepleie pr måned 102

Gjennomsnittlig antall nyutskrevne brukere av hjemmsykepleie pr måned 98

Gjennomsnittlig antall pasienter direkte fra sykehus med behov for 

hjemmesykepleie pr måned 105
*Gjennomsnittstall for 2017, er snitt for de 4 siste mnd. i 2017

Gjennomsnittlig antall brukere pr måned av hjemmesykepleien har vært ganske stabil de siste 

månedene i 2017, men det er en del pasienter som skrives ut og nye som kommer inn hver 

måned. Dette krever mye ressurser i avdelingene. Aktivitetstall viser at hjemmesykepleien i 

2017 i snitt skrev ut 98 brukere pr mnd., og i snitt fikk 102 nyinnskrevne pasienter pr. måned. 

I tillegg mottok hjemmesykepleien gjennomsnittlig 105 pasienter pr mnd. direkte hjem fra 

sykehus. Sykehusinnleggelser utløser økt aktivitet med hensyn til nødvendig oppfølging fra 

hjemmesykepleien både før, under og etter utskrivelse. 

Avsatte midler 

Hjemmesykepleieavdelingenes ubenyttede gavemidler, totalt 90 000 kr, er avsatt til bundne 

driftsfond til bruk neste år.  

3950 – 3975 Bo- og servicesentrene  

Hovedkostnadsstedet omfatter senterdrift, kjøkkendrift og prosjekter senterdrift. 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Antall aktivitetsgrupper 205 

Antall oppmøter på aktiviteter 96.280 

Antall middager pr dag – gjennomsnitt 479 

Antall frivillige 336 
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Mindreforbruket i senterdriften skyldes hovedsakelig besparelse på sykevikar og ekstrahjelp. 

Dette har vært en bevisst handling for å finansiere høyere råvarekostnader og lavere inntekter 

enn budsjettert i kjøkkendrift. 

Merforbruket i kjøkkendriften skyldes høyere kostnader til råvarer enn budsjettert. I tillegg er 

det reduserte inntekter på grunn av harmonisering av priser etter kommunesammenslåingen.  

Avsatte midler 

Det er avsatt 201 000 kr til disposisjonsfond til bruk neste år. Avsetningene gjelder aktivitets-

avdelingene ved sentrene. 

Bo- og servicesentrenes ubenyttede gavemidler, 413 000 kr, er avsatt til bundne driftsfond til 

bruk neste år.  

3980 Dagsenter 

Hovedkostnadsstedet omfatter fem dagsenter og et demensteam og ledes av en enhetsleder. 

Demensteamet kartlegger og følger opp pasienter med demenssykdom i samarbeid med 

fastlegene og hjemmesykepleien. 

Hovedkostnadssted Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

3980 Dagsenter 9 950 7 128 10 865 7 234 -915 -106

Sum 9 950 7 128 10 865 7 234 -915 -106

Merforbruket på dagsentrene skyldes i hovedsak reduserte inntekter på egenbetaling pga 

harmonisering av priser som følge av kommunesammenslåingen. 

Avsatte midler 

Det er avsatt totalt 511 000 kr til bundne driftsfond til bruk neste år, dette gjelder prosjektene 

Demens i hjemmebaserte tjenester og Pårørendeskolen. 

Dagsentrenes ubenyttede gavemidler, 24 000 kr, er også avsatt til bundne driftsfond til bruk 

neste år. 

Virksomhetsområde      (i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift 

Avvik 

Senterdrift 13 596 

 

 565 

Kjøkkendrift 4 760 -821

Prosjekter senterdrift   37

 

4 

Sum 18 393 -252
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KULTUR, FRILUFTSLIV, BY- OG STEDSUTVIKLING (KFBS) 

Driftsregnskapet i 2017 for kommunalområdet viser følgende tall (hele 1.000-kroner): 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

40 Administrasjon KFBS 5 366 5 366 4 925 4 916 441 450

42 Seksjon bibliotek 18 762 17 398 20 657 17 216 -1 895 182

43 Seksjon kultur- og kino 49 986 27 285 70 155 26 455 -20 169 830

44

Seksjon for park, idrett og 

friluftsliv 112 806 69 929 124 444 68 928 -11 638 1 001

Sum 186 920 119 978 220 181 117 515 -33 261 2 463

Netto avvik for kommunalområdet utgjør 2,1 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

Brutto avvik skyldes i hovedsak videreformidling av mottatte inntekter gjeldende billettsalg 

for andre (seksjon kultur- og kino), og videreformidling av spillemidler (seksjon for park, 

idrett og friluftsliv).  

2017 var det første driftsåret i ny kommune, og det har vært fokus på harmonisering, få 

oversikt over områder og oppgaver, nye IT systemer og rutiner, og enkelte oppgaver har derfor 

blitt skjøvet ut i tid. 

KOMMENTARER PR. SEKSJON 

40 ADMINISTRASJON KFBS 

Seksjonen omfatter kommunalsjef med stab/støtte. I tillegg er budsjetterte midler til 

samlinger, kurs og konferanser for kommunalområdets ledere samlet her.  

Seksjon Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Administrasjon KFBS 4 916 450

Sum 4 916 450

Netto avvik for seksjonen utgjør ca. 9,2 % i forhold til budsjettert netto utgift.  

Avviket skyldes i hovedsak besparelse på lønn som følge av at en stilling har vært ubesatt i 

begynnelsen av året, og på midler avsatt til kjøp av tjenester. I tillegg har arbeidsmengden 

gjennom året vært så stor, at det i liten grad har vært mulig å avsette tid til deltakelse på kurs, 

konferanser og andre faglige samlinger. 

42 SEKSJON BIBLIOTEK 

Seksjonen omfatter bibliotekene i Stokke, Andebu og Sandefjord, samt servicekontor i Stokke 

og Andebu.    
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Aktivitetstall og –indikatorer Stokke Andebu Sandefjord Sum 

Antall besøk: 41.286 26.225 208.730 276.271 

Antall utlån 37.761 28.839 243.458 310.058 

Antall arrangementer inkl. opplegg 

for skoler og barnehager 

130 27 327 484 

I tillegg er det registrert ca. 10.400 nedlastninger av e-bøker, knyttet til personer med lånekort 

i Sandefjord kommune.  

Seksjonen har jobbet aktivt med å samordne flere funksjoner, bla. felles innkjøp av bøker, 

anskaffelse og drift av et felles biblioteksystem, bruk av personell på tvers av avdelingene ved 

sykefravær med mer. I tillegg er mottatte tilskudd til prosjekter som gjelder hele seksjonen 

inntektsført ett sted, mens utgiftene er ført på det enkelte bibliotek. Budsjettet på det enkelte 

bibliotek er derfor ikke representativt, og seksjonen er derfor kommentert samlet. 

Seksjon Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Seksjon bibliotek 17 398 182

Sum 17 398 182

Netto avvik for seksjonen utgjør ca. 1,1 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

Avviket skyldes i hovedsak besparelse på lønn som følge av ansettelsesstopp. Stillingen er 

inndratt i forbindelse med kommunalområdets innsparingskrav.  

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk i 2018: 

 381.000 kr (opplæring i nytt felles biblioteksystem, til etablering av felles nettsider,

utskifting/anskaffelse av publikums PC, og til reparasjon og anskaffelse av annet

utstyr).

Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk i 2018: 

 242.000 kr til sluttføring av ulike prosjekter finansiert av tilskudd fra bl.a fra

Nasjonalbiblioteket og «Fritt ord».

43 SEKSJON KULTUR OG KINO 

Seksjonen omfatter drift av Hjertnes kulturhus inkl. kino, prosjekttilskudd og faste 

driftstilskudd til foreninger som sorterer under denne seksjonen, opplevelseskort, 

ledsagerbevis, Sentralen i Andebu og Frivilligsentralen i Sandefjord, Den kulturelle 

skolesekken og Vandringstaven, Markedet for Scenekunst, og diverse arrangementer inkl. 

Barnas kulturprogram. Seksjonen er også sekretariat for 17. mai komiteen.  

Stella Polaris har ansvar for drift av Varden grendehus og tiltak for barn og unge i 

Vardenområdet, mens Frilynt Norge står for driften av Verdensteateret og tiltak for 

uorganisert ungdom i Napergården. Begge organisasjonene mottar faste driftstilskudd fra 

kommunen.  
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Driftsregnskap: 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

4300 Seksjon kultur og kino, adm. 2 300 2 090 2 357 2 142 -57 -52

4310

Sentralene for frivillighet og 

friskliv 3 984 3 310 5 529 3 185 -1 545 125

4312 Tilskuddsordninger 10 697 10 697 10 636 10 636 61 61

4330 Drift kulturhus 11 554 3 756 28 427 4 139 -16 873 -383

4332 Arrangmenter 3 375 1 386 5 563 634 -2 188 752

4334 Kino 9 278 -160 8 541 -300 737 140

4350 Kulturformidling, felles 3 401 2 789 2 633 2 633 768 156

4352 Kulturproduksjon 1 837 1 128 2 486 1 229 -649 -101

4354 Kulturformidling 3 560 2 289 3 983 2 157 -423 132

Sum 49 986 27 285 70 155 26 455 -20 169 830

Netto avvik for seksjonen utgjør ca. 3,0 % i forhold til budsjettert netto utgift.  Brutto avvik på 

Kulturhusdrift inkl. kino skyldes i hovedsak videreformidling av mottatte inntekter knyttet til 

billettsalg for andre. 

4300 Seksjon kultur og kino, adm.  

Hovedkostnadsstedet omfatter seksjonsleder og rådgiver/saksbehandler, inkl. midler til 

opplæring, kurs og konferanser for ansatte i seksjonen. 

Netto avvik fra budsjett: -52.000 kr

Avviket skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til kjøp av nødvendig IT utstyr, og annet 

inventar og utstyr i forbindelse med ny organisering. 

4310 Sentralene for frivillighet og friskliv 

Hovedkostndsstedet omfatter Frivilligsentralen i Sandefjord, og Sentralen i Andebu. Sentralen 

i Andebu omfatter både frivillighet og friskliv. 

Sandefjord frivilligsentral er en selvstendig enhet eid av 20 forskjellige sosiale og humanitære 

lag og organisasjoner. Frivilligsentralen i Andebu er kommunalt opprettet. 

Virksomhetsområde Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Sandefjord frivilligsentral 1 421 0

Sentralen i Andebu 1 889 125

Sum sentralene for frivillighet og friskliv 3 310 125

Sandefjord frivilligsentral 

I henhold til inngått avtale fører Sandefjord kommune regnskapet for Sandefjord 

frivilligsentral. Eventuelle overskudd settes av til øremerkede fond. Ved underskudd må 

fondet benyttes. I 2017 vedtok styret i frivilligsentralen å bruke 275.000 kr av fondet, til kjøp 

av ny bil. Ved årets slutt viste regnskapet et overskudd (etter nødvendige avsetninger til 
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sluttføring/videreføring av prosjekter finansiert enten ved tilskudd eller gaver), på til sammen 

179.000 kr) på 93.732 kr. Fondets saldo pr. 31.12.17 er etter dette på 518.757 kr. 

Sentralen i Andebu 

Netto avvik ved Sentralen i Andebu skyldes i hovedsak uklarheter gjeldende ansvars- og 

oppgavefordeling. 

Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk i 2018: 

 298.000 kr til sluttføring/videreføring av prosjekter ved Sentralen i Andebu (friskliv)

finansiert av ulike tilskudd.

 77.000 kr (i hovedsak ubrukte gavemidler) til aktivitet i Senralen i Andebu

(Frivilligsentralen).

4312 Tilskuddsordninger adm. av Kultur- og kinoseksjonen 

Hovedkostnadsstedet omfatter i hovedsak driftstilskudd, og prosjekttilskudd samt diverse 

priser (barne- og ungdomspris, kulturpris og ærespris).   

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Antall tildelte prosjekttilskudd 71 

Antall tildelte tilskudd til større arrangementer om sommeren 19 

Netto avvik fra budsjett: 61.000 kr 

Avviket skyldes bla. at kommunens økonomiske andel knyttet til avvikling av 

Vestfoldfestspillene AS, ble lavere enn forutsatt.  

4330 – 4334 Drift kulturhus 

Hjertnes kulturhus er et sambrukshus for kino, arrangementer, konferanser og lignende. Drift 

kulturhus omfatter i hovedsak planlegging, koordinering og gjennomføring av enhetens 

tjenester, inkl. fellesfunksjoner som renhold av Hjertnes kulturhus og drift av billettkontoret.  

I 2017 har enheten i tillegg hatt ansvar for planlegging, tilrettelegging og til dels 

gjennomføring av «Folkefesten» og «Festkonserten».  

Det var avsatt midler til utskifting av scenegulvet på Hjertnes i 2017. Dette arbeidet må gjøres 

på sommeren, når det er minst aktivitet i kulturhuset. Av ulike grunner ble arbeidet forsinket, 

og gjennomføringen må derfor utsettes til sommeren 2018. Det er inngått kontrakt med 

leverandør. 

Det er et meget høyt aktivitetsnivå i Hjertnes kulturhus. I tillegg til kinovisning og 

konferanser, har kulturhuset vært fylt med andre arrangementer i deler av dagen i hele 160 

dager (rigging, prøver og forestillinger) med til sammen ca. 12.000 medvirkende i tillegg til 

publikum.  Dette medfører stor slitasje på inventar og utstyr, og det må kontinuerlig foretas 

utskiftinger og reparasjoner.  
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Aktivitetstall og –indikatorer 

Hjertnes kulturhus: 

2017 

Antall arrangementer 125 

Antall kurs, konferanser mv 26 

Antall besøk/publikum 55.500 

Antall kinoforestillinger 3.423 

Antall besøk 87.517 

De ulike aktivitetene påvirker hverandre i stor grad, og områdene kommenteres derfor samlet. 

Netto avvik fra budsjett: 509.000 kr 

Avviket skyldes i hovedsak merutgifter på kjøp og reparasjon av inventar og utsyr, som i sin 

helhet finansieres av økte inntekter som følge av økt utleie, og besparelse på markedsføring 

som følge av en mer kostnadseffektiv markedsføring (spesielt knyttet til kino). 

Merutgiften på «Drift kulturhus» er i hovedsak knyttet til utskifting og kjøp av inventar og 

utstyr, og dekkes i sin helhet av økte netto leieinntekter på Arrangementer.  

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk i 2018: 

 1.250.000 kr til utskifting av scenegulv i Hjertnessalen

 530.000 kr til utskifting av informasjonstavler, og til diverse nødvendige utskiftinger i

Parketten I og II.

4350 Kulturformidling felles 

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon, planlegging og koordinering av Den kulturelle 

skolesekken og Vandringsstaven, Barnas kulturprogram, og gjennomføring av enhetens 

tjenester. Dette omfatter også oppfølging av kommunens kunstregister og ordningen med 

opplevelseskort og ledsagerbevis. 

Netto avvik fra budsjett: 155.000 kr 

Avviket skyldes besparelser knyttet til opplevelseskortet. 

Ordningen med opplevelseskortet er budsjettert med 300 kort a 3.000 kr pr. kort, totalt 

900.000 kr, hvorav 600.000 kr finansiert av «Levekårsfondet». Alle kortene er delt ut. Det er 

fremdeles få foreninger som har søkt om tilskudd (på vegne av kortinnehaveren) til 

medlemsavgift, treningsavgift, tur, utstyr mv., og det er kun utbetalt 150.000 kr. Det er derfor 

ikke hentet inn noe fra Levekårsfondet. I løpet av vinter 2018 legges det frem en sak til 

politisk behandling vedrørende erfaring og økonomi knyttet til opplevelseskortet. 

4352 Kulturproduksjoner 

Hovedkostandsstedet omfatter Markedet for Scenekunst, Barnas kulturprogram, 

arrangementet Speil, innflyttertreff, ungdommens kulturmønstring, tilskudd til og 

gjennomføring av 17. mai feiring med mer.  

Markedet for Scenekunst er landets viktigste for visning av ny scenekunst for barn- og unge, 

og gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunen og Norsk kulturråd. Markedet samler 
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oppkjøpere fra hele Norge, og er en viktig arena for kjøp av produksjoner til bl.a. Den 

kulturelle skolesekken. Det betales ikke honorar til de kunstneriske gruppene som deltar, men 

prosjektet dekker reise- og oppholdsutgifter.  

Barnas kulturprogram er et tilbud til barn i førskolealderen, og fra høsten 2017 er Den 

kulturelle barnehagesekken implementert. 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Markedet for Scenekunst: 

Antall visninger 23 

Antall oppkjøpere 240 

Antall besøk 2.754 

Barnas kulturprogram 

Antall forestillinger 14 

Antall besøk 1.181 

Netto avvik fra budsjett: -101.000 kr

Avviket skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til Markedet for Scenekunst (flere utøvere i de 

kunstneriske gruppene). 

4354 Kulturformidling 

Hovedkostnadsstedet omfatter Den kulturelle barnehagesekken, Den kulturelle skolesekken, 

og Den kulturelle vandringsstaven. 

Netto avvik fra budsjett: 132.000 kr 

Avviket skyldes i hovedsak besparelser knyttet til Den kulturelle barnehagesekken og Den 

kulturelle skolesekken. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk i 2018: 

Den kulturelle skolesekken: 

 393.000 kr til gjennomføring av prosjekter som har blitt flyttet fra høsten 2017 til

våren 2018.

Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk i 2018: 

Den kulturelle vandringsstaven: 

 389.000 kr til aktivitet/arrangementer finansiert av tilskudd og gaver.

44 SEKSJON PARK, IDRETT OG FRILUFTSLIV 

Seksjonen omfatter drift og vedlikehold av parker, friområder, lekeplasser, idrettsanlegg, 

svømmehallen, gravlunder, tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger, og tilskudd til 

Kirkelig Fellesråd og til andre tros- og livssynssamfunn. Seksjonen har også ansvar for 

gravplassforvaltningen og nærdemokratiordningen. 
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Driftsregnskap: 

Hovedkostnadssted (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

4400

Adm park, idrett, friluftsliv 

og gravplassforvaltning 6 982 6 715 6 668 6 391 314 324

4410 Nærdemokratiordningen 2 510 2 510 2 447 2 447 63 63

4412 Tilskuddsordninger 11 252 11 252 24 321 11 177 -13 069 75

4414

Kirken og andre tros- og 

livssynsamfunn 23 437 23 437 23 919 23 919 -482 -482

4416 Campingplasser 1 700 -2 259 2 251 -1 287 -551 -972

4420

Drift park, idrett, friluftsliv, 

gravlunder, utg. til fordeling 20 254 0 19 416 0 838 0

4430 Utendørs idrettsanlegg 4 085 3 886 3 442 3 247 643 639

4440 Parker og friområder 20 697 18 527 20 390 17 866 307 661

4450

Gravlunder og 

gravstedsvedlikehold 12 086 4 103 11 663 3 663 423 440

4460 Svømmehall og idrettshaller 9 803 1 758 9 927 1 505 -124 253

Sum 112 806 69 929 124 444 68 928 -11 638 1 001

Netto avvik for seksjonen utgjør ca. 1,4 % i forhold til budsjettert netto utgift.  Brutto avvik på 

Tilskuddsordninger skyldes videreformidling av mottatte spillemidler. 

4400 Adm. park, idrett, friluftsliv og gravplassforvaltning  

Hovedkostnadsstedet omfatter seksjonsleder og saksbehandlere, inkl. midler til opplæring, 

fagkurs og konferanser for ansatte i seksjonen. 

Netto avvik fra budsjett: 324.000 kr 

Avviket skyldes i hovedsak besparelsen på lønn. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk i 2018: 

 40.000 kr til utskifting av inventar og utstyr.

 290.000 kr til oppfølging av forlik knyttet til eiendomsoverdragelsen av Granholmen

camping.

4410 Nærdemokratiordningen 

Hovedkostnadsstedet omfatter tilskudd til nærmiljøutvalgene samt midler knyttet til 

gjennomføring av møter og konferanser. 

Netto avvik fra budsjett: 63.000 kr 

Avviket skyldes i hovedsak besparelser på utgifter til møter og konferanser. 

4412 Tilskuddsordninger adm. av park, idrett, friluftsliv  

Hovedkostnadsstedet omfatter tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger, til 

gjennomføring av en årlig foreningskonferanse og til prosjekttilskudd knyttet til idrett. 
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Aktivitetstall og -indikatorer 2017 

Antall frivillige lag og foreninger 163 

Medlemstall: 

Antall barn og unge opp til 20 år 12.259 

Antall medlemmer totalt 34.705 

Antall tildelte prosjekttilskudd - idrett 22 

Antall frivillige lag og foreninger fordeler seg med 66 idretts- og friluftsforeninger og 97 

kultur- og barne-/ungdomsforeninger. 

Netto avvik fra budsjett: 75.000 kr 

Avviket skyldes i hovedsak at kunstisbanen i Bugården har vært stengt i forbindelse med 

bygging av ishallen, og tilskudd til Sandefjord ishockeyklubb for oppgaver på kunstisflaten er 

derfor ikke utbetalt. 

4414 Kirken og andre tros- og livssynssamfunn 

Hovedkostnadsstedet omfatter overføringer til Kirkelig Fellesråd og tilskudd til andre tros- og 

livssynssamfunn. 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Medlemmer i statskirken 43.379 

Medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn, med tilskudd 8.008 

Sum antall medlemmer 51.387 

Netto avvik fra budsjett: -482.000 kr

Merutgiften skyldes i sin helhet vesentlig flere medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn 

enn det var budsjettmessig dekning for.  

4416 Campingplasser 

Hovedkostnadsstedet drift av Langeby camping, og oppfølging av leieavtaler gjeldende Vøra, 

Asnes og Granholmen camping, samt bobilhavna i sentrum. 

Netto avvik fra budsjett: 972.000 kr 

Avviket skyldes flere forhold. Før nye leieavtale knyttet til hytter på Vøra ble inngått, var det 

nødvendig å foreta en del utbedringer på enkelte av hyttene, dette gav en merutgift på ca. 

110.000 kr. Langeby camping viser en netto merutgift på ca. 655.000 kr før avsetning. Også 

her var det behov for ekstraordinære utbedringer med en merutgift på ca. 200.000 kr. I tillegg 

er leieinntektene lavere enn forutsatt. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk i 2018: 

 200.000 kr til oppfølging av tilstandsrapport på Langeby camping

4420 – 4450 Drift og vedlikehold av utendørs anlegg 

Generelt for enheten: 

2017 er det første året for ny kommune, og det er lagt ned et betydelig arbeid for å få god 
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oversikt over områder, oppgaver, gjeldende avtaler osv.. Det er til dels store forskjeller på 

vedlikehold i de tre tidligere kommunene, og det arbeides med harmonisering av drifts- og 

vedlikeholdsplaner. En del oppgaver har derfor blitt utsatt. 

4420 Drift park, idrett, friluftsliv, gravlunder, utgifter til fordeling 

Hovedkostnadsstedet omfatter utgifter til lønn og andre fellesutgifter for uteavdelingene i 

park- og idrettsseksjonen. Kostnadene fordeles på de ulike virksomhetsområdene ved hjelp av 

en beregnet timepris.  

4430 Utendørs idrettsanlegg 

Hovedkostnadsstedet omfatter drift og vedlikehold av utendørs idrettsanlegg, inkl. skatepark 

og sandhåndballbaner på Stub.  

Netto avvik fra budsjett: 640.000 kr 

Avviket skyldes i hovedsak at kunstisbanen i Bugården har vært stengt, og ny ishall ennå ikke 

er tatt i bruk. 

4440 Parker og plasser 

Hovedkostnadsstedet omfatter drift og vedlikehold av kommunale parker, friområder inkl. 

skjærgårdstjenesten og badestrender, uteanlegg ved skoler og barnehager, sykehjem m.m.. 

Netto avvik fra budsjett: 661.000 kr 

Avviket skyldes en kombinasjon av økte inntekter (leieinntekter i Badeparken og refusjon for 

arbeid for andre), og besparelse på øvrig drift som i hovedsak skyldes at rehabilitering av 

fontener og skulpturer, og reparasjon av veien til Pumpestasjonen på Goksjø er utsatt. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk i 2018: 

 60.000 kr til tilrettelegging for funksjonshemmede på friområdet i Melsomvik

4450 Kirkegårder og gravlunder 

Hovedkostnadsstedet omfatter kjøp av kremasjonstjenester, festeavgifter, vedlikehold av 10 

gravlunder/kirkegårder og vedlikehold av gravsteder mot refusjon.  

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Antall begravelser og bisettelser 476 

Antall kremasjoner 271 

Antall gravsteder med vedlikehold 3.234 

Netto avvik fra budsjett:  440.000 kr 

Avviket skyldes i sin helhet økte inntekter fra festeavgifter som følge av en harmonisering av 

praksis ved innkreving av festeavgifter. 
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4460 Svømmehall og idrettshaller 

Hovedstedet omfatter drift og utleie av svømmehallen i Bugårdsparken, Jotunhallen, samt 

utleie av Bugårdshallen og de fem skolehallene (Store Bergan hallen, Ormestadhallen, 

Helgerødhallen, Stokkehallen og Andebuhallen). 

Svømmehallen: 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Besøk barn 32.697 

Besøk voksne 43.154 

Sum betalende besøk 75.851 

Skolesvømming 43.100 

Besøk lag, foreninger og babysvømming 21.200 

Sum besøk i alt 140.151 

Hovedkostnadssted Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Idrettshaller -712 243

Svømmehallen i Bugårdsparken 2 470 10

Sum 1 758 253

Netto avvik fra budsjett: 253.000 kr 

Avviket skyldes i hovedsak økte leieinntekter fra Bugårdshallen. 
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MILJØ- OG PLANSAKER (MP) 

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2017 (hele 1.000-kroner): 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

50 Administrasjonsstab 9 883 9 606 9 935 9 437 -52 169

51 Klima, miljø og landbruk 9 298 7 872 9 368 7 359 -70 513

52 Kommunalteknisk seksjon 299 989 -9 001 310 254 -5 299 -10 265 -3 702

55 Byggesak og arealforvaltning 33 859 4 144 33 424 2 318 435 1 826

56 Brann- og redningsseksjonen 41 821 30 864 40 723 29 468 1 098 1 396

57 Havneseksjonen 201 484 0 149 945 0 51 539 0

Sum 596 334 43 485 553 649 43 283 42 685 202

Netto avvik for kommunalområdet utgjør 202.000 kr, dvs. 0,5 % i forhold til budsjettert netto 

utgift. 

Avvikene blir kommentert under den enkelte seksjon nedenfor, men kan i hovedsak 

oppsummeres slik:  

 Lavere rente ved avregning av selvkostområdene har gitt større avsetninger til fond

enn forutsatt og forklarer deler av det negative avviket for kommunalteknisk seksjon.

 Høyere indirekte kostnader på byggesaksområdet bidrar til et positivt resultat for

seksjonen

 Lavere utgifter til beredskap i brann- og redningsseksjonen enn budsjettert.

Det omtales vakanser i stillinger innenfor flere virksomheter. Vakansene er for noen områder 

omsatt i kjøp av varer og tjenester innenfor de respektive virksomheter. 

KOMMENTARER PR. SEKSJON 

50 ADMINISTRASJONSSEKSJONEN 

Administrasjonsseksjonen omfatter ledelse av kommunalområdet og felles stab og 

støttefunksjoner for kommunalområdene for miljø- og plansaker og kommunalområdet for 

næringsutvikling og eiendomsforvaltning. 

Driftsregnskap: 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

5010 Adminsitrasjonsstab 9 883 9 606 9 935 9 437 -52 169

Sum 9 883 9 606 9 935 9 437 -52 169

Netto avvik for seksjonen utgjør 1,8 % i forhold til budsjettert netto utgift. 
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5010 Administrasjonsseksjonen 

Administrasjonsseksjonen omfatter utgifter til kommunalsjef og felles stab og støttefunksjoner 

og felles opplæring for kommunalområdene.  

Virksomhetsområde   (i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift

Avvik

Stab og serviceavdelingen 9 495 168

Opplæring 388 1

Sum 9 883 169

Avviket på stab og serviceavdelingen skyldes i hovedsak at det har vakans i en stilling i deler 

av året.  

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år på 193.000 kr skal brukes til opplæring og 

velferdstiltak for ansatte.  

51 KLIMA-, MILJØ- OG LANDBRUKSSEKSJONEN 

Klima-, miljø- og landbruksseksjonen skal bidra til reduserte klimagassutslipp ved blant annet 

redusert bilbruk, økt andel gående og syklende, økt kollektivandel, redusert energibruk og økt 

bruk av klimavennlig energi. Videre skal seksjonen ha ansvar for naturforvaltning, herunder 

vilt og fiskeforvaltning, forurensing både til vann, jord og luft samt oppgaver knyttet til 

klimatilpasning. Seksjonen skal ha en rådgivende rolle i overordnet planlegging for å ivareta 

klima- og miljøhensyn og på vann- og avløpsområdene. Oppgavene på landbruksområdet 

ligger også til denne seksjonen og omfatter behandling av saker etter jordlov, skoglov, konse-

sjonslov og en rekke tilhørende forskrifter. Etter pålegg fra Fylkesmannen og landbruks-

departementet utføres oppgaver som går på behandling av lov- og tilskuddsaker. 

Landbruksforvaltningen har også veiledningsoppgaver for landbruksnæringen og utstrakt 

publikumskontakt. 

Driftsregnskap: 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

5110 Klima, miljø og landbruk 9 298 7 872 9 368 7 359 -70 513

Sum 9 298 7 872 9 368 7 359 -70 513

Netto avvik for seksjonen utgjør 6,5 % i forhold til budsjettert netto utgift. 
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5110 Klima-, miljø- og landbruksseksjonen 

Seksjonsleder samt rådgivere som alle har kompetanse innenfor en eller flere av seksjonens 

ulike ansvarsoppgaver.  

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Klima og miljø 4 652 74

Landbruk 3 220 439

Sum 7 872 513

Avviket på klima og miljø skyldes i at det har vært vakans i del av stilling i deler av året. 

Avviket på landbruk skyldes i hovedsak at avvirkning av skog har gitt en netto inntekt. 

Avsetning til disposisjonsfond og til bundet fond til bruk neste år på 1.108.000 kr omfatter 

midler til klimasats, klimatilpasninger, klima- og energiplan og miljøtiltak i vassdrag.  

52 KOMMUNALTEKNISK SEKSJON 

Seksjonen har ansvar for nyanlegg, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg og 

tjenester. Dette omfatter vannforsyning, avløp og avløpsrensing, veier, trafikksystem og 

parkeringsovervåking, avfallsbehandling, transport- og verksteddrift, kommunalteknisk 

planlegging samt kommunens anleggsvirksomhet. 

Driftsregnskap: 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

5200 Kommunalteknikk, felles 1 061 1 061 1 036 1 036 25 25

5210 Nyanlegg 19 463 14 725 14 162 9 311 5 301 5 414

5220 Drift kommunalteknikk 138 814 -60 982 150 436 -49 416 -11 622 -11 566

5230 VA-prosess 39 709 37 530 38 343 35 571 1 366 1 959

5240 Renovasjon 54 063 -5 405 55 963 -4 643 -1 900 -762

5250 Verksted 16 073 422 19 419 439 -3 346 -17

5260 Planavdeling 18 775 14 221 18 302 13 840 473 381

5270 Sanitær 4 832 154 5 078 448 -246 -294

5280 Parkeringsovervåking 7 199 -10 727 7 515 -11 885 -316 1 158

Sum 299 989 -9 001 310 254 -5 299 -10 265 -3 702

Brutto avvik for seksjonen utgjør -3,4 % i forhold til budsjettert brutto utgift. 

Avvikene vil bli kommentert under det enkelte ansvarsområde. 

5200  Kommunalteknisk administrasjon. 

Kommunalteknisk administrasjon omfatter oppgaver knyttet til ledelse av seksjonen. 
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Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Kommunalteknsik administrasjon 1 061 25

Sum 1 061 25

5210 Nyanlegg 

Nyanlegg har ansvar for kommunens nyanlegg og investeringer i kommunaltekniske anlegg 

som nye utbyggingsområder, veianlegg samt vann- og avløpsanlegg.  Avdelingen utfører 

anlegg i egen regi og har ansvar for oppfølging av anlegg på entreprise.   

Virksomhetsområde         (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Serviceenhet nyanlegg 0 0

Nyanlegg og anleggskontroll 14 725 5 414

Sum 14 725 5 414

Avviket skyldes i hovedsak mindre forbruk på avløp med 8,0 mill. kr, som hovedsakelig 

gjelder kjøp av varer og tjenester. Besparelsen ses i sammenheng med merforbruk på VA-

ledningsnett som er kommentert nedenfor. 

Enheten har et merforbruk på vann med 2,9 mill. kr, som hovedsakelig gjelder kjøp av varer 

og tjenester. Merforbruket sees i sammenheng med avviket på Drift kommunalteknikk, felles 

som er kommentert nedenfor.  

5220  Drift kommunalteknikk 

Drift kommunalteknikk omfatter drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet, veier og 

veibelysning. Gebyrer for vann og avløp inntektsføres her. Gebyrene dekker, foruten 

driftsutgifter, også kapitalkostnader og indirekte kostnader i tilknytning til tjenestene. 

Inntektene er derfor større enn driftsutgiftene. 

Virksomhetsområde         (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Drift kommunalteknikk, felles 4 971 1 719

VA-ledningsnett - serviceenhet 0 0

VA-ledningsnett -104 336 -13 269

Serviceenhet vei 0 0

Drift og vedlikehold vei 26 129 -5 316

Vedlikehold og drift veilys 12 254 5 300

Sum -60 982 -11 566

Innenfor enhetens ansvarsområde hører også VA-ledningsnett serviceenhet med en brutto/netto 

budsjettert utgift på 8.482.000/0 kr og Serviceenhet vei med en brutto/netto budsjettert utgift 

på 14.141.000/0 kr. Utgiftene er i sin helhet fordelt på enheter som har benyttet tjenestene.  
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Vann og avløp 

Regnskapet for VA-ledningsnett – serviceenhet viser brutto merforbruk på 112 000 kr. 

Drift kommunalteknikk, felles har et mindre forbruk på 1,7 mill. kr. Dette fordeles med 1,1. 

mill. kr på vann og 0,6 mill. kr på avløp. 

VA-ledningsnett har et netto merforbruk på 13,3 mill. kr. Det skyldes økte avsetninger til 

selvkostfond vann med 2,2 mill. kr og avløp med 16,3 mill. kr. Avsetningen for vann skyldes i 

hovedsak merinntekter på 1,5 mill. kr og lavere kapitalkostnader. Avsetningen for avløp 

forklares hovedsakelig ved mindre direkte utgifter 12,6 mill. kr. Denne besparelsen på direkte 

utgifter fremkommer under enhetene Nyanlegg, VA-ledningsnett og VA-prosess. 

Kapitalkostnadene er 2,4 mill. kr lavere enn budsjettert.  

Driftsutgiftene for avløp er 2,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Kjøp av vann fra Vestfold Vann 

har et mindre forbruk på 2,3 mill. kr.  

Vei 

Regnskapet for serviceenhet vei viser en brutto mindre utgift på 382.000 kr.  Dette skyldes 

vakant stilling i deler av året.  

Drift og vedlikehold vei har et merforbruk på 5,3 mill. kr. Snøbrøyting, inkl. salt og sand til 

strøing, har et merforbruk på 2,3 mill. kr. Merforbruk på internt leide biler/maskiner forklarer 

1,5 mill. kr. av avviket. For øvrig er det merforbruk på asfaltering.    

Vedlikehold og drift veilys har en besparelse på 5,3 mill. kroner.  Dette skyldes at veilys ble 

nedprioritert som følge av økt vedlikehold på veinettet (reasfaltering). 

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år på 5.705.000 kr er forutsatt brukt til styrket 

vedlikehold og utskifting armaturer veilys. 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Vannforbruk (kjøp fra VIV/Larvik, ant. m3) 7.697.357 

Vannpris fra VIV (kr pr. m3) 4,04 

Vannforsyning 

Totalt antall vannledninger (km) 519,1 

Nye vannledn.(endr./till./fradrag ant meter) -1.052

Omlegging, fornyelse, sanering (ant meter) 6.080 

Utskiftingstakt ledningsnett (antall år) 80 

Lekkasjevolum ( beregnet mill. m3 ) 2,4 

Antall lekkasjer og brudd 50 

Avløp 

Totalt antall avløpsledninger (km) 472,9 

Nye avløpsl.(endr./till./fradrag antall meter) 5.452 

Omlegging, fornyelse, sanering, (ant. meter) 7.855 

Utskiftingstakt ledningsnett (antall år) 60 
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Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Veilys 

Antall lampepunkter veilys 10.174 

Utgifter pr. lampepunkt (nom.kr) 1.153 

Veivedlikehold 

Vedlikeholdsmengde – antall km veier 355 

Reasfalteringstakt (antall år) 32 

Veivedlikehold pr. løpemeter vei(nom.kr) 66 

5230 VA-prosess 

VA-prosess omfatter drift og vedlikehold av renseanlegg og pumpestasjoner innenfor avløp og 

vannverk, trykkøkningsstasjoner og høydebasseng innenfor vann. 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

VA-prosess 37 530 1 959

Sum 37 530 1 959

Avviket for VA-prosess skyldes mindre driftsutgifter på avløpsområdet. 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Renseanlegget 

Rensegrad for hele avløpssystemet 90,2% 

Rensegrad for avløp tilført renseanlegget 93,0% 

Utnyttet slam (av produsert i %) 100% 

5240 Renovasjon 

Renovasjonsavdelingen har ansvar for renovasjon og avfallsbehandling i kommunen. 

Inntektene fra renovasjonsavgiftene dekker, foruten driftsutgiftene, også kapitalkostnader og 

indirekte kostnader knyttet til tjenesten. Inntektene er derfor større enn driftsutgiftene. 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Renovasjon -5 405 -762

Sum -5 405 -762
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Økte avsetninger til selvkostfond forklarer avviket på Renovasjon. Avsetningene kommer av 

økte inntekter 1,2 mill. kr (Kastet gjenvinningsstasjon), økte driftsutgifter 1 mill. kr og lavere 

indirekte kostnader enn budsjettert 0,4 mill. kr.  

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Adm. renovasjonsavdelingen 

Antall abonnenter (standard) husholdning 27.938 

Renovasjon 

Avfallsmengde totalt (tonn) 34.216 

Avfallsmengde pr. innbygger (kg) 1) 526 

Kvist- og hageavfall (tonn) 6.048 

Materialgjenvinning (i % av totalt)  54 

Material- og energigjenvinning (i % av totalt) 67 

Innlevering av farlig avfall (tonn) 1.195 
1) Folketall pr. 01.01. det enkelte år (utgående folketall)

5250 Verksted 

Verkstedet anskaffer og vedlikeholder kommunens bil- og maskinpark. 

Bilreservasjonsordningen inngår i denne enheten. 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Serviceenhet verkstedet 0 0

Bil og maskin 0 0

Bilreservasjonsordningen 422 -17

Sum 422 -17

Bil og maskin har et brutto/netto budsjett på 10.398.000/0 kr. Utgiftene er i sin helhet fordelt 

på enheter som har benyttet tjenestene. Regnskapet viser en brutto merutgift på 3.597.000 kr. 

Årsaken til merutgiften er at bil- og maskinparken har blitt betydelig større etter 

kommunesammenslåingen. Det har vært en del utgifter i forbindelse med tilpasning av bil- og 

maskinparken etter sammenslåingen. Det har vært noen store reparasjoner på minibusser. 

Forsikring, avgifter og olje har et samlet merforbruk på ca 1 mill. kr.  

Innenfor avdelingens ansvarsområdet hører også serviceenhet verkstedet med en brutto/netto 

budsjettert utgift på 5.253.000/0 kr. Utgiftene er i sin helhet fordelt på enheter som har 

benyttet tjenestene. Regnskapet viser en brutto mindre utgift på 269.000 kr. 

Bilreservasjonsordningen har en brutto/netto budsjettert utgift på 422.000 kr. Utgiftene 

fordeles på brukernes funksjoner. Regnskapet viser en brutto/netto merutgift på 17.000 kr. 
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Vedl.ansvar ant. biler og maskiner øvrige 58 

Verkstedets timepris (kr/time) 528 

Biler og maskiner 

Antall større biler – verksted 12 

Antall større maskiner – verksted 23 

Antall mindre biler – verksted 264 

5260 Planavdeling 

Planavdeling har ansvar for kommunalteknisk planlegging av drifts- og investeringsoppgaver 

innenfor vei og trafikk, vann, avløp, renovasjon og utbygging av bolig- og næringsområder.  

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Kommunalteknisk planavdeling 14 221 381

Sum 14 221 381

Besparelsen på Kommunalteknisk planlegging fordeler seg med ca halvparten på selvkost-

områdene og halvparten utenfor selvkost. 

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år med 2.202.000 kr skal brukes til forurensning 

langs Framnesveien (kommunal grunn) og tiltak til fjellsikring. 

5270 Sanitær 

Sanitær omfatter slamtømming. Gebyrinntektene for slam inntektsføres her. Enheten har 

saksbehandling innenfor bestemmelsene for vann- og avløpsnettet og det som gjelder private 

stikkledninger.  

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Sanitær 154 -294

Sum 154 -294

Avviket skyldes merforbruk på avløp og septik.  

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Sanitæranmeldelser 525 

5280 Parkeringsovervåking 

Parkeringsovervåking omfatter lønnskostnader og andre driftskostnader knyttet til 

parkeringsovervåking.  
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Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Verksted 

Vedl.ansvar ant. biler og maskiner verksted 299 



Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

P-overvåking -10 727 1 158

Sum -10 727 1 158

Avviket forklares ved merinntekt 0,6 mill. kr på hver av områdene kontrollsanksjon og 

gebyrinntekter.  

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år med 41.000 kroner er forutsatt brukt til 

ladesteder for el-biler.  

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Parkeringsovervåkingen 

Antall parkeringsgebyrer og 

kontrollsanksjoner 

10.794 

Totale inntekter parkering (mill. nom. kr) 19,4 

Overskudd (mill. nom. kr) 11,9 

55 SEKSJON FOR BYGGESAK OG AREALFORVALTNING 

Seksjonen skal utarbeide arealplaner, områdeplaner og reguleringsplaner, behandle private 

reguleringsplaner, byggesaker, utøve tilsyn, behandle søknader om oppretting av nye 

eiendommer og arealoverføring og gjennomføre oppmålingsforretninger. 

Formålet er videre å til enhver tid ha et tilfredsstillende kartverk og matrikkel, som grunnlag 

for planlegging og gjennomføring av alle typer tiltak. 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

5510 Byggesak og arealforv, felles 1 035 1 035 1 022 1 022 13 13

5520 Arealplan 8 470 4 963 9 027 4 690 -557 273

5530 Byggesak 13 494 -3 711 11 710 -4 847 1 784 1 136

5540 Geodata- og oppmåling 10 860 1 857 11 664 1 453 -804 404

Sum 33 859 4 144 33 423 2 318 436 1 826

Netto avvik for seksjonen utgjør 44,1 % i forhold til budsjettert brutto utgift. 

Regnskapet viser at inntektene for behandling av private reguleringsforslag ble 0,5 mill. kr 

høyere enn budsjettert. Dette har medført en avsetning til fond for behandling av private 

reguleringsplaner på 616.000 kr mot budsjettert bruk på 159.000 kr. For øvrig forklares 

mindre forbruket ved at det har vært vakans i stilling i deler av året.  Fond for behandling av 

private reguleringsforslag pr utgangen av 2017 er på 2,2 mill. kr.  

For byggesak viser regnskapet for behandling av byggesaker en merinntekt på 0,2 mill. kr. 

Avregning av selvkostområdet viser høyere indirekte kostnader enn det som ble lagt til grunn 

for gebyrberegningen for 2017. Dette forklarer i hovedsak avviket i 2017. Det er brukt 3,1 
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mill. kr av byggesaksfondet mot budsjettert 4,2 mill. kr. Mindre bruk av fondet forklares med 

lavere fremdrift på skanning av byggesaksarkivet enn forutsatt. Byggesaksfondet er ved 

utgangen av 2017 på 6,3 mill. kr.  

For geodata- og oppmåling viser regnskapet en betydelig merinntekt både på oppmålingssaker 

og for den tjenesten som gjelder informasjon til eiendomsmeglere. Sistnevnte har gitt en mer 

inntekt på 0,6 mill. kr, som i hovedsak forklarer avviket på denne enheten.  Oppmålingsfondet 

er ved utgangen av 2017 på 6,7 mill. kr.  

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år med 1.301.000 kr skal brukes til 

delutredninger/områdeplaner og til ekspropriering av småbåthavner på Brunstad. 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Geodata- og oppmålingsseksj. Realisert 

Oppmålingsforretninger 249 

56 BRANN- OG REDNINGSSEKSJONEN 

Brannvesenet skal gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, 

være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte 

ulykkessituasjoner, samt utføre forskriftsmessig feiing og tilsyn. I tillegg skal det ytes bistand i 

brann- og andre ulykkessituasjoner i nære sjøområder samt beredskap mot akutt forurensning. 

Virksomheten er pålagt ved blant annet brannvernloven, og seksjonen har ansvar for en rekke 

forvaltnings- og kontrolloppgaver i tråd med denne loven.  

Innenfor brann og redning er det fokus på at forskriftens krav til at organisasjon, utrustning og 

bemanning er oppfylt. Brannvesenet skal disponere egnet utstyr til redningsinnsats ved 

branner og andre ulykker 

Driftsregnskap: 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

5610 Brann- og redningsseksj., felles 3 289 2 796 2 836 2 571 453 225

5620 Forebyggende 8 345 2 255 8 995 2 636 -650 -381

5630 Beredskap 30 190 25 813 28 892 24 261 1 298 1 552

Sum 41 824 30 864 40 723 29 468 1 101 1 396

Netto avvik for seksjonen utgjør 4,5 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

5610 Brann- og redningsseksjon, felles 

Brann- og redningsseksjonen omfatter utgifter til administrasjon, trygghetsalarmtjenesten for 

Sandefjord kommune og samarbeidskommunene og andre fellesutgifter (sivilforsvar).  
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Virksomhetsområde    (i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift

Avvik

Brann- og redningsseksjonen, felles 2 796 225

Sum 2 796 225

Avviket i brann- og feierseksjonen felles skyldes noe lavere driftsutgifter enn budsjettert. 

Aktivitetstall og –indikatorer Realisert 

2017 

Brann i bygning 24 

Andre branner (bil, pipe, gress) 59 

Brannhindrende tiltak 55 

Alarmer (blinde/unøding) 454 

RVR-oppdrag 71 

Trafikkulykker 46 

Tyveri-/heisalarm 151 

Annen assistanse 411 

Sum utrykninger 1 129 

Antall branntilsyn 176 

Brannforebyggende brannvern omfatter blant annet tilsyn med 322 objekter. 

5620 Forebyggende 

Forebyggende enhet omfatter feietjenesten og forebyggende virksomhet. Feiertjenesten 

omfatter utførelse av fysisk feiing av røykpiper og andre røykkanaler i henhold til forskrift om 

feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver. Det er 

totalt 21 264 piper. 

Virksomhetsområde    (i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift

Avvik

Feietjenesten -1 013 -489

Forebyggende 3 268 108

Sum 2 255 -381

Inntektene til feiervesenet skal dekke både direkte utgifter og indirekte kostnader i tråd med 

selvkostprinsippet. Avviket på feietjenesten forklares i hovedsak ved lavere indirekte 

kostnader enn det som ble lagt til grunn i gebyrberegningen for 2017. I forbindelse med 

regnskapsgjennomgangen pr 2. tertial, ble budsjetterte inntekter økt med 1,4 mill. kr. Økte 

inntekter i 2017 har medført en avsetning til feiefondet 1.968.000 kr som er 562.000 kr mer 

enn budsjettert. Feiefondet er ved utgangen av 2017 er på 2,9 mill. kr.  

Avviket i forebyggende skyldes i hovedsak vakant stilling, at det ikke er brukt vikar ved 

sykefravær og noe mer inntekter forbindelse med kursvirksomhet.  
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Antall tilsyn 3 070 

Direkte utgifter feier (1000 kr.) 3 698 

Direkte utgifter pr. pipe feid  i (kr) 449 

5630 Beredskap 

Beredskap omfatter utgifter til beredskap mot branner og andre ulykker, samt andel av 

Sandefjord kommunes andel av utgifter til driften av Vestviken 110 IKS.  

Virksomhetsområde     (i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift

Avvik

Beredskap 25 813 1 552

Sum 25 813 1 552

Avviket i beredskap skyldes at brannvesenet har en restriktiv praksis for innkalling av 

ekstramannskaper ved utrykning. Etablert praksis innebærer at situasjonen på 

brannstedet/ulykkesstedet vurderes før beslutning om eventuell innkalling av 

ekstramannskaper iverksettes. Samarbeidet med nabobrannvesen om sideforflytning ved 

hendelser har bidratt til ytterligere reduksjon i utgifter til innkalling av ekstramannskaper. 

Videre har personell i administrative stillinger ”dobbeltroller” på dagtid ved at de dekker opp 

for en mann i beredskapsstyrken ved fravær. Dette bidrar også til en betydelig besparelse på 

utgifter til ekstrahjelp og overtid. I tillegg viser regnskapet inntekter utover det som er 

budsjettert.  

Avsetning på til sammen 973.000 kr skal brukes til 10-årskontroll på liften og opplæring og 

PLIVO (PågåendeLIvstruendeVold).  

59 SANDEFJORD HAVNEVESEN 

Seksjonen omfatter forvaltning av Havne- og Farvannsloven med forskrifter innenfor 

Sandefjord havnedistrikt. Dette omfatter utvikling, drift, kontroll og vedlikehold av 

havnekassens eiendomsmasse, bygninger og øvrige havneinstallasjoner. I tillegg utføres 

tjenesteproduksjon for kommunale og private oppdragsgivere.  

Driftsregnskap: 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

5910 Havneseksjonen 199 538 0 148 589 0 50 949 0

5920 Småbåthavner 1 946 0 2 357 0 -411 0

Sum 201 484 0 150 946 0 50 538 0

Brutto avvik for seksjonen utgjør 25,1 % i forhold til budsjettert brutto utgift. 

Bruttoavviket forklares i hovedsak ved lavere fremdrift i prosjektet «Renere 

Sandefjordsfjord».   
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2017 Aktivitetstall og –indikatorer 

(nominelle kroner) Realisert 

Antall feide piper 8 233 



Havneseksjonens inntekter kan kun benyttes til havneformål, jfr. havnelovens § 48, og 

ubrukte midler avsettes til bundet fond for fremtidig benyttelse. Bundet fond ved utgangen av 

2017 utgjør 10,2 mill. kr. I tillegg er det avsatt 23,6 mill. kr til bundet fond til bruk i 2018 til 

fullføring av prosjektene «Renere Sandefjordsfjord», mudring i hesteskoen, håntering av 

forurensede masser ved og under Gaia-hallen og oppgradering av ventilasjonsanlegget i 

terminalbygget.   

For småbåthavner gjelder ikke havnelovens § 48, men ubrukte midler avsettes til fond for 

fremtidig vedlikehold og fornyelse. Fond ved utgangen av året utgjør 3,2 mill. kr.  

5910 Havneseksjon  

Havneseksjon har ansvar for utgifter og inntekter knyttet til kostnadsstedene; havneseksjon 

felles, farled, kaifront, kaiareal, museumsbrygga og gjestehavn. 

Virksomhetsområde     (i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift

Avvik

Havneseksjonen, felles -1 870 -813

Farled 64 -158

Kaifront 886 509

Kaiareal 922 460

Museumsbrygge 20 -137

Gjestehavn -22 139

Sum 0 0

Avviket på havneseksjonen, felles skyldes at summen av nettoavvikene på øvrige 

kostnadssteder avregnes mot fond. 

Avviket på farled skyldes at det har påløpt ekstra utgifter til håndtering av avfall i forbindelse 

med heving av sunket båt.  

Avviket på kaifront og kaiareal skyldes at det er brukt noe mindre enn budsjettert. 

Avviket på gjestehavn skyldes at har vært nødvendig med en oppgradering av elektriske 

anlegg.  

Avviket på gjestehavn skyldes økte inntekter. 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Antall anløp i havnen 2 215 

Antall personbiler 409 248 

Antall tonn gods over havnen 1 1 391 380 

Antall passasjerer 1 363 520 

1 Vesentlig økning fra 2016 skyldes prosjektet «Renere Sandefjordsfjord 
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5920 Småbåthavner 

Småbåthavner er et eget selvfinansierende virksomhetsområde innenfor havneseksjonen og 

omfatter de kommunale småbåthavnene. Kostnadsstedet omfatter utgifter og inntekter 

vedrørende vedlikehold, drift samt fornyelse av kommunens småbåthavner. 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

5920 Småbåthavner 1 946 0 2 357 0 -411 0

Sum 1 946 0 2 357 0 -411 0

Brutto avvik på småbåthavner skyldes utgifter til oppgradering/vedlikehold av spuntveggen 

ved småbåthavnen på Granholmen.  

Aktivitetstall og indikatorer 2017 

Realisert 

Antall båtplasser 709 

Antall utleide båtplasser 2 633 

Utskiftingstakt brygger – år 15 

2 Pga mudring i Hesteskoen er antall utleide plasser redusert fra forrige år. 
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NÆRINGSUTVIKLING OG EIENDOMSFORVALTNING (NE) 

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2017 (hele 1.000-kroner): 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

60 Næringsutv. Og eiendomsforv, 

felles 2 052 2 052 1 537 1 537 515 515

62 Næringsseksjonen 4 701 3 342 4 209 3 034 492 308

63 Drifts- og vedlikeh. seksjonen 129 116 80 958 133 349 82 128 -4 233 -1 170

64 Forvaltning- og utv.seksjonen 124 342 54 665 121 631 49 972 2 711 4 693

Sum 260 211 141 017 260 726 136 671 -515 4 346

Netto avvik for kommunalområdet utgjør 4,3 mill. kr, dvs. 3,1 % i forhold til budsjettert netto 

utgift. 

Avvikene blir kommentert under den enkelte seksjon nedenfor, men kan i hovedsak 

oppsummeres slik:  

 Det er utført mer vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen enn budsjettert.

 Lavere leieutgifter, høyere leieinntekter lavere utgifter til energi enn budsjettert

Det omtales vakanser i stillinger innenfor flere virksomheter. Vakansene er for noen områder 

omsatt i kjøp av varer og tjenester innenfor de respektive virksomheter. 

KOMMENTARER PR. SEKSJON 

60 NÆRINGSUTVIKLING OG EIENDOMSFORVALTNING, FELLES 

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning, felles omfatter ledelse av kommunalområdet og 

bevilgning til mindre utredningsoppgaver 

Driftsregnskap: 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

6010 Næringsutv.og eiendomsforv, 

felles

2 052 2 052 1 537 1 537 515 515

Sum 2 052 2 052 1 537 1 537 515 515

Netto avvik for seksjonen utgjør 25,1 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

Avviket på næringsutvikling og eiendomsforvaltning, felles skyldes at bevilgning til mindre 

utredningsoppgaver ikke er disponert.  
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62 NÆRINGSSEKSJONEN 

Seksjonen skal jobbe for økt næringsattraktivitet, aktiv omdømmebygging og salg av 

kommunens fortrinn, etablere og videreføre gode møtearenaer for ulike aktører og ta initiativ 

til utvikling og samhandling. Næringsseksjonen skal ha en lyttende og aktiv holdning til 

eksisterende og potensielt næringsliv og bidra til et godt samarbeid på regionalt nivå. 

Næringsseksjonen skal være til stede og treffe næringslivet på næringslivets aktuelle arenaer. 

Driftsregnskap: 

Virksomhetsområde         (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Næringsutvikling, felles 2 020 259

Næringslivskoordinator 864 -21

Sandefjord næringsforum 300 58

Start Vestfold 0 0

Etablererprogrammet Start 138 -8

Ungt entreprenørskap 20 20

Sum 3 342 308

Netto avvik for seksjonen utgjør 9,2 % i forhold til budsjettert brutto utgift. 

Avviket på næringsutvikling, felles skyldes at det ikke ble ansatt seksjonsleder i 2017. Utover 

at dette forklarer avviket er midlene disponert til innsparingstiltak i 2017 og til utarbeidelse av 

strategisk næringsplan.  

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år på 800.000 kr gjelder tilskudd til grenseløse 

muligheter og til utarbeidelse av strategisk næringsplan.  

63 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSEKSJONEN 

Seksjonen har ansvaret for drift og vedlikehold av bygningsmassen. I dette ligger gjennom-

føring av løpende bygningsmessig vedlikehold, teknisk drift og sikkerhetssystemer i 

kommunens bygningsmasse samt renhold av kommunale bygg.  

Driftsregnskap: 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

6310 Drift- og vedlikeh.seksjonen,felles 977 977 987 987 -10 -10

6320 Teknisk drift og vedlikehold 26 582 21 323 28 210 22 874 -1 628 -1 551

6330 Vedlikehold 26 633 19 829 26 216 19 505 417 324

6340 Drift 24 550 24 050 25 402 24 372 -852 -322

6350 Renhold 50 374 14 779 52 535 14 390 -2 161 389

Sum 129 116 80 958 133 350 82 128 -4 234 -1 170

Netto avvik for seksjonen utgjør -1,5 % i forhold til budsjettert netto utgift. 
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Avviket skyldes i hovedsak at det er utført mer vedlikehold og oppgradering enn budsjettert. 

Vedlikehold av bygningsmassen 

Regnskapet for 2017 viser at til sammen det er brukt ca 34,3 mill. kr til vedlikehold av 

bygningsmassen.  Dette inkluderer også utgifter til ekstraordinært vedlikehold omtalt under 

forvaltnings- og utviklingsseksjonen. Av utgiftene på 34,3 mill. kr ble ca 13,7 mill. kr brukt på 

kommunale utleieboliger.  

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Vedl. kr pr m2 i nominelle kr Realisert 

Administrasjons- og andre bygg 229 

Skoler og barnehager 20 

Helse- og sosialbygg 19 

Kultur- og fritidsbygg og kirker 38 

I gjennomsnitt er det i 2017 brukt (ekskl boliger) kr 66 pr m2 til vedlikehold av 

bygningsmassen. Dette er noe lavere enn det budsjettet i utgangspunktet gir rom for. Lavere 

vedlikeholdsinnsats på for formålsbyggende, forklares blant annet med at det er brukt mer til 

vedlikehold av boligene. Utskifting av leietaker utløser en gjennomgang av tilstand og 

eventuelle behov for oppgradering iverksettes. I 2017 er det gjennomført en slik vurdering og 

eventuell oppgradering for ca 150 utleieboliger.  

6310  Drifts- og vedlikeholdsseksjonen felles   

Drift- og vedlikeholdsseksjonen, felles omfatter ledelse av seksjonen. 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Drift og vedlikeholdsseksjonen, felles 977 -10

Sum 977 -10

6320  Enhet for teknisk vedlikehold og drift   

Enhet for teknisk vedlikehold og drift omfatter utgifter til service og vedlikehold av tekniske 

anlegg, drift av rådhuset, kantine og intern postdistribusjon 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Serviceenhet teknisk vedlikehold og drift 2 332 0

Teknisk vedlikehold og drift 7 991 -276

Rådhuset 12 470 -1 287

Kantine 862 13

Sum 23 655 -1 550

Innenfor avdelingens ansvarsområde hører også serviceenhet teknisk vedlikehold og drift med 

en brutto/netto budsjettert utgift på 2.332.000/0 kr. Utgiftene er i sin helhet fordelt på enheter 

som har benyttet tjenestene. Regnskapet viser en brutto mindre utgift på 458.000 kr, som 

skyldes vakant stilling i deler av året. 
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Avviket på teknisk vedlikehold og drift skyldes mange forhold og blant annet oppfølging av 

pålegg etter årlig service på brannsikkerhetsanlegg og havari på tekniske anlegg.  

Avviket på rådhuset skyldes blant annet at utbedring av kontorfasiliteter og bygging av nye 

kontorer har medført noe større utgifter enn forutsatt. I tillegg er det konstatert et økt 

bevilgningsbehov til drift vedlikehold av rådhuset.  

6330  Enhet for bygningsvedlikehold 

Enhet for bygningsvedlikehold omfatter utgifter til bygningsmessig vedlikehold av 

kommunens bygningsmasse, eksklusiv skoler og barnehager, samt mindre ombygginger og 

utbedringer. 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Serviceenhet bygningsvedlikehold 0 0

Bygningsvedlikehold 19 829 323

Sum 19 829 323

Innenfor avdelingens ansvarsområde hører også serviceenhet teknisk vedlikehold og drift med 

en brutto/netto budsjettert utgift på 6.804.000/0 kr. Utgiftene er i sin helhet fordelt på enheter 

som har benyttet tjenestene. Regnskapet viser en brutto mindre utgift 418.000 kr som skyldes 

vakant stilling i deler av året.  

Avviket på bygningsvedlikehold forklares med at det ble holdt tilbake på dette området som 

følge av merutgifter på områdene teknisk vedlikehold og drift og drift (skoler og barnehager). 

6340  Enhet for drift (skoler og barnehagebygg) 

Enhet for drift omfatter bygningsmessig drift og vedlikehold av skoler og barnehager herunder 

vaktmesterfunksjon. Vaktmesterfunksjonen har ikke ansvar for institusjoner innenfor 

kommunalområdet for helse, sosial og omsorg. 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Enhet for drift, felles 733 -24

Vaktmester og vedlikehold skoler og barnehager 23 317 -298

Sum 24 050 -322

Avviket på vaktmester og vedlikehold skoler og barnehager forklares med at det har påløpt 

noe større utgifter til drift og vedlikehold enn budsjettert. 

6350 Enhet for renhold   

Enhet for renhold omfatter koordinering og ledelse av renholdet på i alt 126 renholdssteder. 

Avdelingen har ikke ansvar for renhold av alders- og sykehjem samt kirker. 
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Virksomhetsområde     (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Renhold adm.bygg 3 713 347

Serviceenhet renhold 11 066 42

Sum 14 779 389

Innenfor renhold ligger også serviceenhet renhold med ett brutto/netto budsjett på 

46.661.000/11.066.000 kr. Regnskapet for serviceenhet renhold viser en brutto merutgift på 

2.507.000 kr, som i hovedsak skyldes bruk av vikar ved sykefravær.  

Avviket forklares ved at renholdet er utført til en noe lavere timepris enn budsjettert. 

Aktivitetstall og –indikatorer 2017 

Realisert 

Renholdsareal  i m2 172 543 

Renholdsutgift per m2(nom.kr) 285 

64 FORVALTNINGS- OG UTVIKLINGSSEKSJONEN 

Seksjonen har ansvaret for byggeprosjekter, større vedlikeholdsprosjekter med omfattende 

anbudskonkurranser og oppgaver knyttet til drift, utvikling og forvaltning av kommunens 

eiendommer.   

Driftsregnskap: 

Hovedkostnadssted  (i hele 1000. kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

6410 Forv- og utviklingseksj.felles 5 511 5 273 5 393 5 324 118 -51

6420 Bygningsdrift 86 377 29 010 83 564 23 692 2 813 5 318

6430 Festetomter 5 800 -2 258 6 225 -1 696 -425 -562

6440 Prosjektledelse, nybygg og rehab 2 619 699 2 425 722 194 -23

6450 Ekstraordinært vedlikehold 24 035 21 941 24 024 21 930 11 11

Sum 124 342 54 665 121 631 49 972 2 711 4 693

Netto avvik for seksjonen utgjør 8,6 % i forhold til budsjettert netto utgift.  

Avviket skyldes i hovedsak lavere utgifter til leie, lavere energiutgifter og økte leieinntekter. 

6410  Forvaltnings- og utviklingsseksjonen, felles   

Forvaltning og utvikling, felles omfatter ledelse av seksjonen, energioppfølging, 

prosjektledelse og ajourhold eiendomsregisteret for kommunens eiendommer 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Forvaltnings- og utviklingsseksjonen, felles 5 273 -51

Sum 5 273 -51
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Avviket skyldes forutsatt overføring som følge av at vaktmestere tidligere utførte tjenester for 

vann- og avløpsområdet i Andebu, som det ikke lenger er grunnlag for. 

6420 Bygningsdrift  

Bygningsdrift omfatter løpende utgifter og inntekter vedr drift av bygningsmassen slik som 

energi, kommunale avgifter, forsikring, og husleie.  

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Bygningsdrift 27 272 5 123

Telefoni 1 738 194

Eiendomsforvaltning, fordeling på funksjon 0 0

Sum 29 010 5 317

Avviket på bygningsdrift skyldes mange forhold, men i hovedsak gjelder dette lavere utgifter 

til leie av bygg, høyere leieinntekter enn budsjettert, lavere energiutgift og besparelse på 

forsikring. Økte leieinntekter og lavere leieutgifter gjelder blant annet kommunale 

utleieboliger.  

Avviket på telefoni skyldes i hovedsak at utgifter til teletrafikk over tid har vært lavere enn 

budsjettert.  

6430  Festetomter 

Festetomter omfatter utgifter og inntekter knyttet til kommunens innleie og utleie av 

tomtegrunn. 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Festetomter -2 258 -562

Sum -2 258 -562

Avviket på festetomter forklares med at utgifter til rettsbehandling av tvist om festeavgifter 

for festeavtaler i Stokke ble høyere enn forutsatt.  

6440  Prosjektledelse, nybygg og rehabilitering 

Enhet for prosjektledelse, nybygg og rehabilitering har ansvar for investeringsprosjekter. 

Dette innbefatter prosjektledelse, utredning, planlegging og gjennomføring av nybygg og 

større ombyggingsprosjekter for hele kommunens bygningsmasse. 

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Prosjektledelse, nybygg og rehabilitering 699 -23

Sum 699 -23
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6450 Ekstraordinært vedlikehold   

Budsjettet omfatter bevilgningen til ekstraordinært vedlikehold og midler finansiert innenfor 

reformstøtte.  

Virksomhetsområde        (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Ekstraordinært vedlikehold 21 941 11

Sum 21 941 11

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år på 6.655.000 kr er forutsatt brukt til 

paviljongen ved Kodal skole og til fullføring av prosjekter finansiert av rammen for 

reformstøttemider. Sistnevnte med 5,6 mill. kr.  
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TILLEGGSBEVILGNINGER 

DRIFTSREGNSKAP FOR TILLEGGSBEVILGNINGER 

På budsjettområdet for tilleggsbevilgninger reserveres midler til tilleggsbevilgninger som 

disponeres av formannskapet, rådmannen og ev. andre organer. Når det brukes av de reser-

verte midlene reduseres budsjettet for tilleggsbevilgningene mot en tilsvarende økning i bud-

sjettet for den eller de kommunalområdene som skal disponere midlene. Regnskapsførte beløp 

på denne budsjettrammen vil som regel kun gjelde avsetning av bevilgninger til bruk neste år. 

Driftsregnskapet viser at følgende midler satt av til tilleggsbevilgninger i 2017 er ubenyttet: 

Kostnadssted  Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1000. kr) Netto Netto Netto

720000 Reservert formannskapet 2 780 2 780 0

740000 Reservert rådm., forventet lønnsjust. 4 563 4 000 563

740010 Reservert rådm., demografi 0 0 0

740020 Reservert rådm., omstilling og utredning 1 500 0 1 500

740030 Reservert rådm., diverse 1 219 719 500

Sum 10 062 7 499 2 563

7200 Reservert formannskapet 

Til formannskapets disposisjon ble det avsatt 500.000 kr i 2017 som i sin helhet er disponert. 

Det var i tillegg avsatt 30,8 mill. kr i reformstøttemidler til formannskapets disposisjon. Av 

dette har formannskapet disponert 28,020 mill. kr, og resterende 2,78 mill. kr er overført til 

2018. 

7400 Reservert rådmannen 

563.000 kr av midlene reservert til forventet lønnsjustering i 2017 er ubenyttet. I tillegg 

bevilget formannskapet 4 mill. kr av reformstøttemidlene til lønnsutjevning i forbindelse med 

kommunesammenslåingen. Disse midlene er foreløpig ikke benyttet, og er overført til 2018. 

Det var reservert 2 mill. kr på rådmannens tilleggsbevilgningskonto til å finansiere ulike 

omstillingstiltak og utredninger. Ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial ble denne, som 

et innsparingstiltak, redusert med 0,5 mill. kr. Resterende 1,5 mill. kr er ikke benyttet. 

Det budsjetteres med 1 mill. kr til IT-tiltak årlig. I forbindelse med regnskapsgjennomgangen 

etter 1. tertial ble 0,5 mill. kr trukket inn som et innsparingstiltak. Resterende 0,5 mill. kr er 

heller ikke benyttet i 2017. 

Rådmannen har holdt igjen midlene til omstillingstiltak og utredninger og IT-tiltak pga 

merforbruk knyttet til uoppgjorte kontoer fra tidligere Stokke kommune og kostnader knyttet 

til advokathonorarer i varslersaken (se kommentarer til sentrale stabs- og støttefunksjoner). 

Formannskapet vedtok i sak 59/17 å overføre 15 mill. kr av reformstøttemidlene til «Reservert 

rådmannen». Av dette gjenstår 719.000 kr som er overført til 2018. 
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FRIE DISPONIBLE INNTEKTER, FINANSPOSTER OG AVSETNINGER 

Driftsregnskapet viser følgende tall for 2017: 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

90 Frie disponible inntekter -3 223 352 -3 226 339 0 2 987

91 Renteinnt. (fra egne midler) -32 774 115 741 -79 039 -115 741 46 265

92 Utbytte -220 0 220

93 Netto lånerenter 25 134 19 320 23 517 17 948 1 617 1 372

94 Avdrag 54 100 54 100 54 078 54 078 22 22

95 Avsetninger 142 167 20 880 147 277 25 989 -5 110 -5 109

99 Bal. drifts- og inv. regnsk. 68 574 68 574 151 568 151 568 -82 994 -82 994

Frie disp. innt., fin.poster og avs. 289 975 -3 093 252 492 181 -3 056 015 -202 206 -37 237

Det vises til orientering om kommunens finansforvaltning i 2017 bak i regnskapsdokumentet. 

90 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 

Driftsregnskapet viser følgende tall for 2017: 

Frie disp. inntekter Budsjett Regnskap Avvik

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Skatt på innt. og formue - -1 617 000 - -1 617 615 - 615
Rammetilskudd - -1 562 500 - -1 564 864 - 2 364
Andre generelle statstilsk. - -43 852 - -43 860 - 8

90 Frie disp. inntekter - -3 223 352 - -3 226 339 - 2 987

Frie inntekter består av skatteinntekter, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Både 

kommunens egne skatteinntekter og landets samlede skatteinntekter er bestemmende for 

størrelsen på kommunens netto inntektsutjevning som del av rammetilskuddet. 

Skatteinntekter 

Samlet skatteinntekt i 2017 ble 1617,6 mill. kr. Dette er 0,6 mill. kr (0,04 %) mer enn 

budsjettert. Den kommunale skattøren for personlige skattytere var 11,8 %. Regnet per 

innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter fra personlige skattytere 87,6 % av landsgjen-

nomsnittet, mens kommunens budsjett og landsprognosen tilsa 87,8 %. 

Landets skatteinntekter for 2017 utgjorde 156,6 mrd. kr. Dette er 0,3 mrd. kr mer enn lagt til 

grunn for budsjettert inntektsutjevning for Sandefjord, 1,8 mrd. kr (1,2 %) høyere enn Finans-

departementet anslo da statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram i oktober 2017 og 5,2 mrd. kr 

mer enn Finansdepartementet anslo i revidert nasjonalbudsjett i mai. Skatteinntektene for 

2016 utgjorde 149,8 mrd. kr. 

En vesentlig del av den gode skatteinngangen i 2017 forklares ved at man tilpasset seg til 

endrede skatteregler for utbytte f.o.m. inntektsåret 2016. Skattereformen legger opp til at 

marginalskatt samlet for aksjeselskap og aksjonær skal være uendret. Redusert skatt på 

aksjeselskaper fører til økt skatt på utbytte. Økt skatt på utbytte for private aksjonærer f.o.m. 

inntektsåret 2016 førte til en dobling av utbytteuttakene i inntektsåret 2015. Videre økning av 

skattøren på utbytte til private aksjonærer har ført til store utbytteuttak også i inntektsåret 
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2016, med innbetaling som tilleggsforskudd fram mot 31. mai 2017, som restskatt høsten 

2017 og en del av både margin- og fordelingsoppgjøret i november 2017. Mens man betalte 

27 % skatt av utbytte i 2015, betalte man 28,75 % for 2016, 29,76 % for 2017 og skattøren vil 

øke til 30,59 % for 2018.  

Tabellen nedenfor viser skatteinntektene fordelt på de ulike skatteartene (i millioner kroner): 

Skatteinntekter fordelt etter skatteart
Just. budsj. Regnskap Avvik

Skatteart       (beløp i mill. kr) 2017 2017

Forskuddstrekk 1 353,2         1 353,3         0,0 
Forskuddsskatt 144,1            145,5            1,4 
Restskatt m.m. 116,7            115,9            (0,8) 
Sum forskuddspliktige 1 614,0         1 614,6         0,6 

Renter 3,0 3,0 (0,0) 
Skatt etter renter 1 617,0         1 617,6         0,6 

Rammetilskudd 

Samlet rammetilskudd i 2017 utgjorde 1564,9 mill. kr. Dette er 2,4 mill. kr (0,15 %) mer enn 

budsjettert. Det positive avviket er primært knyttet til netto inntektsutjevning, hovedsakelig 

fordi landets skatteinntekter ble 297 mill. kr (0,2 %) høyere enn Sandefjord kommune hadde 

anslått i budsjettet. 

Det er store forskjeller i kommunenes skatteinntekter, og inntektssystemet inneholder en 

utjevningsordning. Skatteutjevningsmodellen gjør at de samlede skatteinntektene for kom-

munene har betydning for kommunens rammetilskudd. Modellen for inntektsutjevningen er 

todelt: 1) For det første vil kommuner med skatteinntekter under (over) 100 % av lands-

gjennomsnittet per innbygger få kompensert (bli gitt et trekk på) 60 % av differansen mellom 

landsgjennomsnittet og egen skatteinntekt. 2) I tillegg mottar kommuner med skatteinntekter 

under 90 % av landsgjennomsnittet per innbygger en kompensasjon på ytterligere 35 % av 

differansen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og egen skatteinntekt. Denne inntektsut-

jevningen gjøres selvfinansierende ved at nettokostnaden ved inntektsgarantien som beskrevet 

over (2 mrd. kr i 2017), finansieres ved å trekke alle kommuner et likt beløp pr. innbygger 

(368 kr). 

Brutto inntektsutjevning for Sandefjord ga et tilskudd på 153,1 mill. kr, mens trekket for 

finansiering av ordningen utgjorde 23,9 mill. kr. Netto inntektsutjevning var dermed på 129,2 

mill. kr, 2,3 mill. kr mer enn budsjettert (126,9 mill. kr). Dette avviket skyldes: 1) Primær-

kommunenes skatteinntekter ble 297 mill. kr høyere enn lagt til grunn for kommunens 

budsjett. Dette øker isolert sett inntektsutjevningen til Sandefjord med 3,2 mill. kr. 

2) Kommunens positive budsjettavvik på 0,6 mill. kr knyttet til skatteinntektene reduserer i

utgangspunktet inntektsutjevningen med 0,6 mill. kr (95 % av differansen). 3)

Inntektsgarantien for kommuner med mindre enn 90 % av gjennomsnittlig skatteinntekt pr.

innbygger kostet i 2017 1,29 % av landets skatteinntekter (2,0 mrd. kr eller 385 kr/innbygger)

mot tidligere anslått 1,28 %. Dette har redusert netto inntektsutjevning til Sandefjord med 0,3

mill. kr.
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Andre generelle statstilskudd 

Sandefjord har, som budsjettert, mottatt 30,8 mill. kr i reformstøtte. Midlene er disponert av 

formannskapet gjennom 2017. Ved utløpet av året gjenstår 3.499.000 kr som er overført til 

2018 (rammen for tilleggsbevilgninger). 

Kommunen mottar ulike tilskudd som skal kompensere for utgifter til renter og avdrag. Dette 

gjelder følgende: 

Rente- og avdragskompensasjon Budsjett Regnskap Avvik

(beløp i 1.000 kr)

Reform 97 (6-åringer i skolen) -1 369 -1 369 0

Skolebygg og svømmeanlegg -1 807 -1 808 1

Kirkebygg -82 -89 7

Omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter -9 794 -9 795 1

Sum -13 052 -13 060 8

91 RENTEINNTEKTER 

Driftsregnskapet viser følgende tall for renteinntekter i 2017: 

Renteinntekter Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Avkastn. kommunens likviditet -15 655 360 -24 463 -360 8 808

Renter av fond som avs. fond -554 -746 0 192

Avkastn. kraftfondet -15 926 115 381 -53 623 -115 381 37 697

Andre renteinntekter -639 -207 0 -432

Sum renteinntekter 0 -32 774 115 741 -79 039 -115 741 46 265

* Renteinntekter fra utlånte formidlingslån inngår i 93 Netto lånerenter.

Avkastning på kommunens likviditet 

Den samlede likviditeten var 1300 mill. kr som et gjennomsnitt for året (inkl. midler knyttet 

til legater, havnekassen og fond). Gjennomsnittsforrentningen var på 1,33 %, mens 3 md. 

NIBOR var på 0,89 %. 

Avkastning av likviditet og langsiktige midler (beløp i 1.000 kr): 

Kommunens likviditet (ekskl. renter av fond mm.) 16 420 

Langsiktige plasseringer og kraftfond fra Andebu 8 043 

Kommunens likviditet (ekskl. renter av fond) 24.463 

Renter av fond som avs.fond (driftsfond og havnekassen) 746 

Samlet avkastning (bankinnskudd og plasseringer) 25 209 

Renter av fond avsatt til fond 

Renter av fond (inkl. havnekassens) utgjorde 0,7 mill. kr, 0,2 mill. kr mer enn budsjettert. (Disse 

midlene avsettes til samme fond under 95 Avsetninger.) 
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Avkastning på kraftfondet 

Resultatet til kraftfondet fra «gamle» Sandefjord er sammensatt av: 

Tidsvektet avkastning 

Beløp i 1000 kr Faktisk Benchmark 

Avkastning i pengemarkedet 6 899 1,72 % 0,47 % 

Avkastning i obligasjonsmarkedet 12 050 2,72 % 1,39 % 

Avkastning på norske aksjefond  12 862 16,75 % 19,09 % 

Avkastning på utenlandske aksjefond          21 812 13,87 % 16,31 % 

Samlet avkastning  53 623  4,90 % 4,02 % 

I regnskapet for 2017 er avkastningen fra kraftfondene disponert slik: 

Tall i 1000 kr (nominell verdi) Sandefjord Andebu Samlet 

Avkastning 53 623 2 708 56 331 

Budsjettert finansiering fra kraftf. 0 0 0 

Avsetning til å bevare kjøpekraften 20 002 842 20 844 

Nto budsjettavvik til disposisjonsfond 33 621 1 866 35 487 

Samlet kursreguleringsfond har stått uendret gjennom 2017 og utgjør 95 mill. kr. 

Andre renteinntekter 

Andre renteinntekter gjelder diverse forskutteringer og utlån fra kommunen. Det store avviket 

skyldes i all hovedsak at utlånet til Sandefjord lufthavn AS på 34,6 mill. kr ble utbetalt mye 

senere enn forutsatt, og at det foreløpig ikke er fakturert for renter i 2017. 

92 UTBYTTE 

Det er utbetalt 220.000 kr i utbytte i 2017. Dette gjelder utbytte fra Gigafib for 2016. 

Overføring fra Sandefjord bredbånd KF defineres ikke som utbytte, men inntektsføres 

innenfor rammen til sentrale stabs- og støttefunksjoner.   

Utbytte i forbindelse med finansielle plasseringer (omløpsmidler) føres sammen med rente-

inntekter under seksjon 91. 

93 NETTO LÅNERENTER 

Netto lånerenter Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

9310 Renter på egne lån 19 453 19 453 17 566 17 566 1 887 1 887

9320 Renter på formidlingslån 5 681 -133 5 952 382 -271 -515

Sum 25 134 19 320 23 518 17 948 1 616 1 372

9310 Renter på egne lån 

Gjennomsnittlig rente på kommunens lån til investeringer har vært 1,58 % i 2017. 

Lån til investeringer ble redusert i 2017 med 138,4 mill. kr (nye lån på 36 mill. kr, avdrag på 

174,4 mill. kr) fra 1.180,0 mill. kr per 1.1.2017 til 1.041,6 mill. kr per 31.12.2017. De store 

avdragene i 2017 har sammenheng med salg av eiendeler til Tønsberg i forbindelse med 

grensejusteringen på Vear. 
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9320 Renter på formidlingslån 

Husbankens rente på formidlingslån har i gjennomsnitt for 2017 vært 1,58 %. Kommunens 

rentesats overfor våre låntakere ligger 0,25 % -enheter over innlånsrenten, dvs. 1,83 % i 2017. 

Kommunes formidlingslån (samlet gjeld, nye lån og avdrag) er ytterligere omtalt i 

kommentarene til investeringenes ramme Diverse kapitalformål. 

I budsjettet er det forutsatt at det til enhver tid står 10 mill. kr som ikke utlånte husbankmidler 

på kommunens konto. Bakgrunnen for denne forutsetningen er at kommunen i 2017, låner ett 

stort beløp i Husbanken, som deretter utbetales i puljer til de personene som får innvilget sine 

lånesøknader. I tillegg er det også forutsatt at det i gjennomsnitt står 5 mill. kr til ekstra-

ordinære innbetalinger fra kommunens husbanklåntakere på kommunens konto. Totalt er det 

altså forutsatt at det til enhver tid står 15 mill. kr på konto, som reduserer kommunens 

renteinntekter fra låntakerne. I opprinnelig budsjett er derfor kommunens renteutgifter større 

enn innbetalingene fra kommunens låntakere til tross for at innlånsrenten er lavere enn 

utlånsrenten. 

Som følge av prognoser gjort gjennom 2017 er budsjettet justert slik at kommunens inntekter 

overstiger utgiftene med 133.000 kr, mens det endelige regnskapet viser en netto utgift på 

382.000 kr. Dette avviket skyldes at ekstra nedbetalinger fra våre låntakere har stått noe 

lenger på kommunens konto før vi har nedbetalt tilsvarende på våre lån i husbanken. Dette 

avviket må derfor sees i sammenheng med avviket på renteinntekter av kommunens likviditet. 

94 AVDRAG 

Avdrag Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

9410 Avdrag på egne lån 54 100 54 100 54 078 54 078 22 22

Sum 54 100 54 100 54 078 54 078 22 22

Lån til investeringer utgjorde i 1.1.2017 1.180 mill. kr. Det er betalt 54,1 mill. kr i ordinære 

avdrag og 120,3 mill. kr i ekstraordinære avdrag (salg av eiendeler til Tønsberg kommune – 

Vear-avtalen). Etter nye lån på 36 mill. kr, utgjør lån til investeringer 31.12.2017 1.041,6 mill. 

kr. 

Egne lån nedbetales årlig med om lag 5 % av restgjeld per 31/12 foregående år. 

Se for øvrig note nr. 14 om gjeldsforpliktelser, type gjeld, betalte avdrag og beregnet minste 

lovlige avdrag.  

95 NETTO AVSETNINGER 

Avsetninger Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Avsetning renter av fond 554 554 746 746 -192 -192

Bruk og avs. av fjorårets resultat 66 637 0 66 637 0 0 0

Flytting av fond Stokke og Andebu 53 150 53 150 0 0

Avsatt til levekårsfondet 4 400 4 400 4 400 4 400 0 0

Avsetning Stokke til leirskole 1 500 0 1 500 0 0 0

Kraftfondets realvekst - avsetning 15 926 15 926 20 843 20 843 -4 917 -4 917

Sum 142 167 20 880 147 276 25 989 -5 109 -5 109
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Avsetning renter av fond gjelder i all hovedsak havnefond. 

Budsjettavviket for 2016, 66.637.000 kr, er inntektsført i regnskapet for 2017. Beløpet er avsatt 

til disposisjonsfondet. 

Ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial vedtok kommunestyret å overføre diverse fond fra 

tidligere Stokke og Andebu kommuner til disposisjonsfondet. 

I tråd med kommunestyrets vedtak ved behandling av budsjettet for 2017 er det avsatt 4,4 mill. 

kr til levekårsfondet. 

Stokke kommune avsatte 1,5 mill. kr til å finansiere leirskole i årene 2017-2019. Midlene er 

overført til disposisjonsfondet.  

Det var budsjettert med 15,9 mill. kr til delvis opprettholdelse av kraftfondets realverdi 

(budsjettert avkastning på 1,4 % mot forventet prisvekst på 1,6 %). Som følge av at kraftfondet 

oppnådde høyere avkastning enn prisveksten i 2017 (realavkastning) er det avsatt 20,8 mill. kr 

(1,8 %) som gjør at kraftfondet opprettholder kjøpekraften målt med konsumprisindeksen. 

99 BALANSERING DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP 

Bal. drifts- og inv.regnskapet Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Til finansiering av årets investeringer 68 574 68 574 67 901 67 901 673 673

Årets regnskapsmessige resultat 0 0 83 667 83 667 -83 667 -83 667

Sum 68 574 68 574 151 568 151 568 -82 994 -82 994

Til å finansiere årets investeringer er det budsjettert overført 68.574.000 kr fra driftsregnskapet, 

mens det faktisk regnskapsførte beløpet er 67.901.000 kr. Det positive avviket på 673.000 kr er 

knyttet til netto mindreforbruk på avsluttede investeringsprosjekter. 

Årets udisponerte regnskapsmessige mindreforbruk (budsjettavvik) er på 83.666.653,93 kr. 
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Tekst Regnsk Budsj. Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg 280 649 528 952 248 303
Avs. Til spes.fond 18 524 23 985 5 461
Finansiert ved:
Lån 146 140 146 140 0
Tilskudd/salgsinntekter 29 651 97 819 68 168
Bruk av spes.fond 29 147 41 843 12 696
Overført fra driftsregnskapet 67 901 68 574 673
Bruk av Disposisjonsfondet 0 94 572 94 572
Bruk av disp.fond  vedr inv 0 62 364 62 364
Bruk av Tomtefondet 3 000 3 000 0
Bruk av Kapitalfondet 23 334 38 625 15 291
Avvik investering / finansiering 0 0 0

Prosjekter Budsjett Regnkap
Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto

OPPVEKST OG KUNNSKAP
1 Lekeapparater i barnehager 2926 0 2 926 2891 0 2 891
2 IT-innkjøp 4500 0 4 500 4342 0 4 342
3 Miljørettet helsevern skoler/b.hager 6 372 -2 351 4 021 5 887 -2 352 3 535
4 Haukerød skole - nytt bygg 330 0 330 5 0 5
5 Bygningsmessig elevtilpasning 1 000 0 1 000 932 0 932
6 Stokke ungdomsskole renovering 60 638 0 60 638 62 046 0 62 046
7 Kodal skole 21 997 0 21 997 10 328 0 10 328
8 Ny skole Arnadal 400 0 400 0 0 0
9 Ventilasjonsanlegg Høyjord skole 1 635 0 1 635 0 0 0

10 Forprosjekt Høyjord barnehage 40 0 40 0 0 0
0 0

Sum 99 838 -2 351 97 487 86 431 -2 352 84 079

HELSE- OG SOSIALFORMÅL
11 Kjøp/utskifting av biler 1811 0 1 811 952 0 952
12 Utstyr senterkjøkken 39 0 39 35 0 35
13 Ombygging Bugårdssenteret 45 0 45 0 0 0
14 Velferdsteknologi 2 700 0 2 700 0 0 0
15 Inventar og utstyr sykehjem 337 0 337 0 0 0
16 Teknologiske hjelpemidler pleie 400 -500 -100 0 -500 -500

17 Omsorgsboliger Andebu 102 371 -44 400 57 971 17 302 0 17 302
18 Solavskerming Soletunet 80 0 80 0 0 0
19 Ombygging Eikelunden 3 15 0 15 0 0 0
20 Nytt sykehjem 15 705 0 15 705 5 163 0 5 163
21 Boliger til flyktninger 0 0 0 0 -223 -223
22 PU-boliger 5 000 0 5 000 0 0 0
23 Framnes omsorgsboliger 3 000 0 3 000 0 0 0
24 Forsmann 3 1 341 0 1 341 1 492 0 1 492
25 Laholmåsen 878 0 878 922 0 922
26 Sandefjord medisinske senter 23 423 -6 715 16 708 19 268 -6 714 12 554

0 0
Sum 157 145 -51 615 105 530 45 134 -7 437 37 697

KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL
27 Hjertnes kulturhus - oppgradering 3 600 0 3 600 0 0 0
28 Campingplasser - kjøp av bygg 175 0 175 173 0 173
29 Rehab./oppgrad. Idr.anlegg 9 788 -2 725 7 063 5 961 -2 025 3 936
30 Rehab./oggrad. Friområder 2 220 -560 1 660 696 -410 286
31 Tursti Goksjø 190 0 190 57 0 57
32 Sentrumsutbygging Andebu 5 200 0 5 200 0 0 0
33 Områdelekeplass Stokke 1 500 -300 1 200 134 -134 0
34 Brunstad friområde 542 -42 500 0 -42 -42

Netto Disp i Inndr +
Avvik 2018 Oversk  -

35 0 35
158 158 0
486 486 0
325 325 0
68 68 0

-1 408 0 -1 408
11 669 11 669 0

400 0 400
1 635 1 635 0

40 0 40
0 0

13 408 14 341 -933

859 859 0
4 0 4

45 0 45
2 700 2 700 0

337 337 0
400 400 0

40 669 40 669 0
80 80 0
15 0 15

10 542 10 542 0
223 0 223

5 000 5 000 0
3 000 3 000 0
-151 0 -151
-44 0 -44

4 154 4 154 0
0 0

67 833 67 741 92

3 600 3 600 0
2 0 2

3 127 3 127 0
1 374 1 374 0

133 133 0
5 200 5 200 0
1 200 1 200 0

542 542 0

INVESTERINGSPROSJEKTER

35 Adferdsregler for friområder 108 -135 -27 0 -135 -135
36 Bokemoa friområde 151 -76 75 0 -76 -76
37 Miljørfyrtårnsertifisering 380 0 380 51 0 51
38 Nye gravlunder 1 344 0 1 344 1 416 0 1 416

39 Svømmehallen - handicapgarderobe 0 0 0 537 -688 -151
40 Enøk - kirkebygg 3 861 0 3 861 1 754 0 1 754
41 Heis Sandar menighetshus 5 323 0 5 323 2 136 0 2 136
42 Ishall Bugården 44 931 -29 164 15 767 36 934 -21 167 15 767
43 Bugårdshallen 387 0 387 3 987 -3 600 387
44 Hvalfangstmuseet 23 222 -14 697 8 525 11 352 -2 827 8 525
45 Rehabilitering Arnadal kirke 194 0 194 0 0 0

0 0
Sum 103 116 -47 699 55 417 65 188 -31 104 34 084

108 108 0
151 151 0
329 329 0
-72 0 -72

151 0 151
2 107 2 107 0
3 187 3 187 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

194 194 0
0 0

21 333 21 252 81
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MILJØ OG PLAN

46 Oppgradering kartverk 577 0 577 436 0 436
47 Prinsipplan fortetting Stokke sentrum 400 0 400 0 0 0
48 Reguleringsplan g/s vei Håsken 120 0 120 0 0 0
49 Brunstad friområde etter forlik 236 0 236 116 0 116
50 Planlegging friområde Melsomvik 18 0 18 0 0 0
51 Omregulering sentrum øst Stokke 1 150 -1 200 -50 0 0 0
52 Sentrum øst Stokke plan og utv 163 0 163 0 0 0
53 Kjøp av ny brannbåt 750 0 750 0 0 0
54 Diverse mindre grunnkjøp 100 -45 55 0 0 0
55 Oppgradering Torget 306 0 306 62 0 62
56 Erverv prestegårdsjordet 1 000 0 1 000 52 0 52
57 Sykkelby 1 972 0 1 972 1 151 -653 498
58 Ladestasjoner 750 0 750 609 0 609
59 Parkering Lilletorget 1 600 0 1 600 0 0 0
60 Skogridderveien boligfelt 0 0 0 200 -206 -6
61 Ombygging Kilgata 134 0 134 0 0 0
62 Ringveien 3 252 0 3 252 22 0 22
63 Diverse tiltak vei 3 400 0 3 400 9 0 9
64 Trafikksikkerthetstilt generelt 1 038 -11 1 027 141 0 141
65 Chr.Widts plass 63 -63 0 0 0 0
66 Belysning Rådhusgata 15 -15 0 0 0 0
67 Utsk. biler og mask. utenfor selvkost 15 870 -1 195 14 675 7 199 -1 645 5 554

MILJØ OG PLAN SELVKOSTOMRÅDET

68 Hovedplan vann 34 109 0 34 109 11 634 -6 11 628
69 Hovedplan avløp 22 673 0 22 673 32 847 -288 32 559
70 Oppgradering Enga 18 909 0 18 909 1 182 -2 1 180
71 Utvikling av Kastet 760 0 760 0 0 0
72 Utsk. biler og mask. innenfor selvkost 9 435 -1 460 7 975 426 -31 395

Sum 118 800 -3 989 114 811 56 086 -2 831 53 255

NÆRINGSUTVIKLING OG EIENDOMSFORVALTNING

73 Kjøp/salg av boliger 23 891 -21578 2 313 6 021 -6 021 0
74 Utleie Gjekstadveien 9 900 -9 900 0 8 821 -8 821 0
75 Regulering for småhus Fevang 300 -300 0 13 -13 0
76 Radon-tiltak 429 0 429 0 0 0
77 Enøk-tiltak divers bygg 2 643 0 2 643 1 410 0 1 410
78 EPC-tiltak/Enøk-tiltak Soletunet 20 458 0 20 458 17 558 0 17 558
79 Brannoppgradering 609 0 609 953 0 953
80 Oppgradering tilfluktsrom 230 -230 0 219 -219 0
81 Oppgradering av gamle Stokke rådhus 2 654 -2 000 654 0 0 0
82 Renholdsutviling maskin 314 0 314 0 0 0
83 Riving Fossnesveien 835 0 835 355 0 355
84 Salg Olaløkka og Sigridløkka 84 0 84 0 0 0
85 Miljøfyrtårn 480 0 480 0 0 0

141 141 0
400 400 0
120 120 0
120 120 0
18 0 18

-50 0 -50
163 131 32
750 750 0
55 0 55

244 244 0
948 948 0

1 474 1 474 0
141 141 0

1 600 1 600 0
6 0 6

134 134 0
3 230 3 230 0
3 391 3 391 0

886 886 0
0 0 0
0 0 0

9 121 9 121 0

22 481 22 481 0
-9 886 0 -9 886
17 729 7 843 9 886

760 760 0
7 580 7 580 0

61 556 61 495 61

2 313 2 313 0
0 0 0
0 0 0

429 429 0
1 233 1 233 0
2 900 2 900 0
-344 0 -344

0 0 0
654 654 0
314 314 0
480 480 0
84 0 84

480 480 0
86 Vannmåler 38 0 38 0 0 0
87 Tassebekkveien 297 188 0 188 0 0 0

Sum 63 053 -34 008 29 045 35 350 -15 074 20 276
SUM TOTALT 541 952 -139 662 402 290 288 189 -58 798 229 391

GENERELL FINANSIERING

Avsetning til Kapitalfondet 10 985 0 10 985 10 985 0 10 985
Bruk av egne lån 0 -146 140 -146 140 0 -146 140 -146 140
Bruk av disposisjonsfondet 0 -94 572 -94 572 0 0 0
Bruk av disp.fond vedr. investeringer 0 -62 364 -62 364 0 0 0
Bruk av Kapitalfondet 0 -38 625 -38 625 0 -23 334 -23 334
Bruk av ubunde kap.fond 0 -3 000 -3 000 0 -3 000 -3 000
Gen.finansiering av investe 0 -68 574 -68 574 0 -67 901 -67 901
sum finansiering 10 985 -413 275 -402 290 10 985 -240 375 -229 390

38 0 38
188 0 188

8 769 8 803 -34
172 899 173 632 -733

0 0 0
0 0 0

-94 572 0 -94 572
-62 364 0 -62 364
-15 291 0 -15 291

0 0 0
-673 0 -673

-172 900 0 -172 900

Prosjekter Budsjett Regnkap
Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto

Netto Disp i Inndr +
Avvik 2018 Oversk  -
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KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTER 2017 

OPPVEKST OG KUNNSKAP 

1. Lekeapparater i barnehager

I bystyrets behandling av budsjett og økonomiplan for 2016 ble det bevilget 3 mill. kr

til lekeapparater i de kommunale barnehagene. Det ble foretatt anbud på kjøp og

montering, og gjenstående midler ble overført til 2017. Monteringen av lekeapparatene

ble ferdigstilt i 2017, med en besparelse på 35 000 kr.

2. IT-innkjøp

Det ble avsatt 4,5 mill. kr i 2017 til harmonisering av PC-tettheten per elev i den nye

kommunen. Det gjenstår 158 000 kr, som overføres til bruk i 2018.

3. Miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Det er gjennomført tiltak etter pålegg til en utgift på 2.891.000 kr. Regnskapet for 2017

avsluttes med en mindre utgift på 35.000 kr.

4. Haukerød skole

Det er utført bygningsmessige tiltak for 5.000 kr. Ubrukt bevilgning på 325.000 kr

disponeres i 2018.

5. Bygningsmessige elevtilpasninger

Det er utført byggearbeider på 4 skoler for 932.000 kr. Ubrukt bevilgning på 68.000 kr

disponeres i 2018.

6. Stokke ungdomsskole

Det er utført byggearbeider på ny Stokke ungdomsskole for 62.046.000 kr. Dette er 1,4

mill. kr mer enn budsjettert og skyldes en noe høyere fremdrift enn forutsatt. Mer

utgiften i 2017 finansieres av bevilgningen i 2018.

7. Kodal skole

Det er etablert midlertidig skolepaviljong, kjøp bolig som ligger inntil skolen og utført

planlegging for ny skole for til sammen 10.328.000 kr. Ubrukt bevilgning på

11.669.000 kr disponeres i 2018.

8. Ny skole Arnadal

Det er bevilget 400.000 kr til planlegging for ny Arnadal skole. Det er ikke utført

planarbeid og bevilgningen disponeres ikke i 2018, fordi det ikke er satt av midler til

dette prosjektet i neste økonomiplanperiode.

9. Ventilasjonsanlegg Høyjord skole

Det er bevilget til sammen 1.635.000 kr til Høyjord skole. Bevilgningen disponeres i

2018 til gjennomføring av prosjektet.

10. Forprosjekt Høyjord barnehage

Det er bevilget 40.000 kr. til prosjektet, som avsluttes med et tilsvarende mindre

forbruk.
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HELSE, SOSIAL OG OMSORG 

11. Kjøp/utskifting av biler

Det er kjøpt nye biler i kommunalområdet helse, sosial og omsorg for 952 000 kr.

Totalt var det satt av 1 811 000 kr netto til kjøp av biler. Det er kjøpt en bil til

Sandefjord Medisinske Senter og 3 biler til nye «best hjemme» avdelinger i seksjon

SHT. Gjenstående midler benyttes til kjøp i 2018.

12. Utstyr senterkjøkken

Det var avsatt 39 000 til utstyr senterkjøkken. Det er anskaffet Luftkjølt veggaggregat

inkludert montasje i 2017. Prosjektet er avsluttet med et gjenstående beløp på 4 000 kr

13. Ombygging Bugårdssenteret

Det var avsatt 45 000 kr til ombygging på Bugårdssenteret, i forbindelse med at

hjemmetjenesten flytter inn dit. Prosjektet er avsluttet og det var ikke behov for

resterende midler.

14. Velferdsteknologi

Det var avsatt 2,7 mill. kr til velferdsteknologi. Midlene skal benyttes til

trygghetsalarmer/-responssenter, dokumentasjonsverktøy og beslutningsstøttesystem til

hjemmetjenesten. Anskaffelsene gjennomføres i 2018.

15. Inventar og utstyr sykehjem

Det var satt av 337 000 kr til inventar og utstyr ved Andebu sykehjem. Midlene

benyttes i 2018.

16. Teknologiske hjelpemidler pleie

Det er satt av 400 000 kr, finansiert med fond, til teknologiske hjelpemidler ved

Soletunet i Stokke. Midlene planlegges brukt i 2018.

17. Omsorgsboliger Andebu

Det er utført planlegging og byggearbeider for 10.328.000 kr. Ubrukt bevilgning på

11.669.000 kr disponeres i 2018 til fullføring av prosjektet.

18. Solavskjerming Soletunet

Ubrukt bevilgning på 80.000 kr til solavskjerming disponeres i 2018 til gjennomføring

av tiltaket.

19. Ombygging Eikelunden 3

Det er bevilget 15.000 kr til ombygging av Eikelunden 3. Prosjektet er avsluttet med et

mindre forbruk på 15.000 kr.

20. Nytt sykehjem

Det er utført planarbeid for 5.163.000 kr. Ubrukt bevilgning på 10.542.000 kr

disponeres i 2018.
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21. Boliger til flyktninger

I 2016 ble det anskaffet boliger for flyktninger. Anskaffelsene utløste tilskudd fra

Husbanken og disse ble noe større enn forutsatt med 223.000 kr.

22. PU-boliger

Det er budsjettert med 5,0 mill. kr til oppføring av PU-boliger. Bevilgningen

disponeres i 2018 til gjennomføring av prosjektet.

23. Framnes omsorgsboliger

Det er bevilget 3,0 mill. kr til kjøp av bolig som ligger ved Framnes-senteret. Boligen

er ikke anskaffet på grunn av usikkerhet med hensyn til når en videre utvikling av

denne eiendommen kan gjennomføres. Bevilgningen disponeres i 2018.

24. Forsmann 3

Det er utført planarbeid for utbygging av Forsmann 3 og Framnessenteret med en utgift

på 1.492.000 kr, som er 151.000 kr mer enn budsjettert.

25. Laholmåsen

Det er utført bygningsmessige arbeider på Laholmåsen til en utgift på 922.000 kr som

er 44.000 kr mer enn budsjettert.

26. Lokalmedisinsk senter

Det er utført bygningsmessige arbeider med en utgift på 19.234.000 kr og brukt av fond

med 6.714.000 kr, som er tilskuddet som ble mottatt i 2016. Ubrukt bevilgning på

4.188.000 kr disponeres i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

27. Motoriserte scenetrekk i Hjertnes kulturhus

Utskifting fra manuelle til motoriserte scenetrekk er planlagt gjennomført samtidig med

at gulvet i Hjertnes skiftes. Dette arbeidet skulle vært gjennomført i 2017, men er utsatt

til 2018. Ubrukt bevilgning på 3.600.000 kr disponeres i 2018.

28. Innløsning av avtaler – bygg og anlegg på campingplasser

Prosjektet er avsluttet innenfor budsjettrammen.

29. Oppgradering/rehabilitering av idrettsanlegg

Planlagt oppgradering av Hjertåsløypa er sluttført. Første byggetrinn av skateparken på

Hjertnesstranda er sluttført, og byggetrinn to er godt i gang. Det gjenstår til dels store

arbeider, bl.a. oppgradering av garderobeanlegget på Storstadion, sluttføring av

byggetrinn to på skateparken på Hjertnesstranda med mer. Ubrukt bevilgning på

3.127.000 kr disponeres i 2018.

30. Opparbeidelse/rehabilitering av friområder/nærmiljøanlegg

Planlagt tilrettelegging for funksjonshemmede på Tangen er sluttført. På Vøra er det

tilrettelagt stier, montert grillplasser og montert benker. På Yxney er det bygd klopper

og gapahuk, og det er etablert gangbru i Ertsvika. Planlagte utbedringer/oppgraderinger
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av kyststiene på Østerøya og Vesterøy blir gjennomført i 2018, og det gjenstår arbeid 

med merking av stier og montering av informasjonsskilt på flere av friområdene. 

Ubrukt bevilgning på 1.374.000 kr disponeres i 2018 til sluttføring av prosjektene. 

31. Tursti Goksjø

Det gjenstår fremdeles arbeid, og ubrukt bevilgning på 133.000 kr disponeres i 2018 til

sluttføring av prosjektet.

32. Sentrumsplan Andebu

Det er avsatt 5,2 mill. kr til utvikling av sentrum i Andebu. Planarbeidet er igangsatt,

og ubrukt bevilgning på 5,2 mill. kr disponeres i 2018 til det videre arbeidet med

prosjektet.

33. Områdelekeplass Stokke

Det er avsatt 1,5 mill. kr (hvorav 300.000 kr er finansiert av et anleggsbidrag fra

utbygger i området) til etablering av lekeplass i Stokke sentrum. Prosjektet er igangsatt,

og ubrukt netto bevilging på 1,2 mill. kr disponeres i 2018.

34. Brunstad kommunale friområde

I påvente av endelige avtaler med grunneiere, har arbeidet med oppgradering av

området tatt lengre tid enn forutsatt. Ubrukt bevilgning på 500.000 kr disponeres i 2018

til sluttføring av prosjektet.

35. Adferdsregler for friområder

Det er avsatt 135.000 kr til etablering av adferdsregler, skilting mv. på friområder i

Stokke. Prosjektet er i sin helhet finansiert av tilskudd fra staten.  Arbeidet er foreløpig

ikke igangsatt, og ubrukt bevilgning disponeres i 2018 til gjennomføring av prosjektet.

36. Bokemoa friområde

Det er avsatt 151.000 kr tiltak på Bokemoa friområder. Arbeidet er foreløpig ikke

igangsatt, og ubrukt bevilgning disponeres i 2018.

37. Miljøfyrtårnsertifisering

Oppfølging av tiltak knyttet til miljøfyrtårnsertifisering er fremdeles under arbeid. Det

gjenstår  områder hvor det skal monteres dypoppsamlingscontainere, og det er fontener

som fremdeles mangler resirkuleringsanlegg, og ubrukt bevilgning på 329.000 kr

disponeres i 2018

38. Nye gravfelter Orelund

Opparbeidelse av nytt gravfelt er ferdigstilt, og viser et merforbruk på ca. 70.000 kr.

Arealet  kan nå klargjøres og tilrettelegges for bruk.

39. Svømmehallen – handicapgarderobe

Det er utført bygningsmessige arbeider for 537.000 kr og det er forutsatt at prosjektet

mottar spillemidler med 688.000 kr. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på

151.000 kr.

40. ENØK-kirkebygg

Det er utført bygningsmessige arbeider for 1.754.000 kr. Ubrukt bevilgning på

2.107.000 kr disponeres i 2018.
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41. Heis Sandar menighetshus

Det er utført bygningsmessige arbeider for 2.136.000 kr. Ubrukt bevilgning på

3.187.000 kr disponeres i 2018.

42. Ishall Bugården

Det er utført bygningsmessige arbeider for 36.934.000 kr. Utgiften i 2017 er finansiert i

tråd med forutsetningene og med 12,0 mill. kr av fond avsatt til formålet, og tilskudd

fra staten med 4,0 mill. kr og tilskudd fra Tippemidlene med 5.167.000 kr.

43. Bugårdshallen

Det er utført byggearbeider for 2.126.000 kr og det er mottatt spillemidler på 3,6 mill.

kr. Ubrukte spillemidler er avsatt til bundet investeringsfond med 1,9 mill. kr til

fullføring av prosjektet i 2018.

44. Hvalfangstmuseet – utvidelse med mer

Det er utført bygningsmessige arbeider for 11.352.000 kr. Utover bevilgningen til

formålet, er utgiften i 2017 finansiert med tilskudd fra Vestfold fylkeskommune med

1,5 mill. kr og 1,3 mill. kr ved bruk av fond avsatt til formålet

45. Rehabilitering Arnadal kirke

Det er budsjettert med 194.000 kr til formålet som i sin helhet disponeres i 2018.

MILJØ OG PLANSAKER 

46. Oppgradering kartverk

Det er brukt 436.000 kr til formålet og ubrukt bevilgning på 141.000 kr disponeres i

2018.

47. Prinsipplan fortetting Stokke sentrum

Det er bevilget 400.000 kr til utarbeidelse av prinsipplan for fortetting i Stokke

sentrum. Ubrukt bevilgning disponeres i sin helhet i 2018.

48. Reguleringsplan GS-vei Håsken

Det er budsjettert med 120.000 kr til regulering for GS-vei Håsken. Ubrukt bevilgning

disponeres i 2018.

49. Brunstad friområde etter forlik

Det er budsjettert med 120.000 kr til oppfølging med tiltak etter forlik. Bevilgningen

disponeres i sin helhet i 2018.

50. Planlegging friområde Melsomvik

Det er budsjettert med 18.000 kr til formålet. Det er ikke disponert midler av denne

bevilgningen i 2017 og prosjektet avsluttes.

51. Omregulering sentrum øst Stokke

Det er budsjettert med en utgift på 1.150.000 kr og en inntekt på 1.200.000. Prosjektet

avsluttes med et avvik på 50.000 kr.
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52. Sentrum øst Stokke plan og utv

Det er budsjettert med en utgift på 163.000 kr. Ubrukt bevilgning som kan disponeres i

2018 er redusert slik at avviket for prosjektene «planlegging friområde Melsomvik,

omregulering sentrum øst Stokke og dette prosjektet ses under ett. Dette innebærer at

131.000 kr kan disponeres i 2018.

53. Kjøp av ny brannbåt

Det er budsjettert med 750.000 kr til kjøp av ny brannbåt. Anskaffelsen gjøres i 2018

og ubrukt bevilgning disponeres i 2018.

54. Diverse mindre grunnkjøp

Det er budsjettert med en netto utgift på 55.000 kr. I 2017 er det verken foretatt mindre

kjøp eller salg av tomter og regnskapet avsluttes med et mindre forbruk på 55.000 kr. .

55. Oppgradering av torget (Sandefjord)

Det er budsjettert med 306.000 kr. Ubrukt bevilgning på 244.000 kr disponeres i 2018.

56. Erverv av prestegårdsjordet

Det er budsjettert med 1,0 mill. kr. Det er betalt for Opplysningsvesenets fonds advokat

i forbindelse med vurdering av et eventuelt kjøp. Ubrukt bevilgning på 948.000 kr

disponeres i 2018.

57. Sykkelby

Det er budsjettert med 1.972.000 kr til ulike sykkelbytiltak. Det er utført ulike tiltak på

GS-vei lang Industriveien og Husebygrenda. Ubrukt bevilgning på 1.474.000 kr

disponeres i 2018.

58. Ladestasjoner

Det er etablert ladestasjoner til en utgift på 609.000 kr. Ubrukt bevilgning på 141.000

kr disponeres i 2018.

59. Parkering Lilletorget

Det er budsjettert med 1,6 mill. kr som i sin helhet disponeres i 2018.

60. Skogridderveien boligfelt

Det er utført infrastrukturtiltak mot refusjon fra private med en netto mindre utgift på

6.000 kr.

61. Ombygging Kilgata

Det er budsjettert med 134.000 kr som i sin helhet disponeres i 2018.

62. Ringveien

Det er budsjettert med 3.252.000 kr. Ubrukt bevilgning disponeres i 2018 til tilskudd til

Vestfold fylkeskommune til bygging av manglende lenke på Ringveien.

63. Diverse tiltak vei

Det er budsjettert med 3,4 mill. kr og ubrukt bevilgning på 3.391.000 kr disponeres i 2018.
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64. Trafikksikkerhetstiltak generelt

Det er budsjettert med en netto utgift på 1.027.000 kr og det er utført

trafikksikkhetstiltak til en utgift på 141.000 kr. Ubrukt bevilgning på 886.000 kr

disponeres i 2018.

65. Chr. Widts plass

Det er ikke utført ytterligere tiltak på dette prosjektet i 2017.

66. Belysning Rådhusgata

Det er ikke utført ytterligere tiltak på dette prosjektet i 2017.

67. Utskifting biler og maskiner

Det er anskaffet biler og maskiner for 7.199.000 kr og solgt for 1.645.000 kr. Ubrukt

bevilgning på 9.121.000 kr disponeres i 2018.

MILJØ- OG PLANSAKER – SELVKOSTOMRÅDET 

68. Hovedplan vann

Det er utført arbeider for til sammen 11.634.000 kr. Ubrukt bevilgning på 22.481.000

kr disponeres i 2018.

69. Hovedplan avløp

Det er utført tiltak på avløpsnettet for netto 32.559.000 kr. Merforbruk 9.886.000 kr

dekkes av budsjettet for Enga renseanlegg. Årsaken til merforbruket skyldes

hovedsakelig prosjektene Rukla G og Holtebakken sanering VA.

70. Oppgradering av Enga renseanlegg

Det er brukt 1,2 mill kroner til konsulentbistand i 2017. Ubrukt bevilgning på

7.843.000 disponeres i 2018. Se også kommentarer under hovedplan avløp.

71. Utvikling av Kastet

Ubrukt bevilgning på 760.000 kr disponeres i 2018.

72. Utskifting biler og maskiner – innenfor selvkostområdet

Det er anskaffet biler og maskiner for 426.000 kr og solgt for 31.000 kr. Ubrukt

bevilgning på 7.580.000 kr disponeres i 2018.

NÆRINGSUTVIKLING OG EIENDOMSFORVALTNNG 

73. Kjøp og salg av boliger

Det er budsjettert med kjøp på 23,9 mill. kr og salg for 21,6 mill kr i 2017. Det er solgt

5 boliger for 6,0 mill. kr som er avsatt til boligfondet. Ubrukt bevilgning 2.313.000 kr

disponeres i 2018.

74. Utleiebolig Gjekstadveien 105

Det er utført byggearbeider for 6.021.000 kr som er finansiert ved tilskudd fra
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75. Regulering for småhus på Fevang

Det pågår et reguleringsarbeid for etablering av småhus på Fevang og det er utført

arbeid for 13.000 kr som finansieres ved bruk av boligfondet.

76. Radon-tiltak

Det er budsjettert med 429.000 kr som i sin helhet disponeres i 2018.

77. Enøk-tiltak diverse bygg

Det er gjennomført enøk-tiltak for 1.410.000 kr. Av årets bevilgning inngår også tiltak

på Andebu sykehjem. Ubrukt bevilgning på 1.233.000 kr disponeres i 2018.

78. EPC-tiltak/Enøk-tiltak Soletunet

Det er til sammen budsjettert med en utgift på 20.458.000 kr. Det er utført

bygningsmessige tiltak på 17.558.000 kr og ubrukt bevilgning på 2.900.000 kr

disponeres til fullføring av prosjektene i 2018.

79. Brannoppgradering

Det er utført brannoppgradering i kommunale bygg til en utgift på 953.000 kr. Dette er

344.000 kr mer enn budsjettert og dette skyldes at det er gjennomført tiltak i Andebu

kirke som i utgangspunktet var forutsatt finansiert ved bruk av fond.

80. Oppgradering tilfluktsrom

Det er gjennomført oppgradering av tilfluktsrom til en utgift på 219.000 kr. Utgiftene

finansieres ved bruk av fond avsatt til formålet.

81. Oppgradering av gamle Stokke rådhus

Det er budsjettert med en utgift på 2.654.000 kr og tilskudd med 2,0 mill. kr. Ubrukt

netto bevilgning på 654.000 kr disponeres i 2018.

82. Renholdsutvikling maskin

Det er budsjettert med 314.000 kr til kjøp av renholdsmaskin som disponeres i 2018.

83. Riving Fossnesveien

Det er budsjettert med en utgift på 835.000 kr. Bygninger er revet til en utgift på

355.000 kr og 480.000 kr disponeres i 2018.

84. Salg Olaløkka og Sigridløkka

Det er budsjettert med en utgift på 84.000 i forbindelse med salg av eiendom.

Eiendommene ble solgt før 2017 og prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på

84.000 kr.

85. Miljøfyrtårn

I forbindelse med miljøfyrtårnsertifisering er det budsjettert med en utgift på 480.000

kr til eventuelle bygningsmessige tiltak. Ubrukt bevilgning på 480.000 kr disponeres i

2018.
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86. Vannmåler

Det er budsjettert med 38.000 kr til installasjon av vannmålere i kommunale bygg. Det

er ikke brukt midler på dette i 2017 og prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på

38.000 kr.

87. Tassebekkveien 297

Det er budsjettert med 188.000 kr til tiltak på Tassebekkveien 297. Prosjektet ble

ferdigstilt før 2017 og prosjektet avsluttes med et mindre forburk på 188.000 kr.
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DIVERSE KAPITALFORMÅL 

Under "Diverse kapitalformål" føres utgifter og inntekter som etter forskriftene skal i 

investeringsregnskapet, men som ikke er en del av de ordinære investeringsprosjektene og som 

ikke hører hjemme under 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 via kapitalfondet.  

Regnskapet viser følgende tall for diverse kapitalformål (i 1.000-kroner): 

Salg av fast eiendom (oppgjør Vear) 

De fire første linjene i tabellen gjelder oppgjøret i forbindelse med overføring av eiendommer 

på Vear til Tønsberg kommune. Midlene er som forutsatt i budsjettet benyttet til å nedbetale 

ekstraordinært på kommunens lån. 

Utlån Gigafib 

Utbygging av bredbånd i gamle Stokke og Andebu skjer i regi av Gigafib. Gigafib Holding AS 

eies av en rekke kommuner i Vestfold. Investeringene i fibernettet finansieres ved at den 

aktuelle kommunen i første omgang yter et utlån til Gigafib det året investeringen foretas, og 

året etter konverteres dette utlånet til aksjer i Gigafib. Det er i 2017 gjennomført investeringer 

i Sandefjord for totalt 874.000 kr som er finansiert ved bruk av kapitalfondet. Dette gjelder 

prosjektene; Kodal skole, vann og avløp i Melsomvik og strekningen Gravdal til Elverhøy. I 

tillegg er investeringene, som er foretatt i 2016 på totalt 1.487.000 kr, konvertert fra utlån til 

aksjer.  

Div. kapitalformål Budsjett Regnkap Netto Disp i Inndr +

Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2018 Oversk  -

1. Salg av fast eiendom (oppgjør Vear) 0 -92 765 -92 765 0 -92 766 -92 766 1 0 -1
2. Va-ledningnett (Oppgjør Vear) 0 -27 491 -27 491 0 -27 491 -27 491 0 0 0
3. Renovasjon (Oppgjør Vear) 0 -44 -44 0 -44 -44 0 0 0
4. Avdrag på egne innlån 120 300 0 120 300 120 301 0 120 301 -1 0 1
5. Utlån/kjøp av aksjer Gigafib 0 0 0 2 361 -2 361 0 0 0 0
6. Egenkapitalinnskudd SkP 7 800 -7 800 0 7 800 -7 800 0 0 0 0
7. Egenkapitalinnskudd KLP 1 580 -1 580 0 1 564 -1 564 0 0 0 0
8. Utendørs idrettsanlegg 11 924 -11 924 0 1 158 -1 158 0 0 0 0
9. Renter av fond 2 -2 0 7 -7 0 0 0 0
10. Avdrag på etableringslån 3 145 -3 145 0 1 913 -1 913 0 0 0 0
11. Avdrag på startlån 36 403 -36 403 0 40 953 -40 953 0 0 0 0
12. Bruk og utlån av formidl.lån 60 000 -60 000 0 36 184 -36 184 0 0 0 0
13. Salg av aksjer og andeler 32 000 -32 000 0 32 000 -32 000 0 0 0 0
14. Utlån Sfj lufthavn 34 608 -34 608 0 34 608 -34 608 0 0 0 0
15. Avsetning kapitalfondet 12 075 -12 075 0 12 075 -12 075 0 0 0 0
16. Salg av diverse tomter 200 -200 0 10 -10 0 0 0 0
17. Salg av festetomer 15 413 -15 413 0 15 597 -15 597 0 0 0 0

Sum 335 450 -335 450 0 306 531 -306 531 0 0 0 0
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Egenkapitalinnskudd pensjonskasser 

Kommunens egenkapitaltilskudd i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) og Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) dekkes over driftsregnskapet ved en avsetning til fond (seksjon 19 

Pensjon (felles)). Selve innbetalingen skal føres i kapitalregnskapet og dekkes ved å bruke 

avsatte midler fra fond. Netto utgift under diverse kapitalformål blir således null. 

Sandefjord kommunale Pensjonskasse har fått tilført 7,8 mill. kr i egenkapitaltilskudd i 2017, 

som budsjettert. 

KLP tilføres årlig ny egenkapital tilsvarende veksten i balansen. Tilskuddet i 2017 var på 

1.563.867 kr.  

Utendørs idrettsanlegg 

Forskuttering - Helgerød idrettspark 

Bystyret i Sandefjord vedtok i sak 14/15 å forskuttere momskompensasjon og spillemidler 

på totalt 3,362 mill. kr til Helgerød Idrettsanlegg i forbindelse med etablering av 

kunstgressbane. Det forskutterte beløpet er nå i sin helhet tilbakebetalt ved at det i 2017 er 

mottatt 786.000 kr som budsjettert. 

Forskuttering – Gamle stadion 

Bystyret i Sandefjord vedtok i sak 60/15 å forskuttere momskompensasjon og spillemidler 

på totalt 1,272 mill. kr, i forbindelse med rehabilitering av kunstgressbanen på Gamle 

stadion.  Forskuttert momskompensasjon er tilbakebetalt, og det var forventet at 

forskutterte spillemidler på 1,0 mill. kr ble tilbakebetalt med 0,5 mill. kr i 2017 og 2018. 

Klubben har foreløpig ikke mottatt spillemidler og forventet tilbakebetaling i 2017 er derfor 

ikke innbetalt. Budsjettet for 2018 endres tilsvarende. 

Forskuttering – Sandefjord ballklubb 

Bystyret i Sandefjord vedtok i sak 11/16 å forskuttere momskompensasjon og spillemidler 

på totalt 3,832 mill. kr, i forbindelse med etablering av kunstgressbane i Bugårdsparken. 

Innvilget forskuttering er i sin helhet overført. Det var forventet at forskuttert 

momskompensasjon på 957.000 kr ble tilbakebetalt i 2017. Klubben har foreløpig ikke 

mottatt momskompensasjon, men forventer at denne mottas i 2018. Budsjettet for 2018 

endres tilsvarende. 

Forskuttering – Haukerød idrettspark 

Kommunestyret vedtok i sak 95/17 å forskuttere momskompensasjon og spillemidler på 

totalt 5,841 mill. kr, til etablering av kunstgressbaner på Haukerød idrettspark. Idrettslaget 

har foreløpig ikke bedt om utbetaling, og budsjettet for 2018 endres tilsvarende. 

Forskuttering – Virik idrettspark 

Bystyret vedtok i sak 68/14 å forskuttere momskompensasjon og spillemidler på totalt 2,71 

mill. kr til etablering av kunstgressbane på Virik idrettspark. Idrettslaget har fått overført 

0,5 mill.kr, og klubben har gitt tilbakemelding om at det ikke er behov for å få utbetalt 

resterende forskuttering på 2,21 mill. kr. Det var forventet at forskutterte midler ble 

tilbakebetalt i 2017. Forskuttert beløp på 0,5 mill. kr er foreløpig ikke mottatt, og budsjettet 

for 2018 endres tilsvarende. 
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Kommunestyret vedtok i sak 47/17 å forskuttere momskompensasjon og spillemidler på 

totalt 1,447 mill. kr til rehabilitering av kunstgressbane på Virik idrettspark. Idrettslaget 

har fått overført 1 mill. kr, og resterende 447.000 kr budsjetteres utbetalt i 2018. 

Forskuttering – Andebu idrettspark 

Kommunestyret vedtok i sak 94/17 å forskuttere momskompensasjon og spillemidler på 

totalt 1,89 mill. kr til Andebu IL i forbindelse med etablering av kunstgressbane på 

Møylandsletta. Idrettslaget har foreløpig ikke bedt om utbetaling, og budsjettet for 2018 

endres tilsvarende. 

Renteinntekter avsatt til bundne fond 

Det budsjetteres med renteinntekt til bundne investeringsfond med tilsvarende avsetning til 

fondet. I 2017 gjelder dette i sin helhet tilfluktsromfondet. 

Avdrag på formidlingslån/bruk og utlån av formidlingslån 

Per 31.12.2017 (31.12.2016) har kommunen ca. 357 mill. kr (340 mill. kr) som formidlingslån 

i Husbanken. Av dette er om lag 293 mill. kr (293 mill. kr) videreutlånt til 668 låntakere med 

et snitt på ca. 438.000 kr per låntaker. Kommunen har 54,5 mill. kr (30,7 mill. kr) som foreløpig 

ubrukte lånemidler, mens 10,8 mill. kr (17,6 mill. kr) står på fond til ekstraordinære avdrag etter 

ekstraordinære innbetalinger fra kommunens låntakere. 

Bruk av og avsetninger til fond til ekstraordinære avdrag tilpasses slik at fondet sammen med 

våre låntakeres gjeld til kommunen og ubrukte lån, skal være lik kommunens gjeld til 

Husbanken. På denne måten sikres kommunelovens bestemmelser om at kommunen selv ikke 

skal nytte denne typen midler til egen virksomhet.  

Det var budsjettert tatt opp 60 mill. kr i startlån i 2017 med tilsvarende videreutlån. Kommunens 

låneopptak i 2017 har vært på 59 mill. kr, mens utlån fra kommunen har vært på 36,2 mill. kr. 

Ubrukte lånemidler er gjennom året økt fra 30,7 mill. kr til 54,5 mill. kr. Noe av dette er det gitt 

tilsagn på, men var ikke utbetalt ved årsskiftet.  

Generelt budsjetteres avdrag fra kommunens låntakere lik kommunens avdrag til Husbanken. 

Kommunens ordinære avdragsutgifter var i 2017 ca. 0,2 mill. kr lavere enn budsjettert, og 

mottatte avdrag fra våre låntagere er ca. 3,4 mill. kr lavere enn budsjettert. Netto mindreutgift 

på ca. 3,6 mill. kr finansieres ved bruk av fond til senere innfrielser. 

Det budsjettertes sjablonmessig med 11 mill. kr i ekstraordinære nedbetalinger/innfrielser fra 

våre låntakere med tilsvarende nedbetalinger av kommunens lån. Det er i 2017 mottatt ca. 22,6 

mill. kr, ca. 11,6 mill. kr mer enn budsjettert, Dette benyttes til å nedbetale kommunens gjeld i 

husbanken. I 2017 har kommunen nedbetalt ekstraordinært 26 mill. kr. 

Utlån Sandefjord lufthavn 

I tråd med vedtatt budsjett er det ansvarlige utlånet til Sandefjord lufthavn på 34.608.000 kr 

utbetalt i 2017. 

Salg av aksjer og andeler 

Ved regnskapsgjennomgangen etter 2. tertial 2017 ble 32 mill. kr i obligasjoner (fra Andebu 

kommune) omklassifisert fra anleggsmidler til omløpsmidler og tilført kapitalfondet. Dette 

fremkommer i 2017 som et salg av aksjer og andeler med tilsvarende avsetning til kapitalfondet. 
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Avsetning kapitalfondet 

Ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial ble det vedtatt at to fond avsatt i Stokke kommune 

(«Fritt kapitalfond» og «Vennerød skole»), totalt 12.075.000 kr skulle overføres til 

kapitalfondet. 

Diverse salg av tomter/festetomter 

Det budsjetteres årlig med 200.000 kr i salg av diverse mindre arealer. I tillegg er det ved 

regnskapsgjennomgangene i 2017 forutsatt solgt for ytterligere 15,4 mill. kr. Det er totalt solgt 

tomter om lag som budsjettert.  Netto salgsinntekt settes av til kapitalfondet. 
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SANDEFJORD HAVNEVESEN

På bakgrunn av Havnelovens krav om at havneavgifter bare kan nyttes til havneformål
håndteres havnekassens investeringer som eget selvfinansierende område.

Regnskapet viser følgende tall for Sandefjord havnevesen (i 1.000-kroner):

Prosjekter Budsjett Regnkap Netto Disp i Inndr +

Havnevesen Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2018 Oversk  -

1 Oppgradering el-tavle 1 465 0 1 465 1 851 0 1 851 -386 0 -386

2 Ny kjørerampe 10 477 0 10 477 19 949 0 19 949 -9 472 0 -9 472

3 Betong/armering utstikker 1 5 980 0 5 980 2 719 0 2 719 3 261 3 261 0 

4 Utvidelse av terminalen 5 727 0 5 727 5 326 0 5 326 401 401 0 

5 Landstrøm 2 498 0 2 498 4 160 0 4 160 -1 662 0 -1 662

6 Bunkerslinje Ustikker 1 938 0 938 931 0 931 7 0 7 

7 Ny traktor 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 

Sum havnevesenet 27 185 -100 27 085 34 936 0 34 936 -7 851 3 662 -11 513

Finansiering Budsjett Regnkap Netto Disp i Inndr +

Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 0 Oversk  -

Generell finansiering 0 -27 085 -27 085 0 -34 936 -34 936 7 851 -3 662 11 513 

Investeringene i havnen finansieres ved bruk av fond avsatt til havneformål. 

1. Oppgradering el-tavle
Det er utført oppgradering av el-tavle til en utgift på 1.851.000 kr. Prosjektet avsluttes
med et mer forbruk på 386.000 kr som skyldes at arbeidet ble mer omfattende enn
forutsatt fordi oppgraderingen krevde utbedring av andre deler av el-anlegget i bygget.

2. Ny kjørerampe
Det er utført oppgradering av kjørerampen med 19.949.000 kr. Merutgiftenen i 2017
skyldes høyere fremdrift enn forutsatt.

3. Betong/armering utstikker 1
Betong og armering utstikker 1 er utbedret for 2.719.000 kr. Ubrukt bevilgning  på
3.261.000 disponeres i 2018 til ytterligere oppgraderingstiltak.

4. Utvidelse av terminalen
Det er gjennomført bygningsmessige tiltak for 5.326.000 kr. 1.239.000 kr disponeres i
2017 til fullføring av prosjektet.

5. Landstrøm
Landstrømanlegget er etablert med en utgift i 2017 på 4.160.000 kr. Merutgiften i
2017 skyldes i hovedsak at prosjektet trolig ikke vil motta tilskudd fra ENOVA som
forutsatt.

6. Bunkerslinje utstikker 1
Det er etablert bunkerslinje på utstikker 1 til en utgift på 931.000 kr.

7. Ny traktor
Det er budsjettert med kjøp av ny traktor, men kjøpet ble likevel ikke gjennomført.
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TOMTEFELT 

Tomtefeltregnskapet er avsluttet med brutto utgift på 21.332.000 kr mot budsjettert 

20.100.000 kr. Tomtefeltfondet er på 11,7 mill. kr pr. 31.12.2017. Investeringer i tomtefelt 

finansieres ved bruk av tomtefeltfond og salg av tomter avsettes til fondet. I 2017 er det 

foretatt en netto avsetning på 11,2 mill. kr. I tillegg er det hentet 3,0 mill. kr fra 

tomtefeltfondet til generell finansiering av investeringer.   

Tomtefeltregnskapet viser følgende tall i 2017 (hele 1.000 kr): 

Tomtefelter Budsjett Regnkap Netto Disp i Inndr + 

Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto. Avvik 2018 
Oversk 

- 

1 Uspesifisert 3 000 -3 000 0 0 0 0 0 0 

2 Foksrød nord 0 0 0 34 -962 -928 928 0 928 

3 Storøya 10 600 -10 600 0 0 -10 600 -10 600 10 600 0 10 600 

4 Torp øst 2 000 -2 000 0 80 0 80 -80 0 -80

5 Midtåsen 4 500 -4 500 0 0 0 0 0 0 0 

6 Kullerød nord, g-/s vei 0 0 0 146 0 146 -146 0 -146

7 Hegna næringsområde 0 0 0 109 0 109 -109 0 -109

8 Raveien 406-418 0 0 0 78 0 78 -78 0 -78

9 Mosserødtunet 0 0 0 88 -91 -3 3 0 3

10 Foksrød Vest (pukkverk) 0 0 0 153 0 153 -153 0 -153

11 Danebuåsen 0 0 0 6 984 -7 193 -209 209 0 209

12 Pindsle næringsområde 0 0 0 711 -711 0 0 0 0 

13 Hundstokktunet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Havreveien  0 0 0 1 251 -1 289 -38 38 0 38 

Sum 20 100 -20 100 0 9 634 -20 846 -11 212 11 212 0 11 212 

Generell finansiering 0 0 0 11 698 -486 11 212 -11 212 0 -11 212
Sum 20 100 -20 100 0 21 332 -21 332 0 0 0 0 

Fokserød nord 

Det er solgt tomt for 962.000 kr. Det er kjøpt konsulenttjenester for 34.000 kr i forbindelse 

med tilrettelegging for ytterligere utvikling og salg av eiendom.  

Storøya 

Det er solgt eiendom for 9,6 mill. kr. I tillegg er det betalt 1,0 mill. kr til infrastrukturtiltak. 

Torp øst 

Det er utført kverning og bortkjøring av hage og parkavfall som har blitt deponert på området. 

Tiltaket er gjennomført for å rydde i området.  

Midtåsen  

Det er budsjettert med salg av tomter for 4,5 mill. kr. Salget er utsatt for å vurdere varig vern 

av dette tomtefeltet.  

Kullerød Nord GS-vei 

Det er utført mindre arbeider til en utgift på 145.000 kr som finansieres innenfor refusjonen 

som ble betalt i 2016.  
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Hegna næringsområde 

Det er utført planarbeid for 109.000 kr som finansieres innenfor refusjonen til tiltaket fra 

2016.  

Raveien 406 - 418 

I 2016 ble det solgt tomter for 2.150.000 kr. I 2017 ble det avdekket at det lå en vannledning 

på en av tomtene. Det er betalt for omlegging av denne slik at eiendommen kan bygges ut.   

Mosserødtunet 

Det er utført infrastrukturtiltak på vegne av utbygger for 88.000 kr med refusjon til dekning 

av dette med tillegg for administrative oppgaver med 91.000 kr.  

Ravveien 433 - 435 

Det er utført infrastrukturtiltak på vegne av utbygger for 170.000 kr med refusjon til dekning 

av dette med tillegg for administrative oppgaver med 175.000 kr.  

Fokserød Vest 

Det er utført reguleringsplanlegging til en utgift på 153.000 kr. 

Danebuåsen næringsområde 

Det er utført infrastrukturtiltak på vegne av utbygger for 6.984.000 kr med refusjon til 

dekning av dette med tillegg for administrative oppgaver med 7.193.000 kr.  

Pindsle næringsområde 

Det er gjennomført grunnerverv og utført planlegging for til sammen 711.000 kr som er 

forutsatt finansiert med refusjon fra private.  

Havreveien  

Det er utført infrastrukturtiltak på vegne av utbygger for 1.251.000 kr med refusjon til 

dekning av dette med tillegg for administrative oppgaver med 1.289.000 kr.  

Generell finansiering 

Det er avsatt 11,2 mill. kr til øremerket ubundet investeringsfond. 
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KOMMENTAR TIL BALANSEREGNSKAPET 

(beløp i hele 1000) 

(beløp i hele 1000 kr) 

EIENDELER
31.12.2017 01.01.2017

ANLEGGSMIDLER

  Faste eiendommer og anlegg 3 718 951 3 659 975

  Utstyr, transportmidler og maskiner 166 537 168 248

  Utlån 344 230 309 288

  Aksjer og andeler 287 948 309 097

  Pensjonsmidler 4 243 524 4 051 992

8 761 190 8 498 600

OMLØPSMIDLER

  Kortsiktige fordringer 305 867 333 708

  Premieavvik 117 550 257 291

  Aksjer og andeler 1 245 099 1 207 400

  Totale likvide midler    1 179 627 1 108 302

2 848 143 2 906 701

SUM EIENDELER 11 609 333 11 405 303

EGENKAPITAL OG GJELD

BOKFØRT EGENKAPITAL

  Fond 2 024 539 1 942 320

  Regnskapsmessig mindreforbruk 83 667 66 638

  Kapitalkonto 2 059 656 2 044 452

  Endring regnskapsprinsipp 8 864 8 864

4 176 726 4 062 274

LANGSIKTIG GJELD

  Pensjonsforpliktelser 5 360 001 5 077 341

  Andre lån 1 401 769 1 523 322

6 761 770 6 600 663

KORTSIKTIG GJELD

Kortsiktig gjeld 670 837 631 620

Premieeavvik 0 110 746

670 837 742 366

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 11 609 333 11 405 303

EIENDELER: 
ANLEGGSMIDLER: 

Anleggsmidler består av faste eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, 

utlån, kommunens langsiktige investeringer i aksjer og andeler samt pensjonsmidler. 

Anleggsmidler viser en samlet økning på 262,3 mill. kr. 

Regnskapsforskriften gjeldende fra år 2001 krever avskrivninger som skal vises både som 

verdireduksjon i balansen og som kostnad på funksjonene i driftsregnskapet. Både aktivering 

og avskrivning skal ta utgangspunkt i den faktiske anskaffelseskostnaden. Samlet avskrivning 

på kommunens anleggsmidler utgjør i 2017 154,4 mill. kr. 
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Faste eiendommer og anlegg: 

(postert i perioden er nyanskaffelser, omposteringer innad i balansen for å samle faste eiendommer og 

anlegg fra gml Sandefjord, Stokke og Andebu, samt avskrivinger) 

        Saldo  
01.01.2017 

Postert 
 i perioden 

Saldo 
 31.12.2017 

Kommunes egne utleieboliger  63 939 94 975 158 914 

Kommunes egne pensjonistboliger 29 740 130 093 159 834 

Skoler m/gymsaler og barnehager  799 899 416 111 1 216 009 

Idretts- og svømmehaller  95 298 49 586 144 884 

Administrasjons- og lagerbygg 73 512 35 175 108 687 

Aldershjem og institusjoner  566 529 126 067 692 596 

Kultur og kirkebygg  23 780 13 592 37 372 

Havnevesenet administrasjons- og lagerbygg 24 888 9 463 34 351 

Bygninger 1 677 585 875 063 2 552 647 

Havnevesenet diverse anlegg  34 430 21 043 55 472 

Ledningsnett VAR  288 367 162 365 450 732 

Tekniske anlegg   44 312 42 492 86 804 

Diverse anlegg og opparbeidelse friarealer mv. 241 287 75 358 316 644 

Anlegg 608 396 301 258 909 653 

Innskudd borettslag 10 083 1 397 11 480 

Innskuddsleiligheter - Pensjonistboliger 243 0 243 

Innskudd 10 326 1 397 11 723 

Tomtegrunn - bolig og fritidseiendommer 13 262 34 577 47 839 

Tomtegrunn - offentlige skoler og institusjoner 21 452 0 21 452 

Tomtegrunn - friarealer, leke- og idrettsplasser 50 563 0 50 563 

Tomtegrunn - veier 20 626 983 21 610 

Tomtegrunn - industrieiendommer 17 743 3 692 21 434 

Tomtegrunn - andre 22 464 0 22 464 

Tomter 146 110 39 252 185 362 

Brygger - småbåthavner 4 262 0 4 262 

Sum 2.27 pr. 31.12.2016 - Andebu kommune 374 497 -374 497 0 

Sum 2.27 pr. 31.12.2016 - Stokke kommune 838 800 -783 497 55 303 

Diverse 1 217 558 -1 157 993 59 565 

Sum Faste eiendommer og anlegg 3 659 975 58 976 3 718 951 

Avskriving av faste eiendommer og anlegg utgjør 128,6 mill kr. Det er solgt faste eiendommer 

og anlegg for 152,7 mill kr, som i hovedsak gjelder oppgjør vedr Vear til Tønsberg kommune 

på 120,3 mill.kr  

Det vises til note 3 Anleggsmidler i årsregnskapet og spesifikasjon og kommentarer til 

investeringsprosjekter i årsberetningen. 

Tomtegrunn og innskudd i borettslag skal ikke avskrives. Kommunens balanse vedrørende 

tomteareal er sammenholdt med GAB (kommunens eiendomsregister) og gruppert i forhold til 

dette. Verdien er regulert i forhold til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for tomter anskaffet 

før 2001. Tomter kjøpt i 2001 og senere er bokført til anskaffelsesverdi. 
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Utstyr, maskiner og transportmidler; 

(postert i perioden er nyanskaffelser, omposteringer innad i balansen for å samle utstyr, maskiner og 

transportmidler fra gml Sandefjord, Stokke og Andebu, samt avskrivinger) 

Saldo Postert Saldo 

01.01.2017 i perioden 31.12.217 

It-utstyr og kontormaskiner (5 år) 8 361 8 776 17 137 

Person-, vare- og lastebiler (10 år) 44 661 5 585 50 246 

Anleggsmaskiner, maskiner og utstyr (10 år) 20 093 -805 19 288 

Inventar og utstyr (10 år) 60 041 9 931 69 972 

Brannbiler (20 år) 8 316 739 9 055 

Havnevesenet - maskiner og utstyr (10 år) 1 082 -244 838 

Sum 2.24 pr. 31.12.2016 - Andebu kommune 7 914 -7 914 0 

Sum 2.24 pr. 31.12.2016 - Stokke kommune 17 780 -17 780 0 

Utstyr, maskiner og transportmidler 168 248 -1 711 166 537 

Årets avskrivinger utgjør 25,9 mill kr. Det er solgt utstyr, maskiner og transportmidler for 1,7 mill.kr 

Det vises til note 3 Anleggsmidler i årsregnskapet og spesifikasjon og kommentarer til 

investeringsprosjekter i årsberetningen. 

Utlån: 

Utlån viser en økning på 34,9 mill. kr, hvorav utlån husbankmidler utgjør en reduksjon på 0,4 

mill kr. Forskuttering UI-midler viser en økning på 0,4 mill. kr og sosiallån har økt med 0,9 

mill. kr. Andre utlån har økt med 34 mill. kr hvorav utlånt til Sandefjord Lufthavn As har økt 

med 34,6 mill. kr. 

Spesifikasjon vedr. endring i utlån husbankmidler: 
(beløp i hele 1000 kr) 

Saldo 01.01.17 292 126 

Utlån  36 184 

Innb. ord/ekstraord. avdrag 36 574 

Bevilgningsøkning 0 

Saldo 31.12.17 291 736 

Aksjer, andeler: 
(beløp i hele1000 kr) Endringer 

Pensjonskasser egenkapitalinnskudd 9 364 (SkP og KLP) 

Aksjeselskaper og andelslag 

Anleggsobligasjoner 

1 487 

-32 000

 

Pensjonsmidler:  
Ifølge regler gjeldende fra og med regnskapsåret 2002 skal pensjonsmidler føres i balansen. 

Pensjonsmidler har økt med 191,5 mill. kr. Det vises til note 2 pensjon i årsregnskapet for nærmere 

spesifikasjon. 
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OMLØPSMIDLER: 

Omløpsmidler består av kortsiktige fordringer, kortsiktige plasseringer i aksjer og andeler, 

sertifikater, ihendehaverobligasjoner, kassebeholdning og bankinnskudd. Omløpsmidlene 

viser en reduksjon på til sammen 58, 6 mill. kr. 

(beløp i hele 1000 kr) Endringer 

Kasse og bankinnskudd 71 325 

Aksjer og andeler 37 699 

Premieavvik - 139 741

Kortsiktige fordringer -27 842

Det vises til note 2 pensjon i årsregnskapet vedr. prinsipp for bokføring av pensjonskostnader 

og til sentrale stab- og støttefunksjoners kommentarer i beretningen. 

Likviditet:
(beløp i hele 1000 kr) 2017 01.01.2017 

Vurdering av likviditeten: 
210-211, 218   Totale likvide midler 2 424 726 2 315 702 
 - 29100            Ubrukte lånemidler -56 690 -142 969
 - 253                Ubundne investeringsfond - 1 044 742 -1 002 160
 - 255                Bundne investeringsfond   -26 408 -40 122
 - 251                Bundne driftsfond -190 766 -195 251
 - 256                Disposisjonsfond -762 623 -704 787

Driftslikvider 343 497 230 413 

Likviditetsgrad: (2 424 726 (Tlm) / 670 837 (KG)) = 3,61 

Totale likvide midler (Tlm) i forhold til kortsiktig gjeld (KG) gir en likviditetsgrad på 3,61 

pr 31.12.17.  Likviditetsgraden pr.01.01.2017 var 3,12 

Forholdstallet gir uttrykk for kommunens evne til å dekke løpende forpliktelser. 

EGENKAPITAL OG GJELD: 
EGENKAPITAL: 

Kommunens egenkapital består av fond, regnskapsmessig overskudd og kapitalkonto. 

Egenkapitalen har økt med 114,5 mill.kr. 

Fond: 

I henhold til regnskapsforskriftene er kommunens fond inndelt i 4 grupper: disposisjonsfond, 

bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Fondsmidler viser 

en økning på til sammen 82,2 mill. kr. Det vises til note 10 i årsregnskapet for nærmere 

spesifikasjon. 

Kapitalkonto: 

Kapitalkonto er en del av kommunens egenkapital og representerer differansen mellom 

balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler, dvs. 
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egenfinansierte anleggsmidler. Det vises til note 11 i årsregnskapet vedr. spesifikasjon av 

kapitalkonto. 

LANGSIKTIG GJELD: 

Kommunens langsiktige gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er i 2017 økt med 161,1 mill. kr. 

hvorav 282,7. kr. gjelder pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift av netto 

pensjonsforpliktelser som ifølge regler gjeldende fra og med regnskapsåret 2002 skal føres i 

kommunens balanse. Det vises til note 5 i årsregnskapet for nærmere spesifikasjon. 

Låneopptak på 36 mill. kr til investeringer er gjennomført. Det vises for øvrig til kommentarer 

til finansregnskapet - renter og avdrag. 

(beløp i hele 1000 kr) 2017 01.01.2017 

2.4            Gjeld 553 750 709 657 

2.59          Egenkapital 2 068 520 2 053 316 

Gjeldsgrad = Gjeld/EK 0,27 0,35 

Gjeld pr. innbygger (kr) 8 928 11 443 

Gjeldsgraden uttrykker forholdet mellom gjeld og egenkapital og forteller hvor mange kroner 

det er i gjeld pr krone egnekapital. En økende gjeldsgrad svekker soliditeten. 

KORTSIKTIG GJELD: 
Kortsiktig gjeld viser en reduksjon på 71,6 mill. kr hvorav periodiseringer, dvs. forskyvninger mellom 

utbetalingstidspunkt og utgiftsføring, samt avsatte feriepenger og forskuddstrekk i regnskapet, er økt 

med 39,2 mill. kr mens premieavvik er redusert med 110,1 mill.kr.   
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Vedlegg 

Orientering om kommunens finansforvaltning i 2017

1 BAKGRUNN 

I henhold til kommunens finansreglement legger rådmannen fram en orientering om 

kommunens finansforvaltning i 2017. Dette er en samlet orientering om forvaltning av 

kommunens likviditet, kraftfondet, plassering av langsiktige midler fra Andebu og 

kommunens låneportefølje.  

2 FINANSFORVALTNINGEN I 2017 

I resultatoppstillingen er rentebærende verdipapirer, pengemarkeds- og obligasjonsfonds-

plasseringer og aksjefondsplasseringer verdsatt til markedspris. Urealisert gevinst eller tap på 

plasseringene er derfor resultatført. Avkastningen til «gamle» Sandefjord kommunes 

kraftfond bygger på forvalternes rapportering med verdivurdering per 31. desember 2017. 

Avkastning av kommunens likviditet og kraftfond: 

Beløp i hele 1000 kr Regnskap 

Avkastning på likviditeten  16 420 

Avkastning på kraftfondet fra Sandefjord 53 623 

Avkastning på kraftfond og langsiktige midler fra Andebu 8 042 

Samlet finansavkastning 78 085 

Utgifter på kommunens egne lån og Sandefjord Bredbånds lån. 

Beløp i hele 1000 kr Regnskap 

Kommunens egne lån, dvs. ex formidlingslån 17 636 

Sertifikatlån 5 131 

Avdragslån 12 505 

Sandefjord Bredbånd KF 823 

2.1 Kommunens likviditet 

2.1.1 Avkastning av kommunens likviditet 

Resultatoversikt i 1000 kr Regnskap 

Renteinntekter på bankinnskudd og plasseringer 17 303 

Renter tilført legater, havnekasse, fonds m.v.  - 883

Avkastning på kommunens likviditet 16 420 

2.1.2 Rentebærende plasseringer 

Innbetalinger til og utbetalinger fra kommunen skjer til ulik tid, og likviditeten har store 

kortsiktige svingninger.  

Bankavtalene til Stokke, Andebu og Sandefjord utløp i løpet av 2016. Sandefjord kommune 

inngikk ny bankavtale på vegne av den nye kommunen med virkning f.o.m. 1. april 2016 for 

Sandefjord. Med bakgrunn i alt arbeidet med kommunesammenslåingen ble bankforbindels-

ene til Stokke og Andebu videreført ut 2016. Avslutning av konti i gamle avtalebanker og 

rapporteringsopplegg knyttet til disse har medført at beregning av gjennomsnittslikviditeten 
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ikke har hatt de samme mulighetene som man har vært vant til. 

Den samlede likviditeten var ca. 1.300 mill. kr som gjennomsnitt. Likviditetssituasjonen har 

bl.a. vært påvirket av etterslep i investeringsprosjekter, kontantoppgjør for anleggsmidler på 

Vear, ubrukt del av engangstilskuddet til kommunesammenslåingen og reformstøtten som ble 

utbetalt sammen med rammetilskuddet i februar. Likviditeten består av kommunens likviditet, 

gravlegater, husbankmidler for videre utlån, VAR-fond, tilfluktsromsmidler, havnekassens 

midler m.v. Det settes ikke av midler til likviditetsreserven selv om kommunens aktivitet 

vokser. Kommunen er derfor avhengig av at deler av fondsmidlene står ubenyttet til enhver 

tid. Bruk av oppsparte midler i fond og utvikling av premieavvik for pensjon påvirker 

kommunens likviditet i betydelig grad.  

Kommunen oppnådde en gjennomsnittsforrentning på likviditeten på 1,33 %, mens 3 

måneders nibor var 0,89 %. Avkastningen på rentebærende likviditet for kommunen, havne-

kassen og legater m.v. var på 17,3 mill. kr. 0,9 mill. kr av avkastningen tilfalt legater, havne-

kassen og fondsmidler m.v.  

2.1.3 Sammensetningen av porteføljen 

30.04. 2017 31.08. 2017 31.12. 2017 

Tall i 1000 kr Beløp % Beløp % Beløp % 

Bankinnskudd på særvilkår 340 000 27% 540 000 46% 540 000 42% 

Renteb. verdipapirfond 100 000 8% 100 000 8% 100 000 8% 

Rentebærende plasseringer 440 000 35% 640 000 54% 640 000 50% 

Innskudd i avtalebanken 799 161 65% 542 725 46% 633 257 50% 

Samlet likviditet 1 239 161 1 182 725 1 278 257 

2.2 «Gamle» Sandefjord kommunes kraftfond 

2.2.1 Kraftfondets aktivasammensetning/benchmark 

Kraftfondets benchmark for de enkelte aktivaklasser og allokeringen ved utløpet av desember 

framgår av tabellen nedenfor.  

Aktiva Benchmark fordeling Fordeling 31.12 

Rentebærende verdipapirer  80 % 78,2 % 

Norsk pengemarked (0 - 1 år) 42 % 38,9 % 

Obligasjoner (1- 6 år) 38 % 39,3 % 

Aksjer  20 % 21,8 % 

Norske aksjer  5 % 7,8 % 

Utenlandske aksjer 15 % 14,0 % 

Samlet 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.2.2 Risiko og risikostyring 

Risiko oppfattes ofte som fare for å lide tap på investeringene. I finansmiljøet defineres risiko 

som størrelsen på svingningene i den årlige avkastningen.  

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig årlig avkastning i NOK for enkelte aktivaklasser for 

20-årsperioden 1998-2017 og oppdelt i 4-årsperioder. Sandefjord kommunes økonomiplan

omfatter 4 år. 20-års-perioden har vært begivenhetsrik med bl.a. aksjekrakket høsten 1998,

dot.com-boblen som sprakk i 2000, terrorangrepene høsten 2001, finanskrisen i 2008 og

statsgjeldskrisen i 2011.

123



Tidsperiode 1998 1998 2002 2006 2010 2014 

Avkastning i NOK 2017 2001 2005 2009 2013 2017 

Prisøkning (konsumpris) 2,1 % 2,7 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,4 % 

Norske statskasseveksler 3,3 % 6,2 % 3,9 % 3,8 % 2,0 % 0,8 % 

Norske statsobl. 3 år 4,3 % 4,9 % 6,7 % 4,4 % 3,4 % 2,1 % 

Oslo Børs (Hovedindeks) 7,5 % - 3,3 % 18,8 % 2,8 % 10,2 % 10,4 % 

Globale aksjer (MSCI W) 6,6 % 8,0 % 0,2 % - 3,5 % 12,8 % 16,6 % 

3 md. NIBOR 3,6 % 6,6 % 3,8 % 4,2 % 2,3 % 1,2 % 

Benchmark kraftfond1 4,8 % 5,9 % 5,9 % 3,5 % 4,6 % 4,2 % 

Tabellen viser at det er store variasjoner i avkastningen innenfor 20-årsperioden. For enkeltår 

er variasjonene betydelige. Eksempelvis hadde norske og internasjonale aksjer negativ avkast-

ning på h.h.v. -54 % og -24 % i 2008 for deretter å ha en positiv avkastning på h.h.v. 65 % og 

8 % i 2009. Med en gjennomsnittlig prisstigning på 2,1 % per år har risikofri rente 

representert med statskasseveksler (statssertifikater) hatt en realavkastning i perioden 1998-

2017 på 1,2 %-poeng. Mens norske statsobligasjoner har gitt en risikopremie på 1 %-poeng i 

20-årsperioden, har norske og internasjonale aksjer gitt en risikopremie på h.h.v. 4,2 %- og

3,3 %-poeng.

Dersom man benytter gjennomsnittsavkastningen for 1998-2017 på kraftfondets strategiske 

sammensetning gir dette en samlet risikopremie mot 3 md. nibor på 1,2 %-poeng. I perioden 

etter salget av energiverket, dvs. på 2000-tallet har den strategiske aktivafordelingen i kraft-

fondet med 20 % i aksjer og 80 % i rentebærende verdipapirer hatt en risikopremie på 1,1 %-

poeng sammenholdt med 3 md. nibor. Risikopremien varierer mye hvert enkelt år og også i 4-

årsperioder. Bl.a. har svært lavt rentenivå og investorenes jakt etter avkastning påvirket 

utviklingen i aksjemarkedet. Økonomiplanen for 2018-2021, forutsetter en samlet risiko-

premie for kraftfondet mot 3 md. nibor på 1 %-poeng. Dersom oppnådd avkastning er høyere 

enn budsjettet, innebærer dette ett års forskyvning i tid for disponering av meravkastningen. 

Porteføljesammensetningen må bestemmes av kommunens risikotoleranse, dvs. i hvilken grad 

kommunen er avhengig av en bestemt avkastning i korte perioder, for eksempel hvert tertial, 

år m.v. Langsiktige finansielle aktiva er ikke utslagsgivende for kommunens betalingsevne på 

kort sikt. Kraftfondet kan derfor ta noe høyere finansiell risiko og lavere likviditet i bytte for å 

få noe høyere avkastning på lang sikt. Analyser i januar 2017 viste at kraftfondets benchmark 

hadde en langsiktig forventet årlig avkastning på 3,1 % basert på forventet avkastning, risiko 

og samvariasjon. Risikoen (standardavvik) er 3,5 %. Dette betyr at den årlige avkastningen i 2 

av 3 år kan forventes å ligge mellom -0,4 % og 6,6 %. Sannsynligheten for tap ett enkelt år er 

om lag 14,3 %, dvs. at negativ årlig avkastning rent statistisk kan forventes i ett av 7 år. 

Samlet for en 3-årsperiode er sannsynligheten for tap 3,5 %. Med 10 års horisont er sannsyn-

ligheten for negativ avkastning om lag 0 %. Beregningene er veldig følsomme for endringer i 

forventet avkastning.  

Selv om ikke forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva er utslagsgivende for kommunens 

betalingsevne på kort sikt, kan forvaltningen skape vansker for budsjettbalansen når tilliten til 

markedene svekkes dersom man ikke har buffere å tære på. 

Budsjett og økonomiplan baseres på at realverdien av kraftfondet opprettholdes dersom 

avkastningen overstiger prisveksten, mens en realavkastning disponeres til å delfinansiere 

investeringer samme år. Kommunen er i sin helhet sårbar overfor variasjoner i den årlige 

avkastningen. Oppbygging av et kursreguleringsfond ved hjelp av meravkastningen i gode 

perioder gir større robusthet og evne til å ta større risiko for å kunne øke den langsiktige 

avkastningen. Kommunen kan tære på kursreguleringsfondet i perioder med lavere avkastning 

1 Vekting av delindeksene for kraftfondets aktivaklasser med 20 % i aksjer og 80 % i rentebærende verdipapirer. 
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enn budsjett slik som i 2008 og 2011, og dermed sikre en stabil og mer forutsigbar finansier-

ing fra kraftfondet. Figuren nedenfor viser at mens forventet avkastning er 3,1 %, er det 2,5 % 

sannsynlighet for at avkastningen kan bli lavere enn -3,76 % (nedre utfallsrom, teoretisk 

nedside) og 2,5 % sannsynlighet for at avkastningen blir høyere enn 9,96 % (øvre utfallsrom, 

teoretisk oppside). Dersom avkastningen blir -3,76 % (nedre utfallsrom), utgjør mindreav-

kastningen i forhold til forventet avkastning om lag 75 mill. kr, mens kursreguleringsfondet er 

på 80 mill. kr.  

Tabellen nedenfor viser resultatet av en stresstest på porteføljen til kraftfondet ved utløpet av 

desember som er basert på at markedet for rentebærende verdipapirer får et parallellskift på 

2 %, aksjemarkedet får et verdifall på 30 % for norske aksjer og 20 % for internasjonale 

aksjer samt at NOK styrkes med 10 %. Dette gir et beregnet tap på om lag 88 mill. kr.  

Aktiva Markedsverdi Portef.-vekt Stresstest Beregnet tap 

Internasjonale aksjer 159 799 688 13,97 % 20,00 % 31 959 938 
Norske aksjer 89 512 275 7,82 % 30,00 % 26 853 683 

Sum Aksjer 249 311 963 21,79 % 58 813 620 

Obligasjoner 449 746 012 39,31 % 2,00 % 18 390 105 
Pengemarked 445 183 941 38,91 % 2,00 % 1 746 857 

Sum Renter 894 929 953 78,21 % 20 136 963 

Åpen valutaeksponering 88 897 097 10,00 % 8 889 710 

Sum Totalt 1 144 241 916 100,00 % 87 840 292 

Figuren nedenfor viser forventet langsiktig årlig avkastning for kraftfondet, benchmarkavkast-

ning i 2017, oppnådd avkastning og utfallsrommet for avkastningen innenfor 95 % sannsyn-

lighet. Dette betyr at det er 2,5 % sannsynlighet for at avkastningen blir høyere og 2,5 % 

sannsynlighet for at avkastningen blir lavere enn de røde kurvene. Oppnådd avkastning ble 

4,9 %. Avkastningen er 0,9 %-poeng høyere enn benchmarkavkastningen og 1,8 %-poeng 

høyere enn den langsiktige forventede avkastningen. Valg av de rentebærende verdipapirene, 

overvekt i norske aksjer og undervekt i pengemarkedet har bidratt til at kraftfondet har 

oppnådd høyere avkastning enn benchmark, mens valg av aksjer (verdipapirene) har bidratt til 

lavere avkastning enn benchmark. Den historiske oversikten viser at man ikke kan budsjettere 

med den langsiktige gjennomsnittsavkastningen hvert enkelt år. 
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2.2.3 Samlet resultat - status for kraftfondet per 31.12. 2017 

Forvalterne av kraftfondet har et blandet mandat. Dette betyr at forvalterne har ansvaret både 

for rente- og aksjesiden og allokeringen mellom renter og aksjer innenfor kraftfondets frihets-

grader. Erfaringer viser at allokeringen mellom aktivaklasser har størst betydning for den 

avkastningen man kan forvente å oppnå. I tillegg innvirker graden av valutasikring av den 

internasjonale aksjeporteføljen på avviket mellom oppnådd avkastning og benchmark som er 

uten sikring av valutakursen. 

Avkastningen fra 2016 på 43 mill. kr ble tatt ut i begynnelsen på februar. Ved utgangen av 

desember utgjorde kraftfondet 1 144 mill. kr hvorav 21,8 % var investert i aksjer og 78,2 % i 

rentebærende verdipapirer.  

Tall i 1000 kr 31.12.2016 Uttak i 2017 31.12.2017 

Eiendeler: 

Rentebærende verdipapirer i pengemarkedet 430 330 445 184 

Norske obligasjoner 455 321 436 781 

Utenlandske obligasjoner 0 12 965 

Norske aksjer 84 137 89 512 

Utenlandske aksjer 163 801 159 800 

Sum eiendeler 1 133 589 - 42 970 1 144 242 

Gjeld og egenkapital: 

Gjeld 0 0 

Egenkapital: 

Egenkapital 1 090 619 1 090 619 

Årets resultat 42 970 - 42 970 53 623 

Sum gjeld og egenkapital 1 116 873 - 42 970 1 144 242 

Resultatet er sammensatt av: 

Tidsvektet avkastning 

Beløp i 1000 kr Faktisk Benchmark 

Avkastning i pengemarkedet 6 899 1,72 % 0,47 % 

Avkastning i obligasjonsmarkedet 12 050 2,72 % 1,39 % 

Avkastning på norske aksjefond  12 862 16,75 % 19,09 % 

Avkastning på utenlandske aksjefond          21 812 13,87 % 16,31 % 

Samlet avkastning  53 623  4,90 % 4,02 % 

Avkastningen i kraftfondet hadde følgende utvikling (tall i 1.000 kr): 

1. tertial 2. tertial Pr. måned i 3. tertial 3. tertial Sum 

1.1-30.4 1.5-31.8 Sept. Oktober Nov. Des. 1.9-31.12 2017 

20 732 6 851 11 744 9 546 3 032 1 718 26 039 53 623 

Kraftfondets avkastning ble 53,6 mill. kr. Det er budsjettert med 15,3 mill. kr i avkastning for 

året. Avkastningen fra 2016 ble hentet ut 1. februar 2017. Tabellen over viser at det er store 

variasjoner i avkastningen fra måned til måned. Verdien av utenlandske aksjer påvirkes av 

kronekursutviklingen. Det er vanskelig å forutse endringer i valutakursen, og man kan velge å 

ta bort denne delen av risikoen ved å sikre den utenlandske aksjeporteføljen i NOK. Analyser 

viser at man oppnår den laveste risikoen ved å sikre om lag halvparten av utenlandseksponer-

ingen. Når NOK styrker seg, reduseres verdien av utenlandske aksjer, og man oppnår høyere 

verdi og avkastning regnet i NOK ved å ha valutasikring sammenliknet med en usikret porte-

følje. Motsatt oppnår man lavere avkastning gjennom valutasikring når NOK svekker seg. 

Utviklingen i 2017 har vært blandet, men samlet for året svekket NOK seg. NOK styrket seg 

med 4,8 % mot USD, mens NOK svekket seg 8,3 % mot euro og 11,8 % mot Yen. Deler av 

kraftfondet er valutasikret. Avkastningen var 4,9 %. Dette er 0,9 %-poeng høyere enn 
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benchmark. Benchmarkavkastningen er uten kostnader, mens kraftfondet har kostnader både 

til forvaltningshonorar og transaksjoner i fondene. Som det framgår av figuren under skyldes 

meravkastningen i hovedsak valg av verdipapirer i renteporteføljene, overvekt i norske aksjer 

og undervekt i pengemarkedet. Mindreavkastning fra aksjer skyldes valg av aksjer og 

valutasikring.  

Finansmarkedene 

Den økonomiske oppturen globalt fra annet halvår 2016 fortsatte i 2017. Norge fortsetter å 

hente seg inn etter finans- og statsgjeldskrisen samt oljenedtur. I Norge har noe av fallet i 

oljeinvesteringene blitt kompensert av en økning i boliginvesteringene. Det er anslått at 

boliginvesteringene utgjorde 7,3 % av BNP i 2017 - den høyeste andelen siden bankkrisen i 

1988. Investeringer i nye og eksisterende boliger utgjør hver om lag halvparten av bolig-

investeringene. Prisstigningen var lav, og arbeidsledigheten falt. Oppgangen i amerikansk 

økonomi har vart i 8 år. For eksempel har ikke arbeidsledigheten vært lavere i USA siden 

tidlig på 1950-tallet. Flere mennesker i arbeid løftet inntektsveksten og bidro til optimisme. 

Utviklingen av økonomien i USA har stor betydning for europeisk økonomi både direkte og 

indirekte via andre handelspartnere som også berøres. Lønnsveksten er lav bl.a. på grunn av 

arbeidsmarkedsreformer og at arbeidsledighet gir inntektstap. Global konkurranse bidrar til at 

arbeidsplasser i Europa står i fare for å bli flyttet til lavkostland. I tillegg ser det ut til at ny 

teknologi har en dempende effekt på lønnsveksten. Flere enn tidligere er deltidsansatt, og 

mange er ufrivillig deltidsansatte. Kapasitetsutnyttelsen er høy i USA, og på vei mot normalt 

nivå i Norge og Europa. Det er usikkerhet rundt Brexit-forhandlingene, og Storbritannia kan 

bevege seg i en annen retning m.h.t. økonomisk vekst, kapasitetsutnyttelse og arbeidsledighet. 

Sentralbankenes ekspansive politikk med lav styringsrente og kjøp av verdipapirer presset 

investorer på jakt etter avkastning inn i markeder med større kredittrisiko, lengre løpetider og 

lavere likviditet. Bl.a. er aksjekursene høye. Sentralbankstimulansene er imidlertid ikke 

avsluttet, men trappes ned. Det er antatt at den europeiske sentralbanken (ECB) ikke vil øke 

styringsrenten før verdipapirkjøpsprogrammet er avsluttet, og man har fått tilstrekkelig tid til 

å vurdere virkningene av avslutningen. Utviklingen i internasjonale renter er en viktig faktor 

for norsk pengepolitikk. Det antas at Norges Bank vil være i etterkant av ECB med å øke 
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styringsrenten. Tempoet i fjerning av stimulansene blir en krevende balansekunst for 

sentralbankene. Stemningen blant investorer kan snu når verdipapirkjøpsprogrammene 

avsluttes og private investorer må stå for kjøp av nyutstedt obligasjonsgjeld alene. En stor 

mengde midler kan da bli flyttet fra høyrisiko- til lavrisikoinvesteringer på kort tid. Bedrifter i 

USA har høy gjeld, som betjenes med lave renter, noe som kan endre seg dersom renter og 

kredittpremier kommer raskt opp. Lave renter, lave kredittpåslag og regulering av bankene ga 

høy aktivitet også i markedene for nordiske obligasjoner.   

Aksjer er en ledende indikator for økonomien. Når aksjemarkedet begynner å falle i forkant 

av en lavkonjunktur, er det fordi investorene forventer svakere inntjening som følge av 

nedgang i økonomien, snarere enn at fallende aksjemarkeder forårsaker lavkonjunkturen. 

Lave renter som betyr at sikre obligasjoner er finansielt lite attraktive, har ført til at investorer 

som nevnt, har økt risikoen i jakten på avkastning. Dette har ført til høyere prising i andre 

aktivaklasser som f.eks. aksjer. Verdsettelse målt med pris/fortjeneste (P/E) er nå på nivåer 

som kun er observert under teknologiboblen på starten av 2000-tallet. Med unntak av energi- 

og råvaresektoren er forholdet mellom pris og bokført verdi som toppnivået før finanskrisen i 

2008. Dette viser ikke sannsynlig avkastning det neste året, men indikerer at det er høy risiko. 

Når noe har blitt dyrt nok, er det en risiko for prisfall. Aksjer gir avkastning fordi selskapene 

skaper verdier og går med overskudd. Dersom næringslivet fortsetter å generere overskudd, er 

retningen gitt. Aksjemarkedet skal videre oppover på lang sikt. Innimellom har vi perioder der 

aksjekursene faller, til dels kraftig. Prisingen i aksjemarkedet er preget av at rentene er 

rekordlave. Kraftige børsfall skjer ofte i etterkant av perioder med høye aksjekurser i forhold 

til underliggende verdier som inntjening, kontantstrøm eller bokført egenkapital. Optimismen 

blant investorene er høy, noe som tyder på at man i liten grad er forberedt på negative 

overraskelser. Dette skaper underlag for økte svingninger i aksjemarkedet. 

Finansforvaltning er preget av at det lages mange analyser av den historiske utviklingen for å 

forklare markedsutviklingen og for være til hjelp ved tolking av markedet for å kunne forutsi 

utviklingen framover. Modellene er imidlertid ikke fullstendige i den betydning at alt kan 

forutsees. Historiske eksempler på ting man ikke hadde tenkt på er dotcomboblen i USA ved 

årtusenskiftet da høyt verdsatte internettaksjer krasjet, finanskrisen i 2008 da investerings-

banken Lehman Brothers kollapset og råtne boliglån i USA førte til at finanskrisen spredte 

seg til andre land. 

Målt med benchmarkindeksen hadde Oslo Børs 19,1 % avkastning i 2017. Globalt hadde 

aksjemarkedet målt ved Morgan Stanleys verdensindeks, en avkastning på 22,4 % i USD og 

16,3 % omregnet til NOK.  

Både norske og internasjonale renter ligger på svært lave nivåer. Pengemarkedsrenten målt 

med 3 md. nibor var 0,81 % ved utløpet av desember. Styringsrenten er mellom 1 % og 

1 ¼  % i USA, Storbritannia har ½ %, Europa har 0 % og Norge har ½ %. Renten på stats-

obligasjoner med 3 år, 5 år og 10 års løpetid var h.h.v. 0,79 %, 1,11 % og 1,65 % ved utløpet 

av desember.  

2.2.4 Avkastning og status per 31.12.2017 for forvalterne 

Hovedstolen i kraftfondet ble fordelt med 40 % hver på DNB Asset Management og 

Storebrand Asset Management og 20 % på Fondsforvaltning. Forvalterne har like mandater 

hvor de i tillegg til å velge aksjefond og rentebærende verdipapirer eller rentefond også har 

ansvaret for allokeringen mellom aktivaklassene innenfor de fastlagte frihetsgradene.  
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Ved utløpet av desember var markedsverdien og resultatet for forvalterne: 

Fondsfor- Rente 

Beløp i 1000 kr DNB Storebrand valtning m.v. Samlet % 

Pengemarked 172 896 205 085 67 203 445 184 38,9 

Obligasjon -norske 201 766 127 342 107 673 436 781 38,2 

Obligasjon - utenl. 0 12 965 0 12 965 1,1 

Sum rentebærende 374 662 345 392 174 876 894 930 78,2 

Norske aksjer 33 475 28 872 27 165 89 512 7,8 

Utenlandske aksjer 59 323 70 903 29 574 159 800 14,0 

Sum aksjer 92 798 99 775 56 739 249 312 21 8 

SUM TOTAL 467 460 445 167 231 615 1 144 242 100,0 

Hovedstol 2016 465 866 439 226 228 497 1 133 589 

Uttak 01.02.2017 - 17 188 - 17 188 - 8 594 - 42 970

Innskudd til forv. 448 678 422 038 219 903 1 090 619 

Resultat 2017 18 782 23 129 11 712 53 623 

Resultat 2012-2016 132 125 105 487 61 628 5 289 304 5292 

Resultat f.o.m. 2012 150 907 128 616 73 340 5 289 358 152 

Samlet oppnådde forvalterne en avkastning på 53,6 mill. kr. Figuren nedenfor viser 

avkastningsutviklingen for de enkelte forvalterne samt benchmarkavkastningen.  

Alle forvalterne har oppnådd høyere avkastning enn benchmark (4,02 %). Storebrand Asset 

Management (5,45 %), Fondsforvaltning (5,31 %) og DNB Asset Management (4,17 %).  

Ved utløpet av desember var aksjer 1,8 %-poeng overvektet. Storebrand og Fondsforvaltning 

var h.h.v. 2,4 %-poeng og 4,5 %-poeng overvektet, mens DNB var 0,2 %-poeng undervektet i 

2 15.000 kr av avkastningen som ble hentet ut var innskudd på kommunens bankkonto, dvs. at 70.960.000 kr, 

97.905.000 kr, 66.440.000 kr, 26.254.000 kr og 42.970.000 krble hentet fra forvalterne henholdsvis 1. februar 

2013, 1. februar 2014, 2. februar 2015, 1. februar 2016 og 1. februar 2017. 
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aksjer. 

Porteføljen med rentebærende verdipapirer var 1,8 %-poeng undervektet hvorav korte 

plasseringer var 3,1 %-poeng undervektet, mens obligasjoner var 1,3 %-poeng overvektet. 

Den samlede obligasjonsporteføljen hadde 2 års løpetid, mens benchmark er 3 år. Kortere 

løpetid betyr at man reduserer kurstapet dersom renten stiger. Basert på porteføljen per 31. 

desember gir hvert %-poeng rentenivået øker, et kurstap på om lag 9,3 mill. kr på obligasjoner 

og 0,9 mill. kr på pengemarkedsplasseringene. 

Siden salget av Sandefjordregionen Energiverk i 2000 har kraftfondet gitt 896 mill. kr i 

avkastning: 

Bankinnskudd Forvaltere Samlet 

2000: 13 428 000 13 428 000 

2001: 20 370 000 2 240 000 22 610 000 

2002: 10 774 000 - 6 571 000 4 203 000 

2003: 125 000 114 374 000 114 499 000 

2004: 51 470 000 51 470 000 

2005: 80 342 000 80 342 000 

2006: 59 077 000 59 077 000 

2007: 41 684 000 41 684 000 

2008: - 36 967 000 -  36 967 000

2009: 110 396 000 110 396 000

2010: 69 579 000 69 579 000 

2011: 7 183 000 7 183 000 

2012: 56 000 70 919 000 70 975 000 

2013: 97 905 000 97 905 000 

2014: 66 440 000 66 440 000 

2015: 26 254 000 26 254 000 

2016: 42 970 000 42 970 000 

2017: 53 623 000 53 623 000 

Samlet 44 753 000 850 918 000 895 671 000 

2.2.5 Etiske betraktninger 

Reglementet for finansforvaltningen fastlegger at forvaltningen skal baseres på etiske 

kriterier. I tillegg til aktsomhetsregelen om at forvalter skal søke å unngå å investere i 

aksjefond som kan skade Sandefjord kommunes omdømme, skal forvalterne legge FNs 

Global Compact til grunn for forvaltningen. FNs Global Compact har 10 prinsipper som 

dreier seg om: 

Menneskerettigheter 

1. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene

2. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften

opererer

Arbeidstakerrettigheter 

3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger.

4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid.

5. Fjerne bruken av barnearbeid.

6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke.

Miljø 

7. Støtte ”føre var”-prinsippet i miljøspørsmål

8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar.

9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
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Korrupsjon 

10. Bekjempe all form for korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser.

I tillegg til å legge FNs Global Compact til grunn, ekskluderer forvalterne selskaper som 

Statens pensjonsfond – utland har utelukket fra sitt investeringsunivers. Forvalterne går noe 

lenger i å fjerne selskaper fra sine investeringsunivers enn Statens pensjonsfond - utland. Det 

kan bl.a. nevnes at mens Statens pensjonsfond – utland har utelukket 148 selskaper av et 

investeringsunivers på om lag 8.000 selskaper, har Storebrand utelukket 183 selskaper av et 

investeringsunivers på ca. 3.500 selskaper. Rådmannens erfaring er at forvalterne av 

kraftfondet har stor oppmerksomhet på etiske problemstillinger.  

2.3 «Gamle» Andebu kommunes kraftfond og langsiktige plasseringer 

Markedsverdien av kraftfondet og andre langsiktige plasseringer fra Andebu kommune 

utgjorde 145,5 mill. kr ved utløpet av desember. Ved utløpet av 2016 utgjorde kraftfondet 

45,9 mill. kr, mens andre langsiktige likviditetsplasseringer utgjorde 91,7 mill. kr. 

Avkastningen var 8,0 mill. kr (5,8 %) fordelt med 2,7 mill. kr på kraftfondet og 5,3 mill. kr på 

likviditetsplasseringene. Avkastningen har vært 1,6 %-poeng bedre enn benchmark. 

Plasseringene og avkastningen fordeler seg på: 

31.12. 2016 31.12.2017 Andel Avkastning 

Pengemarked 31,1 mill. kr 145,5 mill. kr 100 % 298 889 kr 

Anleggsobligasjoner 33,1 mill. kr 0 mill. kr 698 861 kr 

Norske obligasjoner 39,3 mill. kr 0 mill. kr 2 552 919 kr 

Globale obligasjoner 10,7 mill. kr 0 mill. kr 1 007 786 kr 

Globale aksjer 18,5 mill. kr 0 mill. kr 2 811 832 kr 

Norske aksjer 4,8 mill. kr 0 mill. kr 672 258 kr 

Samlet 137,6 mill. kr 145,5 mill. kr 8 042 545 kr 

Det ble foretatt vesentlige endringer i plasseringene i juli slik at allokeringen mellom aktiva-

klassene ble i overensstemmelse med vedtatt strategi fra Andebu kommune. Direkte eide 

obligasjoner samt alle fondsplasseringer ble solgt medio desember for å forberede sammens-

meltingen av kraftfondene fra gamle Sandefjord og Andebu. Rådgivningsoppdraget til Gabler 

Investment Consulting ble avsluttet 31. desember. Utgifter til Gabler til forvaltning, 

rapportering og depotkostnader er ikke trukket fra avkastningen, men er belastet 

driftsregnskapet i økonomiseksjonen. 

Det er bygd opp et kursreguleringsfond på 15 mill. kr til å håndtere sviktende avkastning. 

2.4 Ett samlet kraftfond 

F.o.m 2017 er det besluttet at kraftfondets realverdi skal opprettholdes ved at fondet tilføres

en prosentvis andel som svarer til gjennomsnittlig årsvekst i konsumprisindeksen, begrenset

oppad til kraftfondets avkastning.

Kraftfondets hovedstol 

Tall i 1000 kr (nominell verdi) Sandefjord Andebu Samlet 

Hovedstol 31.12 2016 1 090 619 45 897 1 136 516 

Realverdiavsetning 20 002 842 20 844 

Hovedstol 31.12 2017 1 110 621 46 739 1 157 360 

Kraftfondene hadde en avkastning på 56,3 mill. kr hvorav 20,8 mill. kr tilbakeholdes til å 

ivareta kjøpekraften til kraftfondet ved inngangen til 2018. Kursreguleringsfondet utgjør 95 

mill. kr. 
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2.5 Låneforvaltning 

Sandefjord kommune medregnet Sandefjord Bredbånd KF hadde en samlet lånegjeld på 1,5 

mrd. kr ved utløpet av desember. Lånene fordeler seg på (tall i 1000 kr): 

Lånegjeld 31.12.2016 31.12.2017 

Tall i 1000 kr Beløp Beløp 
Sertifikatlån Sandefjord kommune 473 000 491 000 
Avdragslån 706 312 550 602 
Kommunens egne lån 1 179 312 1 041 602 
Husbanklån 340 239 357 019 
Samlet lån kommunen 1 519 551 1 398 621 
Sandefjord Bredbånd KF 89 000 73 000 
Gjeld vedr. småbåthavner 3 103 3 149 
Finansiell leasing 668 0 
Samlet 1 612 322 1 474 770 

2.5.1 Låneopptak i verdipapirmarkedet 

Sandefjord kommune legger ut sertifikat- og pengemarkedslån. Lånene har en løpetid på 

mellom 3 måneder og ett år. Kommunen håndterer låneprosessen selv. Ved utløpet av 

desember hadde kommunen og Sandefjord Bredbånd 3 sertifikatlån: 

Gjeld Rente Forfall 

DNB Markets 231,0 mill kr 1,027 % 13.03.2018 

Kommunalbanken 260,0 mill kr 1,075 % 19.03.2018 

Kommunens lån 491,0 mill kr 

Sandefjord Bredbånd 73,0 mill kr 0,940 % 8.03.2018 

Samlet 562,0 mill kr 

Markedssituasjonen og forfallstidspunktet avgjør periodelengden på sertifikatlånene. Råd-

mannen har lagt opp til å unngå forfall rundt årsskiftet. Mens sertifikatlånene ved inngangen 

til 2017 var 6 måneders sertifikater ble det lagt ut 3 måneders sertifikater i mars og juni. I 

september la kommunen igjen ut 6 måneders sertifikater. Rente- og VPS-kostnadene utgjorde 

5.954.000 kr i 2017. Gjennomsnittsrenten for sertifikatlånene var 1,06 % inklusive kostnader 

til kontofører og VPS, mens kommunens rentebærende likviditet har hatt en avkastning på 

1,33 %. Gjennomsnitt for 3 og 6 md. nibor har vært 0,95 %. Pengemarkedsrentene målt med 3 

md nibor har falt med 0,36 %-poeng fra 1. januar til 31. desember.  

2.5.2 Banklån 

Avtalen med Tønsberg kommune i forbindelse med grensejusteringen for Vear inneholder 

økonomisk oppgjør for anleggsmidler som ble overført til Tønsberg. Som forutsatt, er det 

økonomiske oppgjøret brukt til ekstraordinær nedbetaling på lån i Kommunalbanken og KLP 

med 120,3 mill. kr. Avdragslån i Kommunalbanken og KLP utgjorde 550 mill. kr ved utløpet 

av desember. Lånene består dels av lån med fast rente, lån med nibortilknytning og lån med 

flytende rente (pt-rente). Rentekostnadene utgjorde 12.505.000 kr. Gjennomsnittlig rente i 

perioden var 1,94 %. 

2.5.3 Husbanklån 

Ved årsskiftet hadde Sandefjord kommune husbanklån på 357 mill. kr. Husbanklånene er i det 

alt vesentlige lån som lånes ut til innbyggerne. Det er tidsforskyvning mellom kommunens 

låneopptak i Husbanken og utbetaling av startlån til kommunens låntakere. I tillegg innfrir 

kommunens låntakere lån som kommunen igjen benytter til å betale ekstraordinære avdrag til 

Husbanken. 
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Husbanklån til videre utlån Mill. kr 
Utlån 291,7 
Ubrukte lånemidler (ikke utlånt) 54,5 
Innfridd fra låntakerne (står i bank) 10,8 
Samlet 357,0 

Forvaltningen av husbanklånene representerer en bankvirksomhet i landets kommuner. Et 

alternativ til dette kan være at kommunenes rolle begrenses til å være bindeledd mellom 

innbyggerne og Husbanken, og at de endelige låntakerne har sine lån i Husbanken og ikke i 

kommunene. Dagens ordning betyr at kommunens likviditet alltid vil inneholde ikke utlånte 

husbankmidler. Renteinntekten på denne delen av likviditeten må benyttes til å betjene 

husbanklånene. 

2.5.4 Låneporteføljen 

Sentrale myndigheter har oppmerksomhet på refinansieringsrisiko av lån med kort løpetid, og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har påpekt dette i forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning.  

Rådmannen har erfaring med at sertifikatmarkedet er et effektivt sted å finansiere kommunale 

lån. Rådmannen har ikke opplevd problemer med å refinansiere Sandefjord kommunes 

sertifikatlån. I Sandefjord kommunes forvaltning av likviditeten legges det opp til å redusere 

refinansieringsrisikoen ved rulleringen av sertifikatlån. 

Mens sertifikatlånene hadde en gjennomsnittsrente på 1,06 % i 2017, var gjennomsnittsrenten 

1,94 % på lånene i Kommunalbanken og KLP. Renteforskjellen var 0,88 %-poeng eller 5,0 

mill. kr på årsbasis for porteføljen på 563 mill. kr som utgjør gjennomsnitt for sertifikatlånene 

til Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF. Renteforskjellen på 5 mill. kr kan 

betraktes som risikopremien for refinansieringsrisikoen i 2017. Rådmannen vil også nevne at 

mange låneavtaler med flytende rente inneholder en rett for långiver til å kreve lånet innfridd 

med 12 måneders skriftlig varsel. 

Banklånene består av lån av ulik størrelse, ulik rentebinding, ulike avdragsterminer etc. 

Gjennom året blir låneporteføljen vurdert m.h.t. sammenslåing av lån, utstedelse av 

sertifikatlån, utstedelse av obligasjonslån og bruk av rentebytteavtaler. Endring av 

sammensetningen av låneporteføljen må gjennomføres innenfor de muligheter som 

rentetilknytningene tillater. Dette må dessuten gjøres i samarbeid med dagens långivere. 
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Redegjørelse for likestilling 

Del 1 - Den faktiske likestillingstilstanden i kommunen pr. 31.12.17 

Sandefjord kommune er ny kommune fra 01.01.2017 (slått sammen av de tidligere kommunene 

Stokke, Andebu og Sandefjord). Med i tallmaterialet er ansatte som er fast ansatte, vikar fastlønn, 

engasjementer, foreldrepermisjoner og lærlinger. 

1. Kjønnsfordeling for kommunen som helhet, på ledernivå og

kommunalområdenivå:
(Tall i prosent)

Tekst K 

2017 

M 

2017 

Antall ansatte 80 20 

Antall ansatte i høyere stilling ¹ 44 56 

Oppvekst og kunnskap (OK) 82 18 

Helse, sosial og omsorg (HSO) 86 14 

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling (KFBS) 66 34 

Miljø og plansaker (MP) 28 72 

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning (NE) 68 32 

Sentral stab og støtte (SSS) 60 40 
¹ Med høyere stilling menes rådmann, etatssjef, stabsstilling med rådmannen som nærmeste overordnede, seksjonsleder 

med etatssjef som nærmeste overordnede. 

Kjønnsfordeling(i prosent) blant ansatte på ulike stillingskategorier: 

Stillingskode Stillingsbenevnelse 
2017 

Kvinner 

2017 

Menn 

6517 Ergoterapeut 88 % 13 % 

6541 Vaktmester 0 % 100 % 

6559 Konsulent 84 % 16 % 

6572 Assistent 85 % 15 % 

7517 Fagarbeider 70 % 30 % 

7237 Brannkonstabel 0 % 100 % 

6709 Barnehagelærer 97 % 3 % 

7076 Hjelpepleier/helsefagarbeider 97 % 3 % 

8084 Ingeniør 25 % 75 % 

6675 Miljøterapeut 76 % 24 % 

9453 Avdelingsleder/avd.leder skole 53 % 47 % 
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2. Kjønnsfordelt lønnsstatistikk
Gjennomsnittlig fast årslønn for medarbeidere på utvalgte stillingsgrupper. 

(Tall i kr) 

Stillings- 

benevnelse 

Årslønn 

K 

2017 

Årslønn 

M 

2017 

Vaktmester - 414 262 

Renholder 363 395 309 681 

Assistent 373520 339 540 

Hjelpepleier 404 820 385 962 

Fagarbeider (st.ko 7517) 394 708 408 884 

Spes.hjelpepleier 435 265 430 467 

Konsulent 454 026 473 439 

Ingeniør 558 589 562 298 

Sykepleier 460 127 447 893 

Ergoterapeut 449 984 481 563 

Spesialsykepleier 498 661 501 762 

Tverrfaglig spes.utd. 499 928 486 967 

Avdelingsleder (st.k 9453) 617 510 635 802 

3. Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte
(Tall i antall og prosent)

  Kjønn  Kjønn 

Beskjeftigelse K 2017 M 2017 

Totalt 

2017 

Deltid Prosent deltid 68,12 49,62 64,37 

Antall medarb. 2219 350 2569 

Prosent kjønn 84,40 15,60 100,00 

Fulltid Prosent fulltid 31,88  50,38 35,63 

Antall medarb. 1278 539 1817 

Prosent kjønn 71,38 28,62 100,00 

Totalt Prosent full/deltid 100,00  100,00  100,00  

Totalt Antall medarb. 3497 889 4386 

Totalt Prosent kjønn 79,76 20,24 100,00 
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Medarbeidere fordeler seg på følgende måte i de ulike kommunalområdene: 

(Tall i antall) 

2017 

K M Heltid 

K/M 

Deltid 

K/M 

SUM 

SSS 80 55 116 

65/51 

19 

15/4 

135 

OK 1180 276 762 

575/187 

694 

605/89 

1456 

HSO 1996 307 676 

556/120 

1627 

1440/187 

2303 

KFBS 69 37 62 

36/26 

44 

33/11 

106 

MP 45 150 129 

23/106 

66 

22/44 

195 

NE 127 64 72 

23/49 

119 

104/15 

191 

SUM 3497 889 1817 

1278/539 

2569 

2219/350 

4386 

Fordeling av kvinner og menn på ulike stillingsprosent-intervaller pr. stillingsgrupper for  2017 (tall i 

antall): 

K M K M K M K M K M 

Stillingsgrupper 0-20 0-20 20-40 20-40 40-60 40-60 60-80 60-80 80-100 80-100

Helsesøster 2 7 7 31 

Vernepleier 2 5 7 1 10 1 60 4 

Ergoterapeut 1 2 1 11 2 

Miljøter./arb. 12 3 8 1 11 1 7 2 53 22 

Hjelpepleier 34 1 23 1 84 2 113 4 149 5 

Ingeniør 1 2 2 5 8 19 1 5 10 37 

4. Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak

Spesifikasjon av hvor stor andel menn og kvinner som har hatt uttak av foreldrepermisjon/adoposjon. 

2017 

Kvinner Menn Totalt 

Foreldrepermisjon/adoposjon – antall ansatte 70 15 85 

Gj.sn. stillingsstørrelse pr. ansatt 71,78 87,69 79,74 

5. Personalpolitiske satsninger
Sandefjord kommune har en livsfaseorientert personalpolitikk – og fokuset er å ha en personalpolitikk 

som ivaretar medarbeiderne uansett hvilken livsfase den enkelte er i. 
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Del 2 - Iverksatte og planlagte likestillingstiltak pr. 31.12.17 

Rapportering 

Kommunen har en redegjørelsesplikt som arbeidsgiver og som offentlig myndighet. Dette følger av 

likestillingsloven § 1a (3) og kommuneloven § 48 nr. 5. Kommunen må redegjøre for tilstand når det 

gjelder likestilling blant de ansatte i kommunen, samt for iverksatte og planlagte likestillingstiltak.  

I tillegg til redegjørelsesplikten har kommunen også en aktivitetsplikt, jf. likestillingsloven § 1a, hvor 

det fremkommer at kommunen som arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for 

likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet.  

Med virkning fra 1. januar 2009 gjelder også en aktivitets- og rapporteringsplikt i forhold til etnisitet 

og nedsatt funksjonsevne, jf. diskrimineringsloven § 3a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 

3.  

Når det gjelder redegjørelsesplikten i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne, plikter 

virksomhetene å rapportere på tiltak i forhold til likestilling, ikke tilstand. Denne begrensningen er 

begrunnet med personvernhensyn. LDO er allikevel opptatt av at det settes i gang et arbeid for å 

utvikle rapporteringsmetoder som ivaretar personvernhensyn, men som samtidig sikrer at 

rapporteringen baseres på fakta om tilstanden. 

Fra 01.01.2018 trer ny lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og 

diskrimineringsloven) i kraft. 

Handlingsplan for likestilling 

Det er startet et arbeid med å utarbeide en ny handlingsplan for likestilling og diskriminering i nye 

Sandefjord kommune. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 2018.  
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Arbeidet med e�kk i Sande�ord kommune i 2017 
Arbeidet med å utarbeide e�ske retningslinjer for Sande�ord kommune ble startet opp høsten 2017. 
Det ble utarbeidet et forslag �l e�ske retningslinjer, samt forslag �l prosess for implementering av 
denne i organisasjonen. Forslaget �l implementering inneholder forslag �l poli�sk behandling, bruk 
av e-læring, ne�side med mer. E�ske retningslinjer bli lagt frem for folkevalgt behandling parallelt 
med nye varslingsru�ner. 

Internkontroll 2017 i Sande�ord kommune 
Arbeidet med sammenslåingen av de tre kommunene startet opp i 2015. Resurspersoner sentralt på 
internkontroll re�et fokuset mot denne. Det digitale verktøyet for å håndtere styringsdokumenter og 
avvik i gamle Sande�ord og Andebu, Compilo, ble ikke oppdatert med ny organisasjonsstruktur. Det 
innebærer at det kun er deler av organisasjonen som har ha� �lgang �l de�e. Medarbeidere i Stokke 
kommune har ikke ha� �lgang eller brukt de�e systemet �dligere. Bruken av systemet i 
linjeorganisasjonen har vært varierende i perioden.  Det har vært lagt �l re�e for at man skal kunne 
melde avvik på papir. Malen for avvik har vært �lgjengelig på organisasjonens intrane� side som alle 
medarbeidere i utgangspunktet har �lgang �l.   

Den 1. desember 2017 startet arbeidet med å øke fokuset på internkontroll i organisasjonen 
gjennom at det ble �lsa� en prosjektmedarbeider i s�llingen internkontroll koordinator. Fagområdet 
internkontroll er i den nye kommunen lagt under seksjonen Strategi og samfunn som ligger under 
Assisterende rådmann i Sande�ord kommune.  S�llingen er en 80 % s�lling i perioden 1.desember 
2017 – 1. mars 2019.  

Implementering av et overordnet system for internkontroll vil være omfa�ende og involvere alle 
medarbeidere i organisasjonen på en eller annen måte. Arbeidet med å implementere det digitale 
verktøyet for internkontroll (p.t Compilo) i hele strukturen er iverksa� og man jobber med å få de�e 
på plass så raskt som mulig.  

MILJØ
Alle kommunes enheter skal miljøser�fiseres e�er Miljøfyrtårnstandarden. De�e er et �ltak for at kommunale 
virksomheter skal bidra �l å et godt miljøarbeid og redusere kliamgassutslippene. Mål for klimagassutslipp vil bli 
vedta� i ny klima- og energiplan i løpet av 2018.

Samtlige kommunale enheter (42 stk.) i �dligere Sande�ord kommune er ser�fisert. I �llegg er det poli�sk vedta� at de 
resterende 30 enhetene i �dligere Stokke og Andebu kommuner skal ser�fiseres i 2018 og 2019. Ser�fiserte enheter 
må oppfylle bestemte bransjekrav og skal årlig rapportere om energiforbruk, avfallshåndtering, innkjøp av 
miljømerkede varer, vannforbruk, transport, sykefravær med mer. Hver enhet utarbeider også en handlingsplan hvert 
år som angir nye mål for de ulike miljøparameterne. Hensikten er å forbedre miljø�lstanden og gi grunnlag for å 
rapportere miljøutviklingen innenfor de kommunale enhetene hver for seg og samlet. En slik rapport vil først ha mening 
når flere års rapportering foreligger, men allerede nå viser rapportene økt kildesortering, noe lavere energiforbruk 
og mindre transport.

Det er i 2017 utdannet 10 miljøfyrtårnkonsulenter i kommunen som skal bistå med ser�fisering innenfor de enkelte 
kommunalområdene. I �llegg har alle enhetene oppnevnt miljøgrupper med en miljøansvarlig. Miljøgruppene skal 
mo�vere og engasjere de øvrige ansa�e �l økt miljøbevissthet. Mange grupper har vist stor krea�vitet i arbeidet med 
å redusere miljøbelastningene.

Sande�ord kommune var en av de første kommunene i landet som ble ser�fisert e�er en hovedkontormodell i 2013. 
De�e har forenklet selve ser�fiseringen for de underliggende enhetene ved at alle generelle krav er godkjent av 
hovedkontoret på forhånd. Hovedkontoret ble reser�fisert i 2016.
.
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Utvalgte nøkkeltall for KOSTRA-rapporteringen

Tabellen inneholder 36 utvalgte nøkkeltall for KOSTRA-rapporteringen (standard uttrekk) basert på 
foreløpige data per mars 2018 for Sandefjord, gjennomsnittet for kommunene i Vestfold, 
sammenlignbare kommuner for Sandefjord (KOSTRA-gruppe 13, kommuner med mer enn 20.000 
innbyggere utenom de fire største) og gjennomsnittet for landets kommuner med og uten Oslo.

Reviderte tall for 2017 vil foreligge ca. 15. juni 2018.

Samtlige kommuner i kommunegruppe 13 har levert fullstendige økonomidata, mens på landsbasis er 
det om lag 89,7 % som har levert.

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - Ureviderte tall per 15.03.2018

Sande�ord
Kostragruppe 

13 Ves�old
Landet uten 

Oslo Landet
Bru�o dri�sresultat i prosent av bru�o dri�sinntekter 1,5 2,9 1,5 2,8 3,0
Ne�o dri�sresultat i prosent av bru�o dri�sinntekter 5,0 3,7 2,7 3,5 3,5
Frie inntekter i kroner per innbygger 50 820 51 686 51 387 53 601 54 785
Langsik�g gjeld i prosent av bru�o dri�sinntekter 146,0 205,0 198,1 210,4 200,5
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av bru�o dri�sinntekter 44,5 20,5 27,5 20,7 17,5
Ne�o lånegjeld i kroner per innbygger 15 982 53 054 51 840 61 789 50 366
Ne�o dri�sutgi�er per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 136 416 142 510 139 345 143 701 145 339
Ne�o dri�sutgi�er �l grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 98 507 99 657 100 259 107 954 110 444
Ne�o dri�sutgi�er pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2 036 2 305 2 237 2 645 2 613
Ne�o dri�sutgi�er pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 17 624 16 375 17 650 17 637 17 262
Ne�o dri�sutgi�er �l sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 3 928 3 871 4 234 3 716 4 111
Ne�o dri�sutgi�er per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 9 551 9 702 9 130 10 283 10 273
Ne�o dri�sutgi�er �l administrasjon og styring i kr. pr. innb 4 041 3 719 4 135 4 389 4 164
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,1 92,1 90,9 91,8 91,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 10,1 7,5 8,8 7,9 7,8
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,0 10,5 10,0 11,1 11,0
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,3 9,2 8,8 9,5 9,4
Andel mo�akere av hjemmetjenester over 67 år .. .. .. .. ..
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsins�tusjoner 96,5 94,1 97,8 94,5 95,0
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på ins�tusjon 9,2 11,7 10,8 12,6 12,9
Andelen sosialhjelpsmo�akere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 4,7 4,0 4,8 4,0 4,0
Andel barn med barneverns�ltak i�. innbyggere 0-17 år 4,3 4,6 5,3 5,0 5,0
Sykkel-, gangveier/turs�er mv. m/kom. dri�sansvar per 10 000 innb 14 30 35 43 39
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere .. 18 16 21 21
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 0,59 .. 1,24 0,70 0,70
Korrigerte bru�o dri�sutgi�er i kroner per barn i kommunal barnehage 180 674 193 008 184 485 194 970 196 886
Korrigerte bru�o dri�sutgi�er �l grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev 262 101 104 033 109 889 114 082 112 915
Gjennomsni�lig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 17,2 15,4 15,0 14,3 14,5
Korrigerte bru�o dri�sutg pr. mo�aker av hjemmetjenester (i kroner) 236 934 255 752 232 537 255 404 254 582
Korrigerte bru�o dri�sutgi�er, ins�tusjon, pr. kommunal plass 1 372 379 1 157 505 1 218 263 1 125 303 1 128 591
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 2 017 2 463 2 601 3 431 3 427
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3 011 3 595 4 185 3 839 3 836
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 1 869 2 536 1 962 2 712 2 715
Gjennomsni�lig saksbeh.�d for private forslag �l detaljreg. Kalenderdager 180 .. .. .. ..
Gj.sni�lig saksbehandlings�d for oppre�else av grunneiendom. Kalenderdager .. .. .. .. ..
Bto. dr.utgi�er i kr pr. km kommunal vei og gate 229 068 201 579 190 991 146 535 161 322
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Vedlegg 1
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2017
Regulert 

budsjett 2017
Opprinnelig 

budsjett 2017
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -1 617 615 -1 617 000 -1 577 000
Ordinært rammetilskudd -1 564 864 -1 562 500 -1 553 300
Eiendomsskatt verk og bruk 0 0 0
Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0
Andre generelle statstilskudd -43 860 -43 852 -45 224
Sum frie disponible inntekter -3 226 339 -3 223 352 -3 175 524

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -22 960 -38 588 -32 743
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) -177 610 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 549 25 134 28 375
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) 115 710 0 0
Avdrag på lån 54 078 54 100 54 100
Netto finansinntekter/-utgifter -7 233 40 646 49 732

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0
Til ubundne avsetninger 146 579 141 633 23 046
Til bundne avsetninger 697 534 534
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -66 638 -66 637 0
Bruk av ubundne avsetninger -54 649 -54 650 -2 650
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0
Netto avsetninger 25 989 20 880 20 930

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 67 901 68 574 62 328
Til fordeling drift -3 139 682 -3 093 252 -3 042 534
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 3 056 015 3 093 252 3 042 534
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -83 667 0 0

Tall i 1000 kroner Regnskap 2017
Regulert 

budsjett 2017
Opprinnelig 

budsjett 2017
Netto driftsutgifter pr kommunalområde

Sentrale stabs- og støttefunksjoner 254 204 265 940 254 644
Oppvekst og kunnskap 1 126 571 1 132 845 1 127 633
Helse, sosial og omsorg 1 370 272 1 379 925 1 338 306
Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 117 515 119 978 116 277
Miljø- og plansaker 43 283 43 485 39 535
Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 136 672 141 017 118 241
Tilleggsbevilgninger 7 499 10 062 47 898
Avskrivninger 0 0 0
Netto for kommunalområdene 3 056 015 3 093 252 3 042 534

Driftsregnskapet, fordelt på kommunalområder - regnskapsskjema 1B
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REGNSKAPSSKJEMA 2B
INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ RAMMEOMRÅDER

Tall i 1000 kroner
Regnskap 

2017
Regulert 

Fra regnskapsskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler 377 645 652 684

Fordeling på rammeområde:
Driftsprosjekter 0 0
Investeringsprosjekter 332 132 620 499
Investeringer tomtefelt 11 878 5 000
Investeringer Sandefjord havnevesen 33 636 27 185
Sum fordelt rammeområdene 377 645 652 684

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1000 kroner
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 377 645 652 684 397 975
Utlån og forskutteringer 72 824 103 786 94 608
Kjøp av aksjer og andeler 10 851 9 380 8 180
Avdrag på lån 163 521 148 696 133 396
Avsetninger 90 846 112 670 28 446
Årets finansieringsbehov 715 687 1 027 216 662 605

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -182 324 -206 140 -96 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler -185 061 -199 213 -135 750
Tilskudd til investeringer -12 390 -19 864 -10 150
Kompensasjon for merverdiavgift -53 728 -91 547 -60 315
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -57 168 -95 739 -94 132
Andre inntekter -1 336 -2 -2
Sum ekstern finansiering -492 006 -612 505 -396 349

Overført fra driftsregnskapet -67 901 -68 574 -62 328
Bruk av avsetninger -155 780 -346 137 -203 928
Sum finansiering -715 687 -1 027 216 -662 605

Udekket / Udisponert 0 0 0

Regnskap 
2017

Regulert 
budsjett 2017

Opprinnelig 
budsjett 2017

Opprinnelig 
budsjett 2017budsjett 2017

397 975

0
385 475

5 000
7 500

397 975
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Balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2017 Saldo 01.01.2017
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg 3 718 951 3 659 975
Utstyr, maskiner og transportmidler 166 537 168 248
Utlån 344 230 309 288
Aksjer og andeler 287 948 309 097
Pensjonsmidler 4 243 524 4 051 992
Sum anleggsmidler 8 761 190 8 498 601

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 305 867 333 708
Premieavvik 117 550 257 291
Aksjer og andeler 1 245 099 1 207 400
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 179 627 1 108 302
Sum omløpsmidler 2 848 143 2 906 701

Sum eiendeler 11 609 333 11 405 302

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Disposisjonsfond -762 623 -704 787
Bundne driftsfond -190 766 -195 251
Ubundne investeringsfond -1 044 742 -1 002 160
Bundne investeringsfond -26 408 -40 122
Regnskapsmessig mindreforbruk -83 667 -66 638
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i investeringsregnskapet 0 0
Udekket i investeringsregnskapet 0 0
Likviditetsreserve 0 0
Kapitalkonto -2 059 656 -2 044 452
Endring regnskapsprinsipp AK (drift) -8 439 -8 439
Endring regnskapsprinsipp AK ( investering) -425 -425
Sum egenkapital -4 176 726 -4 062 274

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser -5 360 001 -5 077 341
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån -491 000 -473 000
Andre lån -910 769 -1 050 322
Sum langsiktig gjeld -6 761 770 -6 600 663

KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld -670 837 -631 620
Premieavvik 0 -110 746

Sum kortsiktig gjeld -670 837 -742 366

Sum egenkapital og gjeld -11 609 333 -11 405 303

Ubrukte lånemidler 56 690 142 969
Andre memoriakonti 34 863 33 827
Motkonto for memoriakontiene -91 553 -176 796
Sum memoriakonti 0 0
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Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2017

Regulert budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 2017

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -136 073 -134 320 -135 273
Andre salgs- og leieinntekter -474 017 -446 025 -430 156
Overføringer med krav til motytelse -457 398 -355 203 -341 463
Rammetilskudd -1 564 864 -1 562 500 -1 553 300
Andre statlige overføringer -341 909 -302 019 -303 236
Andre overføringer -38 891 -6 730 -6 516
Inntekts- og formuesskatt -1 617 615 -1 617 000 -1 577 000
Eiendomsskatt verk og bruk 0 0 0
Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0
Sum driftsinntekter -4 630 767 -4 423 797 -4 346 944

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 2 216 535 2 166 577 2 047 852
Sosiale utgifter 692 712 709 622 731 100
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 782 220 859 620 807 974
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 569 541 568 487 568 876
Overføringer 346 979 346 804 393 460
Avskrivninger 154 464 0 0
Fordelte utgifter -203 111 -247 398 -309 884
Sum driftsutgifter 4 559 341 4 403 712 4 239 378

Brutto driftsresultat -71 426 -20 085 -107 566

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -22 960 -38 588 -32 743
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) -177 610 0 0
Mottatte avdrag på lån -545 -626 -626
Sum eksterne finansinntekter -201 115 -39 214 -33 369

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 23 604 25 134 28 375
Tap finansielle instrument (omløpsmidler) 115 710 0 0
Avdrag på lån 54 078 54 100 54 100
Utlån 1 530 1 238 1 238
Sum eksterne finansutgifter 194 921 80 472 83 713

Resultat eksterne finanstransaksjoner -6 193 41 258 50 344

Motpost avskrivninger -154 464 0 0
Netto driftsresultat -232 083 21 173 -57 222

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -66 638 -66 637 0
Bruk av disposisjonsfond -126 385 -126 269 -19 223
Bruk av bundne fond -74 963 -78 357 -41 379
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0
Sum bruk av avsetninger -267 986 -271 263 -60 602

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 67 901 68 574 62 328
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Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2017

Regulert budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 2017

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 243 045 174 490 54 930
Avsatt til bundne fond 105 456 7 026 566
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0
Sum avsetninger 416 402 250 090 117 824

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -83 667 0 0
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Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2017

Regulert 

budsjett 2017

Opprinnelig 

budsjett 2017

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom -153 061 -167 213 -135 750
Andre salgsinntekter -1 333 0 0
Overføringer med krav til motytelse -18 321 -64 755 -60 992
Kompensasjon for merverdiavgift -53 728 -91 547 -60 315
Statlige overføringer -900 0 0
Andre overføringer -11 490 -19 864 -10 150
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -3 -2 -2
Sum inntekter -238 835 -343 381 -267 209

UTGIFTER

Lønnsutgifter 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 323 905 561 137 337 660
Overføringer 53 741 91 547 60 315
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0
Sum utgifter 377 645 652 684 397 975

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 163 521 148 696 133 396
Utlån 72 824 103 786 94 608
Kjøp av aksjer og andeler 10 851 9 380 8 180
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 88 982 101 668 17 444
Avsatt til bundne fond 1 865 11 002 11 002
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 338 042 374 532 264 630

Finansieringsbehov 476 852 683 835 395 396

FINANSIERING

Bruk av lån -182 324 -206 140 -96 000
Salg av aksjer og andeler -32 000 -32 000 0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån -38 847 -30 984 -33 140
Overført fra driftsregnskapet -67 901 -68 574 -62 328
Bruk av disposisjonsfond -58 824 -215 353 -139 628
Bruk av ubundne investeringsfond -46 399 -80 181 -45 800
Bruk av bundne fond -50 557 -50 603 -18 500
Sum finansiering -476 852 -683 835 -395 396

Udekket / Udisponert 0 0 0
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Regnskapsprinsipper og vurderingsregler. 

Beskrivelse av regnskapsprinsipper 

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og all tilgang og bruk i løpet av året fremgår av 

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året 

som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger 

inntekter og innbetalinger i løpet året som vedrører som kommunens virksomhet skal framgå av drifts- 

eller investeringsregnskapet enten de er betalt eller ikke. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler 

bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er 

regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. For lån er kun den delen av 

lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er 

brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller 

innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått 

beløp i regnskapet. 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 

regnskapsstandarder (KRS) utgitt av foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre 

eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 

markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre 

markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt 

investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene 

klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling 

innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS (kommunal regnskapsstandard) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet 

og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 

påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets 

kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 

anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres 

på anleggsmiddelet i balansen. 

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 

finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje er derimot vurdert til virkelig verdi. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Ved lånefinansiering av investeringene er ikke 

renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med KRS nr.2. Anleggsmidler med begrenset 

økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 

Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. 

Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 

gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 

(gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. 

Selvkostberegninger 

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 

brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14, februar 2014.  
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Mva-plikt og mva-kompensasjon 
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for 
betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.  

Organisering av kommunens virksomhet 

Kommunen er organisert etter hovedutvalgsmodellen og kommunens regnskap og kontoplan er 
innrettet etter dette. Havnekassens regnskap inngår i kommunekassens regnskap organisert som egen 
seksjon i teknisk etat. Havnelovens bestemmelser om at avgifter som kreves inn etter havneloven bare 
kan benyttes til havneformål er ivaretatt. 

Sandefjord kommune tilbyr også tjenester via Sandefjord bredbånd KF (kommunalt foretak) som det 
føres separat regnskap for. I tillegg løses noen kommunale oppgaver via interkommunale selskaper 
(IKS) og interkommunalt samarbeid ihht. kommunelovens § 27 som det føres separate regnskaper for, 
og som vedtas av de enkelte representantskap/styre.  Sandefjord kommune er deltagende i følgende 
IKS/interkommunalt samarbeid: Vestfold Vann IKS,  Vestfoldmuseene IKS  Vestviken 110 IKS, 
Vestfold krematorium IKS, START i Vestfold og Vestfold kommunerevisjon.   

Organisasjonskart: 

Rådmann

Assisterende
rådmann

Digitalisering
og nye løsninger

Kommuneadvokat

Organisasjon
og HR

Økonomi

Helse, sosial og omsorg Oppvekst og kunnskap Næring og 
eiendomsforvaltning

Kultur, friluftsliv by- og
stedsutvikling

Miljø- og plansaker

StabStab

PP-tjenesten

Stab Felles stab NE og MP Klima og miljø
By- og stedsutvikling,

nærdemokrati og
folkehelse

Myndighet og
internkontroll

Skole

Park, idrett
og friluftsliv

Byggesak og
arealforvaltning

Barnehage

Bibliotek

Kultur

Kommunalteknisk

Brann og redning Havn

Sandefjord
medisinske

senter

Familie
og helse NAV

Barnevern
tjenesten

Senter og
hjemme-
tjeneste

Bo- og
behandlings

sentre

Bolig, 
aktivitet og
avlastning

Felles stab NE og MP

Forvaltning og
utvikling

NæringDrift og 
vedlikehold
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NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital 

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 
(beløp i hele 1 000 kr) 

Tekst 
Regnskaps- 
året 

Anskaffelser av midler 

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 4 630 767 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 238 832 
Innbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner  454 289 
Sum anskaffelse av midler 5 323 888 
Anvendelse av midler 
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 4 404 878 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 377 645 
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 442 117 
 Sum anvendelse av midler 5 224 640 
Anskaffelse - anvendelse av midler -99 248
Endring i ubrukte lånemidler   86 278 

Endring i arbeidskapital -12 970

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen 
(beløp i hele 1 000 kr) 

Tekst Konto Regnskaps 
året 

Omløpsmidler 2.1 2 848 143 
Endring omløpsmidler 58 559 
Kortsiktig gjeld 2.3 -670 837
Endring kortsiktig gjeld - 71 529
Endring i arbeidskapital - 12 970
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NOTE nr. 2 Pensjon

Sandefjord Kommune har kollektive pensjonsordninger som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningene
omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt  AFP/tidligpensjon. Pensjonsordningene sikrer alders- og uførepensjon
med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden.
For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i  
kommunal sektor.

Premiefond
Premiefond er fond for tilbakeført premie og overskudd.  Midler på premiefond kan bare brukes til fremtidig premieinnbetaling.
Premiefondet framgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjoner.
(i hele 1000 kr)
Premiefond Pensjonskasser

Sandefjord KLP

komm. P.kasse (sykepleiere)
2017 2017

Innestående på premiefond 01.01 (p.kassenes IB 2017) 50 140 4 053
Pensjonskassenes UB 2016 er ikke kjent ved kommunens regnskapsavleggelse 

Etter §13 i  årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige 
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som
betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse. Forskjellen mellom betalt  pensjonspremie 
og beregnet pensjonkostnad utgjør premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.
Premieavviket tilbakeføres igjen seinere år med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller seinere, med 1/10 per år for premieavvik 
oppstatt fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser skal oppføres i balansen som henholdsvis  
anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Tabellene viser aktuarmessige beregninger for de forskjellige pensjonsordningene i hele 1000-kr.
Pensjonskostnader: Pensjonsordninger (selskap pensjonskasse)

Sandefjord komm. P. kasse KLP Statens P.kasse

(sykepleiere) (lærere)
2017 2017 2017 2017

Årets pensjonsopptjening nåverdi
Rentekostnad av påløpt forpliktelse
Brutto pensjonskostnad 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 
Netto pensjonkostnad ekskl. adm.kostnader 

Adm.kostn. (for SPK inkl. avregn. premieinnbet. tidl. år)
Netto pensjonskostnader inkl. adm.kostnader
Amortisert premieavvik
Samlet kostnad inkl. adm.kostnad

her er regnskapstall brukt - diff. Ift. Aktuar som skriver seg fra 2.året i ordningen - vi korrigerte utifra reelle tall SPK har ikke korr. (påpekt fra oss flere ganger.)
Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjons-
forpliktelser og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjons-
kostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. Hvert enkelt års premieavvik amortiseres med
motsatt fortegn.

Årets premieavvik: Sandefjord komm. P. kasse KLP Statens P.kasse

(sykepleiere) (lærere)
2017 2017 2017 2017

Forfalt premie (eks.avregn. tidl.år - SPK). 

Nto. pensj.kostn. inkl.adm.k.
Årets premieavvik

14,1% arbeidgiveravgift av premieavvik 

14,1% arbeidgiveravgift av innbetalt premie 

Hvis pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig 
fordring. Det betyr at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske premien.
Hvis pensjonspremien er lavere enn netto pensjonskostnad skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld.
Det betyr at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske premien.

Kommunen har valgt 15 års amortiseringstid,fra og med 2012 er amortiseringtid være 10 år, fra og med 2014 er amortiseringstiden 7 år.

26 531

294 811

52 181

-682
51 499

268 280

269 398

-268 280

1 118

233 608

201 567

435 175

-181 616

253 559

14 721

43 840
27 146
70 986

-20 197
50 789

1 392

48 722

11 347
185 798

25 250
211 048

27 968
20 363
48 331

-20 012
28 319

161 800
154 058
315 858

-141 407
174 451

-24

1 982
30 301

1 963
32 264

-52 181
-3 459

-488

6 870

158

37 985

190545

-185798
4 747

669

26 867

30 131

-30 301
-170

4 248

Sum

Sum
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Akkumulert og amortisert premieavvik KLP Statens P.kasse

(sykepleiere) (lærere)
2017 2017 2017 2017

Akkumulert premieavvik 01.01. 124 339 9 521 -5 423 128 437

Årets premieavvik 4 747 -170 -3 459 1 118

Amortisert premieavvik -25 250 -1 963 682 -26 531

Akkumulert premieavvik pr. 31.12. 103 836 7 388 -8 200 103 024

AGA av akkumulert premieavvik 31.12. 14 641 1 042 -1 156 14 526

spk har avvik fra aktuarberegn. - brukt regnskapstall på amort
aga av akkumulert premieavvik avstemt mot balansen (korr feil fra 2008)

Pensjonsmidler, pensjonforpliktelser Sandefjord komm. P. kasse KLP Statens P.kasse

og netto avvik (sykepleiere)
2017 2017 2017 2017

Pensjonsmidler

Brutto pensjonsforpliktelse

Netto pensjonsforpliktelse (-)

Netto pensjonsmidler (+)

AGA av netto pensj.forpl.(- )/pensj.midl. (+) 

Balanseførte pensjonsmidler og og pensjonsfopliktelser er inklusiv arbeidsgiveravift av hhv.netto pensjonmidler og netto pensjons-
forpliktelse.

Tabellene nedenfor viser aktuarmessig oppstilling og beregning av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler.
Kommunen har ikke reguleringsansvar for pensjonister i premieberegningen i Statens Pensjonskasse. Pensjonistene inngår ikke i 
pensjonskostnaden. Ved overgang fra aktiv til pensjonist blir forpliktelsen overført til staten og inngår ikke i beregnet forpliktelse.
Spesifikasjon av brutto KLP Statens P.kasse

pensjonsforpliktelse (sykepleiere) (lærere)
2017 2017 2017 2017

Brutto pensjonsforpliktelser IB 01.01.17- estimat i fjor 3 712 691 504 891 733 051 4 950 633
Årets opptjening 161 799 27 967 43 840 233 606
Rentekostnad 154 058 20 363 27 146 201 567
Utbetalte pensjoner -117 449 -12 775 -130 224
Amortisering estimatavvik-forpliktelse 38 239 -17 398 -54 393 -33 552
Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12.17 (bokf.) 3 949 338 523 048 749 644 5 222 030

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler KLP Statens P.kasse

(sykepleiere) (lærere)
2017 2017 2017 2017

Brutto pensjonsmidler IB 01.01.17 -estimat i fjor 3 083 696 439 811 528 485 4 051 992
Årets premieinnbetaling (inkl. adm.kostnader) 190 545 30 131 48 722 269 398
Administrasjonskostnad -11 348 -1 982 -1 392 -14 722
Utbetalte pensjoner -117 449 -12 775 -130 224
Forventet avkastning 141 407 20 012 20 197 181 616
Amortisering estimatavvik-midler -40 495 -2 783 -71 259 -114 537
Brutto pensjonsmidler UB 31.12.17 (bokf.) 3 246 356 472 414 524 753 4 243 523

Estimatavvik pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i forrige års regnskap. Ved ny beregning skal 

(lærere)

-978 507

-137 969-7 139

524 753

749 644

-224 891

-31 710

3 246 356

3 949 338

-702 982

-99 120

Sum

Sum

4 243 523

5 222 030

Sandefjord komm. P. kasse

Sum

Sum

Sandefjord komm. P.kasse

Sandefjord komm. P.kasse

472 414

523 048

-50 634
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oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom mellom avlagte tall for forrige år og ny   
beregning (faktisk fopliktelse) kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. På samme måte kalles avviket mellom forrige 
års avlagte tall for pensjonsmidler og faktiske pensjonsmidler for estimatavvik pensjonsmidler. 
Tabellene nedenfor viser spesifikasjon av estimatavvik i de enkelte pensjonsordningene.

Spesifikasjon av estimatavvik KLP Statens P.kasse

pensjonsforpliktelser: (sykepleiere) (lærere)
Faktiske pensjonsforpliktelser 01.01.2017 3 750 930 487 493 678 657 4 917 080
Pensjonsforpliktelser estimat 31.12.2016 (IB 2017) 3 712 691 504 891 733 050 4 950 632
Estimatavvik 38 239 -17 398 -54 393 -33 552

Spesifikasjon av estimatavvik KLP Statens P.kasse

pensjonsmidler: (sykepleiere) (lærere)
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2017 3 043 201 437 028 457 226 3 937 455
Pensjonsmidler estimat 31.12.2016 (IB 2017) 3 083 696 439 811 528 485 4 051 992
Estimatavvik -40 495 -2 783 -71 259 -114 537

Det er lagt følgende økonomiske forusetninger til grunn for de aktuarmessige beregningene:

Beregningsforutsetninger

Sandefjord 

Komm P. kasse

KLP 

(sykepleiere)

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,60 % 4,50 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %
Forventet pensjonsregulering 2,22 % 2,20 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,97 %

Antall personer i ordningen Sandefjord KLP

komm. P.kasse (sykepleiere)

2017 2017

Aktive 3 267 476
Oppsatte 7 849 313
Pensjonister 2 133 199

(IKKE OPPGITT)

Statens P.kasse 

(lærere)

2017

Sum

SumSandefjord komm. P. kasse

Sandefjord komm. P. kasse

Statens P.kasse 

(lærere)

4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,20 %
2,97 %

153

I I 



NOTE nr. 3 Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til 

 regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende 

avskrivningsplan:

Anleggsmiddel 

gruppe

Avskrivn. 

plan Eiendeler

Gruppe 0 Avskr. Ikke Tomtegrunn, innskudd i borettslag og Brygger småbåthavner

Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og 

Gruppe 2 10 år: transportmidler og lignende.

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR),

Gruppe 3 20 år: renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og 

Gruppe 4 40 år: lignende.

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og

Gruppe 5 50 år: andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

(beløp i hele 1 000 kr)

Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

IB 01.01.2017 261 341 18 691 147 308 479 751 2 080 464 840 668

Tilgang i 

regnskapsåret 1 700 5 863 21 288 44 120 241 342 63 321

6 390 963 8 249 13 057 127 870 9 376

Avskrivninger i 

regnskapsåret 0 6 454 20 002 42 838 63 562 21 608

Bokført verdi 256 651 17 137 140 345 467 976 2 130 374 873 005

Årets avskr. 0 6 454 20 002 42 838 63 562 21 608

Årets nedskr. -10 584 6 639 4 297 20 575 9 375

Vear avtalen        

ovf Tønsberg 4 832 379 157 7 210 107 723 0

Tap ved salg 503

Gevinst ved salg 29 830 624

Avskr. plan Ingen avskr Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

*Netto gevinst på 29.951  mill. kr ved salg av anleggsmidler i regnskapsåret er bokført i balansen i tråd

med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en oppskrivning av anleggsmiddelet mot

kapitalkontoen. Investeringsregnskapet viser imidlertid hele salgsinntekten. Gevinsten gjelder i

hovedsak salg av tomtegrunn. Kommunens balanse vedrørende tomteareal er sammenholdt med

GAB  (kommunens eiendomsregister) og gruppert i forhold til dette. Verdien er regulert i forhold

til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for tomter anskaffet før 2001. Tomter kjøpt i 2001 og

senere er bokført til anskaffelsesverdi.

Regnskapsforskriften krever at avskrivninger skal vises både som verdireduksjon i balansen og som 

kostnad på funksjonene i driftsregnskapet. Både aktiveringer og avskrivninger skal ta 

utgangspunkt i den faktiske anskaffelseskostnaden.

Avgang i 

regnskapsåret*
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NOTE nr. 4  Finansielle anleggsmidler 

 (beløp i hele 1000 kr) 
Selskapets navn Investert 

beløp 
Endring i år Antall 

aksjer 
Eier-andel 
i % 

Attføringssenteret på Rauland AS 3 0 5 0,24 
Biblioteksentralen AL 12 0 39 1,4 
Studentsamfunnets hus AL 5 0 50 0 
Sandefjord boligbyggelag 25 0 1 000 10,00 
Cruise Norway AS 5 0 5 1,62 
Fønix Kompetansenett 950 0 915 93,85 
Viken Skog AS (andelskapital) 57 0 
Vestfold festspillene AS 416 0 440 10 
Vesar, Vestf. avfall- og ressurs 68 0 271 27,05 
Sandefjord lufthavn 20 113 0 17 520 43,26 
Sandefjord Lufthavn AS (Emisjon) 34 608 0 
Midtåsen AS 22 486 0 2 047 88,00 
Skjellvika Miljø AS 396 0 20 7,35 
Velle utvikling AS 35 520 3,5 
Gigafib Holding AS 8 786 1 497 730 14,67 
Smiløkka Arena AS 100 100 50 
Greve Biogass AS 68 137 1,37 
Vestviken IKS 110 2,2 
Studentbyen Sogn 8 
Norske studenters hus, Oslo 1 
D/S Kysten 13 1,27 
Yrkesskolens hybelhus 25 1 
Solnes båtforening 22 0,53 
Nordea bank – anl.obl 0 -32 000

Egenkapitalinnskudd: 
Sandefjord komm. Pensjonskasse 185 158 7 800 
Kommunal Landspensjonskasse 14 143 1 564 
Vestviken IKS 335 0 
Sum aksjer og andeler 287 948 -21 149

155



Note 5 Langsiktig gjeld og avdrag på gjeld.

(beløp i hele 1000)

Rentefot Regnskaps-

Langsiktig gjeld 31.12.2017 året

Kommunens samlede lånegjeld 1 401 769     

Herav formidlingslån til utlån 357 019        

Kommunens egne lån fordelt på nedenst. kreditorer 1 044 750     

Forrige regnsk.år er sum gml. Sandefj., Andebu og Stokke

DNB Bank ASA sertifikatlån 1,027% 231 000        

Kommunalbanken sertifikatlån 1,075 % 260 000        

Kommunalbanken (fra Andebu) 4,04 % 19 275          

Kommunalbanken (fra Andebu) 1,410 % 18 619          

Kommunalbanken (fra Andebu) 3,800 % 19 024          

Kommunalbanken (fra Andebu) 1,500 % 39 757          

Kommunalbanken (fra Andebu) 1,500 % 41 056          

Kommunalbanken (fra Andebu) 1,390 % 21 721          

Kommunalbanken (fra Andebu) 1,390 % 30 988          

Kommunalbanken (fra Andebu) 1,500 % 53 491          

KLP Kommunekreditt (fra Stokke) 1,440 % 23 073          

KLP Kommunekreditt ( fra Stokke) 1,550 % 43 008          

KLP Kommunekreditt ( fra Stokke) 2,000 % 38 000          

Kommunalbanken (fra Stokke) 1,400 % 20 561          

Kommunalbanken (fra Stokke) 1,500 % 34 886          

Kommunalbanken (fra Stokke) 1,410 % 53 188          

Kommunalbanken (fra Stokke) 1,400 % 22 420          

Kommunalbanken (fra Stokke) 1,400 % 11 831          

Kommunalbanken (fra Stokke) 1,400 % 59 682          

Husbanken (fra Andebu) 2,879 % 22 

Andre låneavtaler - småbåthavner (innskudd fra leietakere) 3 149 

Avdrag Regnskap Budsjett

Betalt avdrag i kommuneregnskapet inkl. formidlingslån 217 599        202 796        

- herav avdrag på formidl.lån fra Husbanken til videre utlån 43 220          28 396          

Betalt avdrag på kommunens egne lån 174 379        174 400        

Sum betalt avdrag (eks formidl.lån) 174 379        174 400        

Beregnet minste lovlige avdrag 47 611 

Differanse 126 768 

Gjeld i kommunens egne foretak: Rentefot Regnskap-

31.12.17 året

Handelsbanken 0,94 % 73 000

0 

Langsiktig gjeld IKS

Kommunen er gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin andel av 

selskapets gjeld. Gjelden betjenes av selskapene.
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Vestfold krematorium IKS har pr 31.12.17 lån i Kommunalbanken på 61 mill. kr.  Sandefjord 

kommunes eierandel er på 25%.

Vestfold Vann IKS - Kommunens ansvar for gjeld er basert på andel av vannforbruk som i 2017 er 

33,11 % og utgjør 238,8 mill. kr.

IKA Kongsberg - har pr 31.12.17 lån i Kommunalbanken. Sandefjord kommunes eierandel er 

7,81 % og utgjør kr 7,9 mill
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NOTE nr. 6 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt 
samarbeid (i hht til kommunelovens § 11 og § 27). 

(beløp i hele 1 000 kr) 

Tekst 
Per 31.12 

regnskapsåret 

Kommunens samlede fordringer 0 

Herav fordring på: Sandefjord Bredbånd KF 0 

Kommunens samlede gjeld 0 

Herav kortsiktig gjeld til: Sandefjord Bredbånd KF 0 
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NOTE nr.7 Garantier gitt av kommunen

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale 
garantier KRD 2. februar 2001. Kommunen gir garantier som simpel kausjon. 

Del 1
(beløp i hele 1 000-kr) 

NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12

Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper
Stiftelser
Stiftelsen spesielle boligbehov 800 2028 

Stiftelsen Sjømænds gamlehjem 3935 2030 

Stiftelsen Sfj. Aldersboliger, Bokeveien 9205 2030 

Stiftelsen Sfj. Aldersboliger, Ranvik 11022 2031 

Stiftelsen spesielle boligformål, Budalen 4102 2030 

Stiftelsen Sfj. Aldersboliger, Nygårdsv. 13579 2032 

Sum 42643
Borettslag
Parkensenteret 37863 2032 

Ranviksenteret 38849 2032 

Storgata bosenter 73636 2033 

Stokke Trygdeboliger Borettslag 9243 2031 

Stokke Trygdeboliger Borettslag 9558 2042 

Sum 169149
Private barnehager/andelsbarnehager/
idrettslag
Barnas Have 1481 2029 

Hunsrød foreldrelagsbarnehage 2412 2030 

Hunsrød foreldrelagsbarnehage 2346 2031 

Sandefjord Ballklubb 1189 2026 

Sandar Idrettslag 29476 2031 

Stokke Idrettslag 2500 2026 

Sum 41574

Sum garantier 253366
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Stiftelsen Spesielle boligbehov v/Sandefjord Boligbyggelag er gitt garanti for at husleie og strøm blir 
betalt vedr. tre leiligheter i Veløy borettslag. 
Husleie pr. mnd. utgjør kr. 22,381,-. 

Gjennom sine eierandeler i interkommunale selskaper og kommunale foretak har kommunen ansvar 
for sin forholdsmessige andel av selskapenes gjeld som betjenes av selskapene. Se note 5. 

Del 2 Innfrielser og tap 

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. 
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NOTE nr. 8 Vesentlige forpliktelser 

(beløp i hele 1 000 kr) 

Type avtale 
Årlig 

driftsutgift 

Avtalen 

utløper 

Leie av lokaler i Søebergkvartalet 5 813 000 2026 

Leie av lokaler på Ranvik brygge 2 155 000 2020 

Leie av lokaler i Kilensenteret 1 084 000 2026 

Leie av Parketten 1 og 2 1 202 000 2021 

Leie av Stokke rådhus 5 605 000 Uoppsigelig 

Avtale med Mosserød aldershjem om kjøp av 52 plasser 

(3 avtaler) 41 287 2020 

Avtale med RenoNorden AS vedr. renovasjon – innhenting og 

transport  13 179 000 August 2019 

Avtale med Norsk Gjenvinning AS vedr.  Kastet 

gjenvinningsstasjon - transport og levering 5 982 000 2019 

Avtale med Norsk Miljø Industri AS (NMI AS) – behandling av 

kvist og hageavfall 2 494 000 2020 

Tabellen over viser kun vesentlige driftsutgifter som kommunen gjennom avtale er bundet til å betale 

i fremtiden. 
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NOTE nr. 9 Finansielle omløpsmidler

Totalt  

(beløp i hele 1 000 kr)

Aktiva klasse
Verdsettelses-

metode

Anskaffelses-

kost
Virkelig verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring

Pengemarked Markedsverdi 449 725 445 890 445 890 7 201

Obligasjoner Markedsverdi 443 130 436 794 436 794 15 336
Obligasjoner 

internasjonale Markedsverdi -35

Norske Aksjer Markedsverdi 58 355 89 512 89 512 12 862

Internasjonale 

aksjer Markedsverdi 126 722 159 800 159 800 24 625

Sum 1 077 932 1 131 996 1 131 996 59 989

Spes. Kraftfondet 

Aktiva klasse
Verdsettelses-

metode

Anskaffelses-

kost
Virkelig verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring

Pengemarked Markedsverdi 449 019 445 184 445 184 6 899

Obligasjoner Markedsverdi 443 117 436 781 436 781 12 084
Obligasjoner 

internasjonale Markedsverdi 13 531 12 965 12 965 -35

Norske Aksjer Markedsverdi 58 355 89 512 89 512 12 862
Internasjonale 

aksjer Markedsverdi 126 722 159 800 159 800 21 813

Sum 1 090 744 1 144 242 1 144 242 53 623

Spes. Andebu

Aktiva klasse
Verdsettelses-

metode

Anskaffelses-

kost
Virkelig verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring

Pengemarked Markedsverdi 706 706 706 302

Obligasjoner Markedsverdi 13 13 13 3252

Obligasjoner 

internasjonale Markedsverdi 15 15 15 1008

Norske Aksjer Markedsverdi 6 6 6 672
Internasjonale 

aksjer  Markedsverdi 0 0 0 2 812

Sum 740 740 740 8 046

Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at finansielle 

omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi 

Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.

Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi per 01.01 i 

regnskapsåret og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med 

resultatvirkning.

Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt.  

Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen 

har oppnådd hittil på plasseringen. Realisert og urealisert avkastning blir beregnet ut i fra 

gjennomsnittsverdi på hvert enkelt verdipapir. 

Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de 

 vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement. 

Viser for øvrig til eget avsnitt i årsberetningen vedr. kraftfondet.
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Note 10 Avsetning og bruk av fond

Alle fond fordelt på fondstype Beholdning Avsetn. Bruk i Bruk i Beholdning

01.01.17 dr.regnsk. inv.regsk. 31.12.17

Disposisjonsfond 704 787        243 045      126 385    58 824          762 623        

Bundne driftsfond 195 251        105 455      74 963      34 978          190 765        

Ubundne investeringsfond 1 002 160     88 981        46 399          1 044 742     

Bundne investeringsfond 40 122          1 865          41 987          

Sum avsetninger og bruk av avsetninger 1 942 320     439 346 201 348 140 201 2 040 117

Bruk og avsetning til fond i Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

driftsregnskapet 01.01.17 31.12.17

Disposisjonsfond

Regnskapsskjema 1A

Disposisjonfond 545 283        146 579      54 649      637 213        

(Avs. til levekårsfond fra 1 a, mens bruken innt.føres i 1b) 4 400         

Opprinnelig budsjett 23 026       

Justert budsjett 141 613     

Regnskapsskjema 1B 

Sentrale stabs-og støttefunksjoner 26 938        21 329      

Oppvekst og kunnskap 14 005        6 116        

Helse, sosial og omsorg 26 079        16 806      

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 3 178          3 832        

Miljø- og plansaker 11 312        20 252      

Næringsutvikling og eiendom 7 455          3 401        

Tilleggsbevilgninger 7 499          

Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B 159 504        96 466        71 736      184 234        

Sum disposisjonsfond regnsk. 1A og 1B 704 787        243 045      126 385    821 447        

UB - korrigert for bruk i inv.regnsklapet 58 824      762 623        

Beholdning  31.12. viser saldo på kommunens disposisjonsfond.  Disposisjonsfond er til kommunestyrets frie

disposisjon til drifts- og investeringsformål. Fondene under 1b er i hovedsak avvsatt til spesielle formål. 

Beholdning Avsetn./ Bruk/ Beholdning

Disposisjonfondet 01.01.17 tilført overført 31.12.17

Fra tidligere Sandefjord 140 382

Fra tidligere Andebu 18 988

Regnskapsm. mindreforbr. 2016 fra Sandefjord 37 758        

Regnskapsm. mindreforbr. 2016 fra Stokke 15 739        

Regnskapsm. mindreforbr. 2016 fra Andebu 13 140        

Fra fond leirskole Stokke 1 500          

1.tert. fra fond fremtidig pensj.utg. (Stokke) 2 000          

1.tert. fra fond Stokke u.skole fremtidig inv. 1 500          

1.tert. fra fond leasingbiler (Stokke) 33 

1.tert. Fra bufferfond finansavkastn. (Stokke) 19 191        

1.tert. Fra rentereguleingsfond (Stokke) 6 400          

1.tert. Fra pensjonsfond (Andebu) 24 026        

Sandefjord Lufthavn ansvarlig lån 34 608      

Generell finansiering av investeringsprosjekter

Overført til disp.fond til investeringer 94 572      

Sum 159 370               121 287       129 180            151 477
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Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

Kraftfondet 01.01.17 31.12.17

Kraftfondets andel i disposisjond som kan 

benyttes til både drift- og investeringsformål

Fra Sandefjord 2016 206 707        20 002        

Fra Andebu 2016 10 356          842 

Sum 217 063        20 844        0 237 907        

Avsetnngen er foretatt for å å opprettholde realverdien i kraftfondet.

Bruk og avsetning til bundne driftsfond i Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

driftsregnskapet 01.01.17 31.12.17

Regnskapsskjema 1A

Bundne driftsfond 697 

Opprinnelig budsjett

Justert budsjett

Regnskapsskjema 1B

Sentrale stabs-og støttefunksjoner

Sentrale stabs-og støttefunksjoner, ørem. statstilsk. 482 422 

Oppvekst og kunnskap, ørem. statstilskudd 23 845        12 546      

Oppvekst og kunnskap, gaver 1 322          527 

Helse, sosial og omsorg, ørem. statstilskudd 22 018        19 075      

Helse, sosial og omsorg, gaver 2 545          1 825        

Kultur, fritid, by- og stedsutvikling, ørem.statstilsk 776 726 

Kultur, fritid, by- og stedsutvikling, gaver mm. 469 141 

Mijø- og plansaker, ørem. statstillsk inkl. havnev. 23 930        36 600      

Miljø- og plansaker, selvkostfond 29 208        3 101        

Næringsutvikling og eiendom 163 

Sum bundne dr. regnskapsskjema 1B 104 758      74 963      

Sum bundne dr. regnsk.skjema 1A og 1B 195 251        105 455      74 963      225 743        

UB korr for bruk i inv.regnskapet 34 978      190 765        

Avsetninger i skjema 1a gjelder renter av bundne fond 

164



Øremerkede statstilskudd 34 942 39 680 74 622

Gavefond 9 000 1 040 10 040

Havnevesenets fond 80 979 70 408 10 571

Museumsfond disp. av styret 269 4 273

Start Vestfold 118 162 280

Fond vedr. formidlingslån 4 065 56 4 121 

Andre bundne fond 1 281 1 125 156 

Sum 195 249        70 150        74 634      190 765        

Beholdning 31.12.  viser saldo på bundne driftsfond. Bruk av fondene er bundet til bestemte formål og kan ikke

endres av kommunestyret.

Havnevesenets nettoinntekter skal kun benyttes til havneformål jfr. Havnelovens §23

Ubundne investeringsfond Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

01.01.17 31.12.17

Kapitalfondet sum Andebu og Sfj. 59 672          71 606        40 657      90 621          

Kraftfondets andel i inv.fond sum Andebu og Sfj. 919 453        919 453        

Tomtefondet 3 454 11 698        3 486        11 666          

Boligfondet 6 931 5 678          5 472        7 137 

Øvrige ubundne investeringsfond 12 650          12 109      541 

Sum 1 002 160     88 982        61 724      1 029 418     

Beholdning 31.12.17 viser saldo på ubundne investeringsfond. Fondene er til kommunestyrets frie disposisjon

til investeringsformål. Enkelte fond er avsatt til spesielle formål.

Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

Spesifikasjon av Kapitalfondet 01.01.17 31.12.17

  Omklassifisering av anleggsobl. 32 000        

   Fra Stokke - korr. fondsmidl. 12 075        

   Virik idrettsanlegg grunnarbeid forsk. UI-midler 1 000        

   Østerøya Idrettspark forsk. UI-midler 3 

   Helgerød idrettsanlegg tilb. Bet forsk. UI.midl. 786 

   Gamle Stadion kunstgress tidl. Forsk. UI-midl. 154 

   Utlån Gigafib 874 

  Salg av tomter 15 607        

  Avvik innlån /utlån fra Stokke og Andebu 152 

  Korr. ubrukte lånemidler fra stokke og Andebu 10 985        

  Til finansiering av investeringer 23 334      

  Overf. til kap.fond vedr. investeringer 15 291      

Sum 59 672          71 605        40 656      90 621          

Spesifikasjon andre bundne fond (nto.endr.)

Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

Bundne driftsfond 01.01.17 31.12.17

Spesifikasjon av selvkostfond: (nto.endr.)

21 674 4 465 26 139

15 058 19 045 34 103

12 620 738 13 358

 Vannfond

 Avløpsfond

 Renovasjonsfond

 Feiefond 902 1 969 2 871

 Septikfond 638 638

9 359 0 3 101 6 258

4 344 2 375 6 719

 Byggesaksbehandling

 Oppmåling

 Reguleringsplaner 0 616 616

Sum selvkostfond 64 595 29 208 3 101 90 702
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Tippemidler til Ishallen i BugardenBugardshallen 0 1 861          1 861 

Brann- og alararmtiltak kirken (tidl. Andebu) 2 293 0 2 293 

Engveien oppstart - tilskudd (tidl. Stokke) 1 582 0 1 582 

Naturbarnehage Melsom (tidl. Stokke.) 237 0 237 

Kultur (tidl. Stokke) 77 77 0 

Gang- og sykkelvei (tidl. Stokke) 10 0 10 

Vei sentrum øst (tidl. Stokke) 680 0 680 

Avløpsanlegg sentrum øst (tidl. Stokke) 923 0 923 

Vannanlegg sentrum øst (tidl. Stokke 929 0 929 

Parkanlegg sentrum øst (tidl.Stokke) 27 0 27 

Kabelføring sentrum øst (tidl. Stokke) 14 0 14 

Adferdsregler friområder (tidl. Stokke 135 135 0 

Tiltak ny plan Brundstad (tidl. Stokke) 80 0 80 

Områdelekeplass Lilleborg terasse (tidl. Stokke) 300 134 166 

Sum 40 122          0 15 575      26 408          

Beholdning 31.12. viser saldoen på bundne investeringsfond,. Bruk av fondenes midler er bundet til bestemte

investeringformål og kan ikke endres av kommunestyret. Fond til innfrielse av husbanklån er avsetninger av ekstra-

ordinære innbetalinger avformidlingslån og kan kun benyttes til ekstraordinære innfrielse av kommunens gjeld til

Husbanken.

Overføring til investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 1A

Overføring til investeringsregnskapet 67 901        0 

Opprinnelig budsjett 68 574       0 

Justert budsjett 68 574       0 

Bundne investeringsfond Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

01.01.17 nto. nto. 31.12.17

 348  215  133

          17 598         6 798           10 800

 1 738  175  1 563

 4 881         1 327  3 554

 1 556  0  1 556

Tilfluktsromsfondet

Fond til innfrielse av husbanklån (tidl. Sfj.)

Fond vedr. Yxeney statstilsk. (tidl. Sfj:)

Fond til utbygging av Hvalfangstmuseet (tidl. Sfj.)

Fond til Sykkelbyen (tidl. Sfj.)

Fond Sandefjord medisinske senter (tidl. Sfj.)  6 714         6 714  0

Sum 159 370       121 287     129 180         151 477
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NOTE 11 Kapitalkonto

01.01.2017 Balanse 01.01.2017 Balanse
(underskudd i kapital) (kapital)
Debetposteringer i 

året:

Kreditposteringer i 

året:

Nedskrivninger fast 
eiendom 37 730

Oppskriving av fast 
eiendom 29 830

Avskriving av fast 
eiendom/anlegg/utstyr/
maskiner 154 464

Aktivering av utstyr, 
maskiner og 
transportmidler 27 150

Salg av utstyr, 
maskiner og 
transportmidler 1 685

Oppskriving av utstyr, 
maskiner og 
transportmidler 624

Nedskrivning av utstyr, 
maskiner og 
transportmidler 4 233

Kjøp av aksjer og 
andeler 1 487

Salg av aksjer og 
andeler 32 000

Oppskriving av aksjer 
v/salg 742

Nedskrivning av aksjer 
og andeler 0

Egenkapitalinnskudd 
Skp/ Klp 9 364

Avdrag på 
formidlings/startlån 36 574 Utlån formidlings/startlån 0

Avsk.lån form.lån 0
Bevilgningsøkning 
sos.utlån 36 184

Avdrag på sosial lån 545 Utlån sosial lån 1 530
Avdrag på utlånte egne 
midler 2 273 Utlån egne midler 36 640
Avskrivning sosial 
utlån 20 Nedskriving av langs.gj 0
Bruk av midler fra 
eksterne lån 182 324 Avdrag på eksterne lån 217 599
SkP - pensj.forpl. 247 079 SkP - pensj.midler 162 660
KLP - pensj.forpl. 16 121 KLP - pensj.midler 32 603
SpK - pensj.forpl. 19 459 SpK - pensj..midler 0
SpK - pensj.midler 3 732
31.12.2017 Balanse 31.12.2017 Balanse

(Kapital) (underskudd i kapital)

KAPITALKONTO

2 059 656 0,00

2 044 368

Salg av fast eiendom 
og anlegg 152 708

Aktivering av fast 
eiendom og anlegg 350 482
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NOTE nr. 12  Investeringer i Nybygg og nyanlegg 

 (beløp i hele 1 000 kr) 

Tekst      Regnskap Budsjett Avvik 

Investeringer i nybygg og nyanlegg 325 218 576 237 251 019 

Avs. til spes. inv.fond 30 222 23 985 -6 237

Finansiert ved: 

Lån 146 140 146 140 0 

Tilskudd/salgsinntekter/refusjoner 50 496 97 819 67 523 

Bruk av spes.fond 29 147 41843 12 696 

Overført fra driftsregnskapet 67 901 68 574 673 

Bruk av Havnevesenets fond 34 936 27 085 -7 851

Bruk av fond – tomtepotten 486 0 -486

Bruk av Disposisjonsfondet 0 94 572 94 572 

Bruk av disp.fond til investeringer 0 62 364 62 364 

Bruk av Kapitalfondet 23 334 38 625 15 291 

Bruk av Tomtefondet 3 000 3 000 0 

Avvik investering / finansiering 0 0 0 

For nærmere spesifikasjon av alle kommunens investeringer vises det til tabeller og 

kommentarer i årsberetningen.  
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NOTE nr.13 Selvkosttjenester (årets avregning)

Selvkostområde VANN Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt 68 251 74 760

Direkte kostnader 60 816 60 338

Indirekte kostnader 2 028 1 742

Netto kapitalkostnader 9 385 8 216

Overskudd/underskudd -3 978 4 464

Selvkostandel 94 % 106 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 4 464

Balanse 31.12. 26 139

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde AVLØP Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt 90 996 95 609

Direkte kostnader 69 893 55 148

Indirekte kostnader 2 047 1 909

Netto kapitalkostnader 22 127 19 506

Overskudd/underskudd -3 071 19 046

Selvkostandel 97 % 125 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 19 046

Balanse 31.12. 34 104

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde RENOVASJON Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt 57 410 58 762

Direkte kostnader 57 055 56 065

Indirekte kostnader 1 626 1 249

Netto kapitalkostnader 821 710

Overskudd/underskudd -2 092 738

Selvkostandel 96 % 101 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 738

Balanse 31.12. 13 358

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde SEPTIK Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt 4 884 4 460

Direkte kostnader 3 998 3 379

Indirekte kostnader 227 967

Netto kapitalkostnader 443 462

Overskudd/underskudd 216 -348

Selvkostandel 105 % 93 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 0

Balanse 31.12. 638

(alle beregninger eks mva)
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Selvkostområde FEIING Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt 4 665 6 254

Direkte kostnader 3 751 3 869

Indirekte kostnader 688 271

Netto kapitalkostnader 194 146

Overskudd/underskudd 32 1 968

Selvkostandel 101 % 146 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 1 968

Balanse 31.12. 2 871

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde BYGGESAKSBEH. Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt 13 213 13 782

Direkte kostnader 15 577 14 429

Indirekte kostnader 1 965 2 640

Netto kapitalkostnader -114 -186

Overskudd/underskudd -4 215 -3 101

Selvkostandel 76 % 82 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond -3 101

Balanse 31.12. 6 258

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde OPPMÅLING Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt 6 149 9 167

Direkte kostnader 6 309 6 330

Indirekte kostnader 297 423

Netto kapitalkostnader 89 39

Overskudd/underskudd -546 2 375

Selvkostandel 92 % 135 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 2 375

Balanse 31.12. 6 719

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde REGULERINGSPLANER Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt 2 360 3 191

Direkte kostnader 2 310 2 473

Indirekte kostnader 231 139

Netto kapitalkostnader -19 -37

Overskudd/underskudd -162 616

Selvkostandel 94 % 124 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 616

Balanse 31.12. 616

(alle beregninger eks mva)
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NOTE 14 Interkommunalt samarbeid:

START i Vestfold

Start i Vestfold er et felles konsept for  etableringsveiledning for 12 kommuner i Vestfold. START er

en liten organisasjon og det er derfor lagt til grunn at det ikk er et eget rettssubjekt. Regnskapet føres i

Sandefjord kommune som en del av kommune som en del av kommunens regnskap utskilt som et eget

kostnadssted

(beløp i hele 1000)

START i Vestfold

Tekst Utgifter Inntekter

Overføring fra Sandefjord kommune (kontorkommune) 146

Overføring fra Larvik kommune (deltaker) 101

Overføring fra Tønsberg kommune (deltaker) 98

Overføring fra Horten kommune (deltaker) 63

Overføring fra Nøtterøy kommune (deltaker) 50

Overføring fra Holmestrand kommune (deltaker) 25

Overføring fra Tjøme kommune (deltaker) 11

Overføring fra Re kommune (deltaker) 22

Overføring fra Hof  kommune (deltaker) 7

Overføring fra Lardal kommune (deltaker) 6

Sum overført fra kommuner  (beregn. tilsk. etter innb.tall) 529

Ref. fra Vestfold fylkeskommune 638

Andre refusjoner stat med mer 

Salg 8

Driftsutgifter 1012

Resultat av virksomheten (netto inntekt) 163

Disponering av resultatet :

Avsatt bundet driftsfond 163

Saldo bundet driftsfond etter årets avsetning 282
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NOTE nr. 15 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører og honorar for 
revisjonstjenester 

Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører 
(beløp i hele 1 000 kr) 

Tekst Regnskapsåret 

Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef 1 494 

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører 1 156 

Revisjonshonorar 
(beløp i hele 1 000 kr) 

Tekst Regnskapsåret 

Honorar for revisjon 2 540 
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UNDERSKRIFTSBLAD 

I henhold til foreliggende regnskap for Sandefjord kommune for regnskapsåret 2017 underskriver vi 

og forplikter for Sandefjord kommunes årsregnskap med noter. 

konst .rådmann 

Sandefjord, 31. desember 2017 

15. februar 2018 

~,i~~J~ 
Thor Fjellanger 

økonomisjef 

~ -&d~W, 
Ts er-Lill Smith 

seksjonsleder regnskap 



174



175

Til kommunestyret i Sandefjord kommune 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Rådmann 

Vi har revidert Sandefjord kommunes årsregnskap som viser kr 3 139 681 970 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 83 666 654. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 

2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sandefjord kommune per 31. 

desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlagfor konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens 

årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 

øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 

henseende. 

Adresse: Sollistrandveien 12, 3187 Horten 
Org.nr: 987 582 847 MVA 
Telefon: 33 07 13 00 

post@vestfoldkommunerevisjon.no 
www. vestfoldkomm u nerevisjon .no 
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Vestfold kommunerevisjon 2 av 2 

Rådmannens ansvar for årsregnskapet 

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 

det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 

Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne 

utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 

misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 

beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Sandefjord kommune som beskrevet ovenfor, mener vi at 

de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med 

budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Sandefjord kommune som beskrevet ovenfor, mener vi at 

opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar 

med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Sandefjord kommune som beskrevet ovenfor, og 

kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag 

(ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov 

og god bokføringsskikk i Norge. 

Horten, 13. april 2018 

v;z~~i(l~ " 
Linn Karlsvik 
Statsautorisert revisor 

Adresse: Sollistrandveien 12, 3187 Horten 
Org.nr: 987 582 847 MVA 
Telefon: 33 07 13 00 

post@vestfoldkommunerevisjon.no 
www.vestfoldkommunerevisjon.no 
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SANDEFJORD 

bredbånd 

Sandefjord Bredbånd KF - Styrets årsberetning for 2017 

1.0 Innledning 
Sandefjord Bredbånd KF ble vedtatt opprettet av bystyret høsten 2003 med virkning fra 
01.01.2004. Sandefjord bredbånd KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens 
kap .11 og er en del av Sandefjord kommune . Sandefjord Bredbånd KF har eget styre og fører 
eget regnskap. 

2.0 Formål og målsetning 
Formålet med foretaket er å anlegge og drive et aksessnett for bredbånd i hovedsak basert på 
optisk fiber og herunder gi konkurransedyktige tilbud til næringsliv og private husstander i 
kommunen og tilgrensende områder om levering av kommunikasjonstjenester. Det er inngått 
partneravtale med Altibox AS om levering av tjenester til Sandefjord Bredbånds kunder i 
Sandefjord. Det skal også legges til rette for at andre leverandører kan levere tjenester på 
nettet. 

Målsetningen for virksomheten er en utbygging av bredbånd til kommunens næringsliv og 
private husstander samt å tilby høyhastighetskommunikasjon og andre fremtidsrettede 
kommunikasjonstjenester. 

3.0 Status utbygging i 2017 
Ved utgangen av 2017 er det etablert ny infrastruktur basert på fiberoptisk teknologi i de 
fleste av kommunens bolig- og næringsområder. 

4.0 Styret og administrasjon 
4.1 Styret 
Styret har i 201 7 bestått av: 

Geir U stgård 
Erie Sandtrø 
Oddbjørn Bergem 
Helene Berg Allum 
Ellen Olsen 

Styreleder 
Styrets nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 

Det ble i 2017 avholdt 7 styremøter. Det ble behandlet 37 saker inklusivt protokoll- og 
referatsaker. 

4.2 Administrasjon 
Sandefjord Bredbånd KF er lokalisert i Hegnasletta 12 og har 12 fast ansatte ved årets slutt. 
Foruten daglig leder er de ansattes funksjoner fordelt på salg/markedsføring, økonomi, 
kundeservice og teknisk utbygging/drift. 

Kommunens kemner og økonomiavdeling ivaretar foretakets regnskapsføring og 
finansforvaltning. Sandefjord distriktsrevisjon er revisjonsinstans mens kommunens 
lønningsavdeling forestår utbetaling av lønn. 
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Det er inngått avtaler mellom Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd vedrørende leie 
av fiberaksess i kommunens hovednett og avtale om leie av grunn etc. til tekniske rom. 

4.3 Likestilling 
Styret har bestått av 5 medlemmer i 2017, hvorav 3 menn og 2 kvinner. De ansatte i foretaket 
er ved årets slutt 10 menn og 2 kvinner. 

4.4 Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet har i 2017 vært preget av høy aktivitet. Sykefraværet blant de ansatte har vært 
på 1,5%. Arbeidet med kundebehandling (kundeservice) og salg er i tillegg til egne ansatte 
basert på innleide personalressurser. Kundeservice har vaktordning med 
kveldsvakt/helgevakt. Arbeidsordningene vil kontinuerlig bli vurdert for å ivareta et best 
mulig arbeidsmiljø for de ansatte. 
Den eksterne virksomheten (graving og anleggsvirksomhet) kjøpes av eksterne leverandører 
som er kontraktsfestet til å ivareta kravene til arbeidsmiljø og ytre miljøforhold. Sandefjord 
bredbånd har ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø. 

5.0 Økonomi 
5.1 Resultatregnskap 2017 
Resultatregnskapet for 2017 viser følgende hovedtall (1000 kr.): 
Sum driftsinntekter 
Sum driftskostnader (inkl. kjøp av tjenester, avskrivning og renter) 
Årsresultat 
Årsresultatet disponeres som følger: 

Avsatt til utbytte med utdeling i 2018 
Overføring til annen egenkapital 

5.2 Investeringer 2017 
Sum investering (1000 kr.) 
5.3 Balanseoppstilling (1000 kr.) 
Eiendeler 

Varige driftsmidler 
Kortsiktige fordringer 
Bankinnskudd 

Sum anleggs - og omløps midler 
Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 
Langsiktig gjeld 
Avsatt utbytte / EK uttak 2018 
Kortsiktig gjeld (leverandører og annet): 

Sum egenkapital og gjeld 

6.0 Status og utsikter for 2018 

16.000 
16.098 

115.403 
83.305 
32.098 

21.409 

197.329 
2.934 

34.151 
234.414 

129.971 
74 .369 
16.000 
14.074 

234.414 

Sandefjord Bredbånd har i perioden 2004 til 2017 bygget ut ny infrastruktur basert på 
fiberoptisk teknologi til ca 96 % av kommunens bolig- og næringsområder . Foretaket ble i 
2004 startet opp uten innskutt egenkapital og har i perioden 2004 - 2017 samlet hatt et meget 
positivt økonomisk resultat (egenkapital på 130,0 mill. kr. ved utgangen av året) . Kommunens 
innbyggere og næringsliv har fått en moderne og unik infrastruktur basert på høyhastighet 
fiberløsninger . Foretaket har blitt en betydelig aktør i Sandefjord på privat- og 
bedriftsmarkedet. 
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Utsiktene for 2018 og senere er etter styrets oppfatning gode. Når budsjettforutsetningene for 
fremtidige år legges til grunn er det forutsatt positive økonomiske resultater, nedbetaling av 
langsiktig gjeld og opparbeidelse av ny egenkapital. Det må imidlertid tas høyde for stor 
konkurranse i markedet. Styret vil derfor i 2018 fortsette å legge vesentlig vekt på foretakets 
kundeutvikling og markedsposisjon samt foretakets økonomiske utvikling. 

Foretakets økonomi forventes å forbli god i årene fremover. Målet er at det i 2018 og senere 
år fortsatt skal være en vekst både for privat- og bedriftskunder. Interessen for 
fiberinfrastruktur og våre tjenester er stor selv om konkurransen har økt i markedet. 

Styret vurderer at den teknologiske eller kommersielle risikoen ikke er vesentlig endret 
gjennom året. 

Sandefjord den 21.03 .2018 

Styrets nestled r 

Ellen Olsen 

O,~ 
I } 

Oddbjød;:' Bergem 

%./Jcz~ 
Knut Aadne 
Daglig leder 



181

SANDEFJORD BREDBÅND KF 

RESULTATREGNSKAP 

Note Regnskap Regnskap Budsjett 

2017 2016 2017 

Salgsinntekt 114 427 579 108 443 514 110 712 000 

Annen driftsinntekt 974 974 585 013 0 

Sum driftsinntekter 115 402 552 109 028 527 110 712 000 

Varekostnad 43 665 269 42 613 163 46 069 000 

Lønnskostnader 2, 8 9 269 694 8 991 465 10 737 000 

Avskrivning på varige driftsmidler 7 16 718 933 15 166 979 15 700 000 

Annen driftskostnad 13 256 449 11442619 13 046 443 

Sum driftskostnader 82 910 345 78 214 226 85 552 443 

Driftsresultat 32 492 207 30 814 300 25 159 557 

Finansinntekt 422 795 389 862 100 000 

Finanskostnad 6 816 711 1 224 790 1 000 000 

Ordinært resultat 32 098 291 29 979 372 24 259 557 

ÅRSRESULTAT 32 098 291 29 979 372 24 259 557 

Avsatt til utbytte / uttak av EK til eier 16 000 000 

Overføring annen egenkapital 16 098 291 29 979 372 24 259 557 

Sum disponert 32 098 291 29 979 372 24 259 557 
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BALANSEREGNSKAP 31.12 

EIENDELER 

Anleggsmidler 

Inventar og utstyr 

Transportmidler 

Tekniske anlegg 

Sum varige driftsmidler 

Sum anleggsmidler 

Omløpsmidler 

Andre fordringer - staten 

Kundefordringer 

Andre kortsiktige fordringer 

Sum fordringer 

Bankinnskudd, kontanter og lignende. 

Bankinnskudd 

Sum omløpsmidler 

SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 

Annen egenkapital 

Sum egenkapital 

Gjeld 
Langsiktig gjeld 

Netto pensjonsforpliktelse 

Sum langsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld 

Utbytte / Ek utdeling 

Annen kortsiktig gjeld 

Sum kortsiktig gjeld 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

Ellen Olsen 

styre medlem 

Note 

7 

4 

5 

9 

6 

8 

9 

Regnskap Regnskap 
2017 2016 

28 301 577 26 362 415 

147 430 206 337 

168 880 045 166 070 310 

197 329 051 192 639 062 

197 329 051 192 639 062 

1 169 081 1 198 623 

1 763 532 1 290 557 

1 000 0 

2 933 613 2 489 180 

34151763 20178561 

37 085 377 22 667 741 

234 414 428 215 306 803 

129 970 545 115 872 254 

129 970 545 115 872 254 

73 000 000 89 000 000 

1 369 319 1 553 974 

74 369 319 90 553 974 

12 301 967 7 161 587 

16 000 000 

1 772 596 1 718 988 

30 074 564 8 880 575 

234 414 428 215 306 803 

Odd bjørn Berge m 

SZ1J~Q_ 
Knut Aadne 

-daglig leder 
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KONTANTSTRØMSOPPSTILLING 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: 

Innbetalinger fra salg av varer og tjenester 

Utbetalinger til leverandører av varer og tjenester 

Utbetalinger til ansatte, styret, arb.giveravg.,skattetrekk m.m 

Endring vedr. skyldig skatt, AGA, feriepenger etc. 

Endring vedr. mva 

Utbetaling av renter 

Innbetaling av renter 

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 

Netto kontantstrøm fra finansiering 

Kontantstrømmer fra finansieringsakiviteter: 

Utbetaling til eier 

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 

Netto endring i kasse, bank 

Beholdning kasse , bank pr 01.01. 

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 

2017 2016 

114 929 577 109 366 597 

-51 781 338 -59 356 809 

-9 269 694 -8 991 465 

-132 046 10 468 

29 542 -670 170 

-816 711 -1 224 790 

422 795 389 862 

53 382 124 39 523 693 

-21 408 923 -19 646 786 

-21 408 923 -19 646 786 

-2 000 000 -1 000 000 

-16 000 000 -20 000 000 

-18 000 000 -21 000 000 

13 973 201 -1 123 093 

20 178 561 21 301 654 

34151762 20178561 
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SANDEFJORD BREDBÅND KF 

Noter til regnskap 2017 

Sandefjord bredbånd KF ble vedtatt opprettet av bystyret i møte 23.10.2003 med virkning fra 

01.01.2004. Bystyret oppnevnte i samme møte foretakets styre og vedtok vedtekter for 

Sandefjord Bredbånd KF. Sandefjord Bredbånd KF er et kommunalt foretak opprettet etter 

kommunelovens kap. 11 og er en del av Sandefjord kommune. 

Note 1 - Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar 

med regnskapsloven, god regnskapsskikk og etter regelverk for kommunale foretak som 

driver næring, fastsatt i forskrift om særbudsjett og særregnskap for kommunale og 

fylkeskommunale foretak. 

I tillegg blir Sandefjord bredbånd rapportert etter KOSTRA (KOmmune-, STat, 

RApportering) ifølge forskrift av 21.oktober 2003 om rapportering fra interkommunale 

selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. 

Inntekter resultatføres på leveringstidspunktet når varen er levert eller tjenesten utført. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert 

som omløpsmidler. Ved klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er analoge kriterier 

lagt til grunn. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi i de tilfellene 

verdifallet ikke forventes å være forbigående . Anleggsmidler med begrenset økonomisk 

levetid avskrives lineært over anleggsmiddelets forventede økonomiske levetid. Langsiktig 

gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer er oppført til pålydende med forventet tap. 

Note 2 - Antall ansatte, lønn og revisjonshonorar 

Sandefjord bredbånd har 12 ansatte pr. 3 1.12 .1 7 ( 11 ansatte pr. 31.12 .16) 

Lønn til egne ansatte: 

S .fik . t t 1 1 k t d ,pes1 1 as.1on av o a e ønns os na er: 
2017 2016 

Lønn 7 667 533 6 916 816 

Arbeidsgiveravgift 1 172 295 1 099 379 

Pensjonskostnader 478 611 942 050 

Andre ytelser 19 945 16 400 

Ref. sykepenger fra trygdekontoret - 188 690 - 103 180 

Sum lønn 9149 694 8 871 465 
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Styrehonorar 120 000 120 000 

Sum honorar 120 000 120 000 

Sum totale lønnskostnader 9 269 694 8 991 465 

D r 1 d ag 1g e er: 
2017 2016 

Lønn m.m. 1.001.402 979 463 

Annen godtgjørelse 10.470 

Sum 1.011.872 979 463 

Revis · onst · enester: 
2017 2016 

45 000 65 000 

Beløpet er i sin helhet betalt til Vestfold kommunerevisjon. 

Note 3 - Nærstående med Sandefjord kommune 

,1øp av t1enester: 
2017 2016 

Kjøp av tjenester fra kemner- og 
økonomiavdelingen 346 919 338 457 

Utgiftene dekker IT-nettjenester, regnskapstjenester og lønnstjenester. 

Note 4 - Kortsiktige fordringer 

2017 2016 

Andre fordringer, inkl staten (mva) 1 170 081 1 198 623 

Kundefordringer 1 963 532 1 490 557 

Avs. Til tap kundefordringer -200 000 -200 000 

Sum 2 933 613 2 489 180 

Kortsiktige fordringer er vurdert og det er utgiftsført tap på fordringer på kr 206 506,-. 

Note 5 - Likviditet 

Av bokførte likvider er kr 391 942,- bundet til skyldig skattetrekk. 

Note 6 - Langsiktig gjeld 

2017 2016 

Handelsbanken 73 000 000 89 000 000 

Sum 73 000 000 89 000 000 

Ovenstående lån er sertifikatlån med en nominell rente på pt 0,94%, med 6 måneders 

perioderente. 
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Siden foretaket ikke er egen juridisk enhet er det Sandefjord Kommune som er debitor for 

lånet. 

Note 7 - Investering 

Tekniske anle22 2017 2016 

Bokført verdi 1.1. 192 639 061 188 159 254 

Anskaffelser i året 21 408 923 19 646 786 

Avskrivinger i året 16 718 934 15 166 979 

Bokført verdi 31.12. 197 329 050 192 639 061 

Anl 'dl eggsm1 ene er gruppert som fi 1 ø,ger: 
Avskr.år 2017 

Kundeplassert utstyr 4 15 707 517 

Nodeutstyr 7-10 12 594 060 

Transportmidler 7 147 429 

Tekniske anlegg 25-30 168 880 044 

Alle anskaffelser før 2006 ble bokført som tekniske anlegg og avskrevet med en 

gjennomsnittlig avskrivingstid på 12 år. Anleggsmidlene er nå fordelt mellom kundeplassert 

utstyr, nodeutstyr, transportmidler og tekniske anlegg og har forskjellig avskrivingstid (se 

tabell over). Tidligere ble det foretatt avskrivinger først året etter at investeringen ble foretatt. 

Fra og med 2006 avskrives anleggsmidlene fra de blir tatt i bruk, dvs. når oppkoblingen finner 

sted. 

I Årets investeringer 2017 Bud 

!Sum 21 408 922 20 900 000 

Note 8 - Pensjonsordning 

Ansatte i Sandefjord bredbånd har tilsvarende pensjonsordning som ansatte i Sandefjord 

Kommune og pensjonspremie betales til Sandefjord kommunale Pensjonskasse. 

Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. 

Pensjonsordningene sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen 

med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden og ordningen 

omfatter de tariffestede ytelser som gjelder for kommunal sektor. Premien består av ansattes 

andel (2%) og arbeidsgivers andel som i 2017 utgjorde 9,66 % med tillegg av 

reguleringspremie. 

Tabellen viser aktuarmessig beregning for Sandefjord Bredbånd. 
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Be løp i he le NOK 

Ngve rdi av grets pensj onsoppt je ning 

Rent ekost nad p~ pensjonsfor plikt else n 

Adm inistr asj onsk ost nad er 

vkastn ing p~ pensjo nsmi dler 

Resultat ført akt uar ielt t ap/ (gevi nst ) 

esultat ført imp lementerin gsv ir kn ing 

Resultatført planendrin gseff ekt/ ove rgang til innsku dd etc . 
Periodise rt ar beidsg iveravg ift 

Netto pensjo ns k ostn ad 

Øk onomi s k e f orut se tnin ge r fo r ber eg nin ge ne av pe nsj onsk ost nade n 

Diskont erin gsre nte 

Forv entet av kastni ng pg pensjo nsmidler 

Å rli g forve ntet lønnsve kst 

Å rli g forv entet G-re gulerin g 

Årlig fo rv entet reg ule rin g av pensj oner und er utb eta ling 

Pe nsjo nsf or p likt e lse n 

P~løpte pensjo nsfor plikt elser (DBO) 

Pensjo nsmidler t il mar keds verdi 

pg løpte pensjo nsforp likt elser (DBO ) eks kl. AGA 
Arb eidsg iv erav gift 

Pa løpte pensjo nsforplikte lser inkl . AGA 

Ikk e resultatført planendrin g/ impl ementeri ngsvi rknin g 
Ikk e resu ltatført virkning av est imat avvik 

Tilpasninge r AGA t id lige re beregninge r 

Nett o ba la nse f ørt pe nsjonsfo rplikt else inkl . AGA 

Økonom is k e f oru tset nin ge r f or be reg nin ge n av pe nsjo nsf orplikt e lse n 

Dis konterin gsre nte 

Forv entet avk astn ing på pensjo nsm idler 
Årl ig fo rv entet lønnsv ekst 

Årli g forve ntet G- reg uler ing 

Årli g forve ntet reg ulerin g av pensjo ner under utbeta ling 

Note 9 - Egenkapital 

Pr 1.1 
Årets resultat 
EK uttak til eier 201 7 
Avsatt utbytte/uttak til eier 2018 

Pr 31.12 

Annen 
egenkapital 
115 872 254 

32 098 291 
-2 000 000 

-16 000 000 

129 970 545 

2016 

971 978 

27 57 
- 784 

-2 51 773 

0 

0 

0 

1 9 382 

1 208 828 

2016 

2,30 

3 ,20 % 

2 ,75 Ya 

2,50 D 

1, 73 °/c 

31.12 .2016 

10 35 707 

8 21 6 82 

-2 138 22 5 

-3 01 , 90 

-2 439 71 5 

0 

885 7 1 

0 

- 1 553 97,4 

31.12.2016 

2,30 % 

4 ,00 % 

2 ,50 °/4 

2 ,25 D/4 

1,48 % 

SUM 
115 872 254 
32 098 291 
-2 000 000 

-16 000 000 

129 970 545 

2017 

682 485 

236 19 1 

S 31 

-3 0 0 7 

0 

0 

0 

89 2 5 

722 . 188 

2017 

2,30 % 

,00 % 

2, 50 D/4 

2 ,2 5 % 

1, 8 °/4 

31.12.2017 

11 8-44 2 1 7 

9 697 67 

-2 1 6 7 50 

-302 692 

-2 44 9 441 

0 

1 080 122 

0 

- 1 369 319 

31.12.2017 

2,40 % 

4,10 % 

2, 50 % 

2,25 % 

1,48 % 
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Til kommunestyret i Sandefjord kommune 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet 

Konklusjon 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Rådmannen 
Styret 

Vi har revidert særregnskapet for Sandefjord Bredbånd KF som viser et overskudd på kr 32 098 291. 

Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap, og kontantstrøm-oppstilling 

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 

viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 

rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sandefjord Bredbånd KF per 31. desember 2017, og av 

dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap 

og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlagfor konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er 

uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig biformasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets 
årsberetning, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen . Vår uttalelse om revisjonen 
av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser 
i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 
fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten 
Org.nr: 987 582 847 MVA 
Telefon: 33 07 13 00 

post@vestfoldkommunerevisjon.no 
www.vestfoldkommunerevisjon.no 



190

Vestfold kommunerevisjon 2 av2 

kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foretakets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for særregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet for 2016 som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 
en revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om særbudsjett 
Basert på vår revisjon av særregnskapet for Sandefjord Bredbånd KF som beskrevet ovenfor, mener vi 
at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med 
budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av særregnskapet for Sandefjord Bredbånd KF som beskrevet ovenfor, mener vi 
at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente 
med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av særregnskapet for Sandefjord Bredbånd KF som beskrevet ovenfor, og 
kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag 
(ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Horten, 27. mars 2018 
Vestfold kommunerevisjon 

dinn~~l_ 
Linn Karlsvik 
Statsautorisert revisor 
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