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SAMMENDRAG 

Årsberetningen er en del av rådmannens rapportering til kommunestyret. Årsregnskapet viser 
økonomiske oversikter og noter knyttet til driftsregnskapet, investeringsregnskapet og 
balanseregnskapet. Årsberetningen er ment å gi ytterligere opplysninger om forhold som er 
viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og utvikling, samt andre forhold av 
vesentlig betydning for kommunen. 

Gjennom 2020 er situasjonen globalt, nasjonalt og lokalt vesentlig endret som følge av covid-
19-utbruddet. Det er iverksatt betydelige tiltak for å bremse smitten og det er brukt store
midler for å bøte på de økonomiske konsekvensene. Dette er omtalt i neste kapittel.

I dette sammendraget kommenteres regnskapet for 2020 på et overordnet, finansielt nivå. For 
mer detaljerte kommentarer til regnskapet vises til øvrige deler av årsberetningen. 

Kommune har i sitt økonomireglement fem mål for utviklingen av kommunens økonomi: 

1 Kommunalområdenes netto driftsutgifter skal ikke være større enn frie inntekter (skatt og 
rammetilskudd). 

 Regnskapet viser: Positiv margin i 2020 på 116 mill. kr. 
2 Kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere investeringer. 

Regnskapet viser: Intet brukt til drift i 2020. 
3 Ordinære investeringer kan lånefinansieres med maksimalt 50 %. 
 Regnskapet viser: Lånegrad er i 2020 på 33 %. 
4 Netto driftsresultat skal utgjøre minst 1,75 % av sum driftsinntekter. 
 Regnskapet viser: Resultatet utgjør 4,5 %. 
5 Saldo for disposisjons- og kapitalfondet skal ved utløpet av økonomiplanperioden ikke 

være lavere enn 15 mill. kr. 
Regnskapet viser: Saldo 31.12.2020 på 329 mill. kr. 45 mill. kr mer enn forutsatt i vedtatt 
økonomiplan for 2021-2024. 

Full måloppnåelse og økt saldo på disposisjons- og kapitalfondet ved årets utgang, tilsier 
isolert sett at kommunen økonomiske stilling er bedre enn forutsatt og lagt til grunn i vedtatt 
handlings- og økonomiplan for 2021-2024. 

Hvert av målene er kommentert ytterligere i etterfølgende del av sammendraget. 

Koronapandemien og kommunens regnskap 2020 

Ved regnskapsgjennomgangene etter 1. og 2. tertial har rådmannen rapportert om kommunens 
økte kostnader/reduserte inntekter og kompensasjoner gitt til dekning av dette. Staten har bl.a. 
bidratt gjennom økt rammetilskudd, ulike øremerkede tilskudd og midlertidig redusert 
arbeidsgiveravgift.  

Det er ikke mulig å sette opp et eksakt regnskap som viser pandemiens effekt på kommunens 
økonomi. Bildet er uoversiktlig og mange forhold er vanskelige å gi anslag for. I tillegg har 
arbeidsoppgavene for mange blitt endret ved at håndtering av koronasituasjonen har ført til at 
andre prioriterte oppgaver har blitt satt på vent eller ikke blitt utført. I mange tilfeller har 
omdisponering av personellressursene funnet sted uten at det er satt inn nye ressurser som 
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utløser et økt finansieringsbehov. Det er etablert koding ved regnskapsføringer av kostnader 
som oppstår som følge av pandemien, men det er i liten grad gjort omposteringer i lønns-
regnskapet. I tillegg er bortfall av inntekter vanskeligere å identifisere. Med dette som 
utgangspunkt har rådmannen satt opp et forenklet koronaregnskap for 2020: 

Tabell 1 

Via rammetilskuddet og øremerkede tilskudd har staten tilført kommunene i alt 11,8 mrd. kr, 
fordelt med hhv. 8,0 mrd. kr og 3,8 mrd. kr. Av dette har kommunen mottatt 87,1 mill. kr via 
rammetilskuddet og 39,1 mill. kr via øremerkede tilskudd, samlet 126,2 mill. kr. Det økte 
rammetilskuddet er spesifisert sammen med omtalen av rammetilskuddet. De øremerkede 
tilskuddene består av elleve ulike tilskudd, der vedlikeholdstilskudd til stimulering av bygge- 
og anleggsbransjen er på 30,3 mill. kr og tilskudd til kommunale næringsfond på 3,2 mill. kr.  

Satsen for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 ble redusert fra 14,1 % til 10,1 %. Den 
direkte effekten medførte en reduksjon i utgiftene på om lag 20 mill. kr. I tabellen er det gjort 
fradrag på om lag 4 mill. kr for anslått effekt på tilskudd til ressurskrevende tjenester og for 
selvkostområdene1. 

Rammen for årets lønnsoppgjør ble redusert fra et opprinnelig anslag på 3,6 % til 1,7 %. Dette 
har medført at kostnadene knyttet til lønnsveksten ble om lag 54 mill. kr lavere enn forutsatt. I 
tabellen er hele utgiftsreduksjonen tatt inn i koronaregnskapet. 

Landets skatteinntekter ble 3,4 mrd. kr (2,0 %) lavere enn lagt til grunn i opprinnelig vedtatt 
statsbudsjett for 2020. Dersom skattereduksjonen, som den reduserte lønnsveksten, tilskrives 
pandemien, tilsier dette at kommunens reduksjon i skatteinntektene utgjør 38 mill. kr når også 
konsekvensene for rammetilskuddets inntektsutjevning er tatt med. Kommunens skatteinn-
tekter ble 1,1 % høyere enn forutsatt i opprinnelig vedtatt budsjett, og skatteinntekten per 
innbygger i forhold til landsgjennomsnittet endte på 88,8 % mot 86,1 % i opprinnelig vedtatt 
budsjett. Beregnet reduksjon i kommunens skatteinntekter forutsetter da at kommunens 
prosentvise vekst i skatt per innbygger i forhold til landsgjennomsnittet ville funnet sted også 
uten pandemien. 

For hvert kommunalområde er det gjort anslag over netto økte kostnader/reduserte inntekter i 
2020. Disse er spesifisert per kommunalområde i kommentardelen. Anslagene er basert både 
på registrerte og anslåtte beløp. Anslagene viser utgifter utover øremerkede statstilskudd. Det 

1 Reduserte kostnader innenfor selvkostområdene virker nøytral på kommuneøkonomien, men vil komme 
innbyggerne til gode i form av reduserte gebyrer. 

Forenklet koronaregnskap 2020

(beløp i mill. kr)   (inntekter (-), utgifter (+)

Økt rammetilskudd -87,1

Øremerkede tilskudd -39,1

Sum statlige tilskudd -126,2

Redusert arbeidsgiveravgift for 2 md. (netto) -16,0

Reduserte lønnsutgifter -54,0

Anslag over reduserte skatteinntekter (etter innt.utjevning) 38,0

Anslag over netto merutgifter i kommunalområdene 101,0

Bevilget til stimulering av bygge- og anleggsbransjen 38,8

Anslag netto merinntekter (ekskl. finansposter) -18,4
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er stor usikkerhet knyttet til anslag for bortfall av inntekter. 

Kommunestyret bevilget 38,8 mill. kr til ulike tiltak for å stimulere bygge- og anleggs-
bransjen2. Tiltakene besto både av nye prosjekter og fremskyting av prosjekter forutsatt for 
2021 i økonomiplanen for 2020-2023. 

Det forenklede koronaregnskapet for 2020 antyder at kommunen har hatt netto merinntekter 
knyttet til pandemien på 18 mill. kr. Det er da ikke gjort anslag for pandemiens effekter på 
finanspostene. Det er heller ikke regnet på konsekvenser av endringene i, utsettelser av eller 
bortfall av kommunale tjenester for barn og unge, eldre eller andre, verken for kommunen og 
dens ansatte eller tjenestemottakerne. Det er imidlertid liten tvil om at pandemien vil ha stor 
innvirkning for svært mange over en lang tid, og dermed også på kommunens økonomi. 

DRIFTSREGNSKAPET 

Tabell 2 viser en forenklet utgave av «Bevilgningsoversikt - drift». Komplett oppstilling 
inngår i de obligatoriske oversiktene i årsregnskapet. 

Tabell 2

Sum generelle driftsinntekter 

Rammetilskuddet ble 23,9 mill. kr (1,3 %) lavere enn budsjettert. Mindreinntekten på 
rammetilskuddet er for det meste knyttet til inntektsutjevningen som følge av høyere skatte-
inntekter enn budsjettert. 

Skatteinngangen var 28,3 mill. kr (1,6 %) høyere enn budsjettert. Landets skatteinntekter ble 
0,4 % lavere enn Finansdepartementet anslo da statsbudsjettet for 2021 ble lagt fram i oktober 
2020. Sandefjords skatteinntekter per innbygger utgjorde 88,8 % av landsgjennomsnittet. 

2 Kommunestyresak 21 og 39. 

Bevilgningsoversikt – drift

(beløp i mill. kr)   (inntekter (-), utgifter (+) Regnskap Budsjett Avvik

Rammetilskudd -1 833,1 -1 857,0 -23,9

Inntekts- og formuesskatt -1 781,3 -1 753,0 28,3

Andre generelle driftsinntekter -11,3 -10,7 0,6

Sum generelle driftsinntekter -3 625,7 -3 620,7 5,1

Sum bevilgninger drift, netto 3 440,0 3 650,3 210,3

Avskrivninger 175,5 0,0 -175,5

Brutto driftsresultat -10,2 29,6 39,8

Netto finansutgifter -37,4 -10,3 27,1

Motpost avskrivninger -175,5 0,0 175,5

Netto driftsresultat -223,1 19,4 242,5

Overføring til investering 153,0 325,9 172,9

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 0,0 -92,2 -92,2

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 146,0 -177,2 -323,2

Tidligere års merinntekt -75,9 -75,9 0,0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres. 223,1 -19,4 -242,5
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Sandefjord kommunes frie inntekter per innbygger ligger på om lag 95 % av landsgjennom-

snittet. 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. 

Andre generelle driftsinntekter gjelder rentekompensasjonsordninger. Merinntekten skyldes at 

kommunen har fått kompensasjon basert på en høyere rentesats enn budsjettert. 

Sum bevilgninger drift, netto 

Netto ramme for kommunalområdene består av «Sum bevilgninger drift, netto», deler av netto 

avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond og disposisjonsfond og deler av overføringene 

til investering som vist i «Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde». Oversikten 

inngår i årsregnskapets obligatoriske oversikter, og den viser et positivt budsjettavvik for 

kommunalområdene på 32,8 mill. kr. Dette avviket består av 210,3 mill. kr som avvik for 

«Sum bevilgninger drift, netto» og netto merutgifter knyttet til fondsposter og overføring til 

investeringer på 177,5 mill. kr (inngår i sum disponeringer av netto driftsresultat). 

Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat er på 10 mill. kr. Dette er 40 mill. kr høyere enn budsjettert, eller 215 

mill. kr høyere når det hensyntas at avskrivninger ikke blir budsjettert. Ettersom kommunen 

ikke budsjetterer avskrivningene og nettorammene for kommunalområdene inkluderer 

fondsposter og overføringer til investeringer, er verken budsjettert brutto driftsresultat eller et 

eventuelt avvik knyttet til dette resultatet interessante størrelser. 

Netto finansutgifter/-inntekter 

Finanspostene for 2020 viser en netto inntekt i 2020 på 37,4 mill. kr og består av følgende: 

Tabell 3 

Netto finansinntekter er 27,1 mill. kr høyere enn budsjettert. Av merinntekten er 25,5 mill. kr 

avkastning på kraftfondet. 

Kraftfondet ga i 2020 en avkastning på 58,7 mill. kr. Dette var 25,5 mill. kr mer enn bud-

sjettert. I tråd med kommunens økonomireglement, er kraftfondets avkastning utover budsjett, 

tilført kraftfondets bufferfond (gjelder inntil målet for bufferfondets størrelse er nådd). 

Netto finansutgifter

(beløp i mill. kr)   (inntekter (-), utgifter (+) Regnskap Budsjett Avvik

Avkastning fra kommunens likviditet -14,3 -12,4 1,9

Renter av fond som tilføres fond -0,6 -0,1 0,4

Avkastning fra kraftfondet -58,7 -33,2 25,5

Mottatte renter av formidlingslån -7,0 -6,8 0,2

Andre renteinntekter -0,1 -0,2 0,0

Utbytte -30,5 -30,5 0,0

Sum finansinntekter -111,2 -83,2 28,0

Renter på kommunens lån 13,6 12,8 -0,7

Renter på formidlingslån 7,1 6,9 -0,2

Ordinære avdrag på gamle lån 53,2 53,2 0,0

Sum finansutgifter 73,8 72,9 -0,9

Netto finansutgifter/-inntekter -37,4 -10,3 27,1
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Kraftfondets hovedstol er på 1.206,8 mill. kr. Bufferfondet er etter tilførsel fra kraftfondets 
avkastning i 2020, økt med 25,5 mill. kr fra 80,5 mill. kr til 106,0 mill. kr. Målet for 
bufferfondets størrelse, med en aksjeandel på 35 % for kraftfondets plasseringer, er foreløpig 
anslått til om lag 150 mill. kr. 

Kommunens økonomiske mål nr. 2 sier at kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere 
investeringer. Dette målet tilsier at beløpet som blir overført til investeringsregnskapet (153,0 
mill. kr), fratrukket andelen som brukes av disposisjonsfondet (14,6 mill. kr), skal være større 
enn kraftfondets avkastning. Mål nr. 2 er dermed oppnådd. 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat i 2020 er på 223 mill. kr. Sum driftsinntekter utgjør 4.942 mill. kr3. Netto 
driftsresultat utgjør dermed 4,5 % av sum driftsinntekter. Kommunens økonomiske mål nr. 4 
sier at netto driftsresultat minst skal utgjøre 1,75 %. 

Netto driftsresultat er 242,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Av dette er 210,3 mill. kr knyttet til 
nettobevilgningene til kommunalområdene som har disponert netto 177,5 mill. kr til fond og 
særskilt finansiering av mindre investeringer. Resterende 32,8 mill. kr utgjør kommunal-
områdenes bidrag til årets mindreforbruk. 

Som følge av at bevilgningene til kommunalområdene inkluderer avsetninger til og bruk av 
fond og overføringer til investeringer, vil det hvert år kunne forventes relativt store avvik 
mellom netto driftsresultat i det regulerte budsjettet og det avlagte regnskapet. 

Disponeringer av netto driftsresultat 

Disponeringer av netto driftsresultat som vist i tabell 2, er spesifisert i tabell 4: 

3 Se «Økonomisk oversikt etter art - drift» som inngår i årsregnskapets obligatoriske oversikter. 
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Tabell 4 

Spesifikasjonen i tabell 4 er gruppert i tabell 5 er for å gi en bedre oversikt: 

Tabell 5 

Det meste av beløpene som inngår i nettorammen for kommunalområdene, gjelder etterslep 
på diverse tiltak og overførte beløp til særskilt finansiering av diverse mindre tiltak. Etter-
slepet vises i tabell 4 som «avsatt til bruk neste år» (er kommentert under hvert enkelt 
kommunalområde) og «avsatte statstilskudd til bruk neste år», med bruk av tilsvarende 
avsetninger fra forrige år. Overførte beløp fra kommunalområdene til investering gjelder i 
hovedsak finansiering av egenkapitalinnskudd i pensjonskasser og bruk av havnefond til 

Disponering av netto driftsresultat

(beløp i mill. kr)   (inntekter (-), utgifter (+) Regnskap Budsjett Avvik

 K.omr.: Overført til investering (særskilt finansiering) 38,7 37,2 -1,5

 Overført til investering (generell finansiering) 114,3 288,7 174,3

Overføring til investering 153,0 325,9 172,9

 K.omr.: Bruk av gaver avs. forrige år -4,1 -4,1 0,0

 K.omr.: Avs. gaver til bruk neste år 4,5 0,0 -4,5

 K.omr.: Bruk av statstilskudd avs. forrige år -61,4 -61,4 0,0

 K.omr.: Avs. statstilskudd til bruk neste år 69,2 0,0 -69,2

 K.omr.: Bruk av andre bundne fond -15,0 -26,8 -11,8

 K.omr.: Andre avs. til bundne fond 6,3 0,1 -6,3

 Avs. renter av fond til fond 0,5 0,1 -0,4

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 0,0 -92,2 -92,2

 K.omr.: Avs. til spesielle formål 10,2 0,8 -9,4

 K.omr.: Bruk av fond til spesielle formål -11,3 -12,9 -1,6

 K.omr.: Avs. til bruk neste år 73,3 0,0 -73,3

 K.omr.: Bruk av avs. fra forrige år -52,2 -52,2 0,0

 Avs. renter av fond til fond 0,1 0,0 0,0

 Avs. til kraftfondets bufferfond 25,5 0,0 -25,5

 Avs. mindreforbruk regnskap 2019 til disp.fondet 75,9 75,9 0,0

 Avs. mindreforbruk etter strykninger til disp.fondet 46,2 0,0 -46,2

 Bruk av disp.fondet til finansiering av investeringer -21,7 -188,9 -167,2

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 146,0 -177,2 -323,2

Tidligere års mindreforbruk -75,9 -75,9 0,0

Sum disponering av netto driftsresultat 223,1 -19,4 -242,5

Disponering av netto driftsresultat - gruppert

(beløp i mill. kr)   (inntekter (-), utgifter (+) Regnskap Budsjett Avvik

Inngår i nettorammen for kommunalområdene 58,2 -119,3 -177,5

Avs. renter av fond til fond 0,6 0,1 -0,5

Avs. kraftfondets bufferfond 25,5 0,0 -25,5

Bruk av mindreforbruk regnskap 2019 og avs. til disp.fondet 0,0 0,0 0,0

Overført til investeringer (generell finansiering) 114,3 288,7 174,3

Bruk av disp.fondet til finansiering av investeringer -21,7 -188,9 -167,2

Årets mindreforbruk 46,2 0,0 -46,2

Sum disponering av netto driftsresultat 223,1 -19,4 -242,5
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finansiering av havneinvesteringer. 

Investeringsprosjektene har et samlet mindreforbruk i 2020 på 174,3 mill. kr. Av dette er 7,1 

mill. kr regnskapsmessig innsparing, mens 167,2 mill. kr er etterslep som må finansieres i 

2021. Det er derfor overført 174,3 mill. kr mindre enn budsjettert og brukt 167,2 mill. kr 

mindre av fond til finansiering av investeringer som sikrer etterslepet finansiering i 2021. 

Årets mindreforbruk (samlet budsjettavvik) for 2020 er på 46,2 mill. kr. Beløpet er i tråd med 

de nye regnskapsreglene satt av til disposisjonsfondet4. Mindreforbruket består av bidrag på 

5,1 mill. kr fra de generelle driftsinntektene (4,5 mill. kr fra skatt og rammetilskudd), 38,2 

mill. kr fra kommunalområdenes netto mindreforbruk, 7,1 mill. kr fra innsparinger på 

investeringer mens øvrige finansposter og avsetninger viser en netto merutgift på 4,2 mill. kr. 

Netto ramme for kommunalområdene 

Netto ramme for kommunalområdene som vises i neste tabell er et sammendrag av oversikten 

som inngår i årsregnskapets obligatoriske oversikter.  

Tabell 6 

Kommunalområdene rammer utgjør om lag 3,5 mrd. kr. Regnskapet viser at det er brukt 32,8 

mill. kr, eller 0,9 %, mindre enn budsjettert. Avvikene er kommentert i kommentarene per 

kommunalområde. 

Kommunalområdene for kunnskap, barn og unge (KBU) og helse, sosial og omsorg (HSO) 

disponerer til sammen 84 % av kommunalområdenes netto driftsutgifter. 

Det første av kommunens økonomiske mål sier at kommunalområdenes netto driftsutgifter 

ikke skal være større enn frie inntekter (skatt og rammetilskudd). I 2020 var de frie inntektene 

3.614 mill. kr, mens kommunalområdenes nettorammer på 3.498 mill. kr er 116 mill. kr 

lavere enn de frie inntektene. Kommunens drift i 2020 var dermed i tråd med målet. 

4 Budsjettavviket vises som sluttlinjen i «Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner» som 

inngår i de obligatoriske oversiktene i årsregnskapet. 

Bevilgningsoversikt – drift per kommunalområde

(beløp i mill. kr)   (inntekter (-), utgifter (+) Regnskap Budsjett Avvik

Sum bevilgninger drift, netto 3 440,0 3 650,3 210,3

Sum overføring til investering 38,7 37,2 -1,5

Sum netto avsetn. til eller bruk av bundne driftsfond -0,5 -92,3 -91,8

Sum netto avsetn. til eller bruk av disposisjonsfond 20,0 -64,2 -84,3

Netto ramme for kommunalområdene 3 498,2 3 531,0 32,8

Fordelt på:

Sentraladministrasjonen 183,0 190,2 7,2

Kunnskap, barn og unge 1 495,3 1 496,0 0,7

Helse, sosial og omsorg 1 449,1 1 454,8 5,7

Kultur, idrett og fritid 126,7 131,2 4,5

Miljø- og plansaker 244,1 243,5 -0,6

Tilleggsbevilgninger 0,0 15,4 15,4

Netto ramme for kommunalområdene 3 498,2 3 531,0 32,8
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Selvkostområdene 

Kommunale gebyrer og andre inntekter knyttet til vann, avløp, renovasjon, septik og feiing 

(VARSF) utgjorde 255 mill. kr i 2020 og er blant kommunens største inntektsposter. 

Inntektene føres på kommunalområdet for miljø- og plansaker. Kommunen kan ikke kreve inn 

mer enn selvkost. Selvkost består av løpende driftsutgifter (direkte kostnader), administrasjon 

for virksomheten (indirekte kostnader) samt kapitalkostnader knyttet til investeringer i 

anleggsmidler. Dette utgjør avgiftsgrunnlaget. Inntekter utover avgiftsgrunnlaget blir avsatt til 

bundne fond for senere anvendelse, mens lavere inntekter enn avgiftsgrunnlaget finansieres 

ved å bruke av tidligere avsatte midler fra selvkostområdene. 

Tabell 7 viser samlede inntekter og utgifter knyttet til selvkosttjenestene for VARSF i 2020 

(disse og øvrige selvkosttjenester er spesifisert hver for seg i regnskapets note nr. 12): 

Tabell 7 

Tabellen viser at kommunens inntekter på 255,0 mill. kr var 3,5 mill. kr høyere (1,4 %) enn 

selvkostgrunnlaget (kostnadene). Netto er selvkostfondene økt med 4,5 mill. kr i 2020, etter 

tilførsel av renter og gevinst på salg av anleggsmiddel og nedskrivning av tidligere under-

skudd. Selvkostfondenes saldo ved utgangen av 2020 utgjør 33 % inntektene samme år. 

INVESTERINGSREGNSKAP 

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

Sandefjord havnevesen og diverse kapitalformål. Her kommenteres kun rammeområdet for 

investeringsprosjektene. 

Tabell 8 

Selvkostområdene VARSF

(beløp i mill. kr)   (inntekter (-), utgifter (+) Avregning

Brukerbetalinger/salgsinntekt -255,0

Direkte kostnader 214,9

Indirekte kostnader 5,7

Netto kapitalkostnader 30,9

Inntekt fratrukket selvkostgrunnlaget -3,5

Selvkostandel 101,4 %

Avsatt til (+) / bruk av (-) bundne selvkostfond 4,5

Selvkostfondenes saldo 31.12. 84,1

Investeringsprosjekter

(beløp i mill. kr)   (inntekter (-), utgifter (+)

Brutto investeringer (eks. mva.komp.) 457,1 570,5 113,5

Salg av eiendeler, refusjoner og tilskudd -137,2 -79,9 57,3

Bruk av investeringsfond -8,4 -8,0 0,4

Overf. fra driftsregnskapet (særskilt fin.) -3,1 -148,7 0,0 -87,9 3,1 60,9

Netto investeringer 308,3 482,7 174,3

Bruk av lånemidler -156,0 -156,0 0,0

Overført fra driftsregnskapet -114,3 -288,7 -174,3

Bruk av fond -38,0 -38,0 0,0

Sum generell finansiering. -308,3 -482,7 -174,3

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

Samlet har det oppstått et netto etterslep for investeringsprosjektene på 167,2 mill. kr (hvorav 

72,2 mill. kr gjelder ord. investeringer og 94,8 mill. kr gjelder selvkostområdene) mens 

avsluttede prosjekter og justeringer knyttet til selvkostprosjektene frigjør 7,1 mill. kr. Det er 

derfor overført 174,3 mill. kr mindre fra driftsregnskapet enn budsjettert. Etterslepet kan 

finansieres i budsjettet for 2021 ved utsatt bruk av fondsmidler. Netto etterslep inkluderer et 

merforbruk til utvidelsen av Nygård sykehjem på 24,8 mill. kr som forutsettes dekket ved å 

redusere bevilgningen gitt for 2021. 

Kommunens økonomiske mål nr. 3 sier at ordinære investeringer kan lånefinansieres med 

maksimalt 50 %. I kommentarene til investeringsregnskapet med tilhørende tabell, er 

ordinære investeringer adskilt fra investeringer i selvkostområdene som i sin helhet låne-

finansieres (81,0 mill. kr). Videre framkommer at netto ordinære investeringer utgjør 227,3 

mill. kr. Disse er lånefinansiert med 75,0 mill. kr, tilsvarende 33 %, dvs. innenfor målet på 

maksimalt 50 %. 

Etterslep på investeringer i selvkostområdene gir tilsvarende forskyvninger mellom lån til 

selvkostområdene og lån til ordinære investeringer. Slike forskyvninger vil påvirke 

lånegraden knyttet til de ordinære investeringene samme år, men jevnes ut året etter. 

Det vises til kommentarer til investeringsprosjektene der alle prosjektene er omtalt. 

BALANSEREGNSKAP 

Balanseregnskapet vises i egen oppstilling i de obligatoriske oversiktene i årsregnskapet. 

Kommunens langsiktige gjeld ekskl. pensjonsforpliktelsene, utgjør i alt 1.645 mrd. kr. Dette 

er 193 mill. kr med enn ved starten på året. Gjelden er fordelt som følger: 

Tabell 9 

Sertifikatlånene rulleres i markedet. Lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken er ordinære 

serielån og annuitetslån (Husbanken)5. 

5 Sandefjord Bredbånd KF er omgjort til aksjeselskap med virkning fra 1. januar 2020, og foretakets sertifikatlån 

på 34 mill. kr er ikke vist i Sandefjord kommunes gjeld per 31.12.2019. 

Kommunens lån
(beløp i mill. kr) Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Endringer 2020

Sertifikatlån 840,0 725,0 115,0

Lån i Kommunalbanken og KLP 339,0 351,2 -12,2

Lån til investeringer 1179,0 1076,2 102,8

 Herav: Lån til ordinære investeringer 569,3 525,9 43,4

Lån til selvkostområder 609,7 550,3 59,4

Innskudd til småbåthavner (havnevesenet) 3,5 3,4 0,1

Lån til investeringer inkl. innskudd til småbåthavner 1182,5 1079,6 102,9

Husbanklån til videre utlån (formidlingslån) 462,0 371,8 90,3

Kommunens samlede lånegjeld 1644,5 1451,4 193,1
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Det er i 2020 tatt opp lån til investeringer på 156 mill. kr. Det er betalt 52,3 mill. kr i avdrag. 

Lån til investeringer er dermed økt med 102,8 mill. kr, fra 1076,2 mill. kr til 1179,0 mill. kr.  

Investeringer i selvkostområdene lånefinansieres i sin helhet og avdras i takt med avskriv-

ningene. Lån til selvkostområdene svarer derfor til restverdiene på tilhørende investeringer, 

og veksten i lån til selvkostområdene svarer til årets investeringer (81,0 mill. kr) fratrukket 

avskrivningene (21,6 mill. kr). 

Det ble tatt opp 150 mill. kr som startlån i Husbanken for videre utlån til kommunens 

innbyggere. Det er betalt 59,7 mill. kr i avdrag slik at kommunens lån i Husbanken økte med 

90,3 mill. kr. Tabellen under viser status for formidlingslånene per 31. desember 2020: 

Tabell 10 

Kommunen er gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin andel av 

selskapenes gjeld. Gjelden betjenes av selskapene. Sandefjords andel av disse lånene utgjør 

samlet 290 mill. kr fordelt på Vestfold Vann IKS (255,7 mill. kr), IKA Kongsberg IKS 

(10,4 mill. kr), Vestfold krematorium IKS (15,7 mill. kr) og Vestfoldmuseene IKS (8,5 mill. 

kr). 

I tillegg til kommunens gjeldsansvar, har kommunen stilt garantier for andres lån (bolig-

stiftelser, borettslag, ikke-kommunale barnehager og idrettslag) på i alt 185 mill. kr. 

Saldo for disposisjonsfondet og kapitalfondet inngår i balanseregnskapets poster for hhv. 

"Disposisjonsfond" og "Ubundne investeringsfond". Kommunens mål nr. 5 sier at saldo for 

disposisjons- og kapitalfondet ved utløpet av økonomiplanperioden ikke skal være lavere enn 

15 mill. kr. Saldo for disse to fondene per 31.12.2020 var om lag 329 mill. kr, dvs. godt over 

målet. Dette er 45 mill. kr mer enn forutsatt i vedtatt økonomiplan for 2021-2024 og forklares 

i hovedsak av at mindreforbruket i 2020 på 46,2 mill. kr, i tråd med økonomiforskriften, 

allerede er tilført disposisjonsfondet.  

Formidlingslån
(beløp i mill. kr) Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Endringer 2020

Kommunens lån i Husbanken 462,0 371,8 90,3

Utlån til innbyggere -404,4 -360,5 -43,9

Netto gjeld 57,6 11,3 46,4

Herav til inndekking:

 Husbanklån som ikke er utlånt (ubrukte lån) -50,7 0,0 -50,7

 Fond til avdrag på kommunens lån (innfridde utlån) -7,0 -11,3 4,3

Netto 0,0 0,0 0,0
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SENTRALADMINISTRASJONEN (SA) 

Driftsregnskapet viser følgende tall for sentraladministrasjonen i 2020 (hele 1.000 kroner): 

Sentraladministrasjonen Budsjett Regnskap Avvik

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Rådmann 3 616 3 616 3 507 3 507 109 109

HR og utvikling 129 272 106 979 141 186 112 338 -11 914 -5 359

Økonomi og analyse 150 819 35 335 142 338 27 647 8 481 7 688

Sentraladm. ekskl. pensjon 283 707 145 930 287 031 143 492 -3 324 2 438

Pensjon (felles) 44 271 44 271 39 471 39 471 4 800 4 800

Sum sentraladministrasjonen 327 978 190 201 326 502 182 963 1 476 7 238

Netto avvik på 7,2 mill. kr utgjør 3,8 % av budsjettert netto utgift. Av dette netto avviket er 

 4,8 mill. kr knyttet til pensjon og 
 2,4 mill. kr til sentraladministrasjonens øvrige seksjoner. 

Avvikskommentarer er hovedsakelig lagt inn under det enkelte hovedkostnadssted. 

Konsekvenser av korona-situasjonen  

Tiltak   (tall i hele 1.000 kr) Regnskap

Testing og testkapasitet (inkl lokale teststasjoner/lager) 526

Karantenehotell; Isolasjon og karantene 909

IKT/Kommunikasjon 466

Merutgifter lønn 71

Div. merutgifter korona/beredskapsplasser mv 106

Sum 2 078

Kostnader til testing, teststasjoner og regionalt lager har en kostnad på 526.000 kr. Vi har 
mottatt 300.000 kr i rammetilskuddet som del av skjønnstilskuddet for 2020 til å dekke 
kostnadene til regionalt lager for smittevernsutstyr. 

Ekstraordinære tiltak som transport av reisende som kommer med utenlandsfly, 
overnattingsutgifter til personer som er pålagt karantene/isolasjon/retur eller skal reise videre, 
ble budsjettert med 900.000 kr; kostnadene kom på 909.000 kr. 

Innkjøp av mer IKT-utstyr til bl.a. hjemmekontor og merarbeid i forbindelse med informasjon 
til innbyggere, annonser, etc. har også vært betydelige og kostnaden for det ble 466.000 kr. 

Diverse utgifter til lønn og annet beløper seg totalt til 177.000 kr, men kostnadene er mye 
høyere enn dette. Seksjonene har håndtert store deler av det ved omdisponering av ansatte. 
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KOMMENTARER PER SEKSJON 

RÅDMANN 

Ansvarsområdet dekker rådmannen og diverse administrative oppgaver som er tillagt 
rådmannen.  

Netto avvik for seksjonen utgjør 3 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

Rådmannen, felles 

Ansvarsområdet dekker primært lønnsmidler, drift av rådmannens administrasjon og midler 
til rådmannens disposisjon.  

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Rådmannen, felles 3 282 -103

Rådmannen, administrasjon 114 51

Til rådmannens disposisjon 220 161

Sum 3 616 109

HR OG UTVIKLING 

Området er delt i fire seksjoner, kommuneadvokaten, organisasjon og HR, IKT og 
næringsutvikling, kommunikasjon og politisk sekretariat.  

HR og utvikling          (i hele 1.000 kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Kommualområde HR og utvikling 1 030 1 030 994 994 36 36

Adm. næringsutvikling, 

kommunikasjon og politisk sekretariat 34 274 25 023 39 971 30 438 -5 697 -5 415

Adm. organisasjon og HR 43 109 37 092 42 032 35 266 1 077 1 826

Adm. seksjon IKT 47 643 40 618 52 826 40 277 -5 183 341

Kommuneadvokaten 3 216 3 216 5 363 5 363 -2 147 -2 147

Sum 129 272 106 979 141 186 112 338 -11 914 -5 359

Netto avvik for seksjonen utgjør 5 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

Seksjon HR og utvikling 

Seksjonen omfatter lønnsmidler til kommunalsjef samt fellesutgifter i kommunalområdet. 

Seksjon næringsutvikling, kommunikasjon og politisk sekretariat 

Seksjonen omfatter næringsutvikling, kommunikasjon (internt og eksternt) samt politisk 
sekretariat, med lønnsmidler, driftsmidler og prosjektutgifter. 
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Virksomhetsområde    (i hele 1.000 kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Adm. næringsutvikling, 

kommunikasjon og politisk sekretariat 8 845 3 712 15 958 10 770 -7 113 -7 058

Næringslivskoordinator 931 931 893 893 38 38

Sandefjord næringsforum 453 327 453 327 0 0

Start Vestfold 1 560 1 695 -135 0

Etableringsprogrammet Start 155 155 163 163 -8 -8

Kommunikasjon 2 235 2 235 2 326 2 225 -91 10

Adm. Politisk sekretariat 3 047 3 047 2 990 2 966 57 81

TV-aksjon 174 174 170 170 4 4

Kommunestyret 4 581 4 581 4 295 4 295 286 286

Frikjøpsordningen 268 268 5 5 263 263

Til ordførers disposisjon 38 38 38 38 0 0

Formannskapet 4 309 1 909 4 111 1 711 198 198

Administrasjonsutvalget 386 386 327 327 59 59

Andre råd og utvalg 168 168 164 164 4 4

KBU politisk utvalg 1 002 1 002 953 953 49 49

HSO politisk utvalg 1 002 1 002 970 970 32 32

KIF politisk utvalg 1 012 1 012 978 978 34 34

MP politisk utvalg 2 144 2 144 2 005 2 005 139 139

Eldrerådet 161 129 92 92 69 37

Råd til perosner med 

funksjonsnedsettelser 152 152 100 100 52 52

Ungdomsrådet 207 207 85 85 122 122

Kontrollutvalget 810 810 647 647 163 163

Støtte til politiske partier 425 425 357 357 68 68

Kommune- og stortingsvalg 209 209 197 197 12 12

Sum 34 274 25 023 39 971 30 438 -5 697 -5 415

Næringsutvikling har fått ansvaret for 2 tildelinger fra regjeringen i forbindelse med Covid-19 
krisepakker til næringslivet i Sandefjord. Disse midlene var 3,2 mill. kr og 7,22 mill. kr. Kun 
637.000 kr er utbetalt fra den første pakken. Tilskuddet på 7,22 mill. kr er inntektsført 
sammen med rammetilskuddet og framkommer derfor som ett merforbruk når det føres over 
til bundet fond for utbetaling i 2021. 

Kommunikasjon er i tråd med budsjettet. 

Politisk sekretariat med budsjettet for folkevalgte har en del mindreforbruk. Dette er i 
hovedsak knyttet til at det er gjennomført mange digital møter i løpet av 2020. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 2.400.000 kr avsatt i 2019 til ombygging og nyinnkjøp, bl.a. formannskapssal og
kommunestyresal

- 47.000 kr mindreforbruk Kommunikasjon til arbeidsplass og utstyr ny medarbeider
- 486.015 kr for å balansere Start Vestfold
- 97.000 kr for å balansere Sandefjord Næringsforum
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- 10.000 kr Eldrerådet til arrangementer

Følgende beløp er avsatt til bundne fond til bruk neste år: 

- 2.577.715 kr ubrukte midler Covid-19 krisepakke
- 7.220.000 kr ubrukte midler til Covid-19 krisepakke.

Personal og HR 

Virksomhetsområde    (i hele 1.000 kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Adm. organisasjon og HR 8 136 8 136 8 168 8 142 -32 -6

Hytte SkP 90 129 -39 0

Forsikring personell 1 525 1 397 1 540 1 327 -15 70

Forsikring gruppeliv 3 256 3 256 3 258 3 258 -2 -2

Opplæring 739 679 693 612 46 67

Bedriftshelsetjenesten mm. 2 273 2 273 1 929 1 918 344 355

Velferd 981 661 875 558 106 103

Kunstforeningen 206 -206 0

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorg. 7 654 6 064 7 666 5 986 -12 78

Lærlinger 12 147 8 318 10 694 7 337 1 453 981

Vernetjenesten 1 051 1 051 1 015 1 014 36 37

Tillitsvalgte 4 936 4 936 5 546 4 810 -610 126

Intern attføring 321 321 312 303 9 18

Sum 43 109 37 092 42 032 35 266 1 077 1 826

Mindreutgiftene må sees i sammenheng med covid-19 situasjonen. Mindreutgifter til felles 
opplæringstiltak og ledersamlinger som ikke har latt seg gjennomføre i 2020, aktivitet knyttet 
til bedriftshelsetjenesten som står på vent, lærlingeplasser som har stått ledige en stund i 2020 
samt merinntekter knyttet til tiltak for lærlinger. Det er heller ikke gjennomført arrangement 
for jubilantene i 2020. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 100.000 kr til seniorkurs som ikke er avviklet i 2020, men som kommer i stand så fort
situasjonen tillater det

- 249.000 kr tilskudd oppfølgingsmidler til Lærlinger

IKT 

Virksomhetsområde    (i hele 1.000 kr) Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Adm. seksjon IKT 30 947 28 684 34 815 28 345 -3 868 339

Reformstøtte IKT-prosjekter -355 -355 0 0

IKT-prosjekter 16 696 12 289 18 011 12 287 -1 315 2

Sum 47 643 40 618 52 826 40 277 -5 183 341

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 
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- 56.200 kr til dekning av kostnader TIDBANK
- 300.000 kr til Power BI
- 260.000 kr til drift av telefoniløsning
- 705.000 kr til prosjektet: Automatisering øk. sosialhjelp
- 3.395.000 kr til prosjektet Nytt serverrom 2020
- 1.196.000 kr til prosjektet: trådløst nett
- 1.921.000 kr til prosjektet: Vedlikehold kjernenett/infrastruktur
- 480.000 kr til prosjektet: Velferdsteknologi infrastruktur
- 33.000 kr til prosjektet: Opprusting 22 datarom/noderom i Sandefjord kommune
- 2.650.000 kr til prosjektet: Bredbåndsutbygging Vestre Kodal
- 25.000 kr til prosjektet: Program for Folkehelse
- 124.000 kr til prosjektet: Smartby
- 260.000 kr til prosjektet: Bredbånd Gravdal til Høyjord

Kommuneadvokaten 

Merforbruket skyldes i hovedsak en avsetning til fond på 2.000.000 kr fra sentral pott til 
rettsrådgivning og sakføring i pågående saker. Det resterende merforbruket skyldes økte 
lønnsutgifter, lisenser, inventar og utstyr. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 2.000.000 kr juridiske tjenester for rettsrådgivning og sakføring i pågående saker

ØKONOMI OG ANALYSE 

Økonomi og analyse omfatter økonomisjef, seksjon for sentral økonomi og planlegging, 
regnskap, lønn og innkjøp inkludert VOIS. 

Økonomi og analyse Budsjett Regnskap Avvik

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

Økonomi og analyse 7 782 7 192 7 232 6 570 550 622

Økonomi og analyse, diverse 0 -14 977 0 -20 569 0 5 592

Sentral økonomi og planlegging 8 704 8 398 12 886 8 615 -4 182 -217

Regnskapsseksjonen 15 146 12 010 15 246 11 904 -100 106

Momskompensasjon 104 751 0 97 668 0 7 083 0

Lønningsseksjonen 12 864 11 479 13 726 11 249 -862 230

Skatteoppkreverseksjonen 8 499 7 661 8 158 6 524 341 1 137

Innkjøpsseksjonen og VOIS 8 050 3 572 7 990 3 354 60 218

Sum 165 796 35 335 162 906 27 647 2 890 7 688

Netto avvik utgjør 21,8 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

Økonomi og analyse 

Området dekker utgifter til økonomisjef, diverse fellesutgifter, varslingssekretariat og 
opplæringsbudsjett for økonomiseksjonen. 
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Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Adm. økonomiseksjonen 7 023 601

Varslingssekretariatet 50 4

Opplæring 119 16

Sum 7 192 622

Avviket er knyttet til diverse utgifter lisenser og mindreforbruk av honorarer og 
konsulenttjenester.   

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 300.000 kr til finansiering av videre arbeid med økonomisystemene
- 17.000 kr til velferdstiltak

Økonomi og analyse, diverse 

Virksomhetsområde  (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Endring 13. måned lønn 1 023 1 532

Redusert sats arbeidsgiveravgift -16 000 4 059

Sum -14 977 5 592

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. 

Veksten i 13. måned lønn (variabel lønn for desember 2020 som utbetales i 2021) var i 2020 
budsjettert med 1.023.000 kr inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. Avsetningen vil kunne variere 
fra år til år, og for 2020 viser den reelle etterskuddslønnen at det avsatte beløpet i balansen er 
noe for høyt, slik at avsetningen kan reduseres med totalt 509.000 kr. Det innebærer en 
besparelse i forhold til budsjett på 1.532.000 kr. Totalt utgjør 13. md. lønn utbetalt i januar 2020 
30,4 mill. kr (ekskl. pensjon og AGA).  

I forbindelse med koronapandemien ble satsen for arbeidsgiveravgift redusert med 4 %-poeng 
i fire måneder i 2020. Dette var beregnet til å gi kommunen en total besparelse på 16 mill. kr 
som ble budsjettert på dette ansvaret. Den direkte konsekvensen av den reduserte satsen har gitt 
en besparelse på i overkant av 20 mill. kr. Som en motpost til dette er også refusjon for 
ressurskrevende tjenester redusert, og kostnader innenfor selvkostområdene (som balanseres 
mot bundne fond) er redusert. Dette føres på kommunalområdene for HSO og MP.  

Sentral økonomi og planlegging 

Seksjonen skal gi gode underlag for beslutninger som har økonomiske konsekvenser, samt 
oppfølging av kommunens økonomiske utvikling og de overordnede økonomiske 
rammebetingelsene. Seksjonen inkluderer også kommuneplan, folkehelsekoordinator og 
innhar også oppgavene rundt samfunnssikkerhet, beredskap og personvern. 
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Virksomhetsområde  (i hele 1.000. kr) Budsjettert 

netto utgift

Avvik

Sentral økonomi-og planleggingsseksjonen 4 078 40

Kommuneplan 1 229 -25

Folkehelse 991 191

Samfunnssikkerhet, beredskap og personvern 2 100 -423

Sum 8 398 -217

Avviket er knyttet til diverse Covid-19 utgifter.   

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 244.000 kr til implementering av Framsikt
- 19.000 kr til kommuneplanarbeid
- 60.000 kr støtte til smittevernslager – gjenværende midler

Følgende beløp er avsatt til bundne fond til bruk neste år: 

- 100.000 kr ubrukte midler prosjekt Aldersvennlige Sandefjord
- 49.000 kr ubrukte midler prosjekt folkehelse
- 90.000 kr ubrukte midler Trygge lokalsamfunn

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 produserer og følger opp kommunale regninger. I tillegg 
føres også regnskapet for Sandefjord kommunale Pensjonskasse, 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 3 849 59

Midtåsen AS 0 0

Enhet internkontroll, rapportering, regnskapsføring og 

oppfølging 3 146 -84

Enhet fakturabehandling, remittering og kasser 3 178 377

Enhet fakturering og innfordring 1 837 -259

Annet vedr. regnskap 0 13

Sum 12 010 106

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 350.000 kr til fjerndriftsavtale; bruk av konsulenter til opplæring
- 80.000 kr tidsforskyvning og etterslep arbeid/overtid
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Mva-utgifter og -kompensasjon, drift 

På dette hovedkostnadsstedet føres utgifter til kompensasjonsberettiget moms og refundert 
beløp for driftsbudsjettet. 

Lønningsseksjonen 

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

Lønningsseksjonen administrerer oppgaver som er nevnt ovenfor for tre selskap; Sandefjord 
kommune, Sandefjord kommunale Pensjonskasse og Sandefjord Bredbånd KF. 

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Lønningsseksjonen 2 402 -338

Enhet for rapportering og kontroll 4 493 625

Enhet for lønn og fravær 4 584 -57

Sum 11 479 230

Avviket skyldes mindreforbruk lønnskostnader grunnet høyt sykefravær og ikke innleide 
vikarer. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 1.300.000 kr til prosjekt digitalisering lønns- og personalmapper
- 300.000 kr til Visma kostnader inkludert Visma Suksess
- 300.000 kr tidsforskyvning og etterslep arbeid/overtid

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. 

Skatteoppkreverfunksjonen er overført til staten fra og med 1.11.2020. 

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Skatteoppkreverseksjonen -205 749

Skatteregnskap og personlig skatt 3 466 166

Kontroll og upersonlig skatt 4 400 222

Sum 7 661 1 137
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Det positive avviket er knyttet til refusjon sykelønn, lavere lisensutgifter og diverse 
inntekter/tilbakebetalinger i forbindelse med øverføring til staten.  

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 samt Høgskolen i Sørøst Norge og 
Fylkesmannen i Vestfold som avtalemedlemmer. Som en konsekvens av nytt fylke har 
Fylkesmannen meldt seg ut med virkning fra 1.1.2021. Fylkeskommunen gikk ut av 
samarbeidet pr. 1.1.2020. VOIS er organisert som et vertskommunesamarbeid i henhold til 
kommunelovens § 20-2 der Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS har et rådgivende 
styre som består av en representant fra alle kommunene. Sekretariatets utgifter finansieres ved 
overføringer fra medlemmene i samarbeidet (inkl. Sandefjord) samt gjennom 
samkjøpsproveny. Mer- eller mindreforbruk på slutten av året balanseres mot VOIS-fond.  

Virksomhetsområde (i hele 1.000. kr) Budsjettert netto 

utgift

Avvik

Innkjøpsseksjonen 3 572 218

Innkjøpssamarbeidet i Vestfold (VOIS) 0 0

Prosjekt miljø- og samfunnsansvar 0 0

Sum 3 572 218

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

- 204.000 kr settes av til prosjekt anskaffelse/implementering av KGV/KAV

PENSJON (felles) 

Kommunens ansatte er enten medlem i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP), 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP, for sykepleiere) eller i Statens Pensjonskasse (SPK, 
for pedagogisk personale). 

Deler av de samlede utgiftene til pensjonspremie utgjør en fast andel av de løpende (pensjons-
givende) lønnsutgiftene. Denne delen føres på samme kostnadssteder som tilhørende 
lønnsutgifter. Øvrige pensjonsutgifter føres på seksjon 19 Pensjon (felles). Disse 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 viser følgende: 
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Pensjon (felles) Budsjett Regnskap Avvik

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

P.premie til p.kasser (felles) 116 436 116 436 87 049 87 049 29 387 29 387

Bruk av premiefond -32 095 -32 095 -32 096 -32 096 1 1

Årets premieavvik -98 830 -98 830 -74 615 -74 615 -24 215 -24 215

Fordelt premieavvik fra tidl. år 37 040 37 040 37 037 37 037 3 3

Fordelt premie til div. kost.steder -1 684 -1 684 -1 279 -1 279 -405 -405

Div. kostn. knyttet til pensjon 23 404 23 404 23 375 23 375 29 29

Sum 44 271 44 271 39 471 39 471 4 800 4 800

Seksjon 19 Pensjon (felles) viser et positivt budsjettavvik på 4,8 mill. kr. Dette skyldes lavere 
utgifter til (felles) pensjonspremier på 29,4 mill. kr (primært pga. lavere lønnsvekst), lavere 
premieavvik på 24,2 mill. kr og lavere fordelt premie til diverse kostnadssteder på 0,4 mill. kr. 

Deler av eventuelle overskudd fra foregående regnskapsår i SkP og KLP stilles generelt sett 
til kommunens disposisjon via premiefond. Premiefond nyttes til delvis dekning av premie. I 
2020 er det brukt 32,1 mill. kr av premiefond (inkl. arbeidsgiveravgift) fordelt med 28,5 mill. 
kr i SkP og 3,6 mill. kr i KLP. Dette er som budsjettert. 

"Diverse kostnader knyttet til pensjon" består av egenkapitalinnskudd i Sandefjord 
kommunale Pensjonskasse (17,9 mill. kr) og Kommunal Landspensjonskasse (1,8 mill. kr) og 
diverse andre kostnader knyttet til pensjon (3,7 mill. kr til Overføringsavtalen, Pensjons-
kontoret, kommunal pensjon mm.). Dette er som budsjettert. 

Tabellen nedenfor viser samlet pensjonskostnad, innbetalt premie (samlet for kommunen), 
premieavvik og akkumulert premieavvik: 

Pensjonspremie, -kostnad og premieavvik

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

Sum netto pensjonskostnad 302,9 303,0 0,0

Sum innbalt premie 401,8 377,6 24,2

Sum årets premieavvik -98,8 -74,6 -24,2

Sum fordelt tidligere års premieavvik 37,0 37,0 0,0

Netto endring i likviditet / økt akkumulert premieavvik: -61,8 -37,6 -24,2

Akkumulert premieavvik per 31.12.2020 -193,1 -168,9 -24,2

Det kommunale regnskapet skal belastes med et jevnt nivå for pensjonskostnader 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 aktuar (ekspert i 
forsikringstekniske beregninger). Forskjellen mellom pensjonskostnaden og den betalte 
pensjonspremien (etter fradrag for bruk av premiefond), kalles premieavvik. Når årets 
innbetalte pensjonspremie er større/mindre enn pensjonskostnadene, inntekts-/utgiftsføres 
differansen som årets premieavvik. Dette premieavviket utgifts-/inntektsføres som fordelt 
premieavvik i de etterfølgende 7 årene. 

Innbetalt premie består av felles pensjonsutgifter fratrukket bruk av premiefond, premie 
knyttet til løpende lønn (ført på de ulike kommunalområdene), og ansattes andel (2 % av 
lønnen). 
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Innbetalt premie er 24,2 mill. kr lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Avviket består av: 
Lavere felles pensjonsutgifter 29,4 mill. kr 
Høyere premie knyttet til løpende lønn på kommunalområdene  -2,5 mill. kr 
Høyere premie fra ansattes andel  -2,7 mill. kr 

Ettersom pensjonskostnaden er som budsjettert, vil det positive avviket knyttet til innbetalt 
premie, resultere i et tilsvarende negativt avvik knyttet til premieavviket.  

Det negative avviket knyttet til årets premieavvik på 24,2 mill. kr vil redusere etterfølgende 
års budsjetterte utgifter til amortisering av premieavvik fra tidligere år med 1/7 per år de neste 
7 årene (om lag 3,5 mill. kr per år). 

Pr. 1.1.2020 hadde kommunen akkumulerte premieavvik fra tidligere år på i alt 131,3 mill. kr 
(inkl. arbeidsgiveravgift). Av dette er 37,0 mill. kr kostnadsført som fordelt premieavvik fra 
tidligere år, mens årets premieavvik utgjør -98,8 mill. kr. Etter dette utgjør det akkumulerte 
premieavviket ved utgangen av 2020 193,1 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift). 

Det akkumulerte premieavviket viser hvor mye kommunen over tid har innbetalt som 
pensjonspremie uten at dette foreløpig er kostnadsført i bevilgningsregnskapet. Det 
akkumulerte premieavviket er dekket ved å ”låne” av kommunens likviditet. Renten på dette 
”lånet” svarer til tapte renteinntekter fra likviditeten og avdrag belastes kommende års 
regnskaper i form av "fordelt premieavvik fra tidligere år".  
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  KUNNSKAP, BARN OG UNGE 

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2020 (hele 1.000-kroner): 

I 2020 ble det iverksatt en omorganisering av kommunalområdet som fikk et utvidet ansvar 
for alle i alderen 0 til 18 år. Formålet med omorganiseringen av kommunalområdet var å 
lykkes bedre med en sammenhengende og helhetlig tilnærming til barn og unge, som igjen vil 
føre til høyere kvalitet på tjenestene og bedre resultater. 

Det er tilnærmet budsjettbalanse for kommunalområdet i 2020, med et positivt avvik som 
utgjør 0,04 % av korrigert netto budsjett. 

Forskjellen mellom brutto- og nettoutgift gjelder hovedsakelig brukerbetalinger, 
sykepengerefusjoner, refusjoner fra andre kommuner og tilskudd fra staten. 

Avvikene er ellers kommentert under den enkelte seksjonen. 

I forbindelse med tertialsakene i 2020 ble det laget prognoser for forventede konsekvenser av 
covid-19, og kommunalområdet fikk kompensert merutgiftene i tråd med prognosene. 

I tabellen nedenfor vises en oppsummering av årets konsekvenser av covid-19. 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Adm. seksjon   12 659   11 785   12 685   11 779 -26 6

Oppvekst og helse   251 323   214 186   266 589   213 965 -15 266 221

Skoleseksjon   827 470   754 029   875 708   755 965 -48 238 -1 936

Barnehageseksjon   560 680 515 991   582 431 513 619 -21 751 2 372

Sum 1 652 132 1 495 991 1 737 413 1 495 328 -85 281 663

Avvik
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Det er noen små avvik sammenlignet med prognosene i 2. tertial, men hovedsakelig er det 
samsvar mellom prognose og endelig regnskap. 

KOMMENTARER PR. SEKSJON 

ADMINISTRASJONEN 

Området omfatter kommunalsjef for kunnskap, barn og unge med administrativ stab og 
myndighet/internkontroll. 

Seksjon/tiltak (Beløp i hele 1 000 kr) Netto utgift

Seksjon oppvekst og helse

Sykerefusjon 4 - 16 dg. -98

Manglende inntekt og kostnader utenlandsvaksine 800

Øvrige kostnader korona - bolig 406

Øvrige kostnader korona - fam/helse 794

Skoleseksjonen

Foreldrebetaling SFO 4 925

Besparelse skoleskyss -1 100

Leirskole (våre elever) 830

Leirskoler i Sandefjord, redusert inntekt 1 497

Økt bemanning kohorter 3 277

Tiltak sårbare barn 240

Øvrige kostnader ført på prosjekt for korona 1 343

Sykerefusjon 4 - 16 dg. -78

Barnehageseksjonen (Inkl. tilskudd private bhg.)

Tapt foreldrebetaling 12 700

Moderasjonsordninger kommunale -915

Moderasjonsordninger private -940

Tilbud i påsken 105

Sykerefusjon 4 - 16 dg., og sykerefusjoner for barn,-barnepass sykdom 

m/vedtak o/20dgr -711

Innsparing lønnsmidler Åpen bhg, omdisponering av ansatte -240

Økt bemanning kohorter, vikar m.m. 9 726

Styrket renhold fra desember 306

Øvrige kostnader ført på prosjekt for korona 1 272

Sum 34 139

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020

28



Administrasjon og myndighet/internkontroll 

Det er budsjettbalanse innenfor administrasjonen i 2020. 

Det er avsatt 265.000 kr til disposisjonsfond og 408.000 kr til bundet driftsfond. Dette gjelder 
restmidler til avslutningen av realfagsprosjektet, og til prosjekt «overgang barnehage skole».  

OPPVEKST OG HELSE 

Seksjonen omfatter administrasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, fysio- 
og ergoterapitjenester, jordmortjeneste, ungdomshelse og migrasjon, familiesentre, 
støttekontakter, brukerstyrt personlig assistanse, samt tilsyn og avlastning.  

Det er tilnærmet budsjettbalanse for den nye seksjonen i 2020. 

Oppvekst og helse felles 

Kostnadsstedet omfatter lønn til seksjonsleder og rådgiver i deler av året. 

Det er overført 150.000 kr til bundet driftsfond som gjelder ubrukte prosjektmidler grunnet 
sen oppstart. I tillegg er det overført 28.000 kr for etterbetaling av lønnsoppgjøret til 
sykepleierne. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste 

Regnskapet viser et netto mindreforbruk på 332.000 kr. Avviket er forårsaket av to årsaker. 
Den første at det er vanskelig å skaffe egnede vikarer raskt nok, og at det er vanskelig å knytte 
til seg stabile vikarer i midlertidige avtaler.   

Det er avsatt 0,2 mill. kr til disposisjonsfond.  Halve avsetningen gjelder kostnader til vikariat 
ledig fra august, hvor vikaren ikke kunne tiltre stillingen før desember 2020. Andre delen av 
avsetningen gjelder tiltak for å beholde spisskompetanse i virksomheten ved at to ansatte 

Budsjettert

netto utgift

Kommunalsjef OK           1 690 1 668 22

Administrasjon, felles stab           8 071 8 077 -6

Myndighet/internkontroll           2 024 2034 -10

Sum         11 785 11 779 6 

Virksomhetsområder  

(i hele 1.000-kroner)

Regnskapsført 

netto utgift

Avvik

Hovedkostnadssted

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

Oppvekst og helse felles          454          454          458          458 -4 -4

PP-tjensten   20 359   19 444   20 650   19 112 -291 332

Barnevern   100 026   85 148   102 923   85 200 -2 897 -52

Familie, helse og bolig   130 484   109 140   142 558   109 195 -12 074 -55

Sum Oppvekst og helse   251 323   214 186   266 589   213 965   (15 266)         221 

Budsjett Regnskap Avvik 
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gjennomgår videreutdanning på HSN (a-typisk kommunikasjon) ettersom tidligere ansatt med 
denne kompetansen har sluttet i stillingen. 

Barnevernet 

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder og stab, fellesutgifter, tiltak i 
hjemmet, tiltak utenfor hjemmet som omfatter blant annet godtgjørelser til fosterfamilier og 
beredskapshjem, kjøp av plasser på senter for foreldre og barn, og kjøp av institusjonsplasser. 
Det er i tillegg ca. 65 årsverk i fire avdelinger; småbarnsenhet, barneenhet, ungdomsenhet og 
omsorg og stab/tilsyn. 

Totalt sett går enheten i balanse, og avvikene skyldes manglende budsjettjustering mellom 
kostnadsstedene. 

 
* Økningen i antall bekymringsmeldinger kan forklares med at det har vært en endring i

hvordan meldinger skal registreres.

Avsatte midler 
Det er satt av til sammen 272 000 kroner til bundet fond til bruk i 2021. Dette er øremerkede 
statlige midler til kompetansetiltak i barnevernet. 

Familie, helse og bolig 

Familie, helse og bolig omfatter enhetene fra tidligere familie og helse: ressursenhet for vold i 
nære relasjoner, psykisk helse 0-18 år, fysio- og ergoterapitjenester 0-18 år, helsetjeneste for 
flyktninger, jordmortjeneste, smittevern, helsestasjonstjenester og skolehelsetjeneste. Enheten 
gir i tillegg tjenester til personer som har forskjellig grad av funksjonshemming som 
døgnavlastning i to avlastningsboliger, bemanning i private hjem (BPA), avlastning for 
pårørende, støttekontakt og tilsyn før og etter skoletid. 

Området er i budsjettbalanse i 2020. 

(i hele 1 000 kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon og tiltak i 

og utenfor hjemmet 64 708 52 443 67 043 51 678 -2 335 765

Enhetene 35 318 32 705 35 881 33 521 -563 -816

Sum 100 026 85 148 102 923 85 200 -2 897 -52

AvvikBudsjett Regnskap

Aktivitetstall- og indikatorer 2019 2020

Barn fra andre kommuner plassert i Sandefjord, med tilsynsansvar for Sandefjord 

kommune pr. 31.12.
112 104

Antall barn med hjelpetiltak gjennom året 329 365

Antall bekymringsmeldinger 807 1 262

Barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12. 16 11

Barn i fosterhjem pr. 31.12. * 106 100
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*Bassenggrupper og frisklivsgrupper ble i 2020 tilpasset relatert til koronasituasjonen.

Avsatte midler: 
Det er avsatt 3 393 000 kroner på bundet fond til bruk i 2021: 

- Av «tilskudd til styrking av helsestasjon- og skolehelse-tjenesten» er 1 391 000 kroner
ubrukt i 2020. Tilskuddsperioden varer ut til april 2021.

- 152 000 kroner knyttet til prosjektet «God start»; et tverretatlig samarbeid mellom
seksjon familie, helse og bolig, Sandefjord voksenopplæring og barnehageseksjonen.

- 19 000 kroner til «Flexid kurs».
- 75 000 kroner til prosjekt «Cervarix» (HPV vaksine)
- 14 000 kroner til «abortforebyggende tiltak».
- 29 000 kroner til «mestringskurs ungdom»
- 14 000 kroner til «fysisk aktivitet ungdomsskole»
- 4 000 kroner til «Trygge lokalsamfunn»
- Det var en del planlagt aktivitet i 2020 som ikke kunne bli gjennomført pga. Covid -

19. Det er til sammen overført 1 609 000 kroner til å gjennomføre aktiviteter i 2021.
- 7 000 kr i ubrukte gavemidler til 2021.

SKOLESEKSJONEN 

Skoleseksjonen omfatter skoleadministrasjonen, 21 barneskoler, 6 ungdomsskoler, Sandefjord 
voksenopplæring, svømmeopplæring og to leirskoler (Knattholmen og Aarholt-tunet). I tillegg 
kjøpes det tjenester fra private skoler og fra andre kommuner.  

Aktivitetstall og -indikatorer 2019 2020

Antall barn med habiliteringsbehov 170           131           

Antall konsultasjoner habiliterings barn / cos doc 3 273        2 791        

Nyhenvendelser helsestasjon og skolehelsetjenesten 651           592           

Antall konsultasjoner 6 029        6 886        

Barn og ungdom i bassenggrupper* 64 48 

Barn og ungdom i frisklivsgrupper* 50 45 

Aktivitetstall og – indikatorer 2019 2020

Barselsbesøk av jordmor 252 324

Hjemmebesøk nyfødte 565 539

Antall 8.klasse samtaler * 910 687

Besøk på helsestasjon 16 617 15 630

Utenlandsvaksinasjoner 4 355 1 299
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Det er et negativt netto avvik i seksjonen på ca. 0,26 % av budsjetterte netto driftsutgifter i 
2020.  

Administrasjon skoleseksjonen  

Hovedkostnadsstedet omfatter seksjonsleder skole, skole-IKT og kompetanseutvikling. 

Det er et negativt avvik innenfor området på ca. 2,1 mill. kr. Dette skyldes i stor grad 
manglende budsjettjusteringer gjennom året for kostnader som skulle vært fordelt på skolene. 

Det er avsatt ca. 12 mill. kr til bundet driftsfond. Beløpet gjelder hovedsakelig prosjekter 
knyttet til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, videreutdanning av lærere 
og tiltaksplan sårbare barn. 

Barnetrinnet 

Hovedkostnadsstedet omfatter undervisning og skolefritidsordning ved 21 barneskoler. I 
tillegg føres kostnader til tospråklig fagopplæring, svømmeundervisning og to leirskoler 
(Knattholmen og Aarholt-tunet) her. 

Barnetrinnet viser et positivt avvik på ca. 1,9 mill. kr. I tillegg til forklaringen under 
administrasjonen, skyldes avviket oppgjøret på renhold og feriepenger av 
sykepengerefusjoner, i tillegg til noen tilfeldige besparelser ved enkeltskoler. 

Det er avsatt ca. 2,7 mill. kr til disposisjonsfond til bruk neste år som gjelder igangsatte 
prosjekter og bestillinger som ferdigstilles/mottas i 2021. I tillegg er det overført ca. 3,7 mill. 
kr knyttet til kjøp av leirskoleplasser, inkludert etterslep på 12 skoler grunnet korona. 

Til bundet driftsfond er det avsatt 760.000 kr. Dette gjelder udisponerte øremerkede midler 
ved enkeltskoler. 

Aktivitetstallene viser følgende: 

Hovedkostnadssted

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

Administrasjon   28 737   15 433   39 416   17 516 -10 679 -2 083

Barnetrinnet   534 781   489 824   561 239   487 951 -26 458 1 873

Ungdomstrinn   214 628   210 620   224 727   210 925 -10 099 -305

Utenf. egne skoler   28 769   23 295   29 060   24 083 -291 -788

Sandefj. voksenoppl.   20 555   14 857   21 265   15 490 -710 -633

Sum Skoleseksjon   827 470   754 029   875 708   755 965   (48 238) -1 936

Budsjett Regnskap Avvik 
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* GSI er GrunnSkolens Informasjonssystem (statistiske data).

Realiserte elevtall gjelder skoleåret 2019/2020.

Ungdomstrinnet 

Hovedkostnadsstedet omfatter 6 ungdomsskoler med «lilleskoler» (gjelder kun 3 av skolene). 
I tillegg føres kostnader til tospråklig fagopplæring under dette området. 

Regnskapet for 2020 er i tilnærmet balanse. 

Det er avsatt 835.000 kr til disposisjonsfond til bruk neste år på ungdomstrinnet. Avsetningen 
gjelder primært bestillinger foretatt før nyttår og til å fullføre allerede igangsatte prosjekter. 

På ungdomstrinnet er det i tillegg avsatt omkring 1,36 mill. kr til bundet driftsfond som 
gjelder udisponerte øremerkede midler ved enkeltskoler. 

Aktivitetstallene viser følgende: 

* GSI er GrunnSkolens Informasjonssystem (statistiske data).

Realiserte elevtall gjelder skoleåret 2019/2020.

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. 

Det negative budsjettavviket i 2020 er på 788.000 kr, og skyldes økt kjøp av 
institusjonsplasser. Noe av merforbruket skulle ha vært dekket av nærskolen, og må derfor ses 
noe i sammenheng med avvikene på barne- og ungdomstrinnet. 

Sandefjord voksenopplæringssenter 

Kostnadsstedet gjelder drift av Sandefjord voksenopplæringssenter (SVO). Senteret gir 
opplæring til voksne på grunnskolenivå tilsvarende 10-årig skolegang, og gir også tilpasset 
opplæring til voksne med særskilte behov.  

Det er merforbruk på ca. 630 000 kr i 2020, som for en stor del skyldes økte vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp, og økt antall elever. Økningen i spes.ped. har oppstått i andre halvår. 

Aktivitetstall/- indikatorer

Budsjett Realisert

Antall elever - GSI* 4 935 4 974

Antall barn i SFO  - GSI 1 440 1 331

Brutto kostnad pr elev 99 750 99 543

Brutto kostnad pr barn i SFO 26 928 29 383

2020

Aktivitetstall/- indikatorer

Budsjett Realisert

Antall elever- GSI * 2 175 2 111

Brutto kostnad pr elev 98 680 102 914

2020
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BARNEHAGESEKSJONEN 

Barnehageseksjonen omfatter administrasjonen og kommunale barnehager. 
Barnehagemyndigheten er også lagt under barnehageseksjonen, men holdes adskilt fra de 
kommunale barnehagene med egen leder. 

Netto avvik for hele barnehageseksjonen utgjør 0,4 % 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 rapportert pr 15. desember hvert år.

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 
overføring fra barnehagemyndigheten. 

Det er ingen avvik å kommentere. 

Kommunale barnehager 

Sandefjord kommune driver 23 kommunale barnehager, inkl. åpen barnehage. 

Regnskapet viser en besparelse på 2,3 mill. kr ved årets slutt. Av besparelsen gjelder ca. 1,5 
mill. kr lavere utgifter knyttet til koronasituasjonen enn det som var beregnet. Ut over dette er 
det hovedsakelig avregning på renhold og refusjon av feriepenger av sykepengerefusjon som 
utgjør besparelsen. 

Det er avsatt ca. 2,4 mill. kr til bundet driftsfond. Overførte midler består hovedsakelig av 
statlige tilskudd øremerket arbeid med minoritetsspråklige barn for barnehageåret 2020/2021 
og prosjektmidler til videreutdanning. 

Hovedkostnadssted 

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

Administrasjon  17 628  17 545  18 153  17 547 -525 -2

Kommunale barnehager  199 576  166 757  213 812  164 430 -14 236 2 327

Bhg.myndighet  343 476  331 689  350 467  331 642 -6 991 47

Sum barnehageseksjonen  560 680  515 991  582 431  513 619  (21 751) 2 372

Budsjett Regnskap Avvik 

Antall hele plasser * Pr 15/12-19 Pr 15/12-20 endr. 2020 andel

Kommunal bhg, under 3 år 364,8 362,9 (1,9)         35 %

Kommunal bhg, over 3 år 776,2 795,6 19,4        39 %

Åpen kommunal bhg 72,0 72,0 - 64 %

Sum barn i kommunale barnehager 1 213,0        1 230,5        17,5        38 %
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I tillegg er det avsatt 3,1 mill. kr til disposisjonsfond for bestillinger foretatt på slutten av året, 
prosjekter som ikke kunne gjennomføres/måtte utsettes på grunn av covid-19, lønnsutgifter 
gjeldende kalenderåret 2020 og midler til hovedrengjøring.

Barnehagemyndigheten 

Sandefjord kommune skiller mellom rollene som barnehageeier og barnehagemyndighet. 
I tillegg til tilsyn- og myndighetsoppgaver, er midler til å dekke ekstra utgifter knyttet til barn 
med spesielle behov i kommunale- og private barnehager i Sandefjord budsjettert her. Statlige 
øremerkede midler til blant annet kompetanseheving er også en del av kostnadsstedet. 

Barnehagemyndigheten, ekskl. tilskuddet til private barnehager, viser et negativt 
budsjettavvik på ca. 1,3 mill. kr. Merforbruket gjelder hovedsakelig økt behov for 
spesialpedagogisk hjelp. 

Det er avsatt 4,4 mill. kr til bundet driftsfond til bruk i 2021. Dette gjelder statstilskudd til 
barnehagedeltakelse for flerspråklige barn, kompetansemidler og til implementering av ny 
rammeplan.  

Ikke-kommunale 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. 1,4 mill. kr ved årets slutt. Besparelsen består av høyere 
refusjon fra andre kommuner enn budsjettert og ubenyttede midler til utvidelse av en avdeling 
fra høsten-20. 

Det er regnskapet for kommunens egne barnehager to år før tilskuddsåret som legges til 
grunn ved beregning av tilskuddssatsene. Kommunens merutgift og mindreinntekt som følger 
av Covid-19, vil således ikke kompenseres de private barnehagene før i 2022. Det ble derfor 
åpnet for en søknadsbasert forskutteringsordning. Forskuddsbetaling av driftstilskudd for 
2022 har i 2020 vært på ca. 1,5 mill. kr. 

Det er avsatt ca. 8,5 mill. kr til spesielle fond som gjelder økt tilskudd til de private 
barnehagene, grunnet ekstrautgiftene kommunen har hatt i forbindelse med 
koronasituasjonen.  

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 rapportert pr 15. desember hvert år

Antall hele plasser * Pr 15/12-19 Pr 15/12-20 endr. 2020 andel

Under 3 år 698,5         686,1         (12,4) 65 %

Over 3 år 1 221,0       1 252,1       31,1 61 %

Åpen bhg 40,0 40,0 - 36 %

Sum barn i private bhg. 1 959,5       1 978,2       18,7 62 %
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HELSE, SOSIAL OG OMSORG 

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2020 (hele 1.000-kroner): 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon HSO 115 694     85 454       127 312     85 957       11 618-  503-  

NAV 208 249     135 458     227 721     132 741     19 472-  2 717          

Bolig, aktivitet og avlastning 399 811     269 885     401 940     270 552     2 129-  667-  

Psykisk helse- og rustjenester 97 457       81 635       104 100     82 548       6 643-  913-  

Sandefjord medisinske senter 231 257     204 752     234 305     203 146     3 048-  1 606          

Bo- og behandlingssenter 457 424     328 088     479 838     330 295     22 414-  2 207-  

Senter og hjemmetjenester 391 528     349 490     404 140     343 826     12 612-  5 664          

Sum 1 901 420  1 454 762  1 979 356  1 449 065  77 936-  5 697          

Budsjett Regnskap Avvik

Netto avvik for kommunalområdet utgjør 0,4 % av netto budsjett. 

Avvikene er i hovedsak knyttet til: 

• Lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp

• Merutgifter til kjøp av plasser ved Mosserødhjemmet

• Lavere utgifter til hjemmetjenester og bo- og servicesentre

Avvikene er kommentert under den enkelte seksjon. 

Konsekvenser av koronasituasjonen 

Tiltak Netto utgift

Beløp i hele 1.000 kr

Test og smittesporing 3 990 

Innleie av personell 11 428 

Smittevernmateriell 6 418 

Økonomisk sosialhjelp 2 300 

Oksygentank 500 

Egenbetaling og inntekter 3 665 

Diverse 1 499 

Sum 29 800 

Tabellen ovenfor viser netto merutgifter knyttet til koronasituasjonen i HSO. Det ble bevilget 

budsjettmidler til dette i forbindelse med 1. og 2. tertialsakene. Bevillingene var på nivå med 

de endelige utgiftene i 2020. Utgiftene er postert i alle seksjoner i HSO, og inngår i både 

budsjett- og regnskapstallene der. 

Her følger kommentarer til de ulike tiltakene: 

Test og smittesporing er netto merutgifter knyttet til teststasjonen i Bugården samt arbeidet 

med smittesporing. Teststasjonen på Torp finansieres i sin helhet med statlig tilskudd. 

Ekstra innleie ved koronarelatert fravær og annet behov for ekstra personell gir en netto 

merutgift samlet på 11,4 mill. kr. Kostnadene er betydelig høyere enn dette, men seksjonene 

har håndtert store deler av dette ved omdisponering av ansatte som følge av lavere aktivitet i 
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enkelte tjenester i første del av koronasituasjonen samt mindre innleie av vikarer knyttet til 
andre forhold. 

Innkjøp av smittevernmateriell gir en samlet kostnad på 6,4 mill. kr. Materiellet er til alle 
virksomheter i kommunen. 

Utgifter til økonomisk sosialhjelp knyttet til koronasituasjonen ble 2,3 mill. kr i 2020. Dette 
var noe lavere enn forutsatt ved 2. tertialgjennomgangen. Det er usikkerhet knyttet til hvordan 
dette vil utvikle seg utover våren.  

Det er kjøpt inn og installert egen oksygentank ved Sandefjord medisinske senter. Denne har 
en kostnad på 0,5 mill. kr i 2020. 

Lavere egenbetaling og netto reduserte inntekter ved kjøkken på sentere og sykehjem utgjør 
3,7 mill. kr. Dette gjaldt i første del av koronasituasjonen. 

I tillegg påløper det diverse kostnader knyttet til smittevernkontroller på skjenkesteder, 
diverse innkjøp m.m. på til sammen 1,5 mill. kr. 

KOMMENTARER PR. SEKSJON 

ADMINISTRASJON HSO 

Seksjonen omfattet i 2020: 

• Administrasjon HSO
• Bolig- og tjenestekontor
• Digitalisering og utvikling og HSO økonomi og service
• Teststasjoner og smittesporing
• Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

Avviket skyldes flere ulike forhold, blant annet høyere utgifter til lisenser for fagsystemer. 

Under administrasjon HSO lønnes kommunalsjef, kommuneoverlege og økonomi- og 
stabssjef. I tillegg omfatter hovedkostnadsstedet diverse fellesutgifter/utgifter som omfatter 
hele kommunalområdet. 

Bolig- og tjenestekontoret hovedoppgave er saksbehandling av søknader knyttet til 
kommunale boliger og helse- og omsorgstjenester.  

Digitalisering og utvikling er en ny stabsseksjon fra 2020. Seksjonen har blant annet oppgaver 
knyttet til e-helse, digitalisering, velferdsteknologi, utviklingsarbeid, opplæring/kurs, 
kompetanseplaner, kvalitetsarbeid, ulike prosjekter som «leve hele livet» m.m.  

HSO økonomi og service har oppgaver knyttet til økonomioppfølging i kommunalområdet, 
salgs- og skjenkebevillinger, internkontroll (systemnivå), startlån og boligtilskudd, 
egenbetaling (vedtak, beregninger m.m.), miljørettet helsevern, Overgrepsmottak for Vestfold 
og diverse administrative oppgaver. Kommunen lånte i 2020 150 mill. kr fra Husbanken til 
videreutlån. Av disse midlene ble 99 mill. kr utbetalt, mens det ble gitt forhåndstilsagn for den 
resterende rammen. 
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Teststasjoner og smittesporing er også organisert under Administrasjon HSO. Dette består av 
teststasjonene i Bugården og på Torp, samt smittesporingsteamet. Staten refunderer alle 
kostnader knyttet til teststasjonen på Torp via øremerket tilskudd. Netto kostnader knyttet til 
teststasjonen i Bugården og smittesporingsteamet utgjør i underkant av 4 mill. kr i 2020. 

Avsetninger til 2021: 
• Det er avsatt 11,048 mill. kr til disposisjonsfond til bruk neste år. Dette er midler

knyttet til velferdsteknologi (7,329 mill. kr) – som skyldes at utrulleringen er forsinket
og vil bli videreført i 2021, midler til Leve hele livet (3,419 mill. kr) og midler til
etterbetaling av lønnsoppgjør for medlemmer i Sykepleierforbundet (0,3 mill. kr)

• Det er avsatt 0,12 mill. kr knyttet til gaver til bruk neste år
• Det er avsatt 10,455 mill. kr knyttet til ulike statstilskudd til bruk neste år. Av dette

gjelder 3,2 mill. kr kompetansemidler fra Statsforvalteren og 6,25 mill. kr ulike
prosjekter i Utviklingssenteret.

NAV 

NAV kommune 

Hovedkostnadsstedet omfatter NAV drift kommune, kvalifiseringsprogrammet (KVP), 
økonomisk sosialhjelp, tap på garantier, aktivitetsplikt og introteam/Nav integrering med 
norskopplæring og særskilte tilskudd flyktninger med funksjonsnedsettelser. 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Nav drift kommune 39 162       34 602       41 938       34 080       2 776-  522 

Kvalifiseringsprogrammet 6 334          6 334          6 707          6 493          373-  159-  

Økonomisk sosialhjelp 122 313     97 116       118 932     94 549       3 381          2 567          

Introteam/Nav integrering 37 790       - 59 263       - 21 473-   - 

Uspes. bruk av flyktningfond 5 244-  5 244-  5 244-  5 244-  - - 

Aktivitetsplikt 2 650          2 650          2 881          2 863          231-  213-  

Sum 203 005     135 458     224 477     132 741     21 472-  2 717          

Budsjett Regnskap Avvik

Avviket utgjør 2 % 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 noe mindre lønnsutgifter p.g.a. vakans i stillinger og høyerere refusjon 
sykelønn enn budsjettert.  

Kvalifiseringsprogrammet. 
Kvalifiseringsprogrammet har en merutgift på 159 000 kr. Dette skyldes i hovedsak noe 
høyere utbetalt kvalifiseringsstønad enn budsjettert. 

Økonomisk sosialhjelp 
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er 2,6 mill. kr lavere enn justert budsjett. 

Antall sosialhjelpsklienter med utbetaling pr. mnd. har i gjennomsnitt vært 725. 
Det har vært en svak nedgang siste to tertialer. 
Budsjetter ble økt med 2,6 mill kr. til dekning av korona-relaterte utgifter. Dokumentert 
korona-relatert utbetaling av økonomisk sosialhjelp var kr 2,3 mil kr og øvrige korona-
relaterte utgifter ca. 93 000 kr.  
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Dette er forklaringen på mindre utgiftene i 2020: 
• Økt satsing på bruk av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere har medført en

reduksjon i antall og varigheten med sosialhjelp
• Økt satsing på aktivitetsplikt for voksne sosialhjelpsmottakere
• Endring i rutinene knyttet til akutt behov for sosialhjelp
• Lavere strømpriser
• Økt bruk av statlige tiltaksmidler i stedet for sosialhjelp gjennom 2. halvår
• Lavere utbetalinger til tap på garantier der hvor kommunen ikke kan stille regress

Introteam/NAV integrering  
Bruk av flyktningefondet ble ca. 147 000 kr lavere enn justert budsjettert. Total bruk av 
fondet ble kr 2,07 mill. kr pluss uspesifisert bruk av fondet 5,24 mill.  kr, til sammen 7,31 
mill. kr.  

Mindre bruk av fondet skyldes hovedsakelig: 

• Integreringstilskudd til kommunen ble 2 065 000 kr lavere enn budsjettert. B.l. annet
pga færre familiegjenforeninger og tilflyttinger enn forutsatt.

• Lønnsutgifter, introduksjonsstønad og sosialhjelp til flyktninger og innvandrere er
også lavere enn budsjettert og henger sammen med lavere totalt mottak enn
opprinnelig budsjettert.

Flyktningefondet er ved årsskiftet på ca. 29,2 mil kr. og forventes å være tilnærmet 0 i slutten 
av økonomiplanperioden.  

Det har i gjennomsnitt vært 75,7 deltagere i introduksjonsordningen i 2020.  

Aktivitetstall- og 2019

indikatorer Realisert Forutsatt Realisert

Avtale m/IMDi* 35 26 26 

Familiegjenforening 10 7 12 

Tilflytting (netto) 2 5 2-  

Sum 47 38 36 

2020

*Opprinnelig vedtak totalt 40.  Endring av flyktningsituasjonen og koronapandemien har ført til færre
forespørsler om mottak av EM og andre.
Kommunen har ikke blitt bedt om å bosette like mange flyktninger som opprinnelig anmodet om fra IMDI

Nav ved Introteamet har i løpet av året overtatt ansvaret for norskopplæring av flyktninger og 
innvandrere. Dette har tidligere ligget i KBU. Kommunen kjøper denne tjenesten fra Fønix.  
Netto utgift for ansvaret er 0 kr. Det var avsatt 9 010 000 kr av ubrukte midler i KBU fra 2019 
til 2020. Disse midlene ble overført til HSO.  I 2020 er 4 236 000 kr overført til bruk i 2021. 
Det vil si at norskopplæring har kostet 4 774 000 kr mer enn kommunen har mottatt i tilskudd 
til norskopplæring fra IMDI i 2020.  

Nav har også overtatt ansvaret for oppfølging av særskilte tilskuddsmidler fra IMDI  
Dette har tidligere ligget under tjenestekontoret. Ubrukte tilskuddsmidler er overført til bruk i 
2021 og netto utgift er kr 0.  

Kommunen mottok ekstra Korona-midler på 1 222 000 kr fra IMDI for å dekke 
ekstraordinære utgifter i forbindelse med pandemien.  
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IMDi utbetalte også et ekstra koronatilskudd til norskopplæring på 815 000 kr. 

Avsetninger til 2021: 
• Det er avsatt 7,98 mill. kr knyttet til ulike statstilskudd til bruk neste år. Dette er

tilskuddsmidler som benyttes til videreføring av prosjekter; 10 000 kr til «Individuell
jobbstøtte» (IPS NAV); 200 000 kr til «Utviklingsmidler 2020»,364 000 kr til
«Globale Sandefjord», 460 000 kr til «helhetlig oppfølging av sosialhjelpsmottagere»,
157 000 kr til prosjektet «Sosiale tjenester Nye NAV», 73 000 kr til «Tilskudd til
frivillige innvandrerorganisasjoner», og 1 091 000 kr til prosjektet «Kvinneløftet».
Tidligere ubrukt tilskudd til Norskopplæring for voksne innvandrere er avsatt med
4 236 000 kr. Til sammen 1 389 000 kr gjenstående prosjektmidler fra IMDI til
flyktninger med funksjonsnedsettelse fordelt på 8 tilskudd, er også av satt til bruk i
2021.

SEKSJON FOR BOTILTAK OG AKTIVITET 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon BOA 34 167       54 866-  30 589       58 373-  3 578          3 507          

Boliger, avlastning, ambulante 

tjenester og dagaktivitetstilbud

341 027     326 787     350 905     332 449     9 878-  5 662-  

Enslige mindreårige flyktninger 24 617       2 036-  20 446       3 524-  4 171          1 488          

Sum 399 811     269 885     401 940     270 552     2 129-  667-  

Budsjett Regnskap Avvik

Seksjonen har et netto merforbruk på 0,7 mill. kr. Dette utgjør 0,2 % av netto budsjett i 
seksjonen. Avvikene i tabellen ovenfor må ses i sammenheng da refusjoner for særlige 
ressurskrevende brukere føres i administrasjonen og kostnaden oppstår i driftsavdelingene. 

Merforbruket knytter seg i hovedsak til overtid. I 2020 har det vært en økning i antall brukere 
som får tjenester fra seksjonen, samt økt behov fra mange eksisterende brukere. Grunnet 
covid-19 har seksjonen hatt noen innsparinger knyttet til reduksjon i enkelte tjenester. Intern 
omfordeling av arbeidskraft grunnet reduksjon i enkelte tjenester deler av året har ført til 
lavere ekstraleie kostnader. I løpet av våren 2020 ble alle tjenester til brukere under 18 
overført til kommunalområdet kunnskap, barn og unge (KBU). Videre er tjenester knyttet til 
rus og psykiatri overført til en egen seksjon Psykisk helse- og rustjenester (PHR). 

Administrasjon BOA 

Hovedkostnadsstedet omfatter blant annet lønn til seksjonsleder og fagkonsulent, samt kjøp 
av plasser fra private og offentlige aktører. Tilskudd for ressurskrevende tjenester i seksjonen 
inntektsføres samlet på dette kostnadsstedet. 

Bolig, avlastning, ambulante tjenester og dagaktivitetstilbud 

Seksjonen gir mange ulike tjenester til mange ulike brukere. Dette er tjenester til personer 
som har forskjellig grad av funksjonshemming m.fl. Omfanget av tjenester er knyttet til 
boliger med og uten bemanning, bemanning i private hjem (inkl. BPA), dagtilbud, ambulante 
tjenester, avlastning, støttekontakt, ledsagertjenester, tilsyn etter skoletid m.m. 

Enslige mindreårige flyktninger (EMF) 

Som en konsekvens av signaler om lavere anmodning om bosettingen av enslige mindreårige 
flyktninger de neste årene, og dermed etter hvert slutt på tilskuddet som finansierer tjenesten, 
ble det i 2019 iverksatt avvikling av to EMF-boliger. Det er ikke bosatt flere i 2020. Som 
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følge av dette og at mange av de enslige mindreårige nå fyller 20 år, har det vært nødvendig å 
framskynde prosessen med avvikling av boligene. Bolig Tassebekk ble avviklet sommeren 
2020 og bolig Husebygrenda helt på slutten av året. 

EMF ungdommen bor nå i både kommunalt og privateide leiligheter og mottar nødvendig 
bistand etter behov. Ungdommene er i alderen 19 til 20 år. Noen få bor hos vertsfamilie eller 
er under barneverntjenestens omsorg. 

Aktivitetstall EMF per 31.12.2020: 

Aktivitetstall Antall

I bemannet bolig - 

I fosterhjem 3 

I andre kommuner/vertsfamilie 5 

Personer som får oppfølging av ambulant team 22 

Sum 30 

PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon PHR 765 6 380-  1 375          8 109-  610-  1 729          

PHR Stokke/Sandefjord 19 276       16 274       17 783       14 087       1 493          2 187          

PHR Herredshuset 19 515       18 160       20 936       17 884       1 421-  276 

Dagtiltak 8 197          7 662          9 239          7 188          1 042-  474 

Boliger 49 704       45 919       54 767       51 498       5 063-  5 579-  

Sum 97 457       81 635       104 100     82 548       6 643-  913-  

Budsjett Regnskap Avvik

Seksjonen har et netto merforbruk på 0,9 mill. kr. Dette utgjør 1,1 % av netto budsjett i 
seksjonen. Avvikene i tabellen ovenfor må ses i sammenheng. 

Merforbruket knytter seg i hovedsak til innleie av ekstra personell og overtid i enkelte boliger. 
Grunnet covid-19 har seksjonen hatt innsparinger knyttet til reduksjon i de fleste tjenester 
utover boligene og da lav ekstra innleie som har ført til besparelser i disse avdelingene.  I 
2020 har det vært en økning i antall brukere som får tjenester fra seksjonen, samt økt behov 
fra mange eksisterende brukere. Seksjonen ble opprettet i 2020 og består av elementer fra 
seksjon Bolig aktivitet og avlastning samt Familie og Helse.  

Administrasjon PHR 

Hovedkostnadsstedet omfatter blant annet lønn til seksjonsleder samt kjøp av plasser fra 
private og offentlige aktører. Tilskudd for ressurskrevende tjenester i seksjonen inntektsføres 
samlet på dette kostnadsstedet. 

Psykisk helse- og rustjenester 

Seksjonen gir mange ulike tjenester til mange ulike brukere. Dette er tjenester til personer 
med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk m.fl. Omfanget av tjenester er knyttet til 
boliger med og uten bemanning, bemanning i private hjem, dagtilbud, ambulante tjenester 
m.m.

Avsetninger til 2021: 
• Det er avsatt 0,18 mill. kr knyttet til gaver til bruk neste år (dagsenteret)
• Det er avsatt 0,38 mill. kr knyttet til ulike statstilskudd til bruk neste år. Dette er:
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o 35 690 kr – Vivat kurs
o 6 453 kr – resterende midler verdensdagen for psykisk helse
o 31 000 kr – kompetansemidler psykologer PHR
o 21 453 kr – div kurs
o 64 077 kr – overdoseforbygging i kommunen
o 100 000 kr – sen oppstart av leasing av bil til feltpleien
o 117 000 kr – økt bemanning Optimisten rest ikke benyttet i 2020

SEKSJON SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon SMS 25 616       24 053       25 064       23 123       552 930 

Legetjenester og legevakt 87 457       74 010       88 512       74 071       1 055-  61-  

Rehabilitering og forebygging 34 536       32 477       34 873       31 737       337-  740 

Pleieavdelinger 83 645       74 212       85 857       74 215       2 212-  3-  

Sum 231 254     204 752     234 306     203 146     3 052-  1 606          

Budsjett Regnskap Avvik

Seksjonen viser et netto avvik på 0,78 % av netto budsjett. 

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 øyeblikkelig hjelp 
(ØHD), 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, legetjenester bestående av 
leger til sykehjem, helsestasjon og fatslegetjenesten, ergo- og fysioterapitjenester til voksne, 
korttidslager for hjelpemidler, vaktmestertjenester for sykehjemmene/bo- og behandlings-
sentre i kommunen, (overflyttet til eiendomsseksjonen sept.2020), lærings- og mestrings-
senter, frisklivssentral og ferdighetssenter. I tillegg har senteret servicetilbud som resepsjon 
og kantine. Senterets kjøkken er organisert som mottakskjøkken.  

Administrasjonen Sandefjord medisinske senter 

Administrasjonsenheten omfatter seksjonsleder med stab, og serviceavdeling med 
medarbeidere innenfor områdene renhold, resepsjon, merkantile funksjoner og vaktmester-
tjeneste. Det meste av senteres driftskostnader utover lønn er sentralisert til ansvarsområdet 
felleskostnader. 

Økt aktivitet i enhetene medfører økte utgifter i driftsbudsjettet. Mindre utgift skyldes i 
hovedsak netto mindre utgift til lønn pga. vakant i stilling, og sykevikar/refusjon sykelønn. 

Legetjenester og legevakt 

Ansvaret legetjenester består av lønnskostnader til fast ansatte tilsynsleger i institusjonene, til 
fastleger som utfører kommunale oppgaver (helsestasjon) og lønn/honorar til leger på 
legevakta. I tillegg føres kostnader/tilskudd til turnuslege (LIS1)-praksiser og driftstilskudd til 
fastleger her. Kostnader til veiledning for LIS3 (leger i spesialisering), samt kostnader til 
bakvakt for ikke-vaktkompetente leger på legevakt er økende. 

Legevakten er døgnbemannet og skal yte nødvendig behandling ved tilstander der hjelpen, av 
medisinske årsaker, ikke kan utsettes til neste dag eller til fastlege er tilgjengelig. Det er to 
ØHD-senger (øyeblikkelig hjelp døgntilbud) på legevakten. 
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Legetjenester og legevakt viser et mindre avvik samlet. Legetjenester har en merutgift på 
309 000 kr. hovedsakelig knyttet til lønn, praksiskompensasjon til leger og kjøp av tjenester 
mens per capita tilskudd og refusjon fra Helfo, viser en høyere inntekt enn budsjettert.  
Legevakten har en netto mindre utgift på 171 000 kr.  Utgifter og inntekter knyttet til covid-19 
er inkludert i tallene.  

Det har vært ganske stor turnover blant legene, noe som har medført mange nyansettelser og 
vikarer med dertil stort behov for opplæring. Økning i pasientgrunnlaget har også medført 
press på legetjenestene. Dette har medført ekstra kostnader utover budsjett. 

2019 2020

77 123          86 700          

21 359          18 557          Herav antall legekonsultasjoner

Aktivitetstall- og indikatorer

Antall henvendelser legevakta

Rehabilitering og forebygging  

Enheten består av ergo og fysioterapitjenester til voksne, korttidslager for hjelpemidler, 
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. Gruppetrening har vært sterkt redusert i 2020 grunnet Corona-situasjonen. 

Enheten har en mindre utgift enn budsjettert på 740 000 kr. Avviket skyldes sykevikar/ ref. 
sykelønn og mindre utgift for refusjon til HELFO for behandling i utlandet, samt mindre 
utgift på driftstilskudd til private fysioterapeuter pga noe ledighet i hjemmel i 2020. 

2019 2020

1 984            2 265            

Henviste saker fysioterapi 647 676 

Oppdrag teknikere 9 106            9 367            

Henviste saker syn 241 286 

Henviste saker hørsel 1 564            1 335            

Henvisninger fra Frisklivsentralen 376 243 

Antall deltagere balansegrupper 1 344            796 

1 529            793 

Aktivitetstall- og indikatorer

Henviste saker ergoterapi

Antall deltagere basseng og friskliv

Pleieavdelinger 

Hovedfokus i korttidsavdelingene med heldøgns pleie 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 korttidsplasser; 
59 av plassene er organisert i pleieavdelingene. I tillegg er det to ØHD-senger (kommunalt 
akutt døgntilbud) på legevakta. I døgnavdelingene er det tilbud om fysio- og ergoterapi til 
pasientene.  

Sandefjord medisinske senter har tre pleieavdelinger: 

Rehabiliterings-/korttidsenhet 
Enheten er delt opp i to enheter. En enhet har 8 plasser som gir tilbud til pasienter med behov 
for rehabilitering etter skade/sykdom, samt de som har behov for opptrening etter 
sykehusopphold. Fra 2019 er det opprettet en forsterket enhet med 10 plasser for pasienter 
med kognitive utfordringer (demenssykdom, pasienter med psykisk uhelse og 
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rusproblematikk). Denne enheten har muligheter for skjerming for pasienter i behov for dette. 

Intermediær kortidsenhet med øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD-plasser)  
Enheten har 22 døgnplasser (hvorav 5 ØHD-plasser) og gir hovedsakelig tilbud til pasienter 
som trenger etterbehandling etter sykehusopphold, samt ivaretar «kommunalt akutt 
døgntilbud». 

Lindrende-/korttids enhet 
Enheten har 19 døgnplasser. Her gis det tilbud om lindrende behandling og korttidsopphold. 

Pleieavdelingene samlet er tilnærmet i balanse, men avvik mellom avdelingene, knyttet til 
lønn, sykevikar /refusjon sykelønn og overtid. Bruken av overtid er samlet redusert i forhold 
til 2019.  

Innleggelser 2019 2020

Rehabiliterings/forsterket enhet 244 196 

Intermediær enhet med ØHD-plasser 610 639 

Lindrende-/korttidsenhet 359 392 

Sum innleggelser SMS 1 213            1 227            

Antall pasienter fra sykehuset 841 845 

Avsetninger til 2021: 
• Det er avsatt til sammen 2,394 mill. til bundet driftsfond til bruk neste år. Dette er bl.a.

gaver fra Kreftforeningen på hhv. 576 000 kr og 221 000 kr samt 340 000 kr til å
delfinansiere stilling innen kreftomsorgen. Det er også avsatt gavemidler til
Intermediær avdeling på 9 300 kr, gaver til SMS 459 000 kr, gave til «Motomed»
15 000 kr og 10 000 kr i gave til Lindrende enhet.  I tillegg er det avsatt 273 000 kr. til
kurs/opplæring i Akuttmedisinforskriften, 478 000 kr til prosjekt «Einsemd», 1 500 kr
til veiledning av innvandrerkvinner, 8 300 kr til forebyggende seniorarbeid, 1 900 kr
til Beste årgang og 1 800 kr til Livsstilsprosjekt/ felles midler med organisasjoner.

SEKSJON BO- OG BEHANDLINGSSENTRE 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon BBS 61 450       50 670       65 245       53 439       3 795-  2 769-  

Bo- og behandlingssentre 395 974     277 418     414 593     276 856     18 619-  562 

Sum 457 424     328 088     479 838     330 295     22 414-  2 207-  

Budsjett Regnskap Avvik

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,67 % i forhold til nettobudsjett. 

Administrasjon bo- og behandlingssentre 

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder samt kjøp av plasser ved 
Mosserødhjemmet. 

Store deler av koronakostnadene for HSO er ført på administrasjon BBS, både lønn og 
medisinsk utstyr. Merutgiftene skyldes bruk utover tidligere anslag.  
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Sandefjord kommune har dekket tapte statsmidler for Mosserødhjemmet for 2019 og 2020 
med 1 mill. kr. Deler av merforbruk på skyldes dette. I tillegg har Mosserødhjemmet fakturert  
1,17 mill. kr ekstra for en ressurskrevende pasient. 

Bo- og behandlingssentre  

Nygård bo- og behandlingssenter 

Aktivitetstall- og indikatorer 2019 2020

Antall plasser demens 63 63 

Antall plasser langtid 50 50 

Antall plasser korttid/avlastning 13 13 

Sum antall plasser 126 126 

Kurdøgn 45 036          44 205          

Utnyttelsesgrad 97,9 % 95,9 %

Antall innskrivninger/tjenester 457 343 

Bofellesskap for personer med demenssykdom 

Aktivitetstall- og indikatorer 2019 2020

Antall plasser Nygårdsvollen 16 16 

Antall plasser Bokeveien 16 16 

Antall plasser Ranvikskogen 16 16 

Sum antall plasser 48 48 

Kurdøgn 16 958          16 889          

Utnyttelsesgrad 96,8 % 96,1 %

Antall innskrivninger/tjenester 176 56 

Kamfjord bo- og behandlingssenter 

Aktivitetstall- og indikatorer 2019 2020

Antall plasser langtid demens/psykiatri 56 56 

Antall plasser korttid/avlastning 8 8 

Sum antall plasser 64 64 

Kurdøgn 22 879          22 966          

Utnyttelsesgrad 97,9 % 98,3 %

Antall innskrivninger/tjenester 124 117 
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Soletunet bo- og behandlingssenter 

Aktivitetstall- og indikatorer 2019 2020

Antall plasser demens 24 24 

Antall plasser langtid 17 17 

Antall plasser korttid 6 6 

Sum antall plasser 47 47 

Kurdøgn 16 786          16 616          

Utnyttelsesgrad 97,8 % 96,6 %

Antall innskrivninger/tjenester 152 198 

Andebu bo- og behandlingssenter 

Aktivitetstall- og indikatorer 2019 2020

Antall plasser demens 12 12 

Antall plasser langtid 21 21 

Antall plasser korttid/rehabilitering 6 6 

Sum antall plasser 39 39 

Kurdøgn 13 940          13 864          

Utnyttelsesgrad 97,9 % 97,4 %

Antall innskrivninger/tjenester 172 208 

Utnyttelsesgraden har gått noe ned på noen av bo- og behandlingssentrene. Grunnen er 
redusert antall plasser i perioder på grunn av rehabilitering: Nygård har hatt en reduksjon fra 2 
til 6 plasser gjennom halve året grunnet rehabilitering av ventilasjonsanlegg, samt støy på 
grunn av bygging. Soletunet har også hatt reduksjon på grunn av rehabilitering av rom i 
tillegg til økt rullering av pasienter. 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Nygård 143 573     108 316     149 074     109 060     5 501-  744-  

Bofellesskap for personer med 

demenssykdom
42 459       36 676       43 826       36 788       1 367-  112-  

Kamfjord 89 962       51 554       94 563       52 946       4 601-  1 392-  

Soletunet 75 239       46 182       80 458       43 534       5 219-  2 648          

Andebu 44 741       34 690       46 671       34 528       1 930-  162 

Sum 395 974     277 418     414 592     276 856     18 618-  562 

Budsjett Regnskap Avvik

Avvikene for enhetene må ses samlet, blant annet på grunn av ressurskrevende brukere under 
67 år som igjen fører til tilskudd fra staten. Bortfall av enkelte av disse, samt nye beboere gjør 
at tilskuddet fordeles annerledes enn tidligere antatt. 

Avsetninger til 2021: 
Det er satt av 159 000 kr til disposisjonsfond til bruk neste år. Midlene skal blant annet brukes 
til konveksjonsovn på kjøkkenet på Andebu bo- og behandlingssenter. 

Det er avsatt totalt 388 000 kr til bundet driftsfond som gjelder udisponerte pengegaver for 
hele seksjonen. 

På bundne driftsfond til bruk neste år er det avsatt følgende i seksjon BBS: 
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• 950 000 kr – kompetansemidler BBS
• 55 000 kr – aktivitetstilbud ved bofellesskapene
• 44 000 kr – tilskudd i forbindelse med utdanning i avansert klinisk sykepleie
• 15 000 kr – prosjektet TIDmodell
• 131 000 kr – pårørendeskole ved Frisklivsentralen

SEKSJON SENTER OG HJEMMETJENESTER 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon SHT 15 072       4 828          15 373       4 273          301-  555             

Hjemmetjenester 323 793     307 339     327 652     304 404     3 859-  2 935          

Bo- og servicesentrene 38 825       24 844       48 589       23 370       9 764-  1 474          

Dagsenter 13 838       12 479       12 526       11 779       1 312          700             

Sum 391 528     349 490     404 140     343 826     12 612-  5 664          

Budsjett Regnskap Avvik

Netto avvik for seksjonen utgjør 1,62 % i forhold til nettobudsjett. 

Administrasjon SHT 

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder, stabskonsulenter og 
prosjekter. 

Besparelsen i Administrasjon SHT skyldes i hovedsak økt innsats rundt en ressurskrevende 
bruker som igjen gir et høyere tilskudd enn budsjettert. Tilskudd fra staten som gjelder 
ressurskrevende bruker i seksjon SHT inntektsføres hos Administrasjon SHT. Merkostnaden 
rundt vedtaket vises under hjemmetjenester.  

Hjemmetjenester 

Hovedkostnadsstedene omfatter hjemmesykepleieavdelinger, nattjenesten, sykepleier-
tjenesten, bofellesskap, bemannede omsorgsboliger, praktisk bistand, enetiltak og personlig 
assistent ordning. 

Besparelsen i hjemmetjenesteavdelingene skyldes i hovedsak besparelse på netto sykevikar og 
ferievikar. Hovedårsaken til besparelsene er lavere aktivitet totalt, samt omdisponering av 
personell fra andre arbeidsoppgaver internt i seksjonen pga koronaepidemien. I tillegg ble det 
lavere kostnader knyttet til en enkeltbruker med spesielle behov. Seksjonen fikk høyere 
tilskudd til lærlinger enn det som ble lagt til grunn ved 2. tertial.  

2019 2020

1 389          1 372          

991             886             

108             106             

102             104             

96 105             

Gjennomsnittlig antall bruker med praktisk bistand pr. md

Gjennomsnittlig antall nyinnskrevne brukere av hjemmesykepl. pr. md

Gjennomsnittlig antall nyutskrevne brukere av hjemmesykepl. pr. md

Gjennomsnittlig antall pasienter direkte fra sykehus med behov for hjemmesykepleie 

pr. md

Aktivitetstall- og indikatorer

Gjennomsnittlig antall bruker med hjemmesykepleie pr. md

Gjennomsnittlig antall brukere pr måned av hjemmesykepleien har vært fallende i 2020. I 
første halvår falt det ganske kraftig fra 1441 brukere i januar til 1329 i juni. Denne nedgangen 
har sammenheng med koronapandemien. I andre halvår har det vært stigning i tallene, men 
med en nedgang igjen i desember. Et stort antall pasienter skrives ut og nye kommer inn hver  
måned. Dette krever mye ressurser i avdelingene. Aktivitetstall viser at hjemmesykepleien i 
2020 i snitt skrev ut 104 brukere, og fikk 106 nyinnskrevne pasienter pr. måned. 
Hjemmesykepleien mottok gjennomsnittlig 105 pasienter pr mnd. direkte hjem fra sykehus. 
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Sykehusinnleggelser utløser økt aktivitet med nødvendig oppfølging fra 
hjemmesykepleien både før, under og etter utskrivelse. 

Aktivitetstall- og indikatorer 2019 2020

Antall aktivitetsgrupper 222 *

Antall oppmøter på aktiviteter 106 171 34 926          

Antall middager pr. dg - gjennomsnitt 473 383 

Antall frivillige 323 269 

*Antall aktivitetsgrupper har vært tilnærmet det samme som tidligere år, men mange av

gruppene har nesten ikke hatt aktivitet.

Bo- og servicesentrene viser en stor nedgang i aktivitetstallene i 2020. Året har vært preget av 
adgangs og aktivitetsrestriksjoner i forbindelse med koronapandemien. Det har vært store 
svingninger gjennom året for hva det har vært anledning til å arrangere. Tallene som oppgis er 
derfor ikke sammenlignbare med tallene for 2019.   

Mindre forbruket i senterdriften skyldes hovedsakelig netto besparelse på sykefravær og 
lavere forbruk av varer og tjenester. I tillegg fikk innføringen av helgeservering av mat, til de 
sentrene som ikke har hatt dette, senere oppstart en planlagt.   

Besparelsene på kjøkkendriften skyldes i hovedsak at det ble lettelser i koronatiltakene på 
høsten, slik at man fikk høyere omsetning i kafeteriaen enn forutsatt. I tillegg har det vært 
besparelser på lønn, bla ekstrahjelp og ferievikar. Kjøkkenet på Engveien har blitt pusset opp 
høsten 2020. Utskiftninger av innredning/utstyr har kjøkkendriften selv måttet dekke. Disse 
ekstraordinære kostnadene er finansiert av besparelsene. 

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. 

Besparelsen på dagsentrene skyldes lavere aktivitet pga. nedstengning av tilbudet i første del 
av koronaperioden. Ansatte ble omdisponert til andre arbeidsoppgaver innen seksjonen. Det 
har vært redusert aktivitet også i andre halvdel av året, grunnet begrensninger på hvor mange 
som kan være samlet på samme tidspunkt.  Det er besparelse på vakante stillinger, ekstrahjelp 
og driftsrelaterte kostnader.  

Avsetninger til 2021: 

• Det er avsatt 280 000 kr til disposisjonsfond til bruk neste år. 212 000 kr gjelder
aktivitetsavdelingene ved sentrene. I tillegg er det avsatt 68 000 kr til diverse inventar ved
sentrene. Det var avsatt midler til formålet, men kjøpet ble ikke gjennomført før i 2021.

• Det er satt av 0,45 mill. kr til bundet fond gaver til bruk neste år. Av dette gjelder
37 773 kr dagsenter, 147 000 kr hjemmesykepleieavdelinger og 272 000 kr bo- og
servicesentrene.

• Det er satt av 97 698 kr til bundne driftsfond til bruk neste år, dette gjelder prosjektet
«Pårørendeskolen».

Bo- og servicesentrene 
Hovedkostnadsstedene omfatter senterdrift, kjøkkendrift og prosjekter senterdrift. 
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KULTUR, IDRETT OG FRITID (KIF) 

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2020 (hele 1.000-kroner) 

Beløp i hele 1.000 Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon KIF 5254 4974 5129 4845 125 129
Dokumentsenteret 19669 18440 19605 17834 64 606
Bibliotek 19887 18335 20113 18329 -226 6
Kultur og kino 64820 45326 72016 44170 -7196 1156
Park, idrett og fritid 62490 44129 68513 41541 -6023 2588
Sum kommunalområde 172120 131204 185376 126719 -13256 4485

Netto avvik for kommunalområdet utgjør ca. 3,4% i forhold til budsjettert netto utgift. 

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).  

Konsekvenser av koronasituasjonen 

Hovedkostnadssted Netto utgift 

Administrasjon/dokument senter 24 
Bibliotek 114 
Kultur og kino 3 700 
Park og Idrett 3 008 
Sum 6 846 

Tabellen over viser netto merutgifter knyttet til koronasituasjonen i KIF. 
Kultur og kino og Park og idrett er hardest rammet av Covid-19. Dette gjelder i hovedsak 
kino, kulturarrangement, svømmehall og utleie av idrettshaller. Tilbudet har vært begrenset og 
også helt stengt i perioder og dette er årsaken til merutgift/tap i inntekter. 

KOMMENTARER PR. SEKSJON 

ADMINISTRASJON KIF 

Seksjonen omfatter kommunalsjef med stab/støtte. I tillegg er budsjetterte midler til 
samlinger, kurs og konferanser for kommunalområdets ledere samlet her.  

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon KIF 5 254 4 974 5 129 4 845 125 129
Netto avvik for seksjonen utgjør ca. 2,6% i forhold bil budsjettertnetto utgift. 
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Besparelsen skyldes i hovedsak besparelse på lønn og på kurs- og konferanser, reiser og øvrig 
kjøp av varer og tjenester. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 
• 200.000 kr til ombygging kontorlokaler.

SEKSJON DOKUMENTSENTERET 

Dokumentsenteret skal ivareta kommunens dokumentforvaltning, og ha innbyggerfokus i en 
digitalisert og brukervennlig fremtid. Gjennom 2020 innførte dokumentsenteret en ny 
innsynsløsning for de tidligere kommuners historiske arkiver og en ny heldigital 
skjemaløsning. Seksjonen er ambisiøs og vil løpende implementere ytterligere digitaliserte 
løsninger til det beste for kommunens innbyggere. Arkivverket har i 2020 gjennomført 
arkivtilsyn i kommunen. 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Dokumentsenteret 19 699 18 440 19 605 17 834 94 606

Netto avvik for seksjonen utgjør ca 3,3% og skyldes i hovedsak vakant stilling som er besatt i 
2021 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

• 368.000 kr til prosjekt Avlevering gamle arkiver
• 615.000 kr til utvikling av et moderne dokumentsenter

SEKSJON BIBLIOTEK 

Seksjonen omfatter bibliotekene i Stokke, Andebu og Sandefjord, samt servicekontor i Stokke 
og Andebu.    

Aktivitetstall 2018 2019 2020 

Antall besøk: 261.011 274.417 168.351 
Antall utlån 214.344 225.300 180.814 
Antall utlån ebøker 10.104 10.500 16.149 
Antall arrangementer inkl. opplegg for skoler 
og barnehager 344 562 287 
Antall besøk 16.661 6.634 

Meråpent bibliotek i Sandefjord ble installert og satt i drift høsten 2020.  
Covid-19 har satt sitt preg på driften ved alle bibliotekene. Stenging våren 2020 og innføring 
av smitteverntiltak som setter begrensninger i bruken av biblioteket, har ført til redusert besøk 
og langt færre arrangementer. Utlånstallene er likevel ganske gode, noe som skyldes 
bibliotekets bestill-og-hent-tjenester som ble innført før påske 2020 og som har blitt 
opprettholdt gjennom store deler av året. 
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Biblioteket jobber kontinuerlig med digital formidling av bibliotekets innhold. 

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Seksjon bibliotek 19 887 18 335 20 113 18 329 -226 6

Uvesentlig avvik for seksjonen. 
Stokke startet meråpent bibliotek i desember 2019. I den forbindelse måtte biblioteket sikre 
artoteket mot tyveri ved å bygge et lukket rom til de 300 kunstverkene i denne samlingen. 
Dette tiltaket ble dyrere enn beregnet. 

Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år: 
• 378.000 kr – tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet «Lær å skape»
• 190.000 kr – tilskudd til Ungdomsrom Stokke bibliotek

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 for friskliv og frivillighet i Andebu inkl. Andebu herredshus og 
frivilligsentralene i Sandefjord og Stokke, Den kulturelle skolesekken og Vandringsstaven, 
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 har ansvar for tiltak for uorganisert ungdom i 
Napergården. Begge organisasjonene mottar faste driftstilskudd fra kommunen. Fra 
01.01.2019 er det inngått avtale med Fjorden Kulturdrift AS om drift av Verdensteateret. 

Seksjon/avdeling

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Adm Kultur 2415 2415 2525 2525 -110 -110
Sentralene for frivillighet 
og friskliv 6348 4897 8405 4822 -2057 75
Tilskuddsordninger 12546 11946 12587 11927 -41 19
Kultur inkl kino 23247 9820 28287 9821 -5040 -1
Kulturformidling felles 3425 3425 3089 3048 336 377
Kulturproduksjoner 1952 1195 1384 745 568 450
Kulturformidling 1781 942 2335 1072 -554 -130
Kulturskolen 13106 10686 13404 10210 -298 476
Sum kultur og kino 64820 45326 72016 44170 -7196 1156

Budsjett Regnskap Avvik

Netto avvik for seksjonen utgjør ca. 2,6 % i forhold til budsjettert netto utgift.  Brutto avvik  
Kulturhusdrift skyldes i hovedsak videreformidling av mottatte inntekter knyttet til billettsalg 
for andre. Brutto avvik for sentralene for frivillighet og friskliv relaterer seg til tilskudd fra 
staten og eksterne og interne overføringer. 
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Seksjon kultur og kino, adm. 

Hovedkostnadsstedet omfatter seksjonsleder og rådgiver/saksbehandler, inkl. midler til 
opplæring, kurs og konferanser for ansatte i seksjonen. 

Sentralene for frivillighet og friskliv 

Hovedkostnadsstedet omfatter frivilligsentralene i Sandefjord og Stokke, og Sentralen i 
Andebu. Sentralen i Andebu omfatter frivilligsentralen, frisklivsentralen og Andebu 
Herredshus. 

Stokke frivilligsentral ble etablert høsten 2019, og det er nå sentraler i alle de tre tidligere 
kommunene. I Sandefjord og Stokke er sentralene foreningsdrevne, mens frivilligsentralen i 
Andebu er kommunal. Uansett organisasjonsform har kommunen personalansvar for fast 
ansatte. 

Hovedkostnadssted Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Sandefjord frivilligsentral 2 385 1 544 3 168 1 544 -783 0
Stokke frivilligsentral 1237 1237 2252 1237 -1 015 0Sentralen for friskliv og frivillighet 
Andebu 2726 2116 2985 2041 -259 75
Sum friskliv og frivilligsentraler 6 348 4 897 8 405 4 822 -2 057 75

Sandefjord og Stokke frivilligsentraler 
I henhold til inngått avtale fører Sandefjord kommune regnskapet for frivilligsentralene. 
Eventuelle overskudd settes av til øremerkede fond. Eventuelt underskudd finansieres ved 
bruk av det samme fondet.  

Sandefjord 
Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år 

• 141.000 kr i mottatte gaver til bruk i 2021
• 126.450 til videreføring/sluttføring av prosjekt finansiert av ulike tilskudd.

Ved Sandefjord frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 391 340,95 kr. Dette ble 
overført til sentralens fond. Fondets saldo pr. 31.12.20 er 1 075 319,79 kr. 

Stokke 
Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år 

• 11.333 kr i mottatte gaver til bruk i 2021
• 725.000 til videreføring/sluttføring av prosjekt finansiert av ulike tilskudd.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 
• 86.000 kr til prosjekt Magasinet

Frivilligsentralen mottok i 2020 en gave på 65.000 kr fra Sparebankstiftelsen. 

Ved Stokke frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 292 736,52 kr. Overskuddet er 
satt inn på eget fond. Fondets saldo pr 31.12.20 er 434 593,49 kr.  

Sentralen for friskliv og frivillighet i Andebu 
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I tillegg til de faste aktivitetene gjennom uken, er det etablert en ungdomsklubb i Andebu 
herredshus, delvis finansiert av prosjekttilskudd fra staten ut 2020. Ungdomsklubben er under 
oppbygging, og aktivitetene planlegges og gjennomføres i samarbeid med ungdommen og 
frivillige. Målgruppe for klubben er ungdom mellom 13 til 20 år.  

Ved Andebu frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 1134,26 kr som er overført fond. 

Frisklivsentralen: 
Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år: 

• 57.500 kr til videreføring/sluttføring av prosjekter finansiert av ulike tilskudd.

Frivilligsentralen: 
Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år: 

• 56.333 kr i mottatte gaver til bruk i 2021
• 150.000 til prosjekt Motvirke ensomhet hos eldre i forbindelse med korona

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 
• 10.000 kr til kjøp av utstyr til aktiviteten «Bowls».

Andebu herredshus 
Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 

• 60.000 kr rest oppussing av den tidligere kommunestyresalen

Tilskuddsordninger adm. av seksjon kultur og kino 

Hovedkostnadsstedet omfatter i hovedsak driftstilskudd, og prosjekttilskudd samt diverse 
priser (barne- og ungdomspris, kulturpris og ærespris).   

Aktivitetstall 2018 2019 2020 

Antall tildelte prosjekttilskudd 81 82 88 
Antall tildelte tilskudd til større arrangementer 
om sommeren 

15 21 14 

Regnskapet viser intet netto avvik av betydning. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 
• 327.500 kr - prosjekttilskudd hvor arrangementene skal gjennomføres i 2021.

Drift kulturhus inkl. kino

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.  
Det er et høyt aktivitetsnivå i Hjertnes kulturhus og aktiviteten er økende. Dette fører til 
slitasje på inventar og utstyr, og det må kontinuerlig foretas utbedringer og reparasjoner. 
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Aktivitetstall 2018 2019 2020 

Antall arrangementer 119 155 126 
Antall kurs, konferanser mv. 28 27 35 
Antall besøk/publikum 43.129 45.916 15.947 
Antall kinoforestillinger 3.365 3.403 3.170 
Antall besøk 94.246 82.242 37.072 

Kinoåret 2020 har i stor grad vært preget av avlyste filmpremierer og koronatiltak som begge 
har medført betraktelig lavere besøk enn i normale år. Forventet besøk med tilhørende netto 
billettinntekter ble justert ned ved regnskapsgjennomgangen etter 1. og 2. tertial 2020. 

Hovedkostnadssted Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Drift kulturhus 12 531 4 703 17 065 6 006 -4 534 -1 303
Arrangementer 4446 2420 4675 1745 -229 675
Kino 6270 2697 6547 2070 -277 627
Sum kino og kulturhus 23 247 9 820 28 287 9 821 -5 040 -1

De ulike aktivitetene påvirker hverandre i stor grad, og områdene kommenteres derfor samlet. 

Koronasituasjonen påvirket alle tjenesteområder i 2020. Raskt skiftende restriksjoner og tiltak 
førte til større grad av usikkerhet i kalkyler og påvirket samtidig utvalget av film fra uke til 
uke. De ulike støtteordningene slo veldig tilfeldig ut for både kulturhuset og for leietakere. 
Det har derfor vært naturlig å holde igjen på rehabilitering og innkjøp. Restriksjoner medførte 
også at enkelte planlagte oppgraderinger var umulig å gjennomføre i 2020, disse er derfor 
utsatt til 2021.    

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 
• 600.000 kr ombygging kiosk/billettkontor
• 618.000 kr til rehabilitering backstage i Hjertnes
• 135.000 kr til utskifting av digitale skjermer/informasjonstavler på rådhustorget
• 211.000 kr til medhørssystem
• 395.000 kr til diverse utbedringer

Kulturformidling, felles 

Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon, planlegging og koordinering av Den kulturelle 
skolesekken og Vandringsstaven, Barnas kulturprogram, 17. mai, Innflyttertreff med mer. 
Dette omfatter også oppfølging av kommunens kunstregister og ordningen med 
opplevelseskort og ledsagerbevis. 

Netto avvik fra budsjett: 377.000 kr 

Avviket skyldes i hovedsak besparelser knyttet til opplevelseskortet. Det var totalt 400 kort 
tilgjengelig i 2020 med differensierte beløp, 1000 kr for de under 10 år og 3500 kr for de over 
10 år. Alle kortene ble delt ut, men de ble ikke benyttet fullt ut.  
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Kulturproduksjoner 

Markedet for Scenekunst er landets viktigste arena for visning av ny scenekunst for barn- og 
unge, og gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunen og Norsk kulturråd. Markedet 
samler 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. Markedet øker gradvis i omfang. I 2020 skulle 
det 25. Markedet for scenekunst arrangeres i april. Dette er utsatt til august 2021. 

Barnas kulturprogram er et tilbud til barn i førskolealderen. 

Aktivitetstall 2018 2019 2020 

Markedet for Scenekunst: 

Antall visninger 27 25 0 
Antall oppkjøpere 245 250 0 
Antall besøk 2.600 2.100 0 
Barnas kulturprogram 

Antall forestillinger 10 22 9 
Antall besøk 905 1.358 353 

I 2020 gjennomførte BKP 7 live forestillinger, samt 2 streamede konserter. Det var 194 
betalende publikum på de 7 forestillingene, og 159 som så de streamede konsertene. 

Netto avvik fra budsjett: 450.000 kr 

Avviket skyldes tilskudd fra Fylkeskommunen på 400.000,- mottatt i 2020 til bruk i 2021. 
Her bør det gjøres budsjett endring i 1 tertial da dette er øremerkede midler knyttet til 
Markedet for Scenekunst.  

Kulturformidling 

Hovedkostnadsstedet omfatter, Den kulturelle skolesekken, og Den kulturelle 
vandringsstaven.  

Netto avvik fra budsjett: -131.000 kr

Avviket skyldes i hovedsak besparelser knyttet til manglende gjennomføring av planlagte 
arrangement grunnet Covid-19. 

I Den kulturelle skolesekken er det gjennomført 17 arrangementer/aktiviteter (8 produksjoner 
avlyst som følge av Covid-19) for totalt 7.550 elever fordelt på 33 grunnskoler. 

Vandringsstaven har hatt arrangementer rundt omkring i hele kommunen, og det har vært 
gjennomført 64 produksjoner og totalt antall besøkende på 470. 

Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år: 
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• 381.000 kr til aktivitet/arrangementer i Den kulturelle skolesekken.

Kulturskolen 

Sandefjord kulturskole har ansvaret for kommunens undervisningstilbud innen kunstfag til 
barn og unge i Sandefjord med hovedvekt på fagene musikk, teater og visuell kunst. 

Kulturskolen tilbyr, i tillegg til skolens egne kurs, også tilrettelagt undervisning i fagene 
musikk, sirkus og visuell kunst til grunnskoler og barnehager i kommunen. Kulturskolen 
ivaretar undervisning i alle de programmene rammeplanen «Mangfold og fordypning» 
regulerer: Bredde-, kjerne- og fordypningsprogram.  

Aktivitetstall 2018 2019 2020 

Antall elever 469 474 513* 

*I tillegg har kulturskolen i 2020/21 hatt 116 elever i gruppetilbud som varer under ett
semester og 130 elever i helårstilbud i barnehage (kulturkarusell) og grunnskole
(musikkterapi). Elevantallet har økt til tross for at koronapandemien også har ført til
avmeldinger og færre på venteliste.

Regnskapet for 2020 viser et positivt budsjettavvik på 476.000 kr. 
Avviket skyldes høyere inntekter. 

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år: 
• 50.000 kr til «Spille sammen prosjekt» som ble utsatt grunnet Covid-19
• 40.000 kr til Beethoven jubileum, utsatt grunnet Covid-19

Avsetning til bundet driftsfond 
• 207.000 kr omdisponering av midler til bruk i 2021 til «Program for unge utøvere»

SEKSJON PARK, IDRETT OG FRILUFTSLIV 

Seksjonens oppgaver er i hovedsak knyttet til saksbehandling, utvikling, utleie/utlån og 
forvaltning av innendørs og utendørs idrettsanlegg, parker, friområder, lekeplasser og 
gravplasser. Drift og vedlikehold av disse områdene er fra 1.januar 2020 samlet under 
seksjonen bydrift i kommunalområdet for miljø- og plansaker. Seksjonen har også ansvar for 
tilskudd til kirkelig fellesråd, ulike tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger og 
oppfølging av nærdemokratiordningen. 
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Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Adm park, idrett, friluftsliv og 
gravplassforvaltning 6 210 5 784 6 002 5 571 208 213
Nærdemokratiordningen 2 598 2 598 2 562 2 530 36 68
Tilskuddsordninger 10 155 9 832 18 573 9 591 -8 418 241
Kirken og andre tros- og 
livssynsamfunn 26 276 26 276 25 948 25 948 328 328
Campingplasser 0 -1 658 9 -1 598 -9 -60
Drift- og vedlikehold av 
gravlunder og andre utendørs 
anlegg 5 932 -4 263 4 977 -4 707 955 444
Svømmehall og idrettshaller 11 319 5 560 10 442 4 206 877 1 354
 Sum park, idrett og friluftsliv 62 490 44 129 68 513 41 541 -6 023 2 588

Netto avvik for seksjonen utgjør ca. 5,9 % i forhold til budsjettert netto utgift.  Brutto avvik 
på Tilskuddsordninger skyldes videreformidling av mottatte spillemidler. 

Adm. park, idrett, friluftsliv og gravplassforvaltning 

Hovedkostnadsstedet omfatter seksjonsleder og saksbehandlere, inkl. midler til opplæring, 
fagkurs og konferanser for ansatte i seksjonen med mer. 

Netto avvik fra budsjett: 213.000 kr 

Avviket skyldes i hovedsak besparelser på kjøp av tjenester. 

Nærdemokratiordningen 

Hovedkostnadsstedet omfatter tilskudd til nærmiljøutvalgene samt midler knyttet til 
gjennomføring av møter og konferanser. 

Netto avvik fra budsjett: 68.000 kr 

Avviket skyldes besparelser som følge av at planlagte møter utgikk grunnet Covid-19. 

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 2018 2019 2020 

Antall frivillig lag og foreninger 152 157 155 
Medlemstall: 

Antall barn og unge opp til 20 år 9.396 9.633 9.586 
Antall medlemmer totalt 27.009 25.130 27.267 
Antall tildelte prosjekttilskudd – idrett 21 26 10 

Det var totalt 155 frivillige lag og foreninger som søkte tilskudd i 2020. Dette fordeler seg 
med 67 idretts- og frilufts foreninger (65 i 2019) og 88 kultur- og barne-/ungdomsforeninger 
(92 i 2019) 

Netto avvik fra budsjett: 241.000 kr 

Avvikes skyldes i hovedsak at kommunen selv har utført oppgaver som tidligere ble utført av 
andre mot et tilskudd.  

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år: 
• 94.500 kr i prosjekttilskudd som ikke ble delt ut i 2020 grunnet Covid-19.

Kirken og andre tros- og livssynssamfunn 

Hovedkostnadsstedet omfatter overføringer til Kirkelig Fellesråd og tilskudd til andre tros- og 
livssynssamfunn. 

Aktivitetstall 2018 2019 2020 

Antall medlemmer i statskirken 42.958 41.104 42.594* 
Antall medlemmer i andre tros- og 
livssynssamfunn med tilskudd 

8.373 8.667 9.021 

Sum antall medlemmer 51.331 49.771 51.615 

 Medlemstall pr. 31.12.20 er innhentet fra Sandefjord kirkelig fellesråd 

Netto avvik fra budsjett: 328.000 kr 

Netto avvik skyldes delvis motregning av tilskudd til den katolske kirke grunnet for mye 
utbetalt tidligere. 

Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år: 
• 30.000 kr i tilskudd som gjelder 2020.

Fra 01.01.21 vil tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn følges opp og utbetales av staten. 

Campingplasser 

Hovedkostnadsstedet omfatter oppfølging av leieavtaler gjeldende Langeby, Vøra, Asnes og 
Granholmen camping, samt bobilhavna i sentrum. 

Drift og vedlikehold av gravlunder og andre utendørs anlegg 

Behov for vedlikehold på de enkelte områdene varierer fra år til år, og enheten styres innenfor 
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et samlet drifts- og vedlikeholdsbudsjett. 

Hovedkostnadssted Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Fellesutgifter til fordeling 0 0 0 0 0 0
Utendørs idrettsanlegg 172 92 0 -13 172 105
Parker og friområder 261 -274 34 -664 227 390
Gravlunder og gravstedsvedlikehold 5 499 -4 081 4 943 -4 030 556 -51
Sum gravlunder og utendørs anl. 5 932 -4 263 4 977 -4 707 955 444

Utendørs idrettsanlegg 

Hovedkostnadsstedet omfatter drift og vedlikehold av utendørs idrettsanlegg og er fra 
01.01.2020 flyttet til kommunalområdet Miljø og plan. 2020 ble et overgangsår. 

Parker og plasser 

Hovedkostnadsstedet omfatter drift og vedlikehold av kommunale parker og plasser og er fra 
01.01.2020 flyttet til kommunalområdet Miljø og plan. 2020 ble et overgangsår. 

Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Lekeplasser og nærmiljøutvalg 34 34 0 -13 34 47
Parker 100 -435 19 -548 81 113
Friområder inkl. skjærgårdstj. 127 127 15 -103 112 230S

uSum parker og friområder 261 -274 34 -664 227 390

Hovedkostnadssted

Kirkegårder og gravlunder 

Hovedkostnadsstedet omfatter kjøp av kremasjonstjenester, festeavgifter, vedlikehold av 10 
gravlunder/kirkegårder, og vedlikehold av gravsteder mot refusjon.  

Aktivitetstall 2018 2019 2020 

Antall begravelser og bisettelser 501 482 475 
Antall kremasjoner 318 230 300 
Antall gravsteder med vedlikehold 3.196 3.168 3.095 

Netto avvik fra budsjett: - 51.000 kr

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år: 
• 500.000 kr til vedlikeholdsoppgaver som skulle vært gjennomført i 2020, men som er

utsatt til 2021
• 200.000 kr til advokathonorarer
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Svømmehall og idrettshaller 

Hovedstedet omfatter drift og utleie av svømmehallen i Bugårdsparken, Jotunhallen, Ishallen, 
samt utleie av Bugårdshallen og de fem skolehallene (Store Bergan hallen, Ormestadhallen, 
Helgerødhallen, Stokkehallen og Andebuhallen). 

Aktivitetstall 2018 2019 2020 

Besøk barn 27.280 30.717 25.342 
Besøk voksne 40.710 42.239 30.441 
Sum betalende besøk 67.990 72.956 55.783 
Svømmeopplæring for skole og barnehage 43.600 44.100 24.990 
Besøk lag og foreninger 21.700 21.600 15.120 
Sum besøk i alt 133.290 138.656 98.893 

Hovedkostnadssted Budsjett Regnskap Avvik

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Ishallen 1 220 915 754 613 466 302
Idrettshaller 2 077 915 1 782 607 295 308
Svømmehallen i Bugården 8 022 3 730 7 906 2 986 116 744
Sum haller 11 319 5 560 10 442 4 206 877 1 354

Ishallen 
Sesongen ble veldig redusert grunnet bytte av kjøleanlegg og Covid-19  
Netto avvik på 302.000 kr. skyldes lavere driftskostnader som følge av dette 

Idrettshallene  
Netto avvik på 308.000 kr skyldes redusert aktivitet i idrettshallene som følge av vedlikehold 
og Covid-19.  

Svømmehallen i Bugårdsparken 
Besøket i svømmehallen i 2020 ble preget av Covid-19. Dette er hovedårsaken til den store 
nedgangen i antall besøkende sammenlignet med årene før. 

Netto avvik på 744.000 kr skyldes høyere billettinntekter enn justert budsjett. Noe reduserte 
driftsutgifter grunnet Covid-19. 
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MILJØ- OG PLANSAKER (MP) 

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2020 (hele 1.000-kroner): 

Netto avvik for kommunalområdet utgjør et merforbruk på 605.000 kr, dvs. 0,2 % i forhold til 
budsjettert netto utgift. 

Avvikene blir kommentert under den enkelte seksjon nedenfor, men kan i hovedsak 
oppsummeres slik:  

 Meravsetning til fond for selvkostområdene som følge av lavere kostnader til 
pensjonspremie, AFP-premie med mer. 

 Økte utgifter til drift av bygningene og tekniske anlegg som følge av omfattende 
reparasjoner. 

 Lavere utgifter til energi enn forutsatt. 
 Lavere utgifter til brøyting enn forutsatt. 

Det omtales vakanser i stillinger innenfor flere virksomheter. Vakansene er for noen områder 
omsatt i kjøp av varer og tjenester innenfor de respektive virksomheter. 

Avvikene er kommentert under den enkelte seksjon. 

Konsekvenser av koronasituasjonen 

Tabellen ovenfor viser økte utgifter og reduserte inntekter i 2020 som følge av korona-
situasjonen.  

Beløp i hele 1.000 kr
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjonsstab 10 516 10 145 10 557 9 662 -41 483
Bydrift 376 552 29 737 376 964 31 785 -412 -2 048
Eiendom 344 345 152 246 343 205 152 043 1 140 203
Klima-, byggesak og arealforvaltning 46 508 13 286 45 806 12 994 702 292
Brann og redning 48 109 38 093 48 319 37 628 -210 465
Havn 40 633 0 36 426 0 4 207 0
Sum 866 663 243 507 861 277 244 112 5 386 -605

Budsjett Regnskap Avvik

Tiltak Økt utgift/redusert inntekt

Tall i 1.000-kr

Parkeringsinntektene 2 300
Lavere inntekter i kantina 400
Utleie av Andebu herredshus 120
Havneinntektene 24 700
Utleie av gategrunn 600
Sum 28 120
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Parkeringsinntektene ble vurdert i forbindelse med regnskapsgjennomgangen pr 1. 
tertial. I prognosen for året ble det lagt til grunn at deler av inntektsbortfallet ble 
kompensert ved økte inntekter ved parkerings- og sanksjonsgebyr. I tabellen ovenfor 
vises det samlede inntektsbortfallet som følge av lavere belegg på kommunens 
parkeringsplasser. 

Lavere inntekter i kantina ble vurdert i begge tertialgjennomgangene og resultatet ble i 
hovedsak i tråd med prognosene. 

Kafeen i Andebu herredshus ble avviklet i 2020 og medførte en redusert inntekt på 
120.000 kr.  

Havneinntektene ble redusert i begge tertialgjennomgangene. I tertialgjennomgangen 
pr 2. tertial ble det lagt til grunn en forventning om en delvis oppstart av ferjetrafikken. 
Inntektstapet ble derfor noe større enn forutsatt. 

Formannskapet behandlet i møte av 16. juni 2020 sak om fritak for avgift av leie av 
grunn til uteservering.  

KOMMENTARER PR. SEKSJON 

ADMINISTRASJONSSEKSJONEN 

Administrasjonsseksjonen omfatter ledelse av kommunalområdet og felles stab og 
støttefunksjoner, som utfører oppgaver for seksjonene i kommunalområdet.  

Netto avvik for seksjonen utgjør 4,8 % i forhold til budsjettert netto utgift og skyldes i 
hovedsak vakant stilling.  

Avsetninger 
Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år på 376.000 kr skal brukes til velferdstiltak og 
opplæring.  

BYDRIFT 

Seksjonen har ansvar for nyanlegg, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg og 
tjenester. Dette omfatter vannforsyning, avløp og avløpsrensing, veier, grøntanlegg, 
trafikksystem og parkeringsovervåking, avfallsbehandling, transport- og verksteddrift, 
kommunalteknisk planlegging samt kommunens anleggsvirksomhet. 

Beløp i hele 1.000 kr
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjonsstab 10 516 10 145 10 557 9 662 -41 483

Budsjett Regnskap Avvik
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Brutto avvik for seksjonen utgjør -0,5 % i forhold til budsjettert brutto utgift.  Avviket i 
seksjonen skyldes i hovedsak større avsetning til selvkostfond som følge av lavere kostnader 
til pensjonspremie, AFP-premie, lavere framdrift på investeringsprosjektene og gevinst ved 
salg av anleggsmiddel. Regnskapet viser videre lavere utgifter til brøyting enn forutsatt. 
Regnskapet viser også noe høyere inntekter for parkeringsovervåkingen. 

Park, idrett og friluftsliv 
Park, idrett og friluftsliv har ansvar for drift og vedlikehold av parker, friområder, lekeplasser 
og uteanlegg/grøntanlegg rundt offentlige bygg. Sandefjords nye bybad «Strømbadet» ble 
ferdigstilt i 2020. Det er anlagt ny park i Andebu, Andebuparken, har blitt et naturlig, grønt 
knutepunkt i sentrum av Andebu. 

Vann og avløp 
Vann- og avløpstjenester produseres innenfor flere enheter. Enhetene drifter, vedlikeholder og 
fornyer kommunens vann- og avløpsledninger, renseanlegg, vannproduksjonsanlegg og 
pumpestasjoner. 

Det avsettes 4,8 mill. kr til vannfondet og 23.000 kr til avløpsfond. Det var forutsatt bruk av 
vannfond med 1,5 mill. kr og 2,1 mill. kr av avløpfondet i budsjettet. Avsetning til vann- og 
avløpsfondene skyldes lavere pensjonskostnader og kalkulatoriske rente, i tillegg til lavere 
utgifter knyttet til vannkjøp. Ved utgangen av 2020 er vannfondet på 33,5 mill. kr, og 
avløpsfondet på 43,8 mill. kr. I handlings- og økonomiplanen er det lagt opp til at fondet 
disponeres innen utgangen av perioden. 

I 2020 er det blant annet bygd vann- og avløpsanlegg fra Stokke sentrum til Skjee og arbeidet 
med å legge vann- og avløpsledninger fra Stokke sentrum til Gravdahl i Andebu fortsetter.  

*Mer av ledningsnettet er «skiftet ut», men kan ikke settes ut av drift før prosjektene er avsluttet.

Beløp i hele 1.000 kr
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Bydrift 376 552 29 737 376 964 31 785 -412 -2 048

Budsjett Regnskap Avvik

Aktivitetstall og – indikatorer vann 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Totalt antall km vannledninger 519 518 518
Nye vannledninger (endr./till./fradrag ant meter) 3 662 264 -1000
Omlegging, fornyelse, sanering (ant meter) 3 662 3 202 4 627
Utskiftingstakt ledningsnett (antall år) 142 162* 112
Lekkasjevolum (beregnet mill. m3) 2,8 2,7 2,9
Antall lekkasjer og brudd 50 35 54
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*Redusert til 75% resing av fosfor på Enga fra nov 2020 frem til juli 2022 pga ombygging. Ref. Fylkesmann i Vestfold og Telemark

Septik 
I 2020 viser etterregning av gebyrområdet Septik et vesentlig bedre resultat enn forutsatt som 
følge av høyere gebyrinntekter på grunn av flere abonnenter og flere ekstratømminger. 
Fremført underskudd er i sin helhet dekket inn i 2020, og det settes av 960.000 kr til 
septikfond. Septikfondet er ved utgangen av 2020 på 1,6 mill. kr. I handlings- og 
økonomiplanen er det lagt opp til at fondet disponeres innen utgangen av perioden. 

Fra 2019 blir sanitæranmeldelser for byggefelt, telt som én anmeldelse, mot at det tidligere ble sendt en anmeldelse for hvert bygg. 

Drift og vedlikehold vei og veilys 
Drift og vedlikehold vei og veilys omfatter utgifter knyttet til sommer- og vintervedlikehold av 
kommunens veier samt gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, torg og fortau. Enheten har 
utgifter til drift og vedlikehold av veibelysning langs kommunale veier samt en del av 
fylkesveiene. I tillegg til belysning i byens parker, naturstier, gang- og sykkelstier. Det ble i 
2020 asfaltert for 6,9 mill. kr, av dette var 5 mill. kr ekstraordinære Covid-19 midler. Det ble 
lagt asfalt på 8,8 km vei. 
Drift og vedlikehold vei har et mindreforbruk på 2,3 mill. kr, som skyldes reduserte utgifter til 
brøyting.  

Aktivitetstall og – indikatorer avløp 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Totalt antall avløpsnett (km) 472 470 469
Nye avløpsledninger (endr./till./fradrag antall meter) -450 1 125 -358
Omlegging, fornyelse, sanering (antall meter) 3 164 1 537 2 959
Utskiftingstakt ledningsnett 149 306 159
Tilbakeslag fra kommunalt nett 5 6 25

Aktivitetstall og – indikatorer renseanlegg 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Rensegrad for hele avløpssystemet (%) 89,7 86,6 84,3
Rensegrad for avløp tilført renseanlegget (%) 92,9 91,5 85,5*
Utnyttet slam (av produsert i %) 100 100 100

Aktivitetstall og – indikatorer sanitær 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Sanitæranmeldelser 663 680 527

Aktivitetstall og – indikatorer veier 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Vedlikeholdsmengde – antall km veier 355 355 355
Antall lampepunkter veilys 10 199 10 210 10 231
Driftsutgifter pr. lampepunkt (nom.kr) 1 517 1 540 1 377
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Renovasjon 
Renovasjonstjenesten omfatter innsamling, sluttbehandling og drift gjenvinningsstasjon. 
ansvar for renovasjon og avfallsbehandling i kommunen. Innsamling av avfall i hele 
kommunen er godt innarbeidet. Det er gjennomført tiltak på Kastet gjenvinningsstasjon for å 
øke materialgjenvinningsgraden. 

Renovasjonsfondet er ved utgangen av 2020 på 2,7 mill. kr. 
Det brukes 1,3 mill. kr av renovasjonsfondet. Det var forutsatt bruk av fond med 4,3 mill. kr i 
budsjettet. Lavere bruk av fond skyldes lavere pensjonskostnader, kalkulatoriske renter og 
forprosjekt Ny gjenvinningsstasjon på Kastet. Forprosjektet gjennomføres i 2021. 
Renovasjonsfondet er ved utgangen av 2020 på 2,7 mill. kr. I handlings- og økonomiplanen er 
det lagt opp til at fondet disponeres innen utgangen av perioden. 

1) Folketall pr. 01.01. det enkelte år (utgående folketall)

Bil og maskinparken 
Utgiftene til kommunens biler og maskiner blir i sin helhet belastet på enheter som har 
benyttet disse. Det jobbes mot å nå målet om at 80% av kommunens biler skal være 
utslippsfrie. Omstillingen til utslippsfrie kjøretøy har medført noen utfordringer i forhold til 
utstyr og kompetanse ved reparasjon av elbiler. 

. 

Parkering 
Parkeringsovervåkingen skal gi økt trafikksikkerhet, tilgjengelighet og fremkommelighet i 
sentrum og veinettet for øvrig.  
Parkeringsovervåkingen har hatt lavere belegg på parkeringsplassene i 2020 som følge av 
korona-situasjonen. Det er ilagt langt flere parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner enn 
tidligere år som kompenserer for lavere belegg ved parkeringsplassene. 

Aktivitetstall og – indikatorer renovasjon 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Antall abonnenter (standard) husholdning 27 495 28 726 29 080
Avfallsmengde totalt (tonn) 34 285 33 669 37 377
Avfallsmengde pr. innbygger (kg) 1) 547 529 583
Kvist- og hageavfall (tonn) 6 172 5 256 8 850
Materialgjenvinning (i % av totalt)  54 54 64
Material- og energigjenvinning (i % av totalt) 95 94 94
Innlevering av farlig avfall (tonn) 1 566 1 488 1 453

Aktivitetstall og – indikatorer verksted 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Antall biler og maskiner 338 380 391
Antall større biler 20 20 26
Antall større maskiner 72 72 70
Antall mindre biler 246 288 295
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Avsetninger 
Det er gjort avsetning til bruk neste år med 3,4 mill. kr, som omfatter videreføring av arbeidet 
med Forprosjekt Aagaards plass, noe kjøp av utstyr, minnesmerke utenfor Sandefjord kirke 
og oppgradering av lekeplasser og idrettsanlegg. I tillegg skal det settes opp en mur langs 
Gamleveien. 

EIENDOMSSEKSJONEN 

Seksjonen har ansvar forvaltning av kommunens eiendomsmasse, tilsyn og drift av eide og 
innleide bygg, renhold, vedlikehold av eid og leid bygningsmasse, energiøkonomisering og 
bygg-tekniske klimatiltak, forsikring av eiendomsmassen, gjennomføring av byggeprosjekter 
og være kommunens byggherreombud, kantine og hustrykkeri.  

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,1 % i forhold til budsjettert netto utgift. Avviket skyldes i 
hovedsak lavere utgifter til energi.  

Drift av bygninger og tekniske anlegg 
I 2020 har det vært nødvendig med omdisponering av midler internt i seksjonen i forbindelse 
med omfattende reparasjoner etter uforutsett svikt i tekniske anlegg. Dette ble også omtalt i 
regnskapsgjennomgangen pr 2. tertial og omfatter flere forhold og blant annet heis ved 
Andebu bo- og behandlingssenter og kjøleanlegg på Nygård bo- og behandlingssenter. Utover 
interne omdisponeringer er økte utgifter på området dekket ved blant annet lavere utgifter til 
energi. 

Fra september 2020 er driftspersonell ved HSO-bygg i gamle Sandefjord overført fra 
kommunalområdet helse, sosial og omsorg, slik at drift av alle kommunens bygg nå er samlet 
i enheten byggdrift.  

Vedlikehold 
I 2020 er det brukt 62 mill. kr på vedlikeholdstiltak. Dette omfatter bevilgninger til planlagt 
vedlikehold, oppgradering av skolebygg og ekstra bevilgninger etter kommunestyrets vedtak 
om økt bevilgning til vedlikehold som følge av korona-situasjonen.  

Renhold 
Enheten miljørenhold utfører daglig og periodisk renhold av alle kommunens bygg, med 
unntak av noen HSO-bygg i gamle Sandefjord. Utgiftene belastes i hovedsak 
kommunalområdene for den tjenesten som leveres. Korona-situasjonen har medført ekstra 

Aktivitetstall og – indikatorer 2018 2019 2020

Parkeringsovervåkingen Realisert Realisert Realisert

Antall parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner 7962 10800 13456
Totale inntekter parkering (mill.nom.kr) 15,2 18,2 15
Overskudd (mill.nom. kr) 8,8 10,9 7,8

Beløp i hele 1.000 kr
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Eiendom 344 345 152 246 343 205 152 043 1 140 203

Budsjett Regnskap Avvik
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utgifter i 2020 og som i sum utgjør 0,6 mill. kr. Utgiftene for de virksomhetene som mottar 
tjenesten er likevel lavere enn budsjettert.  

Avsetninger 
Avsetning til bruk neste år på 30,8 mill. kr omfatter i hovedsak bevilgninger til videreføring 
av igangsatt vedlikehold av kirkebygg og økte bevilgninger vedlikehold som følge av korona-
situasjonen.  

KLIMA-, BYGGESAK- OG AREALFORVALTNINGSSEKSJONEN 

Seksjonen skal utarbeide kommuneplanens arealplan, arealplaner, områdeplaner og 
reguleringsplaner, behandle private reguleringsplaner, byggesaker, utøve tilsyn, behandle 
søknader om oppretting av nye eiendommer og arealoverføring og gjennomføre 
oppmålingsforretninger. Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen skal bidra til 
reduserte klimagassutslipp ved blant annet å arbeide for at det i kommunen skal bli 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, 
konsesjonslov og en rekke tilhørende forskrifter. Videre skal seksjonen bidra til et 
tilfredsstillende kartverk og matrikkel, som grunnlag for planlegging og gjennomføring av 
alle typer tiltak. 

Netto avvik for seksjonen utgjør 2,2 % i forhold til budsjettert netto utgift. Avviket skyldes 
flere forhold og blant annet merinntekter ved salg av informasjon til eiendomsmeglere og at 
statstilskudd til ett av prosjektene også dekker egeninnsats. Videre viser regnskapet noen 
besparelse ved at det ikke er brukt vikar ved fravær og at lavere pensjonskostnader knyttet 
reguleringspremie og AFP-premie har medført mindre bruk av byggesaksfondet en forutsatt. 

Arealplan 
Regnskapet viser at inntektene for behandling av private reguleringsforslag ble til sammen 3,6 
mill. kr, som er 0,9 mill. mer enn budsjettert. Det er avsatt 30.000 kr til reguleringsplanfondet, 
mens det var forutsatt bruk av fond med 980.000 kr. Fondet er pr utgangen av 2020 på 3,6 
mill. kr. I handlings- og økonomiplanen er det lagt opp til at fondet disponeres innen utgangen 
av perioden.  

Byggesak 
For Byggesak viser regnskapet en inntekt på 16,6 mill. kr, som er 0,6 mill. kr mer enn 
budsjettert.  
Det er brukt 0,2 mill. kr av byggesaksfondet, som er 2,6 mill. kr lavere enn forutsatt. Lavere 
bruk av fond enn forutsatt skyldes vakant stilling/ikke brukt vikar ved fravær, lavere 
pensjonskostnader knyttet til AFP-premie og lavere fremdrift hos leverandør i forbindelse 
med skanning av byggesaksarkivet. Byggesaksfondet er ved utgangen av 2020 på 5,9 mill. kr. 

Beløp i hele 1.000 kr
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Klima-, byggesak og arealforvaltning 46 508 13 286 45 806 12 994 702 292
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I handlings- og økonomiplanen er det lagt opp til at fondet disponeres innen utgangen av 
perioden. 

Oppmåling 
For selvkostområdet oppmåling viser regnskapet en samlet gebyrinntekt på 5,2 mill. kr, som 
er 0,5 mill. kr mindre enn forutsatt. Det er som følge av lavere inntekter, brukt 0,4 mill. kr 
mer av oppmålingsfondet. Fond ved utgangen av 2020 utgjør 8,4 mill. kr. I handlings- og 
økonomiplanen er det lagt opp til at fondet disponeres innen utgangen av perioden. 

Avsetninger 
Avsetning til bruk neste år med 2,2 mill. kr skal disponeres til flere prosjekter og utredninger 
og blant annet utarbeidelse av reguleringsplan for Håsken, ny transport/mobilitetsplan, 
sykkelbyen Sandefjord og til prosjektet «utnyttelse av sentrumskvartaler i Sandefjord by».  

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 

Netto avvik for seksjonen utgjør 1,2 % i forhold til budsjettert netto utgift. Avviket forklares i 
hovedsak ved at lavere lønnsutgifter i forebyggende enhet, blant annet ved at det ikke er brukt 
vikar ved sykefravær.  

Forebyggende enhet 
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 22 054 pipeløp. 

Brannforebyggende brannvern omfatter blant annet tilsyn med 330 §13-objekter, samt 73 
tilsynsobjekter som håndterer/oppbevarer farlig stoff. På grunn av Korona-situasjonen har 
flere tilsyn blitt gjennomført postalt eller digitalt. Andre forebyggende oppgaver som kurs, 
opplæring og hjemmebesøk i forbindelse med Trygg Hjemme prosjektet har blitt gjennomført 
der det har latt seg gjøre på en forsvarlig måte med tanke på smittevern.  

Avregningen av selvkostområdet feie viser at det er avsatt 31.000 kr til fond, mens det var 
forutsatt bruk av fondet med 468.000 kr. Dette forklares i hovedsak ved at det har vært vakant 
stilling i deler av året, samt at det ikke er brukt vikar ved fravær. Feierfondet er på 2,5 mill. kr 

Beløp i hele 1.000 kr
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Brann- og redningsseksjonen 48 109 38 093 48 319 37 628 -210 465
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ved utgangen av året. I handlings- og økonomiplanen er det lagt opp til at fondet disponeres 
innen utgangen av perioden. 

Beredskap 
Beredskap omfatter utgifter til beredskap mot branner og andre ulykker, samt Sandefjord 
kommunes andel av utgifter til driften av Sør-Øst 110 IKS. 

Aktivitetsnivået for beredskapsstyrken ligger totalt sett på et forholdsvis normalt nivå. Det var 
litt roligere i vårmånedene etter nedstengingen i mars 2020, noe som har gitt en nedgang i 
antallet branner i andre kategorier enn bygningsbrann. Oppdrag registrert som annen 
assistanse har økt, samtidig som antall unødige alarmer har sunket.  

Avsetninger 
Avsetning på til sammen 1,4 mill. kr omfatter midler til opplæring som har blitt utsatt som 
følge av korona-situasjonen. Videre er det gjort en avsetning knyttet til salg av lift i 
forbindelse med anskaffelse av ny. 

HAVNESEKSJONEN 

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.  

Aktivitetstall og – indikatorer forebyggende 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Antall branntilsyn 52 125 123
Antall feide piper 8 374 7 679 8 648
Antall tilsyn (bolig) 2 478 977 937
Direkte utgifter feier (1 000 kr) 3 598 3 409 3841
Direkte utg pr feid pipe (kr) 430 444 444

Aktivitetstall og – indikatorer beredskap 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Brann i bygning 38 51 45
Andre branner (bil, pipe, gress) 95 106 56
Brannhindrende tiltak 50 35 74
Alarmer (blinde/unødig) 628 617 492
RVR-oppdrag 67 74 52
Trafikkulykker 79 58 56
Tyveri- /heisalarm * 159 32 14
Annen assistanse 341 256 555
Sum utrykninger 1 457 1229 1 344
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Bruttoavviket forklares med at overføringen til investeringsregnskapet for finansiering av 
investeringene i havnen ble lavere enn budsjettert. Investeringene i havnen er kommentert i 
annen del av årsberetningen. Videre forklares bruttoavviket med reduserte utgifter til renhold 
av terminalbygget og at utgifter til kjøp av juridisk bistand er lavere enn forutsatt.  

Korona-situasjonen har medført stopp i ferjetrafikken. Inntektene knyttet til ferjetrafikken ble 
24,7 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett. 

Havneseksjonens inntekter kan kun benyttes til havneformål, jfr. havnelovens § 32, og 
ubrukte midler avsettes til bundet fond for fremtidig benyttelse. Det er brukt 10,9 mill. kr i 
2020 av havnefondet. Bundet fond ved utgangen av 2020 utgjør 18,8 mill. kr.  

For småbåthavner gjelder ikke havnelovens § 32, men ubrukte midler avsettes av til fond for 
fremtidig vedlikehold og fornyelse. Bruttoavvik for småbåthavnområdet skyldes at 
avsetningen til fond ble 1.038.000 kr i forhold til budsjettert avsetning på 807.000 kr. 
Meravsetningen skyldes at inntektene ble om lag 250.000 kr større enn forutsatt. Fond ved 
utgangen av året utgjør 4,5 mill. kr.  

Brutto avvik på Småbåthavner skyldes at det er utført noe mer vedlikehold på bryggene enn 
forutsatt.  

Beløp i hele 1.000 kr
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Havneseksjonen 40 633 0 36 426 0 4 207 0

Budsjett Regnskap Avvik

Aktivitetstall og – indikatorer havn 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Antall anløp i havnen 2 275 2 163 414
Antall personbiler 436 855 465 673 68 022
Antall tonn gods over havnen 1 061 968 1 060 589 263353
Antall passasjerer 1 429 121 1 524 771 145 566

Aktivitetstall og – indikatorer småbåthavn 2018 2019 2020

Realisert Realisert Realisert

Antall båtplasser 682 699 695
Antall utleide båtplasser 619 655 672
Utskiftingstakt brygger - år 15 15 15
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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 2020 er ubenyttet: 

Kostnadssted  Budsjett Regnskap Avvik

Netto Netto Netto

Reservert formannskapet 145 0 145
Reservert rådm., forventet lønnsjust. 15 216 0 15 216
Sum 15 361 0 15 361

Reservert formannskapet 

Til formannskapets disposisjon ble det opprinnelig satt av 500.000 kr i 2020. Gjennom året er 
det totalt disponert 355.000 kr, mens 145.000 kr står igjen som udisponert. 

Reservert rådmannen 

Etter at alle deler av lønnsoppgjøret for 2020 ble innarbeidet er det bevilget 206.000 kr mer til 
kommunalområdene enn det som var avsatt sentralt til dekning av dette. 

Det settes årlig av 400.000 kr til ulike omstillingstiltak og utredninger. Denne bevilgningen er 
ubrukt i 2020. 

Det gjenstår en liten rest på bevilgningen til velferdstiltak på 35.000 kr. 

I 1. tertial 2020 ble det satt av 30 mill. kr til uspesifiserte kostnader knyttet til korona-
pandemien. Det ble tilsvarende satt av 20 mill. kr i 2021 og 10 mill. kr i 2022. I regnskaps-
gjennomgangen etter 2. tertial ble 15 mill. kr disponert til ulike merkostnader/mindre-
inntekter, mens resterende ble stående igjen på tilleggsbevilgningene til dekning av 
kostnader/bortfall av inntekter utover prognosene gjort i 2. tertial. Det er kun bevilget et 
mindre beløp fra dette, slik at gjenstående udisponerte bevilgning er på 14.987.000 kr. 
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GENERELLE DRIFTSINNTEKTER, FINANS OG DISPONERINGER 

Driftsregnskapet viser følgende tall for 2020: 

Budsjett Regnskap Avvik

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Frie disponible inntekter -3 620 678 -3 625 734 0 5 056
Renteinnt. (fra egne midler) -45 918 46 004 -48 260 -46 004 2 342
Utbytte -30 456 -30 456 0 0
Netto lånerenter 19 715 12 898 20 636 13 632 -921 -734
Avdrag 53 217 53 217 53 204 53 204 13 13
Avsetninger 76 055 -188 746 122 706 25 113 -46 651 -213 859
Bal. drifts- og inv. regnsk. 288 657 288 657 114 315 114 315 174 342 174 342
Gen. driftsinnt., finans og disp. 437 644 -3 531 026 356 865 -3 498 186 80 779 -32 840

90 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 

Driftsregnskapet viser følgende tall for 2020: 

Frie disp. inntekter Budsjett Regnskap Avvik

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Skatt på innt. og formue -1 753 000 -1 781 340 - 28 340

Rammetilskudd -1 857 000 -1 833 143 - -23 857

Andre generelle statstilsk. -10 678 -11 251 - 573

Frie disp. inntekter - -3 620 678 - -3 625 734 - 5 056

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 2020 ble 1781,3 mill. kr. Dette er 28,3 mill. kr (1,6 %) høyere enn 
budsjettert.  

Regnet per innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter fra personlige skattytere 88,8 % av 
landsgjennomsnittet, mens kommunens budsjett og landsprognosen på 169,6 mrd.kr tilsa 87,0 
%. 

Finansdepartementet anslo landets skatteinngang i 2020 til 172,3 mrd. i statsbudsjettet for 
2020. I revidert nasjonalbudsjett i mai nedjusterte departementet prognosen med 4,0 mrd. kr. 
Prognosen ble ytterligere nedjustert med 0,6 mrd. kr i Prop. 127 S. I statsbudsjettet for 2021 
ble prognosen for 2020 justert opp igjen med 1,8 mrd. kr til 169,6 mrd. kr, mens endelig 
skatteinngang ble 168,9 mrd. kr, dvs. 0,7 mrd. kr under departementets siste prognose.  
Landets skatteinntekter i 2019 var på 170,1 mrd. kr. 

Rammetilskudd 

Samlet rammetilskudd i 2020 utgjorde 1833,1 mill. kr. Dette er 23,9 mill. kr (1,3 %) mindre 
enn budsjettert. Avviket skyldes 32,1 mill. kr i redusert netto inntektsutjevning og økt tilskudd 
på 8,1 mill. kr knyttet til Covid-19 (0,5 mill. kr til finansiering av økt kontrollaktivitet, 7,2 
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mill. kr som tilført kommuner med spesielt høy arbeidsledighet for å styrke lokalt næringsliv 
(avsatt på sentraladministrasjonen for tildeling i 2021) og 0,4 mill. kr som økte skjønnsmidler 
(hvorav 0,3 mill. kr er til felles smittevernlager i Sandefjord)). 

Modellen for inntektsutjevningen er todelt: 1) For det første vil kommuner med 
skatteinntekter under (/over) 100 % av landsgjennomsnittet per innbygger få kompensert (/bli 
trukket) 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 inntektsutjevningen gjøres selvfinansierende ved at nettokostnaden 
ved inntektsgarantien som beskrevet over (1,9 mrd. kr i 2020), finansieres ved å trekke alle 
kommuner et likt beløp pr. innbygger (356 kr). 

Ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 i 2020: 
Via rammetilskuddet har staten utbetalt 8,0 mrd. kr til kommunene. Sandefjords andel er på 
87,1 mill. kr og består av følgende: 

Mottatt via rammetilskuddet ifm. covid-19

(beløp i  1.000 kr) Sandefjord Landet

Generell kompensasjon 44 268 3 750 000
Sårbare barn 1 833 150 000
Inntektssvikt SFO 3 489 300 000
Inntektssvikt barnehage 7 715 700 000
Forskuttering basisfinansiering allmennlegetjenesten 762 66 600
Kompensasjon for redusert inntekts- og formueskatt 6 183 550 000
Smittekontroll 500 107 000
Tilskudd til lokalt næringsliv pga. høy arbeidsledighet 7 220 250 000
Skjønnsmidler 15 131 2 124 828
Sum 87 101 7 998 428

Den generelle kompensasjonen 3,75 mrd. kr må ses i sammenheng med kommunenes 
nedjusterte skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020 på 3,99 mrd. kr. Av 
reduksjonen er 1,15 mrd. kr angitt som virkning av virusutbruddet, mens resterende 2,84 mrd. 
kr for det meste er et resultat av RNBs nedjustering av lønnsvekstanslaget fra 3,6 % til 1,5 % 
(endte på 1,7 %). Tilsvarende fordeling av den generelle kompensasjonen til Sandefjord tilsier 
at 12,759 mill. kr er knyttet til virusutbruddet og 31,509 mill. kr er knyttet til lavere 
lønnsvekst mm. 

Andre generelle statstilskudd 

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)

Skolebygg og svømmeanlegg -1 357 -1 700 343
Kirkebygg -49 -61 12
Omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter -9 272 -9 490 218
Sum -10 678 -11 251 573
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Rentesatsen som legges til grunn for tilskuddene for disse ordningene er knyttet til 
Husbankens "basisrente". Basisrenten ligger som regel lavere enn ordinær, flytende 
utlånsrente. Merinntekten skyldes at faktisk rentesats var på 1,07 %, mens budsjettet forutsatte 
en rente på 0,85 %. 

RENTEINNTEKTER 

Driftsregnskapet viser følgende tall for renteinntekter i 2020: 

Renteinntekter Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Avkastn. kommunens likviditet -12 397 -14 323 0 1 926
Renter av fond som avs. fond -147 -586 0 439
Avkastn. kraftfondet -33 214 46 004 -33 214 -46 004 0
Andre renteinntekter -160 -138 0 -22
Sum renteinntekter 0 -45 918 46 004 -48 261 -46 004 2 343

* Renteinntekter fra utlånte formidlingslån inngår i 93 Netto lånerenter.

Avkastning på kommunens likviditet 

Avkastningen på kommunens likviditet ble 14,3 mill. kr, 1,9 mill. kr høyere enn budsjettert. 
Avviket skyldes i hovedsak høyere likviditet enn forutsatt. Den samlede likviditeten var 1 360 
mill. kr som et gjennomsnitt for året (inkl. midler knyttet til legater, havnekassen og fond). 
Gjennomsnittsforrentningen var på 1,1 %, mens 3 md. NIBOR var på 0,7 %. 

Renter av fond avsatt til fond 

Renter av fond (inkl. havnekassens) utgjorde 0,6 mill. kr, 0,4 mill. kr mer enn budsjettert. (Disse 
midlene avsettes til samme fond under 95 Avsetninger.) 

Avkastning på kraftfondet 

Kraftfondet ga en positiv avkastning på 58,7 mill. kr, mens det var budsjettert med en 
avkastning på 33,2 mill. kr. Dette gir i utgangspunktet et positivt budsjettavvik på 25,5 mill. 
kr. Rådmannen har i tråd med vedtatt finansreglement avsatt denne meravkastning til 
kraftfondets bufferfond for å trappe dette opp mot det som skal til for å håndtere en økt 
aksjeandel i kraftfondet fra 20 % til 35 % (se ytterligere kommentarer under «Netto 
avsetninger» lenger nede). 

Resultatet til kraftfondet er sammensatt av: 
Tidsvektet avkastning: 

Beløp i 1000 kr Faktisk Benchmark 
Avkastning i pengemarkedet 6.827 1,61 % 0,62 % 
Avkastning i obligasjonsmarkedet 22.352 7,35 % 3,50 % 
Avkastning på norske aksjefond  9.651 2,28 % 4,57 % 
Avkastning på utenlandske aksjefond          19.898 6,03 % 12,93 % 
Samlet avkastning 58.728  4,83 % 4,28 % 

Andre renteinntekter 

Andre renteinntekter består av renter på diverse forskutteringer fra idrettslag. 
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UTBYTTE 

Det er utbetalt ca. 30.456.470 kr i utbytte i 2020. Dette gjelder følgende: 

• Sandefjord Bredbånd, 30.000.000 kr
• Gigafib, 454.747 kr
• Viken Skog, 1.723 kr

Utbytte i forbindelse med finansielle plasseringer (omløpsmidler) føres sammen med rente-
inntekter under seksjon 91 Renteinntekter. 

NETTO LÅNERENTER 

Netto lånerenter Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Renter på egne lån 12 813   12 813   13 559   13 559   -746 -746
Renter på formidlingslån 6 902     85          7 077     73          -175 12
Sum 19 715   12 898   20 636   13 632   -921 -734

Renter på egne lån 

Renteutgiftene utgjør 1,40 % av lån til investeringer / egne lån (målt ved gjennomsnittet av 
gjeld per 1. januar og 31. desember).  

Lån til investeringer ble økt i 2020 med 102,8 mill. kr (nye lån på 156 mill. kr, ordinære 
avdrag på 53,2 mill. kr) fra 1.076,2 mill. kr per 1.1.2020 til 1.179,0 mill. kr per 31.12.2020. 

Renter på formidlingslån 

Husbankens rente på formidlingslån har i gjennomsnitt for 2020 vært 1,55 %. Kommunens 
rentesats overfor våre låntakere ligger 0,25 % -enheter over innlånsrenten, dvs. 1,8 % i 2020. 

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 2020, lånte ett 
stort beløp i Husbanken, som deretter ble betalt ut i puljer til de personene som fikk 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 2020, er budsjettet justert slik at kommunens utgifter 
overstiger inntektene med 85.000 kr, mens det endelige regnskapet viser 74.000 kr.  

AVDRAG 

Avdrag Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Avdrag på egne lån 53 217      53 217   53 204   53 204   13          13          
Sum 53 217 53 217   53 204   53 204   13 13 
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Egne lån nedbetales som regel med om lag 5 % av restgjeld ved inngangen av året. 

Lån til investeringer utgjorde i 1.1.2020 1.076,2 mill. kr, og det er betalt 53,2 mill. kr i 
ordinære avdrag. 

I 2020 ble det som budsjettert, tatt opp lån til investeringer på 156,0 mill. kr. Det er betalt 
ordinære avdrag på 53,2 mill. kr Netto er egne lån da økt med 102,8 mill. kr. Etter dette utgjør 
lån til investeringer per 31.12.2020 1.179,0 mill. kr. 

Se for øvrig note nr. 5 om gjeldsforpliktelser, type gjeld, betalte avdrag og beregnet minste 
lovlige avdrag.  

NETTO AVSETNINGER 

Avdrag Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Avsetning renter av fond 147 147 614 614 -467 -467
Bruk av fjorårets resultat 75 908 75 908 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond til 
finansiering av investeringer 0 -188 893 0 -21 685 0 -167 208
Avsetning til disposisjosnfondet - 
årets resultat 0 0 46 185 46 185 -46 185 -46 185
Sum 76 055   188 746- 122 707 25 114   46 652-  213 860- 

Avsetning renter av fond gjelder for en stor del havnefond. 

Bruk av fjorårets resultat, 75.907.775,61 kr, er inntektsført i regnskapet for 2020. Beløpet ble 
ved kommunestyrets behandling av regnskapet avsatt til disposisjonsfondet. 

Bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer 

Det var i alt budsjettert med ca. 188,9 mill. kr i bruk av disposisjonsfond til finansiering av 
investeringer. Av dette var 37,2 mill. kr fra det ordinære disposisjonsfondet, mens 151,7 var 
midler avsatt foregående år til finansiering av etterslepet på investeringene. Som følge av 
etterslep i investeringsutgiftene i år er årets budsjetterte fondsbruk redusert med 167,2 mill. kr. 

Avsetning til disposisjonsfondet – årets resultat 

Etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter skal både driftsregnskapet og investeringsregnskapet 
avsluttes hver for seg i balanse. Driftsbudsjettet er avsluttet med en avsetning til disposisjons-
fondet på 46,185 mill. kr. I tillegg til dette har rådmannen avsatt meravkastningen på kraftfondet 
på i alt 25,517 mill. kr til kraftfondets bufferfond. Gjeldende finansreglement (vedtatt 22. okt. 
2020) har en strategi om å øke aksjeandelen i kraftfondet fra 20 % til 35 %. Økonomi-
reglementet (også vedtatt 22. okt. 2020) gir rådmannen fullmakt til å tilføre kraftfondets 
bufferfond deler av kraftfondets avkastning når denne er høyere enn budsjettert, begrenset 
oppad til bufferfondet når sitt mål angitt i finansreglementet. Ved oppnådd aksjeandel på 35 % 
er det anslått et behov for over 150 mill. kr i bufferfondet. Etter årets avsetning er fondet på om 
lag 106 mill. kr 
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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 288 658 288 657 114 315 114 315 174 343 174 342

Til å finansiere årets investeringer er det budsjettert med overføring av 288.658.000 kr fra drifts-
regnskapet. Som følge av at en del prosjekter ikke følger forutsatt fremdrift og at noen 
prosjekter er avsluttet 2020 med lavere kostnad enn budsjettert, er behovet for overføring fra 
drift til investeringer redusert med 174,3 mill. kr. 
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INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekter Budsjett Regnskap Netto Disp i Inndr +

Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2021 O.skr -

SENTRALADMINISTRASJONEN

1 Disaster site Stokke/Andebu 2 850 0 2 850 0 0 0 2 850 2 850 0

Sum 2 850 0 2 850 0 0 0 2 850 2 850 0

KUNNSKAP, BARN OG UNGE

2 Miljørettet helsevern skoler/b.hager 4 000 0 4 000 4 012 0 4 012 -12 0 -12

3 Bygningsmessig elevtilpasning 1 000 0 1 000 1 004 0 1 004 -4 0 -4

4 Ny skole Vesterøya 2 000 0 2 000 797 0 797 1 203 1 203 0

5 Kodal skole 54 486 -13 573 40 913 48 100 -11 900 36 200 4 713 4 713 0

6 Oppgradering skolebygg 5 952 0 5 952 4 026 0 4 026 1 926 1 895 31

7 Oppgradering barnehager 3 000 0 3 000 3 015 0 3 015 -15 0 -15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 70 438 -13 573 56 865 60 954 -11 900 49 054 7 811 7 811 0

HELSE, SOSIAL OG OMSORG

8 Kjøp/utskifting av biler 2214 0 2 214 0 0 0 2 214 2 214 0

9 Velferdsteknologi 5100 0 5 100 0 0 0 5 100 5 100 0

10 Prosjekt Havreveien 4 000 -1 150 2 850 18 005 -15 155 2 850 0 0 0

11 Web-baser ip-verktøy 160 0 160 0 0 0 160 160 0

12 Digisos 742 0 742 608 0 608 134 134 0

13 Nytt sykehjem 33 486 -15 000 18 486 78 341 -35 090 43 251 -24 765 -24 765 0

14 PU-bolig Føysåsveien 27 843 -5 230 22 613 26 428 -4 960 21 468 1 145 1 145 0

15 Aagaardstunet omsorgsboliger 84 993 -24 000 60 993 84 572 -23 880 60 692 301 301 0

16 Omsorgsboliger Andebu 476 0 476 0 0 0 476 476 0

17 Sykesignalanlegg Andebu 3 265 -2 100 1 165 3 382 -2 217 1 165 0 0 0

18 Sykesignalanlegg Soletunet 3 665 -2 400 1 265 4 242 -2 977 1 265 0 0 0

Sum 165 944 -49 880 116 064 215 578 -84 279 131 299 -15 235 -15 235 0

KULTUR, IDRETT OG FRITID

19 Meråpent bobliotek 238 0 238 289 -51 238 0 0 0

20 Hjertnes kulturhus - oppgradering 10 800 0 10 800 201 0 201 10 599 10 599 0

21 Rehabilitering av idrettsanlegg 7 662 -1 000 6 662 3 122 0 3 122 3 540 3 540 0

22 Lekeplasser og nærmiljøanlegg 2 036 0 2 036 1 859 0 1 859 177 177 0

23 Friområder 3 405 -250 3 155 2 356 -150 2 206 949 949 0

24 Bybad 2 224 0 2 224 1 325 0 1 325 899 899 0

25 Sentrumspark Andebu 7 100 -2 000 5 100 5 653 -553 5 100 0 0 0

26 Servicebygg Hjertnesstranda 300 0 300 291 0 291 9 9 0

27 Black-box scene 2 094 0 2 094 381 0 381 1 713 1 713 0

Sum 35 859 -3 250 32 609 15 477 -754 14 723 17 886 17 886 0
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Prosjekter Budsjett Regnskap Netto Disp i Inndr +

Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2021 O.skr -

MILJØ- OG PLANSAKER

28 Kjøp og salg av boliger 18 313 -16 000 2 313 20 723 -20 723 0 2 313 2 313 0

29 Enøk-tiltak diverse bygg 2 477 0 2 477 926 0 926 1 551 1 551 0

30 Sd-anlegg 1 400 0 1 400 858 0 858 542 542 0

31 Framnes omsorgsboliger 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0

32 Div mindre grunnkjøp 100 0 100 0 0 0 100 0 100

33 Oppgradering av kommunehuset i Stokke2 654 -2 000 654 0 0 0 654 0 654

34 Renholdsutvikling maskin/inngang 2 911 0 2 911 1 422 0 1 422 1 489 1 489 0

35 Sentrum øst Stokke plan og utv. 131 0 131 0 0 0 131 131 0

36 Varme og ventilasjon Pukkestad gård 750 0 750 509 0 509 241 241 0

37 Oljekjeler - utskifting 750 0 750 0 0 0 750 750 0

38 Lading av kommunale tjenestebiler 1 000 0 1 000 1 357 -360 997 3 3 0

39 Nettverkskabler kommunale bygg 2 000 0 2 000 211 0 211 1 789 1 789 0

40 Erverv Prestegårdsjordet 948 0 948 0 0 0 948 948 0

41 Utskifting/oppgradering p-automater 3 200 0 3 200 2 009 0 2 009 1 191 1 191 0

42 Navnet minnelund 500 0 500 346 0 346 154 154 0

43 Parkering Lilletorget 1 600 0 1 600 0 0 0 1 600 1 600 0

44 Kjøp av brannbåt 42 0 42 0 0 0 42 0 42

45 Kjøp av ny lift 3 893 0 3 893 6 821 -800 6 021 -2 128 0 -2 128

46 Salg av S 5-2 0 0 0 0 -23 -23 23 0 23

47 Oppgradering kartverk 1 640 0 1 640 400 0 400 1 240 1 240 0

48 Skråfoto 250 0 250 0 0 0 250 250 0

49 Nytt kaldtlager 1 250 0 1 250 0 0 0 1 250 1 250 0

50 Diverse tiltak vei 24 069 0 24 069 12 751 -7 683 5 068 19 001 18 510 491

51 Økt belysning sentrum 1 023 0 1 023 1 154 0 1 154 -131 0 -131

52 Trafikksikkerhetstiltak skoler 3 000 0 3 000 3 360 0 3 360 -360 0 -360

53 Oppgradering Kongensgate 5 000 0 5 000 387 0 387 4 613 4 613 0

54 Utskifting biler og maskiner 28 442 -2 785 25 657 8 449 -267 8 183 17 474 17 474 0

55 Regulering for gs-veier 500 0 500 414 0 414 86 86 0

Sum før selvkostområder 110 843 -20 785 90 058 62 097 -29 856 32 242 57 816 59 125 -1 309

Sum ordinære investeringer 385 934 -87 488 298 446 354 106 -126 789 227 318 71 128 72 437 -1 309

Selvkostområdene

56 Henteordning glass og metall 2 159 0 2 159 0 0 0 2 159 0 2 159

57 Oppgradering Enga 104 110 0 104 110 29 552 -2 362 27 189 76 921 76 921 0

58 Hovedplan vann 47 371 0 47 371 34 262 -7 950 26 312 21 059 10 000 11 059

59 Hovedplan avløp 17 873 0 17 873 33 361 -10 408 22 953 -5 080 0 -5 080

60 Nytt kaldtlager - selvkost 550 0 550 0 0 0 550 550 0

61 Utskifting biler og maskiner - selvkost 11 848 -400 11 448 5 383 -1 235 4 148 7 300 7 300 0

62 Plast fra hyttene 700 0 700 394 0 394 306 0 306

Sum selvkostområdene 184 611 -400 184 211 102 952 -21 955 80 996 103 215 94 771 8 444

SUM TOTALT 570 545 -87 888 482 657 457 058 -148 744 308 314 174 343 167 208 7 135

GENERELL FINANSIERING

Bruk av egne lån 0 -156 000 -156 000 0 -156 000 -156 000 0 0 0

Bruk av ubunde kap.fond 0 -38 000 -38 000 0 -38 000 -38 000 0 0 0

Overføring fra driftsregnskapet 0 -99 764 -99 764 0 -99 764 -99 764 0 0 0

Overføring fra driftsregnskapet (fra fond) 0 -188 893 -188 893 0 -14 550 -14 550 -174 343 167 208 -7 135
sum finansiering 0 -482 657 -482 657 0 -308 314 -308 314 -174 343 167 208 -7 135
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KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTER 2020 

Årets investeringer er på 457,058 mill kr. Investering vedr nytt sykehjem viser en 
overskridelse på 24,875 mill kr som finansieres ved at neste års bevilgning reduseres 
tilsvarende. 
Årets avsluttede prosjekter viser en besparelse på 7,135 mill kr. Ubrukt bevilgning på til 
sammen 167,208 mill kr disponeres i 2021 og blir finansiert ved bruk av fond. 

SENTRALADMINISTRASJONEN 

1. Disaster site Stokke/Andebu

Det var i investeringsbudsjettet satt av 2.850.000 kr i 2020 til et datarom nummer to
som skal sikre drift av datasystemer ved eventuelle større uhell (Disaster site).
Prosjektet er i gang, men i 2020 er det foreløpig ikke foretatt innkjøp som skal belastes
investeringsbudsjettet. Det er også budsjettert ca. 4,4 mill. kr i driftsbudsjettet til
prosjektet, av dette er ca. 3,4 mill. kr også overført til 2021.

KUNNSKAP, BARN OG UNGE 

2. Miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Det er gjennomført tiltak som følge av pålegg med hjemmel i forskrift om miljørettet
helsevern i skoler og barnehager på 17 bygg og til en utgift på 4.012.000 kr.

3. Bygningsmessige elevtilpasninger

Det er utført byggearbeider på 2 skoler for 1.004.000 kr.

4. Ny skole Vesterøya

Det er utført planlegging som omfatter oppgaver knyttet til blant annet tomtevalg,
trafikkanalyse og rom og funksjonsprogram med visjonsbok til en utgift på 797.000 kr.
Ubrukt bevilgning på 1.203.000 kr disponeres i 2021.

5. Kodal skole

Det er utført byggearbeider i totalentreprise og anskaffet inventar og utstyr til ny skole
til en netto utgift på 36.200.000 kr. Skolen ble tatt i bruk i 2020. Ubrukt bevilgning på
4.713.000 kr disponeres i 2021. Det gjenstår å løse utfordringer knyttet til infrastruktur
som kryssutbedring/busstopp ved Kodalveien.

6. Oppgradering skolebygg

Det er utført byggearbeider på 7 bygninger til en utgift på 4.026.000 kr. 1.895.000 kr
disponeres i 2021.

7. Oppgradering av barnehagebygg

Det er utført byggearbeider på 6 barnehager til en utgift på 3.015.000 kr.
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HELSE, SOSIAL OG OMSORG 

8. Kjøp/utskifting av biler

Det var bevilget 2,214 mill. kr til kjøp av nye biler i HSO i 2020. Kjøpene blir
gjennomført primo 2021 og bevillingen disponeres derfor i 2021.

9. Velferdsteknologi

Det var avsatt 5,1 mill. kr til velferdsteknologi. Midlene skal benyttes til
trygghetsalarmer/¬responssenter, dokumentasjonsverktøy, beslutningsstøttesystem til
hjemmetjenesten, nøkkelhåndteringssystem m.m. Investeringene blir gjennomført i
2021 og midlene overføres.

10. Prosjekt Havreveien

Prosjektet innebærer å bygge 6 boliger for utviklingshemmede samt egen personaldel i
Havreveien på Krokemoa. Gjenstående inntekter og utgifter er periodisert i regnskapet.
Boligen tas i bruk primo 2021.

11. Web-basert IP-verktøy.

Det var budsjettert med 160.000 kr til nettbasert verktøy for opprettelse og oppfølging
av individuelle planer. Anskaffelsen gjennomføres i 2021.

12. Digisos

Det var budsjettert med 742 000 kr til digital løsning som gir brukerne av sosiale
tjenester mulighet til å kommunisere med NAV digitalt. Mesteparten av prosjektet er
gjennomført i 2020, men noe gjenstår. Resterende bevilling på 134 000 kr overføres til
2021.

13. Nytt sykehjem

Det er utført prosjektering i begynnelsen av året og byggearbeidene ble påbegynt
høsten 2020 til en samlet netto utgift på 43.251.000 kr. Dette er 24.765.000 kr mer enn
forutsatt i budsjettet. Merutgiften skyldes høyere fremdrift i prosjektet enn forutsatt og
dekkes ved at bevilgningen til prosjektet i etterfølgende år reduseres tilsvarende. Selv
om det har vært høyere fremdrift i 2020, forventes det ferdigstillelse som forutsatt i
januar 2023.

14. PU-bolig Føykåsveien

Det er utført byggearbeider på entreprise for ny PU-bolig til en netto utgift på
21.468.000 kr. Ubrukt bevilgning på 1.145.000 kr disponeres i 2021.
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Prosjektetforventes å være ferdig i mai 2021. 

15. Aagaardstunet omsorgsboliger

Det er utført byggearbeider på entreprise til en netto utgift på 60.692.000 kr. Ubrukt
bevilgning på 301.000 kr disponeres i 2021. Prosjektet har en fremdrift i tråd med plan
og forventes ferdig våren 2022.

16. Omsorgsboliger i Andebu

Det er ikke utført arbeider i 2020.  Ubrukt bevilgning på 476.000 kr disponeres i 2021.

17. Sykesignalanlegg Andebu

Sykesignalanlegget på Andebu bo- og behandlingssenter er skiftet ut. Det var netto
bevilget 1.165.000 kr til dette (etter fratrekk av tilskudd fra Husbanken). Mesteparten
av investeringen er gjennomført. Noe gjenstår, og inntekter og utgifter knyttet til
gjenstående er periodisert.

18. Sykesignalanlegg Soletunet

Sykesignalanlegget på Soletunet bo- og behandlingssenter er skiftet ut. Det var netto
bevilget 1.265.000 kr til dette (etter fratrekk av tilskudd fra Husbanken). Store deler av
investeringen er gjennomført. Noe gjenstår, og inntekter og utgifter knyttet til
gjenstående er periodisert.

KULTUR, IDRETT OG FRITID

19. Meråpent bibliotek

Prosjekt meråpent bibliotek i Stokke ble avsluttet i 2020.

20. Hjertnes kulturhus – oppgradering

Det er bevilget 10.800.000 til utskifting fra manuelle til motoriserte scenetrekk, til
oppgradering av garderober og områdene backstage, og til utskifting av lydanlegg,
avspillere og projektorer knyttet til kino. Arbeidene med oppgradering og områdene
backstage ble startet opp i 2020 og er godt i gang. Prosjektet er estimert ferdig
sommeren 2021. Anbud på nye motoriserte scenetrekk er fullført, og valg av
leverandør blir foretatt ila mars 2021. Innkjøpet er forsinket blant annet på grunn av
høyere eurokurs, innreiseforbud og behov for tilpasset leveranse. Anbud på kinoutstyr
er forsinket, men ute på anbud. Ubrukt bevilgning på 10.599.000 kr disponeres i 2021
til gjennomføring av prosjektene.

21. Rehabilitering av idrettsanlegg

Det ble byttet kjøleaggregat i Bugården ishall i løpet av høsten. Kommunens første
cricketbane ble etablert i Bugården. Arbeider med drenering rundt bueskytterbanen i
Bugården, miljøtiltak rundt kunstgressbanen på Fevang ble sluttført. Miljøtiltak rundt
kunstgressbanen i Bugården ble påbegynt i 2020 og sluttføres i 2021. Ferdigstillelse av
frisbeegolfbanen i Bugården med nett langs asfaltparkeringen og nye hullskilt på hvert
av utkastfeltene.  Det kom nytt kastebur for friidretten på Storstadion. Gressbanen i
Helgerød idrettspark er rehabilitert, og vanningsanlegget er utbedret. I Sandefjord
svømmehall er stupetårnet rehabilitert og nytt måleutstyr for måling av vannkvalitet via
SD-anlegget (elektronisk måling) er kjøpt inn. Lydanlegg til Bugårdshallen og
Bugården ishall er kjøpt inn og ferdig montert.
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Gjenstående bevilgning 3,540 mill. kr disponeres i 2021 til gjennomføring av 
gjenstående prosjekter. 

Sandar IL har fått tildelt kommunalt bidrag 15% til etablering av 
trimløype/aktivitetsløype i Vesterøya idrettspark. Anlegget ble ferdigstilt høsten 2020. 

22. Lekeplasser og nærmiljøanlegg

I 2020 ble bl.a. disse oppgradert: Snorreveien, Kongleveien, Annas vei på
Krokenskogen, Vennerød skole, Tiurveien i Kodal, Årfuglveien i Kodal, Ravnøveien -
Storevar i Stokke og hinderløype i Fevangskogen. Ubrukt bevilgning på 177.000 kr
disponeres i 2021 til sluttføring av prosjektet.

23. Friområder

Det er gjennomført flere ulike utbedrings, og tilretteleggingstiltak på friområder.
Badebrygger på Vårnes og Korsvik ble oppgradert, og det kom ny badebinge på
Granholmen. Parkeringsplassen på Yxney og lysløypa i Hjertås ble utbedret.
Ubrukt bevilgning på 723.000 kr disponeres i 2021 til videre oppfølgning av
prosjektene

For Brunstad kommunale friområde gjenstår det fremdeles arbeider, og ubrukt
bevilgning på 226.000 kr disponeres i 2021 til sluttføring av prosjektet.

24. Bybad

Strømbadet ble tatt i bruk sommeren 2020. Ubrukt bevilgning på 0,9 mill. kr
disponeres i 2021 til videreutvikling av universell utforming av anlegget.

25. Sentrumspark Andebu

Arbeidet med Andebu parken ble avsluttet i 2020, og offisiell åpning var i august.

26. Servicebygg Hjertnesstranda

Det er utført planlegging/forprosjektering til en utgift på 291.000 kr. Ubrukt bevilgning
på 9.000 kr disponeres i 2021.

27. Fleksibel kulturarena/Black-box scene

Det er utført planarbeider og prosjektering til en utgift på 381.000 kr. Ubrukt
bevilgning på 1.713.000 kr disponeres i 2021. Det forventes at grunnarbeidene starter i
april 2021.

MILJØ OG PLANSAKER 

28. Kjøp og salg av boliger

Det er solgt 6 boliger i 2020. Det er videre utført planarbeid i forbindelse med
regulering for småhus på Fevang. Det er utført byggearbeider for etablering av
robustboliger. Inntekter og utgifter avregnes mot boligfondet, som er på 28,5 mill. kr
ved utgangen av 2020. Ubrukt bevilgning på 2.313.000 kr disponeres i 2021.

29. ENØK-tiltak diverse bygg

Det er gjennomført ENØK-tiltak for 926.000 kr som omfatter 8 ulike bygg. Ubrukt
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bevilgning på 1.551.000 kr disponeres i 2021. 

30. SD-anlegg

Det er utført oppgradering/utvidelse av SD-anleggene (Sentral Driftskontroll) til en
samlet utgift på 858.000 kr. Ubrukt bevilgning på 542.000 kr disponeres i 2021.

31. Framnes omsorgsboliger

Det er bevilget 3,0 mill. kr til kjøp av bolig som ligger ved Framnessenteret. Boligen er
ikke anskaffet på grunn av usikkerhet med hensyn til når en videre utviklingen av
Framnessenteret kan gjennomføres. Bevilgningen disponeres i 2021.

32. Diverse mindre grunnkjøp

Det er ikke gjort grunnerverv i 2020 og regnskapet avsluttes med et mindreforbruk på
100.000 kr.

33. Oppgradering av kommunehuset i Stokke

Det er budsjettert med en utgift på 2.654.000 kr og tilskudd med 2 mill. kr. Prosjektet
avsluttes med en ubrukt netto bevilgning på 654.000.

34. Renholdsutvikling maskin/inngang

Det er anskaffet inventar og utstyr for utvikling av renholdstjenesten til en utgift på
1.422.000 kr. Ubrukt bevilgning på 1.489.000 kr disponeres i 2021.

35. Sentrum øst Stokke - plan for utvikling

Det er budsjettert med 131.000 kr til tiltaket. Det er ikke utført planlegging i 2020 og
bevilgningen disponeres i 2021.

36. Varme og ventilasjon Pukkestad gård

Det er budsjettert med en utgift på 750.000 kr til oppgradering av varme og
ventilasjonsanlegget på Pukkestad gård. Det er utført tiltak til en utgift på 509.000 kr.
Ubrukt bevilgning på 241.000 kr disponeres i 2021.

37. Oljekjeler - utskifting

Det er budsjettert med en utgift på 750.000 kr til utskifting av oljekjeler på 2
lokasjoner. Bevilgningen disponeres i 2021.

38. Lading av kommunale tjenestebiler

Det er utført installasjonsarbeider på til sammen 9 ulike lokasjoner for etablering av
ladestasjoner for tjenestebiler til en netto utgift på 997.000 kr. Utgiftene omfatter både
kjøp av ladestasjoner og nødvendige endringer i strømforsyningen på de ulike
lokasjonene.

39. Nettverkskabler kommunale bygg

Det er gjennomført oppgradering av nettverkskabler i kommunale bygg for å bedre
kapasiteten i datanettverket. I 2020 omfatter dette rådhuset og Stokke ungdomsskole.
Det er utført utbedringer til en utgift på 211.000 kr. Ubrukt bevilgning på 1.789.000 kr
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disponeres i 2021. 

40. Erverv Prestegårdsjordet

Det er budsjettert med 948.000 kr som disponeres i 2021.

41. Utskifting/oppgradering av parkeringsautomater

Det er utført oppgraderinger av parkeringsautomatene med 2.009.000 kr til universell
utforming av parkeringsautomatene. Ubrukt bevilgning på 1.191.000 kr disponeres i
sin helhet i 2021.

42. Navnet minnelund

Navnet minnelund ble etablert på Stokke kirkegård i 2020. Tiltaket er finansiert ved
tilskudd fra staten i forbindelse med korona-situasjonen. Det er utført arbeider for
346.00 kr, ubrukt bevilgning på 154.000 kr disponeres i 2021.

43. Parkering Lilletorget

Det er budsjettert med 1,6 mill. kr som i sin helhet disponeres i 2021.

44. Kjøp av brannbåt

Det er budsjettert med en utgift på 42.000 kr. Brannbåten er tatt i bruk og prosjektet
avsluttes.

45. Kjøp av ny lift

Det er bevilget netto 3,4 mill. kr til kjøp av ny lift. Det er forutsatt salg av brukt lift
som delfinansiering av anskaffelsen. Den brukte liften har vært annonsert for salg, men
liften har foreløpig ikke blitt solgt. Dette er i hovedsak årsaken til avviket for denne
anskaffelsen. I forbindelse med regnskapsgjennomgangen pr 2. tertial ble det overført
0,5 mill. kr fra brann- og redningsseksjonens budsjett som følge av svekket krone-kurs.
Ved oppgjørstidspunkt var valutasituasjonen ytterligere forverret, og dette medvirker
også til avviket.

46. Salg av S 5-2

Utrykningskjøretøy ved Stokke stasjon ble solgt i 2020 for 23.000 kr.

47. Oppgradering av kartverk

Det er budsjettert med 1.640.000 kr og i 2020 er kartverket oppgradert for 400.000 kr.
1.240.000 kr disponeres i 2021.

48. Skråfoto

Det er budsjettert med 250.000 kr som i sin helhet disponeres i 2021.

49. Nytt kaldtlager

Det er budsjettert med 1.250.000 kr som disponeres i 2021. Anbudsprosessen har tatt
lengere tid enn forutsatt, og spesifikasjonene har blitt justert. Kaldtlageret ferdigstilles i
2021.

50. Diverse tiltak vei

Det er utført ulike tiltak til en utgift på 12.751.000 kr. Det er mottatt tilskudd på
7.683.000 kr. Merforbruk på prosjekt Trafikksikkerhetstiltak skoler med 360.000 kr og
Økt belysning sentrum 131.000 kr, reduserer ubrukt bevilgning med til sammen
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491.000 kr. Ubrukt bevilgning på 18.510.000 kr disponeres i 2021. 

51. Økt belysning sentrum

Det er utført tiltak til en utgift på 1.154.000 kr. Det er bygget nytt gatelysanlegg i hele
Stockfleths gate, ny belysning på Chr. Hvidts plass, samt nytt anlegg ved Holmbrua og
Søebergs gate.

52. Trafikksikkerhetstiltak skoler

Det er utført tiltak til en utgift på 3.360.000 kr som omfatter nytt eller forbedret veilys,
forbedret sykkelparkering for å redusere biltrafikk, oppgradere droppsoner og økt
skilting. Tiltakene er utført i samarbeid med kommunens skoler.

53. Oppgradering av Kongens gate

Det er budsjettert med en utgift på 5.000.000 kr. Det er utarbeidet plan for tiltaket til en
utgift på 387.000 kr. Planleggingen har tatt lengere tid enn forutsatt. Arbeidene kunne
vært satt i gang før årsskiftet, men ble av hensyn til julehandelen utsatt til 2021. Ubrukt
bevilgning på 4.613.000 kr disponeres i 2021.

54. Utskifting av biler og maskiner

Det er anskaffet biler og maskiner til en utgift på 8.449.000 kr og solgt for 267.000 kr.
Det har vært noe forsinkelse i utskiftingen til fossilfrie kjøretøy, da utbygging av
ladestasjoner har tatt lengere tid. Ubrukt bevilgning på 17.474.000 kr disponeres i
2021.

55. Regulering for GS-veier

Det er utført tiltak til en utgift på 414.000 kr. Det er utarbeidet reguleringsplaner for
Sverdstadveien og Lahelleveien. Ubrukt bevilgning på 86.000 kr disponeres i 2021.

MILJØ- OG PLANSAKER – SELVKOSTOMRÅDET 

56. Henteordning glass og metall

Lavere utgifter til kjøp av beholdere og utsetting, gjør at prosjektet avsluttes med en
ubrukt bevilgning på 2.159.000 kr.

57. Oppgradering av Enga renseanlegg

Det er budsjettert med en utgift på 104.110.000 kr i 2020. Det er forsinkelser i
prosjektet, det er utført arbeid til en netto utgift på 27,2 mill. kr. Bygging av nytt
rensetrinn ved renseanlegget ble startet i august 2020. Ubrukt bevilgning på 76.920.000
kr disponeres i 2021 og 2022.

58. Hovedplan vann

Det er utført arbeider for til sammen netto 26.312.000 kr. Det er lagt ny
hovedvannledning fra Skolmar ved Vestfold Vann sin hovedledning forbi Krokemoa til
krysset ved Ringveien. Deler av Rukla er sluttført, og det er utført sanering i Stokke.
Av ubrukt bevilgning på 21.059.000 kr disponeres 10.000.000 kr i 2021.

59. Hovedplan avløp

Det er utført tiltak på avløpsnettet for netto 22.953.000 kr. Det er lagt ny avløpsledning
fra Skolmar forbi Krokemoa til krysset ved Ringveien.  Deler av Rukla er sluttført. Det
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er sanert avløpsledninger i Stokke og sanert overløp i Ferjeveien. Merutgiften på 
5.080.000 finansieres ved mindreutgift på andre prosjekter. 

60. Nytt kaldtlager - selvkost

Det er budsjettert med 550.000 kr som disponeres i 2021, jfr prosjekt 49 omtalt
ovenfor. Anbudsprosessen har tatt lengere tid enn forutsatt, og spesifikasjonene har
blitt justert. Kaldtlageret ferdigstilles i 2021.

61. Utskifting biler og maskiner – innenfor selvkostområdet

Det er anskaffet biler og maskiner for 5.383.000 kr og solgt for 1.235.000 kr. Ubrukt
bevilgning på 7.300.000 kr disponeres i 2021.

62. Plast fra hyttene

Det er budsjettert med 700.000 kr til innsamling av plast fra hyttene. Prosjektet har en
utgift på 394.000 kr, prosjektet avsluttes med en mindreutgift på 306.000 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 Sandefjord Havnevesen. 

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 av kapitalfondet.  

Regnskapet viser følgende tall for diverse kapitalformål (i 1.000-kroner): 

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. Den årlige investeringen i fibernettet finansieres ved at 
den aktuelle kommunen i første omgang yter et lån (tilsvarende aktuell investeringskostnad) til 
Gigafib det året investeringen foretas, og året etter konverteres dette utlånet til aksjer i Gigafib. 
Det er i 2020 gjennomført investeringer i Sandefjord for totalt 537.000 kr som er finansiert både 
ved bruk av eget fond reservert til utvidelse av mobil- og bredbåndsdekningen, samt innenfor 
investeringsrammen til ordinære investeringsprosjekter. Dette gjelder i hovedsak strekningen 
Gravdal til Høyjord og prosjektet Vestre Andebu.  

Investeringene fra 2019 på i alt 812.000 kr er i 2020 omgjort til aksjer. 

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser 

Kommunens egenkapitaltilskudd i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) og Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) dekkes over driftsregnskapet og overføres til investerings-
regnskapet (seksjon 19 Pensjon (felles)) hvor innbetalingen skal føres. Netto utgift under 
diverse kapitalformål blir dermed null. 

Sandefjord kommunale Pensjonskasse har som budsjettert fått tilført 17,9 mill. kr i 
egenkapitaltilskudd i 2020. 

Div. kapitalformål Budsjett Regnkap Netto Disp i Inndr +

Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2021 Oversk  -

1 Utlån 0 0 0 537 -537 0 0 0 0

2 Egenkapitalinnskudd SkP 17 900 -17 900 0 17 900 -17 900 0 0 0 0

3 Egenkapitalinnskudd KLP 1 842 -1 842 0 1 842 -1 842 0 0 0 0

5 Utendørs idrettsanlegg 3 010 -3 010 0 8 570 -8 570 0 0 0 0

6 Salg av Tassebekkveien 3 000 -3 000 0 0 0 0 0 0 0

7 Avdrag på etableringslån 137 -137 0 450 -450 0 0 0 0

8 Avdrag på startlån 95 543 -95 543 0 114 538 -114 538 0 0 0 0

9 Bruk og utlån av formidl.lån 150 000 -150 000 0 99 327 -99 327 0 0 0 0

10 Utlån Gigafib 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Kjøp av aksjer og andeler 13 089 -13 089 0 11 717 -11 717 0 0 0 0

12 Kjøps/salg tomter 200 -200 0 191 -191 0 0 0 0

13 Salg av tomter 811 -811 0 1 084 -1 084 0 0 0 0

14 Justeringavtale mva/mvakomp 0 0 0 48 -48 0 0 0 0

Sum 285 532 -285 532 0 256 204 -256 204 0 0 0 0
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KLP tilføres årlig ny egenkapital tilsvarende veksten i balansen. Tilskuddet i 2020 var på ca. 
1,8 mill. kr, som budsjettert.  

Utendørs idrettsanlegg 

Budsjettet for 2020 forutsatte tilbakebetaling av i alt ca. 3 mill. kr i forskutteringer, mens 
regnskapet viser en tilbakebetaling på 6,9 mill. kr. Dette er i tråd med forventningene lagt til 
grunn for handlings- og økonomiplanen for 2021 – 2024, men kunnskapen om økt 
tilbakebetaling i 2020 kom for sent til å få det innarbeidet i budsjettet for 2020. 
Tilbakebetalingene gjelder for Haukerød idrettsanlegg og Andebu idrettspark. 

Salg av Tassebekkveien 

Det er budsjettert med 3 mill. kr ved salg av tidligere bolig for enslige mindreårige flyktninger 
i Tassebekkveien. Salget er ikke gjennomført i 2020, men den forventes solgt i 2021. 

Avdrag på formidlingslån/bruk og utlån av formidlingslån 

Per 31.12.2020 (31.12.2019) har kommunen ca. 462 mill. kr (3572mill. kr) som formidlingslån 
i Husbanken. Av dette er om lag 405 mill. kr (362 mill. kr) videreutlånt til 662 låntakere med 
et snitt på ca. 612.000 kr per låntaker. Kommunen har ubrukte lånemidler på ca. 50,1 igjen i 
2020 mens i fjor var alt disponert. 7,0 mill. kr (11,3 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 150 mill. kr i startlån i 2020 med tilsvarende videreutlån. 
Kommunens låneopptak i 2020 har vært på 99,3 mill. kr, og utlån fra kommunen har vært på 
det samme. Ubrukte lånemidler er gjennom året økt fra 0 mill. kr til 50,7 mill. kr. Det er gitt 
tilsagn på hele dette beløpet, men var ikke utbetalt ved årsskiftet.  

Generelt budsjetteres avdrag fra kommunens låntakere lik kommunens avdrag til Husbanken. 
Kommunens ordinære avdragsutgifter var i 2020 ca. 1,3 mill. kr lavere enn budsjettert, og 
mottatte avdrag fra våre låntagere er ca. 4,7 mill. kr lavere enn budsjettert. Netto mindreutgift 
på ca. 3,4 mill. kr finansieres ved bruk av fond til senere innfrielser. 

Det budsjettertes sjablonmessig med 10 mill. kr i ekstraordinære nedbetalinger/innfrielser fra 
våre låntakere med tilsvarende nedbetalinger av kommunens lån. I tillegg ble dette beløpet 
justert ved regnskapsgjennomgangene i 2020 med 28 mill. kr. Det er i 2020 mottatt ca. 40,4 
mill. kr, ca. 2,4 mill. kr mer enn budsjettert. Dette benyttes til å nedbetale kommunens gjeld i 
husbanken. I 2020 har kommunen nedbetalt ekstraordinært 41,0 mill. kr. 

Kjøp av aksjer og andeler i Greve miljø AS og Sandefjord bredbånd AS 

I kommunestyresak 66/19 ble det vedtatt at kommunen skal gå inn med sin andel av en utvidelse 
av aksjekapitalen i Greve Miljø AS på 100 mill. kr. Det ble satt av totalt 16,06 mill. kr til dette 
som tilsvarte det maksimale utfallet av kapitalinnskuddet. I 2019 ble det skutt inn ca. 3 mill. kr. 
Resterende ble budsjettert på nytt i 2020 med 13.089.000. Kommunen har i 2020 overført 
11.716.800 som sitt endelige kapitalinnskudd. Dette innebærer at 1.372.200 kr er ubrukt 
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bevilgning og blir ikke belastet disposisjonsfondet slik budsjettet forutsatte. Kommunen har nå 
en eierandel i selskapet på 14,646 %.  

Kjøp/salg av tomter 

Det budsjetteres årlig med 200.000 kr i salg av diverse mindre arealer. I tillegg er det ved 
regnskapsgjennomgangene i 2020 forutsatt solgt for ytterligere 811.000 kr. Det er totalt solgt 
tomter for om lag 1.275.000 kr. Netto salgsinntekt settes av til kapitalfondet. 

Justeringsavtale Stiåsen 

Kommunen overtok i 2018 VA- og veianlegg på Stiåsen III fra privat utbygger. Total 
anleggsverdi var om lag 4,8 mill. kr og ble ført brutto inn i kommunes regnskap. Dette utløser 
rett til momskompensasjon og momsrefusjon (to ulike momsordninger) som vil komme som en 
korrigert inntekt over 10 år med første innbetaling i 2018. Det er inngått avtale om at denne 
kompensasjonen/refusjonen skal deles likt mellom utbyggeren og kommunen. Total inntekt i 
2020 er på 96.000 kr hvorav kommunen beholder 48.000 kr som 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): 

Investeringene i havnen finansieres ved bruk av fond avsatt til havneformål. 

1. Betong/armering utstikker 1

Betong og armering utstikker 1 er utbedret for 4.689.000 kr. Arbeidet har pågått siden
våren 2019 og ble avsluttet i mars 2020. Rehabilitering av betongdekket har medført at
det nå har opprinnelig bæreevne. Oppgradering av pilarer tas på et senere tidspunkt.
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 415.000 kr.

2. Forsterking fender og pullere

Forsterking av fender og pullere er delvis gjennomført i 2020 med en utgift på
2.851.000 kr. Prosjektet er gjennomført som en del av oppgradering av utstikker 1.
Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på 949.000 kr.

3. Avfallsordning i gjestehavn

Det er gjennomført en forbedring av avfallsordningen i gjestehavnen ved at det ble
etablert kildesortering i 2020. Det er så langt i prosjektet brukt 163.000 kr. Ubrukt
bevilgning på 337.000 kr disponeres i 2021 til ytterligere forbedringer av løsningen.

4. Reparasjon av utstikker 2

Utstikker 2 er utbedret til en utgift på 5.012.000 kr. Reparasjonsarbeidet omfatter
forsterking av pilarer og tiltak for å hindre erosjon. Prosjektet avsluttes i 2020.

5. Servicebygg Hjertnesstranda

Havneseksjonen skal bidra til finansiering av nytt servicebygg på Hjertnesstranda.
Havneseksjonens andel av utgiftene i 2020 utgjør 61.000 kr. Ubrukt bevilgning på
39.000 kr disponeres i 2021 til fullføring av prosjektet.

6. Utvidelse av biloppstilling

Det er gjennomført tiltak for en bedre trafikkavvikling til en utgift på 2.717.000 kr.
Tiltaket er gjennomført for å legge til rette for bedre trafikkavvikling og omfatter
utvidelse av antall oppstillingsplasser med ca. 45 personbiler. Prosjektet avsluttes med
en mindreutgift på 283.000 kr.

Prosjekter Budsjett Regnkap Netto Disp i Inndr +

Havneseksjonen Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2021 Oversk  -

1 Betong/armering utstikker 1 5 104 5 104 4 689 4 689 415 0 415

2 Forsterking fendere og pullere 3 800 3 800 2 851 2 851 949 0 949

3 Avfallsordning i gjestehavn 500 500 163 163 337 337 0

4 Reparasjon utstikker 2 5 000 5 000 5 012 5 012 -12 0 -12

5 Servicebygg Hjertnesstranda 100 100 61 61 39 39 0

6 Utvidelse av biloppstilling 3 000 3 000 2 717 2 717 283 0 283

Sum 17 504 0 17 504 15 493 0 15 493 2 011 376 2 387

Finansiering 0 -17 504 -17 504 0 -15 493 -15 493 -2 011 -376 -2 387
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TOMTEFELT 

Tomtefeltregnskapet er avsluttet med netto inntekt på 2,7 mill. kr, som er avsatt til 
tomtefondet. Tomtefeltfondet er på 31,6 mill. kr pr. 31.12.2020. Investeringer i tomtefelt 
finansieres ved bruk av tomtefeltfond og salg av tomter avsettes til fondet.  

Tomtefeltregnskapet viser følgende tall i 2020 (hele 1.000 kr): 

Diverse tomtefelter 

Dette omfatter grunnerverv og planlegging for GS-vei på Rønningsåsen og planlegging for 
trafikale endringer på Hegna næringsområde. Det er mottatt anleggsbidrag for GS-vei på 
Rønningsåsen og til opparbeidelse av park og lekeareal i sentrum i forbindelse med 
rekkefølgekrav i reguleringsplaner og byggesaker.  

Fokserød nord 

Det er utført infrastrukturtiltak på Foksrød nord til en utgift på 583.000 kr. Tiltakene omfatter 
vann- og avløpsnett, bygging av vei og veilys.  

Vindal 

Det er solgt eiendom i området for 3,3 mill. kr. 

Generell finansiering 

Det er avsatt 3,3 mill. kr til øremerket ubundet investeringsfond og brukt 0,5 mill. kr av det 
samme fondet.  

Tomtefelter Budsjett Regnkap Netto Disp i Inndr +

Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2021 Oversk  -

1 Diverse tomtefelter 3 000 -3 000 0 1 108 -1 158 -50 50 0 50

2 Foksrød nord 690 690 583 583 107 0 107

3 Vindal -3 305 -3 305 -3 305 -3 305 0 0 0

4 Torp øst 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000

Sum 4 690 -6 305 -1 615 1 691 -4 463 -2 772 1 157 0 1 157

Avsetning/bruk av fond (+/-) 3 305 -1 690 1 615 3 305 -533 2 772 -1 157 0 -1 157

Sum 7 995 -7 995 0 4 996 -4 996 0 0 0 0
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 KOMMENTAR TIL BALANSEREGNSKAPET 

(beløp i hele 1000 kr) 

31.12.2020 31.12.2019

ANLEGGSMIDLER

  Faste eiendommer og anlegg 4 384 544 4 050 212
  Utstyr, transportmidler og maskiner 163 601 157 291
  Utlån 419 719 381 894
  Aksjer og andeler 556 077 330 846
  Pensjonsmidler 5 207 095 4 781 733

10 731 036 9 701 976

OMLØPSMIDLER

  Kortsiktige fordringer 387 740 315 795
  Premieavvik 168 847 131 269
  Aksjer og andeler 1 369 410 1 351 046
  Bankinnskudd og kontanter 1 075 461 1 090 111

3 001 458 2 888 221

SUM EIENDELER 13 732 494 12 590 197

BOKFØRT EGENKAPITAL

  Fond 2 233 857 2 129 993
  Regnskapsmessig mindreforbruk 0 75 908
  Kapitalkonto 3 446 801 2 304 377
  Endring regnskapsprinsipp 8 864 8 864

5 689 522 4 519 142

LANGSIKTIG GJELD

  Pensjonsforpliktelser 5 696 482 5 952 226
  Andre lån 1 644 504 1 451 358

7 340 986 7 403 584

KORTSIKTIG GJELD

Kortsiktig gjeld 701 986 667 471

Premieeavvik 0 0

701 986 667 471

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 13 732 494 12 590 197

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

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 403,3 mill. kr. 
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Faste eiendommer og anlegg: 

Faste eiendommer og anlegg Saldo 1.1. 
Postert i 
perioden Sum saldo 

Kommunes egne utleieboliger (40 år) 164 984 139 422 304 406 

Kommunes egne pensjonistboliger (40 år) 282 091 -6 606 275 485 

Skoler m/gymsaler og barnehager (40 år) 1 299 080 30 946 1 330 026 

Idretts- og svømmehaller (40 år) 153 916 -3 905 150 011 

Administrasjons- og lagerbygg (50 år) 101 359 -2 027 99 332 

Aldershjem og institusjoner (50 år) 672 606 89 583 762 189 

Kultur og kirkebygg (50 år) 63 111 -644 62 467 

Ledningsnett VAR (40 år) 502 992 46 275 549 267 

Tekniske anlegg (20 år) 85 353 22 878 108 231 

Diverse anlegg og opparbeidelse friarealer mv. (20 år) 352 576 13 182 365 758 

Havneesenet diverse anlegg (20 år) 80 572 7 731 88 303 

Havnevesenet administrasjons- og lagerbygg (50 år) 33 943 -797 33 146 

Innskudd borettslag 12 742 0 12 742 

Innskuddsleiligheter - Pensjonistboliger 393 0 393 

Tomtegrunn - bolig og fritidseiendommer 47 745 -93 47 652 

Tomtegrunn - offentlige skoler og institusjoner 21 451 0 21 451 

Tomtegrunn - friarealer, leke- og idrettsplasser 50 562 0 50 562 

Tomtegrunn - veier 13 884 -1 13 883 

Tomtegrunn - industrieiendommer 20 294 -50 20 244 

Tomtegrunn - andre 30 983 0 30 983 

Brygger - småbåthavner 4 262 0 4 262 

Sum 2.27 pr. 31.12.2016 - Stokke kommune 55 302 -1 562 53 740 

Faste eiendommer og anlegg 4 050 201 334 332 4 384 533 

Det er i året anskaffet faste eiendommer og anlegg for 504,7 mill. kr og avskrivninger utgjør 
148,7 mill. kr. Det er solgt faste eiendommer og anlegg for 21,7 mill. kr. 

Det vises til note 3 Varige driftsmidler i årsregnskapet og spesifikasjon og kommentarer til 
investeringsprosjekter i årsberetningen. 

Utstyr, maskiner og transportmidler; 

Utstyr, maskiner og transportmidler Saldo 1.1. 
Postert i 
perioden Saldo 31.12 

It-utstyr og kontormaskiner (5 år) 6 070 1 426 7 496 

Person-, vare- og lastebiler (10 år) 52 287 2 452 54 739 

Anleggsmaskiner, maskiner og utstyr (10 år) 21 488 24 21 512 

Inventar og utstyr (10 år) 67 768 -5 095 62 673 

Brannbiler (20 år) 9 296 7 714 17 010 

Havnevesenet - maskiner og utstyr (10 år) 380 -213 167 

Utstyr, maskiner og transportmidler 157 290 6 308 163 598 

Det er i året anskaffet, utstyr, maskiner og transportmidler for 34,3 mill kr og årets avskrivinger utgjør 
23,3 mill kr. Det er solgt utstyr, maskiner og transportmidler for 4,7 mill.kr 

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020

94



Det vises til note 3 Varige driftsmidler i årsregnskapet og spesifikasjon og kommentarer til 
investeringsprosjekter i årsberetningen. 

Utlån: 

Utlån viser en økning på 37,8 mill. kr, hvorav utlån husbankmidler utgjør en økning på 43,9 
mill kr. Forskuttering UI-midler viser en reduksjon på 6,9  mill. kr andre utlån er redusert med 
0,2 mill kr. Sosiale utlån har i 2020 økt med 1,2 mill kr., hvorav det er utlånt 4,2 mill kr, det 
er tilbakebetalt 1,6 mill kor og 1,5 mill. kr er nedskrevet av tidligere utlån. 

Spesifikasjon vedr. endring i utlån husbankmidler: 
(beløp i hele 1000 kr) 

Saldo 01.01.20 360 529 
Utlån  99 328 
Innb. ord/ekstraord. avdrag 55 465 
Bevilgningsøkning 0 
Saldo 31.12.20 404 392 

Aksjer, andeler: 
(beløp i hele1000 kr) Endringer 
Pensjonskasser egenkapitalinnskudd 19 742 (SkP og KLP) 
Aksjeselskaper og andelslag 205 905  

Det vises til note 4 Finansielle eiendeler for nærmere spesifikasjon av endringer i aksjer og 
andeler. 

Pensjonsmidler: 
Ifølge regler gjeldende fra og med regnskapsåret 2002 skal pensjonsmidler føres i balansen. 
Pensjonsmidler har økt med 425,4 mill. kr. Det vises til note 9 pensjon i årsregnskapet for nærmere 
spesifikasjon. 

OMLØPSMIDLER: 

Omløpsmidler består av kortsiktige fordringer, kortsiktige plasseringer i aksjer og andeler, 
sertifikater, ihendehaverobligasjoner, kassebeholdning og bankinnskudd. Omløpsmidlene 
viser en økning på til sammen 113,2 mill.kr. 

(beløp i hele 1000 kr) Endringer 
Kasse og bankinnskudd - 14 650
Aksjer og andeler 18 364
Premieavvik 37 578
Kortsiktige fordringer 71 945

Det vises til note 9 pensjon i årsregnskapet vedr. prinsipp for bokføring av pensjonskostnader 
og til sentrale stab- og støttefunksjoners kommentarer i beretningen.

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020

95



Likviditet:
(beløp i hele 1000 kr) 2019         2018 

Vurdering av likviditeten: 
210-211, 218   Totale likvide midler 2 444 871 2 441 157 
- 29100      Ubrukte lånemidler -53 205 -2 439
- 253 Ubundne investeringsfond - 1 004 991 -1 042 873
- 255 Bundne investeringsfond   -15 381 -19 656
- 251 Bundne driftsfond -208 978 -208 964
- 256 Disposisjonsfond -984 614 -858 500

        Driftslikvider 177 702 308 725 
Likviditetsgrad: (2 444 871 (Tlm) / 701 387 (KG)) = 3,49 

Totale likvide midler (Tlm) i forhold til kortsiktig gjeld (KG) gir en likviditetsgrad på 3,49 
pr 31.12.20. Likviditetsgraden pr. 31.12.2019 var 3,66 
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 1 170 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 til sammen 103,9 mill. kr. Det vises til note 11 og note 16 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. 
egenfinansierte anleggsmidler. Det vises til note 2 i årsregnskapet vedr. spesifikasjon av 
kapitalkonto. 

LANGSIKTIG GJELD: 

Kommunens langsiktige gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er i 2020 redusert med 62,6 mill. kr. 
hvorav 255,7 mill. 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 9 i årsregnskapet for nærmere spesifikasjon. 
Låneopptak på 156 mill. kr til investeringer er gjennomført. Det vises for øvrig til 
kommentarer til finansregnskapet - renter og avdrag. 

KORTSIKTIG GJELD: 
Kortsiktig gjeld viser en økning på 34,5 mill. kr hvorav kortsiktig gjeld til kommunens 
leverandører er økt med 22,4 mill kr. Resten skyldes periodiseringer, avsatte feriepenger, 
forskuddstrekk, feriepenger og utgående avgifter.  
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Arbeid med etiske retningslinjer i 2020. 

Kommunestyret vedtok 28.05.2020 nytt etisk reglement for Sandefjord kommune. Reglementet hadde 
da vært på høring hos rådmannens ledergruppe, vernetjenesten og arbeidstakerorganisasjonene, samt 
drøftet med hovedtillitsvalgte.  

Det etiske reglementet har som formål å definere en felles etisk standard for ansatte og folkevalgte, og 
skal sikre god etisk praksis i kommunen.  

Klima og Miljø 

Klima og energiplanens handlingsdel har blitt rullert for første gang i 2020, og det har blitt etablert et 
nytt internt klimaforum for å få økt fokus på klima- og miljøarbeidet i kommuneorganisasjonen. 
Generelt sett oppleves det et økt fokus på klima- og miljøarbeid, både administrativt og politisk. 

Alle kommunale virksomheter er nå miljøfyrtårnsertifisert og ny miljøfyrtårnstrategi utarbeidet. 

Det er vedtatt at 80% av kommunens personbilpark skal være utslippsfri innen 2025 og 100% innen 
2030. Sandefjord kommune har i dag ca. 280 tjenestebiler, hvorav kun 24 elektriske. Ca. 200 
tjenestebiler skal nå byttes ut før 2025. i 2020 ble det utarbeidet en ladepunktsplan, etableringen av nye 
ladepunkt ble igangsatt og utskiftningen av bilparken påbegynt.  

Arbeidet med å fjerne villfyllinger og ulovlig avfall, er fulgt opp i 2020, og det har vært rapportert og 
avdekket mye ulovlig forsøpling. 
Fiskeridirektoratet vedtok et nytt fredningsområder for Hummer i Indre del av Sandefjordsfjorden (fra 
Tranga og inn).  
Det ble vedtatt en handlingsplan for redusert plastbruk i kommuneorganisasjonen. 
Januar/februar 2020 var det flere stormflohendelser i Sandefjord. Kommunen fikk på slutten av 2020 
tilsagn på midler til en stormfloutredning.  
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Internkontroll 2020 i Sandefjord kommune 

Internkontroll er en sentral del av kommunens administrative egenkontroll. Krav om internkontroll, å 
ha orden i eget hus, er godt forankret i lovverket. Hensikten med å ha internkontroll er å sørge for (1) 
kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, (2) helhetlig styring og riktig utvikling, (3) godt 
omdømme og legitimitet, og (4) etterlevelse av lover og regler. For å ha betryggende internkontroll 
er det tre vilkår som bør være til stede: (1) risikovurdering, (2) formalisering og (3) kontrollaktiviteter. 

I Kapittel 25 i Lov om kommuner og fylkeskommuner er kravene til internkontroll i kommunene 
tydelig definert.  

Rådmannen er ansvarlig for internkontrollen i administrasjonens virksomhet, for å sikre at lover og 
forskrifter følges.  Ansvar for internkontroll og risikostyring ligger i linjen. Risikostyring og god intern 
kontroll er viktig for oppnåelse av vedtatte målsettinger. Internkontrollen skal være systematisk og 
tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Selv om internkontroll er en 
administrativ egenkontroll, skal rådmannen rapportere til kommunestyret om internkontroll minst 
én gang i året. 

Ved å utarbeide rutiner og prosedyrer, samt etablere systemer som forebygger brudd på regelverk, å 
ved å gjennomføre kontroll og avviksrapportering får man innsikt i det kommunen faktisk gjør, og 
dermed også få et godt fundament for å gjøre korrigeringer og forbedringer. 

Sandefjord kommune oppgraderte internkontrollsystemet (Compilo) i 2020 og var i drift med 
modulene avvik, forbedringsforslag, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) og rapportering 01.01.2021. 
Videre ble dokumenter fra tidligere versjon importert til ny versjon.  Videre arbeid med dokumenter 
vil foretas i 2021. Det er besluttet at løsningen skal være prosessbasert med fordeling på Styrings-, 
Hoved- og Støtteprosesser. Etablering av innholdet i tre prosessnivåene var ikke ferdig innarbeidet 
ved oppstart ny versjon. Kommunalområde Økonomi og analyse var høsten 2020 pilot for etablering 
av prosesstruktur basert på sine tjenesteområder. Detter arbeidet ble avsluttet 31.12.2020. 
Tilsvarende arbeid i de øvrige kommunalområdene vil starte i april 2021 og avsluttes i november 
2021. Deretter løpende ajourhold og forbedringsarbeid. 

Utvikling avvik 2019 og 2020: 

Avvik kan være meldt på flere avvikskategorier noe som medfører at samlet sum for antall fordelt vil 

være høyere en totalt. 
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Redegjørelse for likestilling 

Del 1 - Den faktiske likestillingstilstanden i kommunen pr. 31.12.20 

Sandefjord kommune ble etablert som ny kommune fra 01.01.2017 (slått sammen av kommunene Stokke, 
Andebu og Sandefjord). Den 01.01.2020 gjennomførte Sandefjord kommune en ny omorganisering. Med i 
tallmaterialet er fast ansatte, vikar på fastlønn, midlertidige ansatte på fastlønn, foreldrepermisjoner og 
lærlinger. 

1. Kjønnsfordeling

Kjønnsfordeling for kommunen som helhet, på ledernivå og kommunalområdenivå: 

(Antall ansatte og tall i prosent)

Tekst K 
2018 

M 
2018 

K 
2019 

M 
2019 

K 
2020* 

M 
2020* 

Antall ansatte 80 20 79 21 79 21 
Antall ansatte i høyere stilling ¹ 46 54 49 51 53 47 
Kunnskap, barn og unge (KBU) 82 18 81 19 82 18 
Helse, sosial og omsorg (HSO) 86 14 85 15 84 16 
Kultur, idrett og fritid (KIF) 65 35 67 33 75 35 
Miljø og plansaker (MP) 26 74 27 73 40 60 
HR og utvikling (HRU) – Økonomi og analyse (ØKA) 60 40 60 40 58 42 

¹ Med høyere stilling menes rådmann, etatssjef, stabsstilling med rådmannen som nærmeste overordnede, seksjonsleder med etatssjef 
som nærmeste overordnede (utvidet ledergruppe). 
*Kommunen gjennomførte en stor omorganisering pr. 01.01.2020.

Kjønnsfordeling blant ansatte på ulike stillingskategorier: (tall i prosent)

Stillings-
kode 

Stillingsbenevnelse 2018 
Kvinner 

2018 
Menn 

2019 
Kvinner 

2019 
Menn 

2020 
Kvinner 

2020 
Menn 

6517 Ergoterapeut 100 % 0 % 90 % 10 % 80 % 20 % 
6541 Vaktmester 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 
6559 Konsulent 82 % 18 % 88 % 13 % 84 % 16 % 
6572 Assistent 87 % 13 % 82 % 18 % 82 % 18 % 
7517 Fagarbeider 84 % 16 % 76 % 24 % 75 % 25 % 
7237 Brannkonstabel 0 % 100 % 2 % 98 % 3 % 97 % 
6709 Barnehagelærer 95 % 5 % 98 % 2 % 91 % 9 % 
7076 Hjelpepleier/helsefagarbeider 97 % 3 % 97 % 3 % 98 % 2 % 
8084 Ingeniør 24 % 76 % 30 % 70 % 27 % 73 % 
6675 Miljøterapeut 70 % 30 % 75 % 25 % 78 % 22 % 
9440 Ass. rådmann/kommunalsjefer 78 % 22 % 39 % 61 % 42 % 58 % 
9451 Seksjonsleder 65 % 35 % 47 % 53 % 56 % 44 % 

9452 * Enhetsleder 82 % 18 % 72 % 28 % 71 % 29 % 
9951 Rektor 71 % 29 % 62 % 38 % 61 % 39 % 

9453* Avdelingsleder/avd.leder skole 80 % 20 % 72 % 28 % 70 % 30 % 
*lokal kode som har 9451 som opprinnelig rapporteringsbenevnelse
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2. Kjønnsfordelt lønnsstatistikk

Gjennomsnittlig fast årslønn for medarbeidere på utvalgte stillingsgrupper.

Kun fra år 2020 pga. endring i rapportering. (Tall i kr) 

Stillings- 
benevnelse 

Årslønn 
K 

2020 

Årslønn 
M 

2020 
Renholder 379 235 335 728 
Assistent 388 117 355 006 
Pleiemedarbeider 357 213 353 391 
Hjelpepleier/helsefagarbeider 430 599 422 112 
Fagarbeider (st.ko 7517) 420 020 433 892 
Spes. hjelpepleier 457 228 457 600 
Konsulent 489 473 501 735 
Rådgiver 600 792 660 210 
Ingeniør 584 691 604 007 
Barnehagelærer 474 908 465 150 
Sykepleier 493 712 476 346 
Adjunkt 515 428 515 809 
Adjunkt m/till.utd 560 658 564 805 
Spesialsykepleier 537 804 536 805 
Tverrfaglig spes.utd. 533 529 531 983 
Koordinator/arbeidsleder (st.kode 7003) 520 114 502 409 
Ass.rådmann/kommunalsjef 1154 660 1176 357 
Seksjonsleder 815 835 883 152 
Enhetsleder 658 835 677 361 
Rektor 782 789 782 614 
Avdelingsleder (st.k 9453) 647 860 651 766 

3. Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte

Oversikt omfang heltids- og deltidsansatte. (Tall i antall personer  og prosent) 

2018 2019 2020 

Beskjeftigelse K M 
Totalt 
2018 K M 

Totalt 
2019 K M 

Totalt 
2020 

Deltid Prosent deltid 60,40 36,90 55,60 61,0 % 39,5 % 56,6 % 59,8 % 41,2 % 56 % 
Antall medarb. 2035 321 2356 2445  413 2858 2273  420 2693 
Prosent kjønn 86,50 13,50 100,00 85,8 % 14,2 % 100,0 % 84,8 % 15,2 % 100,0 % 

Fulltid Prosent fulltid 39,60  63,10 44,40 39,0 % 60,5 % 43,4 % 30,2 % 58,8 % 44 % 
Antall medarb. 1452 614 2066 1712 681 2393 1703 650 2353 
Prosent kjønn 71,10 28,90 100,00 71,7 % 28,3 % 100 % 72,4 % 27,6 % 100 % 

Totalt Prosent 
full/deltid 100,00  100,00  100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Totalt Antall medarb. 3487 935 4422 4157 1094 5251 3976 1070 5046 
Totalt Prosent kjønn 79,60  20,40  100,00  79,7 % 20,3 % 100 % 79,3 % 20,7 % 100 % 
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Medarbeidere fordeler seg på følgende måte i de ulike kommunalområdene, 

fordelt på heltid og deltid.  (Tall i antall ansatte) 

2019 2020* 

K M Heltid 
K/M 

Deltid 
K/M 

SUM K M Heltid 
K/M 

Deltid 
K/M 

SUM 

HRU pg 
ØKA 

92 62 131 
73/58 

23 
19/4 

154 64 46 98 
56/42 

12 
8/4 

110 

KBU 1317 307 976 
755/221 

648 
562/86 

1624 1577 344 1122 
895/227 

799 
682/117 

1921 

HSO 2484 442 945 
776/169 

1981 
1708/273 

2926 2038 389 778 
631/147 

1649 
1407/242 

2427 

KIF 80 41 72 
45/27 

49 
35/14 

121 105 40 65 
47/18 

80 
58/22 

145 

MP 49 165 177 
30/147 

37 
19/18 

214 192 251 290 
74/216 

153 
118/35 

443 

NE 135 77 92 
33/59 

120 
102/18 

212 

SUM 4157 109
4 

2393 
1712/681 

2858 
2445/413 

5251 3976 1070 2353 
1703/650 

2693 
2273/420 

5046 

*Kommunen foretok en større omorganisering pr. 01.01.2020 (kommunalområdet NE finnes ikke lenger).

Fordeling av kvinner og menn på ulike stillingsprosent-intervaller pr. stillingsgrupper. 

Kun fra år 2020 pga endring i rapportering. (Tall i antall) 

2020 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

Helsesykepleier 4 - 7 - 3 - 7 - 28 - 
Vernepleier 3 - 2 1 4 1 9 - 54 8 
Miljøter./arb. 11 4 9 1 12 1 10 4 46 15 
Hjelpepleier (st.kode 
7076) 

34 1 15 1 54 1 77 2 142 3 

Helsefagarbeider 
(st.kode 7077) 

40 9 37 7 38 9 73 9 57 27 

Spesialhj.pleier 3 - 2 - 10 - 22 1 37 2 
Konsulent 15 3 3 - 17 2 11 - 99 21 
Barnehagelærer 7 1 2 - 5 2 2 - 14 1 
Pedagogisk leder 8 - 4 2 8 - 5 - 113 3 
Adjunkt 4 - 10 1 12 3 12 2 180 77 
Adjunkt m/till.u. 6 1 7 3 14 2 16 6 214 68 
Renholder 16 1 16 1 37 5 23 2 44 5 
Fagarbeider 
(st.kode 7517) 

34 33 65 24 79 18 89 23 182 96 

Assistenter 54 10 75 20 90 23 83 26 93 16 
Pleiemedarbeider 167 36 145 49 68 13 38 20 39 33 
Sykepleier 40 2 10 1 32 3 88 3 194 6 
Spesialsykepleier 1 1 2 1 6 1 15 - 44 4 
Ingeniør 1 8 3 9 6 17 2 1 9 19 
Rådgiver 12 4 3 3 17 4 2 - 52 34 
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4. Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak

Spesifikasjon av hvor stor andel menn og kvinner som har hatt uttak av foreldrepermisjon/ adoposjon. 

(Antall og gj.sn. stillingsstørrelse)

2017 2018 2019 2020 

K M Totalt K M Totalt K M Totalt K M Totalt 

Foreldrepermisjon/ 
adoposjon – antall 
ansatte 

70 15 85 91 7 98 70 18 88 89 11 100 

Gj.sn. 
stillingsstørrelse pr. 
ansatt 

71,78 87,69 79,74 64,76 34,98 66,12 54,84 78,35 70,49 65,17 7,73 72,79 

5. Omfang midlertidige ansatte

Oversikt over omfang midlertidige stillinger i kommunen. 

(Midlertidige stillinger, vikar på fastlønn, prosjektansatte - stillingstypene: EN, VF, PA) 

2020* K M Totalt 

Midlertidige stillinger 366 241 507 
*Første gang dette blir rapportert.

6. Personalpolitiske satsninger

Administrasjonsutvalget har vedtatt Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 2019 – 2021. 
Handlingsplanen er Sandefjord kommunes første, og er utarbeidet i samarbeid med ansattes representanter. 

Hovedmål for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i kommunen er: 
• Alle medarbeidere i Sandefjord kommune skal ha samme betingelser og like muligheter
• Det skal være nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering
• Ledere skal ha oppmerksomhet på likestilling, inkludering og mangfold

Handlingsplanen beskriver tilstand, mål og konkrete tiltak som skal fremme likestilling, inkludering og 
mangfold. Kommunen ønsker å legge forholdene til rette slik at ansatte blir respektert som enkeltmennesker, at 
ansatte får likeverdig behandling og at alle får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse og evner. Dette 
uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, religion og livssyn og seksuell legning.   

10-FAKTOR er kommunens medarbeiderundersøkelse og utviklingsverktøy. 10-FAKTOR gir en indikasjon på
mestring av arbeidsoppgaver og er til hjelp for ledere i utviklingsarbeidet i hele livsløpet. -FAKTOR et
utgangspunkt for medarbeidersamtalen, og både kompetanse og livsfaseperspektivet skal være en del av denne
samtalen som gjennomføres årlig.

Sandefjord kommune arrangerer årlige seniorkurs fra fylte 60 år. Disse kursene gir nødvendig informasjon om 
rettigheter og muligheter knyttet til å gå av med pensjon, eller stå lenger i arbeidslivet.  

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020

103



Omfang av ansatte som går av med hel eller delvis pensjon i Sandefjord kommunale Pensjonskasse.

(Inkluderer ikke tall fra KLP (sykepleiere) og Statens Pensjonskasse (lærere)) 

2017 2018 2019 2020 

Pensjonsgrad Pensjonsgrad Pensjonsgrad Pensjonsgrad 

100 % 
under 

100 % 100 % 

under 

100 % 100 % 

under 

100 % 100 % 

under 

100 % 

AFP 37 9 31 12 30 26 34 11 

Alderspensjon 56 7 68 8 35 13 49 6 

Del 2 - Iverksatte og planlagte likestillingstiltak pr. 31.12.2020

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere kan beskrives som virksomhetens HMS-arbeid når det 
gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

Redegjørelsesplikten 
Kommunen har en redegjørelsesplikt som offentlig arbeidsgiver. Dette følger av likestillings- og 
diskrimineringsloven § 26a og kommuneloven § 48 nr. 5.  

Kommunen skal redegjøre for: 

a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten
b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling
uavhengig av kjønn.

Kommunen skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme 
lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

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.  

Følgende elementer skal, som et minimum, være med i likestillingsredegjørelsen: 

• Kjønnsbalanse i virksomheten
• Resultatene av lønnskartleggingen (iht. aktivitetsplikten) fordelt på kjønn
• Resultatene av kartlegging av ufrivillig deltid (annethvert år)
• Kartlegging av deltid
• Andel midlertidig ansatte
• Andelen i foreldrepermisjon
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Lønnskartlegging 

Lønnskartlegging skal foregå hvert annet år. Det betyr at lønnskartleggingen må gjøres første gang for 
regnskapsåret 2021. Hvis virksomheten allerede har tallene klare, kan de selvfølgelig offentliggjøres i 
redegjørelsen for 2020. 

Her elementene som må være med i kartleggingen: 

• Kartleggingen skal være basert på kvantitative data og alle ansatte skal med (månedslønn eller årslønn i
heltidsekvivalenter).

• Arbeidsgiver skal dele inn lønnkartleggingen i stillingsgrupper eller annen hensiktsmessig inndeling
• Lønnskartleggingen skal være basert på sammenligning mellom lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom

kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene
• Det skal oppgis andel menn og kvinner i hver kategori
• Det skal gjøres kartlegging av likt arbeid og arbeid av lik verdi
• Alt arbeidsvederlag skal med (fastlønn, bonus, goder etc.). Dette kan oppgis sammen, eller hver for seg.
• Resultatene av kartleggingen skal offentliggjøres i anonymisert form.

De ansatte skal sikres mulighet til å delta i vurderingen av hvilke grupper som skal i hvilken stillingskategori. 

Aktivitetsplikten 

I tillegg til redegjørelsesplikten har kommunen også en aktivitetsplikt, jf. likestillings- og diskrimineringslovens 
§ 26, hvor det fremkommer at kommunen som arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å
fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av:

• Kjønn
• Graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon
• Omsorgsoppgaver
• Etnisitet
• Religion og livssyn
• Funksjonsnedsettelse
• Seksuell orientering
• Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Aktivitetsplikten er både en lov og en metodisk tilnærming i fire steg. Virksomhetene som er omfattet av 
aktivitetsplikten skal: 

a) Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling
b) Analysere årsaker til identifiserte risikoer
c) Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i

virksomheten
d) Vurdere resultatet av arbeidet etter bokstav a –c

Områder arbeidsgiver skal jobbe med 

Vurderingen av risiko og hindre skal gjøres på følgende områder: 

• Rekruttering
• Lønns- og arbeidsvilkår
• Forfremmelse
• Utvikling/opplæring
• Tilrettelegging
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• Kombinasjon av arbeid og familieliv

Arbeidsgiverne skal også arbeide for å forhindre kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering og 
sammensatt diskriminering. 

Arbeidet som nevnt i andre ledd skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter. 

Hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten § 26 bokstav a – d. 

Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 

I handlingsplanen er det nedfelt mål og konkrete tiltak for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold. 
Det er satt mål og konkrete tiltak for både likestilling og kjønnsbalanse og livsfaser, og ved å ha en 
handlingsplan som kun spenner over tre år, kan arbeidgiver endre fokusområder etter behov. 

Kjønnsbalanse - mål innen 2021: Sandefjord kommune skal være en arbeidsgiver som jobber for å bedre 
kjønnsbalansen blant ansatte. Innen 2021 skal alle kommunalområdene ha økt kjønnsbalanse sammenliknet med 
nivået i 2018. 

Planlagte tiltak er holdningsskapende arbeid blant ledere, tilstrebe kjønnsbalanse i søkermasse ved tilsetting, 
positiv særbehandling ved underrepresentasjon av kjønn ved tilsetting og tilsetting av underrepresentert kjønn 
ved rekruttering der kandidater av samme kjønn er likt kvalifisert.  

Lønn - mål innen 2021: Sandefjord kommune skal praktisere lik lønn for arbeid av lik verdi. 

Planlagte tiltak er vektlegging av lik lønn ved lønnsvurderinger og ansettelser, lønnsvurderinger av ansatte i 
foreldrepermisjon, lik vektlegging for kjønn ved vurdering av utdanning og praksis ved lønnsforhandlinger og 
for øvrig lik lønnsmessige vurderinger for kvinner og menn.  

Ledelse – mål innen 2021: Sandefjord kommune skal innen 2021 ha en økt kjønnsbalanse i alle ledergruppene i 
kommune sammenliknet med nivået i 2018.  

Planlagte tiltak er tilstrebe kjønnsbalanse i søkermasse ved tilsetting og vektlegging av å oppnå høyere 
kjønnsbalanse ved endring av ledergrupper.  

Lærlinger – mål innen 2021: Sandefjord kommune skal drive påvirkningsarbeid inn mot 
utdanningsinstitusjoner for å bidra til å snu trenden med at ungdom søker tradisjonelle fagbrev. 

Planlagte tiltak er tilstrebe kjønnsbalanse ved rekruttering av lærlinger i alle faggrupper, ledere for lærlinger 
med underrepresentert kjønn skal jobbe for videreføring i yrket og løfte utfordring med tradisjonelle kjønnsvalg 
for lærlinger på aktuelle arenaer.  

Livsfase – mål innen 2021: Sandefjord kommunes livsfasepolitikk skal legge opp til tett dialog mellom ledere 
og medarbeidere. Det skal tas utgangspunkt i den enkelte arbeidstakers særskilte behov. Det skal legges til rette 
for ivaretakelse av kompetent arbeidskraft hos ansatte i seniorfasen og underbygge et godt og inkluderende 
arbeidsmiljø.  

Tiltak er informasjonshefte om livsfasepolitikk til ansatte, tydeliggjøring av livsfaseperspektiv i 
medarbeidersamtaler, mulighet for tidsbegrenset livsfaseavtale, oppfordring i permisjonsreglementet om deling 
av foreldrepermisjon og kurs og kollegaveiledning til seniorer mht til teknologi/nye systemer. 
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§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift

Regnskap

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020

Regulert budsjett 

2020

Opprinnelig budsjett 

2020

Generelle driftsinntekter

Rammetilskudd -1 833 143 -1 857 000 -1 790 600

Inntekts- og formuesskatt -1 781 340 -1 753 000 -1 761 500

Eiendomsskatt 0 0 0

Andre generelle driftsinntekter -11 251 -10 678 -13 343

Sum generelle driftsinntekter -3 625 734 -3 620 678 -3 565 443

Netto driftsutgifter

Sum bevilgninger drift, netto 3 439 991 3 650 308 3 450 615

Avskrivninger 175 526 0 0

Sum netto driftsutgifter 3 615 516 3 650 308 3 450 615

Brutto driftsresultat -10 218 29 630 -114 828

Finansinntekter/Finansutgifter

Renteinntekter -20 483 -52 735 -63 190

Utbytter -43 731 -30 456 -32 300

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -47 057 0 0

Renteutgifter 20 671 19 715 34 125

Avdrag på lån 53 204 53 217 53 245

Netto finansinntekter -37 397 -10 259 -8 120

Motpost avskrivninger -175 526 0 0

Netto driftsresultat -223 140 19 371 -122 948

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 153 027 325 903 178 362

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 14 -92 170 -10 645

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 146 007 -177 196 -44 769

Bruk av tidligere års mindreforbruk -75 908 -75 908 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
223 140 -19 371 122 948

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 0 0 0

#Sensitivity: Internal
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§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift,

Regnskap fordelt pr. kommunalområde
Tall i 1000 kroner Regnskap 2020Regulert budsjett 2020Opprinnelig budsjett 2020

Fra bevilgningsoversikt:

3 439 991 3 650 308 3 450 615

Sentraladministrasjonen 145 139 183 785 233 564

Kunnskap, barn og unge 1 480 830 1 526 511 1 286 693

Helse, sosial og omsorg 1 461 239 1 502 124 1 608 774

Kultur, idrett og fritid 124 054 136 114 131 459

Miljø- og plansaker 228 729 286 413 184 517

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 0 0 0

Tilleggsbevilgninger 0 15 361 5 608

Avskrivninger 0 0 0

Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer 0 0 0

Netto for alle kommunalområder 3 439 991 3 650 308 3 450 615

Sentraladministrasjonen 20 088 19 742 11 750

Kultur, idrett og fritid 51 0 0

Miljø- og plansaker 18 572 17 504 10 600

Sum overføring til investering 38 711 37 246 22 350

Sentraladministrasjonen 8 948 -1 909 0

Kunnskap, barn og unge 4 603 -20 803 0

Helse, sosial og omsorg -8 187 -31 631 0

Kultur, idrett og fritid 747 -1 126 0

Miljø- og plansaker -6 641 -36 820 -11 042

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 0 0 0

Sum netto avsetn. til eller bruk av bundne driftsfond -530 -92 289 -11 042

Sentraladministrasjonen 8 787 -11 417 -2 249

Kunnskap, barn og unge 9 895 -9 717 -700

Helse, sosial og omsorg -3 987 -15 731 -1 944

Kultur, idrett og fritid 1 867 -3 784 0

Miljø- og plansaker 3 453 -23 590 -5

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 0 0 0

Tilleggsbevilgninger 0 0 0

Sum netto avsetn. til eller bruk av disposisjonsfond 20 015 -64 239 -4 898

Sentraladministrasjonen 182 963 190 201 243 065

Kunnskap, barn og unge 1 495 328 1 495 991 1 285 993

Helse, sosial og omsorg 1 449 065 1 454 762 1 606 830

Kultur, idrett og fritid 126 719 131 204 131 459

Miljø- og plansaker 244 112 243 507 184 070

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 0 0 0

Tilleggsbevilgninger 0 15 361 5 608

Avskrivninger 0 0 0

Netto ramme for kommunalområdene 3 498 186 3 531 026 3 457 025

#Sensitivity: Internal
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§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Regnskap

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020

Regulert budsjett 

2020

Opprinnelig budsjett 

2020

Driftsinntekter

Rammetilskudd -1 833 143 -1 857 000 -1 790 600

Inntekts- og formuesskatt -1 781 340 -1 753 000 -1 761 500

Eiendomsskatt 0 0 0

Andre skatteinntekter 0 0 0

Andre overføringer og tilskudd fra staten -257 015 -246 220 -234 357

Overføringer og tilskudd fra andre -451 914 -291 074 -257 351

Brukerbetalinger -130 015 -130 666 -147 381

Salgs- og leieinntekter -489 036 -449 759 -481 889

Sum driftsinntekter -4 942 462 -4 727 719 -4 673 078

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 2 495 183 2 401 348 2 391 003

Sosiale utgifter 603 587 608 043 632 578

Kjøp av varer og tjenester 1 333 356 1 258 102 1 143 408

Overføringer og tilskudd til andre 324 592 489 856 391 261

Avskrivninger 175 526 0 0

Sum driftsutgifter 4 932 244 4 757 349 4 558 250

Brutto driftsresultat -10 218 29 630 -114 828

Finansinntekter/Finansutgiter

Renteinntekter -20 483 -52 735 -63 190

Utbytter -43 731 -30 456 -32 300

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -47 057 0 0

Renteutgifter 20 671 19 715 34 125

Avdrag på lån 53 204 53 217 53 245

Netto finansutgifter -37 397 -10 259 -8 120

Motpost avskrivninger -175 526 0 0

Netto driftsresultat -223 140 19 371 -122 948

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 153 027 325 903 178 362

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 14 -92 170 -10 645

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 146 007 -177 196 -44 769

Tildligere års mindreforbruk -75 908 -75 908 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
223 140 -19 371 122 948

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0

#Sensitivity: Internal
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§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering

Regnskap

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020

Regulert budsjett 

2020

Opprinnelig Budsjett 

2020

Investeringsutgifter

Investeringer i varige driftsmidler 538 490 666 530 556 839

Tilskudd til andres investeringer 57 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 32 270 32 831 11 750

Utlån av egne midler 537 1 370 0

Avdrag på lån 0 0 0

Sum investeringsutgifter 571 354 700 731 568 589

Investeringsinntekter

Kompensasjon for merverdiavgift -73 924 -81 791 -71 912

Tilskudd fra andre -118 993 -69 053 -95 480

Salg av varige driftsmidler -23 787 -21 151 -14 035

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -7 743 -1 640 0

Bruk av lån -156 000 -156 000 -208 000

Sum investeringsinntekter -380 447 -329 635 -389 427

Videreutlån

Videreutlån 99 327 150 000 50 000

Bruk av lån til videreutlån -99 327 -150 000 -50 000

Avdrag på lån til videreutlån 59 742 57 680 28 339

Mottatte avdrag på videreutlån -55 465 -57 680 -28 339

Netto utgifter videreutlån 4 277 0 0

Overføring fra drift og netto avsetninger

Overføring fra drift -153 027 -325 903 -178 362

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -4 275 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -37 882 -45 193 -800

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -195 184 -371 096 -179 162

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0

#Sensitivity: Internal
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§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering

Regnskap til fordeling

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020

Regulert budsjett 

2020

Opprinnelig 

budsjett 2020

Fra bevilgningsoversikt:

Investeringer til fordeling (netto) 571 354 700 731 568 589

Fordeling på rammeområde

Investeringsprosjekter 521 142 643 961 541 864

Investeringer tomtefelt 1 863 5 065 4 375

Investeringer Sandefjord havnevesen 15 493 17 504 10 600

Diverse kapitalformål 32 855 34 201 11 750

Sum alle rammeområder 571 354 700 731 568 589

#Sensitivity: Internal
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§5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik

og årsavslutningsdisposisjoner
Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett

Disposisjoner for driftsregnskapet:

Netto driftsresultat -223 140 19 371

Sum budsjettdisposisjoner: -19 371

   Overføring fra drift til inv. - budsjettert med tillegg av vedtak underordn. organ 329 380

   Avsetning til disp.fond - budsjettert med tillegg av vedtak underordn. organ 184 971

   Bruk av disp.fond  - budsjettert med tillegg av vedtak underordn. organ -252 356

   Faktisk avsetning til bundne driftsfond uavhengig av budsjettert beløp 80 553

   Faktisk bruk av  bundne driftsfond uavhengig av budsjettert beløp -80 539

   Bruk av tidligere års mindreforbruk i tråd med budsjett -75 908 186 101

Årets budsjettavvik før strykninger -37 039 0

Strykning av overføring fra drift til investering -176 353

Strykning av avsetninger til disposisjonsfond 0

Strykning av bruk av disposisjonsfond 167 207

Mer eller mindreforbruk etter strykninger -46 185

Avsetning av mindreforbruk etter strykninger 46 185

Fremført til inndekning i senere år 0

Disposisjoner for investeringsregnskapet:

Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter utlån 195 184 371 096

Sum budsjettdisposisjoner: -371 096

  Overført fra drift til investering - budsjettert m/tillegg vedtatt av underordn. organ -329 380

   Avsetning til ubundne investeringsfond med samme beløp som budsjettert 16 956

   Bruk av ubundne investeringsfond med samme beløp som er budsjettert -62 149

   Faktisk avsetning til bundne investeringsfond 55 466

   Faktisk bruk av bundne investeringsfond -59 742 -378 848

Årets budsjettavvik før strykninger -183 664 0

176 353Strykning av overføring fra drift til investering
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond 3 322

Udisponert beløp etter strykninger -3 989

Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond 3989

Fremført til inndekning i senere år 0
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§ 5-8. Balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Faste eiendommer og anlegg 3 4 384 544 4 050 212

Utstyr, maskiner og transportmidler 3 163 601 157 292

Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler (eiendeler) 4 556 077 330 846

Obligasjoner (eiendeler) 0 0

Utlån 5 419 719 381 894

Immaterielle eiendeler 0 0

Pensjonsmidler 9 5 207 095 4 781 733

Sum anleggsmidler 10 731 037 9 701 976

Omløpsmidler 1

Bankinnskudd og kontanter 1 075 461 1 090 111

Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler (omløpsmidler) 6 1 369 410 1 351 046

Obligasjoner (omløpsmidler) 0 0

Sertifikater 0 0

Derivater (omløpsmidler) 0 0

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer 1 022 880

Andre kortsiktige fordringer 386 718 314 914

Premieavvik (kortsiktige fordringer) 9 168 847 131 269

Sum omløpsmidler 3 001 458 2 888 220

Sum eiendeler 13 732 495 12 590 197

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Egenkapital drift
Disposisjonsfond 16 -1 004 507 -858 500

Bundne driftsfond 11,12,16 -208 978 -208 964

Tidligere års mindreforbuk 0 -75 908

Egenkapital investering
Ubundet investeringsfond 16 -1 004 991 -1 042 873

Bundne investeringsfond 11,16 -15 381 -19 656

Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0

Annen egenkapital
Kapitalkonto 2 -3 446 801 -2 304 377

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -8 439 -8 439

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering -425 -425

Sum egenkapital -5 689 522 -4 519 142

Langsiktig gjeld

Lån
Gjeld til kredittinstitusjoner 7,8 -804 504 -726 358

Obligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 7,8 -840 000 -725 000

Pensjonsforpliktelse 9 -5 696 482 -5 952 226

Sum langsiktig gjeld -7 340 987 -7 403 584

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 -166 756 -144 316

Likviditetslån 0 0

Derivater (kortsiktig gjeld) 0 0

Annen kortsiktig gjeld 1 -535 231 -523 155

Premieavvik (kortsiktige gjeld) 0 0

Sum kortsiktig gjeld 1 -701 987 -667 470

Sum egenkapital og gjeld -13 732 495 -12 590 197

MEMORIAKONTI

Ubrukte lånemidler 53 205 2 439

Andre memoriakonti 31 209 30 848

Motkonto for memoriakontiene -84 414 -33 287

Sum memoriakonti 0 0

#Sensitivity: Internal
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Konsolidert regnskap, regnskapsprinsipper og vurderingsregler. 

Konsolidert regnskap 

Etter kommunelovens §14-6 skal det utarbeides et konsolidert regnskap som innebærer et samlet 
regnskap for kommunen som juridisk enhet. Kravet om konsolidert regnskap bygger fortrinnsvis på at 
kommunen har deler av sin virksomhet i kommunale foretak. Sandefjord kommune har ikke delt inn 
virksomheten slik og kommunens eneste regnskapsenhet er kommunekassen, og vi oppfyller 
regnskapsplikten ved å utarbeide kun ett årsregnskap og dette årsregnskapet tjener også som 
konsolidert regnskap. 

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 

Det kommunale regnskapet er finansielt orientert og bevilgningsorientert. Kommuneregnskapet 
avlegges i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, regnskapsregler og god kommunal 
regnskapsskikk. 

Grunnleggende regnskapsprinsipper (regulert i kommunelovens 14-6 tredje ledd): 
• Arbeidskapitalprinsippet som innebærer at alle endringer i arbeidskapitalen må føres i drifts- 

eller investeringsregnskapet. Det vil si at tilgang eller bruk av midler ikke skal føres kun i
balanseregnskapet.

• Bruttoprinsippet som innebærer at utgifter og inntekter skal føres hver for seg og at utgifter
skal føres uten fradrag for inntekter.

• Anordningsprinsippet regulerer hvilket regnskapsår inntekter og utgifter skal føres på.
• Beste estimat slår fast at der regnskapsposter hvor beløpet er usikkert ved

regnskapsavslutningen benyttes anslag.

Verdivurdering/måling av balanseposter blir regulert i budsjett- og regnskapsforskriften, men anses 
ikke å være en del av de grunnleggende regnskapsprinsippene. De fire lovregulerte 
regnskapsprinsippene gjelder transaksjoner som enten er utgifter eller inntekter. Posteringer som 
gjelder verdivurderinger omfattes ikke av begrepene, men er likevel nødvendige for å skape reelle 
poster i balansen. 

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. 
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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. Avskrivningsperiodene er i tråd med 
budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-4.  

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 selvkostforskriften fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  

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.  et. 

Organisering av kommunens virksomhet 
Organisasjonskart: 
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Kommunen er organisert som det framgår av organisasjonskartet og kommunens og internkontoplan 
er innrettet etter dette. Sandefjord havnevesens regnskap inngår i kommunens regnskap som vist i 
kartet og er organisert som egen seksjon under miljø- og plansaker. Havnelovens hovedregel om at 
avgifter som kreves inn etter havneloven skal benyttes til havneformål er ivaretatt. 
Enkelte kommunale oppgaver løses via interkommunale selskaper (IKS) som det føres separate 
regnskaper for, og som vedtas av de enkelte representantskap/styrer. Sandefjord kommune er 
deltagende i følgende IKS: Vestfold Vann IKS, Vestfoldmuseene IKS, Vestviken 110 IKS, Vestfold 
krematorium IKS, IKA Kongsberg IKS og Vestfold og Telemark revisjon IKS. 
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Tekst Regnskapsåret Forrige regnskapsår

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 4 942 462 4 866 413

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 217 242 115 831

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 429 807 455 395

Sum anskaffelse av midler 5 589 511 5 437 639

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 4 932 244 4 689 641

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 539 085 358 629

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 265 751 347 558

Sum anvendelse av midler 5 737 080 5 395 828

Anskaffelse - anvendelse av midler -147 569 41 811

Endring i ubrukte lånemidler 50 765 -23 209

Avskrivinger 175 525

Endring i arbeidskapital 78 721 18 602

Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår

Omløpsmidler 2.1 3 001 458 2 888 220

Endring omløpsmidler 113 238 58 364

Kortsiktig gjeld 2.3 -701 987 -667 470

Endring kortsiktig gjeld -34 517 -39 762

Endring i arbeidskapital 78 721 18 602

Del 1 Endring i arbeidskapital i bevilgningsregnskapet

Del 2 Endring i arbeidskapital i balansen

NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital
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01.01.2020 Balanse 01.01.2020 Balanse

(underskudd i kapital) (kapital)

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Nedskrivninger fast 

eiendom 4 396

Oppskriving av fast 

eiendom 4 652

Avskriving av fast 

eiendom/anlegg/utstyr/m

askiner 175 526

Aktivering av utstyr, 

maskiner og transportmidler 34 436

Salg av utstyr, maskiner 

og transportmidler 2 126

Oppskriving av utstyr, 

maskiner og transportmidler 1 318

Nedskrivning av utstyr, 

maskiner og 

transportmidler 276 Kjøp av aksjer og andeler 12 529

Salg av aksjer og andeler 0 Oppskriving av aksjer v/salg 193 376

Nedskrivning av aksjer 

og andeler 416

Egenkapitalinnskudd Skp/ 

Klp 19 742

Avdrag på 

formidlings/startlån 55 465 Utlån formidlings/startlån 99 327

Avsk.lån form.lån 0 Bevilgningsøkning sos.utlån 0

Avdrag på sosial lån 1 604 Utlån sosiale lån 4 272

Avdrag på utlånte egne 

midler 7 743 Utlån egne midler 537

Avskrivning sosiale utlån 1 498 Nedskriving av langs.gj 0

Bruk av midler fra 

eksterne lån 255 327 Avdrag på eksterne lån 112 946

Pensj.midler 425 363

Pensj.forpl. 253 286

31.12.2020 Balanse 31.12.2020 Balanse

(Kapital) (underskudd i kapital)

NOTE 2 Kapitalkonto

3 446 801 0,00

2 304 377

Salg av fast eiendom og 

anlegg 22 501

Aktivering av fast eiendom 

og anlegg 505 059
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Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til 

budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-4. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med  

tilhørende avskrivingsplan.

Anleggsmiddel 

gruppe

Avskrivn. 

plan Eiendeler

Gruppe 0 Avskr. Ikke Tomtegrunn, innskudd i borettslag og brygger småbåthavner

Gruppe 1 5 år: IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy,

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, 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 01.01.2020 257 624 6 070 141 925 527 798 2 403 066 871 021

Tilgang i 

regnskapsåret 0 4 434 21 475 97 837 305 809 109 684

1 709 0 4 749 0 21 734 0

Avskrivninger i 

regnskapsåret 0 3 007 19 558 46 330 77 942 23 570

Bokført verdi 255 915 7 497 139 093 579 305 2 609 199 957 135

Årets avskr. 0 3 007 23 224 46 330 79 395 23 570

Årets nedskr. 37 4 318 41

Tap ved salg 276

Gevinst ved salg 4 436 1 318 216

Avskr. plan Ingen avskr Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

*Netto gevinst på 1,3 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.

Regnskapsforskriften krever at avskrivninger skal vises både som verdireduksjon i balansen og som 

kostnad på de enkelte funksjonene i driftsregnskapet. Både aktiveringer og avskrivninger skal ta 

utgangspunkt i den faktiske anskaffelseskostnaden.

Avgang i 

regnskapsåret*

NOTE nr. 3 Varige driftsmidler
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Investert Endring i år Antall aksjer Eier-andel

beløp i %

Attføringssenteret på Rauland AS 3 0 5 0,24

Biblioteksentralen AL 12 0 39 1,40

Studentsamfunnets hus AL 5 0 50 0,00

Sandefjord boligbyggelag 25 0 1 000 10,00

Cruise Norway AS 5 0 5 1,62

Fønix Kompetansenett 1 010 0 915 100,00

Viken Skog AS (andelskapital) 58 0 5 743

Vesar, Vestf. avfall- og ressurs 68 0 271 26,81

Sandefjord lufthavn 20 113 0 17 520 43,26

Sandefjord Lufthavn AS (Emisjon) 34 608 0

Midtåsen AS 22 487 0 2 047 88,23

Skjellvika Miljø AS 396 0 20 7,35

Velle Gruppen AS 35 0 520 3,50

Gigafib Holding AS 10 726 812 17,70

Smiløkka Arena AS 100 0 100 50,00

Greve Biogass AS 14 752 11 717 73 367 14,50

Vestviken IKS 110 0 8,80

Studentbyen Sogn 8 0

Norske studenters hus, Oslo 1 0

D/S Kysten 13 0

Yrkesskolens hybelhus 25 0 1 1,27

Solnes båtforening 22 0

Grenland Vestfold Bestiller AS 4 0 1,44

Sandefjord Bredbånd AS 193 406 193 376 300 100,00

Vestfold og Telemark revisjon IKS 0 0 9,08

Egenkapitalinnskudd:

Sandefjord komm. Pensjonskasse 238 735 17 900

Kommunal Landspensjonskasse 19 017 1 842

Vestviken IKS 335 0

Sum aksjer og andeler 556 077 225 646

Selskapets navn

Note nr. 4 Finansielle eiendeler
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(beløp i hele 1000)

Bokført verdi Finansiert Finansiert Vestentlig

utlån egen midler med lån tap

Samlet utlån 419 719 15 327 404 392

Låntaker:

Utlån til andre:

Sandar Sanitetsforening - Bergveien 500 500

Gigafib A/S 537 537

Utlån til privatpersoner:

Sosiallån (Acos sosial) 14 290 14 290

Utlån husbankmidler startlån 402 759 402 759

Utlån husbankmidler etableringslån 1 633 1 633

Note 5 Utlån - finansielle anleggsmidler
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NOTE nr. 6 Markedsbaserte finansielle 

Aktivaklasse
Totalt 

Aktivaklasse
Verdsettelses-

metode

Anskaffelses-

kost
Virkelig verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring

Pengemarked Markedsverdi 572 424 572 783 572 783 3 084

Obligasjoner Markedsverdi 472 983 478 413 478 413 11 464

Obligasjoner 

internasjonale Markedsverdi 19 539 21 004 21 004 1 097

Norske Aksjer Markedsverdi 58 537 99 452 99 452 5 601

Internasjonale 

aksjer Markedsverdi 158 338 197 759 197 759 -4 352

Sum 1 281 821 1 369 411 1 369 411 16 894

Spes. Kraftfondet 

Aktiva klasse
Verdsettelses-

metode

Anskaffelses-

kost
Virkelig verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring

Pengemarked Markedsverdi 468 780 467 568 467 568 1 513

Obligasjoner Markedsverdi 472 983 478 413 478 413 11 464

Obligasjoner 

internasjonale Markedsverdi 19 539 21 004 21 004 1 097

Norske Aksjer Markedsverdi 58 537 99 452 99 452 5 601

Internasjonale 

aksjer Markedsverdi 158 338 197 759 197 759 -4 352

Sum 1 178 177 1 264 196 1 264 196 15 323

I tillegg er kraftsfondsmidler pr 31.12. plassert i bankinnskudd 1328

Totalt plasserte kraftfondsmidler 1 265 524

Spes. Overskuddslikviditet

Aktiva klasse
Verdsettelses-

metode

Anskaffelses-

kost
Virkelig verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring

Pengemarked Markedsverdi 103 644 105 215 105 215 1 571

Obligasjoner Markedsverdi 0 0 0 0

Obligasjoner 

internasjonale Markedsverdi 0 0 0 0

Norske Aksjer Markedsverdi 0 0 0 0

Internasjonale 

aksjer  Markedsverdi 0 0 0 0

Sum 103 644 105 215 105 215 1 571

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 

omløpsmidler
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regnskapsåret og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er resutatført i driftsregnskapet 

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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(beløp i hele 1000)

Bokført verdi Løpe- Rente Re- Bokf. verdi

Eksterne lån 31.12.2020 tid fot finansiering 31.12.2019

Kommunens samlede lånegjeld 1 644 504 1 451 358     

Herav formidlingslån til utlån 462 039 371 781        

Komm. egne lån fordelt på nedenst. kreditorer1 182 465 1 079 577     

Lån til investeringer

DNB Bank ASA sertifikatlån 234 000 6 mnd 0,323 % 08.03.2021

Skandinaviska Enskilda Banken sertifikatlån290 000 6 mnd 0,400 % 22.03.2021

Handelsbanken 316 000 6 mnd 0,320 % 15.03.2021

Sparebank 1 markets AS 231 000        

Sparebank 1 markets AS 260 000        

Kommunalbanken sertifikatlån 234 000        

Kommunalbanken (fra Andebu) 17 348 26 år 0,95 % 17 990          

Kommunalbanken (fra Andebu) 17 036 29 år 3,80 % 17 604          

Kommunalbanken (fra Andebu) 27 521 33 år 1,12 % 28 330          

Kommunalbanken (fra Andebu) 49 376 35 år 1,00 % 50 748          

KLP Kommunekreditt ( fra Stokke) 39 327 21 år 1,00 % 41 168          

KLP Kommunekreditt ( fra Stokke) 37 255 24 år 0,83 % 38 000          

Kommunalbanken (fra Stokke) 31 277 25 år 1,09 % 32 480          

Kommunalbanken (fra Stokke) 47 358 25 år 0,98 % 49 180          

Kommunalbanken (fra Stokke) 18 880 15 år 0,95 % 20 060          

Kommunalbanken (fra Stokke) 53 612 26 år 0,95 % 55 636          

Innskudd småbåthavner 3 474 3 381 

Lån til videre utlån

Den norske stats husbank Etableringslån 3 1 år 0% 13 

Den norske stats husbank Etableringslån 0 50 

Den norske stats husbank Etableringslån 250 4 år 0% 327 

Den norske stats husbank Startlån 347 3år 0,798% 501 

Den norske stats husbank Startlån 360 3år 0,798% 480 

Den norske stats husbank Startlån 1 900 10år 0798% 2 075 

Den norske stats husbank Startlån 3 869 10år 0,798% 4 186 

Den norske stats husbank Startlån 6 579 13år 0,798% 7 086 

Den norske stats husbank Startlån 6 822 13år 0798% 7 288 

Den norske stats husbank Startlån 5 881 14år 0,798% 6 284 

Den norske stats husbank Startlån 4 127 18år 0,798% 4 637 

Den norske stats husbank Startlån 8 811 15år 0,798% 9 337 

Den norske stats husbank Startlån 6 654 16år 0,798% 7 037 

Den norske stats husbank Startlån 9 642 16år 0,798% 10 170          

Den norske stats husbank Startlån 8 876 17år 0,798% 9 335 

Den norske stats husbank Startlån 7 798 17år 0,798% 8 204 

Den norske stats husbank Startlån 14 793 19år 0,798% 22 802          

Den norske stats husbank Startlån 16 589 19år 0,798% 24 505          

Den norske stats husbank Startlån 17 629 20år 0,798% 25 553          

Note nr. 7 Lån 
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Den norske stats husbank Startlån 23 799 23år 0,798% 31 905          

Den norske stats husbank Startlån (Andebu) 831 8år 0,798% 942 

Den norske stats husbank Startlån (Andebu) 1 600 16år 0,798% 1 700 

Den norske stats husban Startlån (Andebu) 794 7år 2,682% 917 

Den norske stats husbank Startlån (Andebu) 1 741 15år 0,798% 1 857 

Den norske stats husbank Startlån 44 926 22år 0,798% 55 024          

Den norske stats husbank Etabl.lån ( Stokke) 0 280 

Den norske stats husbank Startlån ( Stokke) 1 106 4år 2,879% 1 402 

Den norske stats husbank Startlån ( Stokke) 2 943 8år 2,879% 3 290 

Den norske stats husbank Startlån ( Stokke) 3 787 14år 2,869% 4 004 

Den norske stats husbank Etabl.lån ( Stokke) 99 3 år 0% 131 

Den norske stats husbank Startlån ( Stokke) 3 750 22år 0,798% 3 750 

Den norske stats husbank Startlån ( Stokke) 10 560 16år 0,798-2,869% 11 097          

Den norske stats husbank Startlån 4 262 22 år 0,798% 4 262 

Den norske stats husbank Startlån 6 391 19 år 0,798% 6 689 

Den norske stats husbank Startlån 7 136 20 år 0,798% 7 441 

Den norske stats husbank Startlån 31 653 23 år 0,798% 38 031          

Den norske stats husbank Startlån 47 510 24 år 0,798% 49 189          

Den norske stats husbank Startlån 98 221 25 år 0,798% 0 

Den norske stats husbank Startlån 50 000 25 år 0,798% 0 

Langsiktig gjeld IKS

Kommunen er gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin andel av 

selskapets gjeld. Gjelden betjenes av selskapene.

Vestfold krematorium IKS - pr 31.12.20 lån i Kommunalbanken på 62,62 mill. kr.  Sandefjord 

kommunes eierandel er på 25% og utgjør 15,66 mill kr.

Vestfold Vann IKS - pr 31.12.20 lån i Kommunalbanken på 772,27 mill kr. 

Kommunens ansvar for gjeld er basert på andel av vannforbruk som i 2020 er  33,11 % 

og utgjør 255,7 mill kr.

IKA Kongsberg IKS -  pr 31.12.20 lån i Kommunalbanken på 129,40 mill kr. 

Sandefjord kommunes eierandel er 8,03 % og utgjør 10,39 mill kr.

Vestfoldmuseene IKS - per 31.12.20 har gjeld på 52,95 mill kr. 

Sandefjord kommunes eierandel er 16% og utgjør 8,5 mill kr.
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Minimunsavdrag Regnskap

Betalt avdrag i kommuneregnskapet inkl. formidlingslån 112 946        

- herav avdrag på formidl.lån fra Husbanken til videre utlån 59 742          

Betalt avdrag på kommunens egne lån 53 204          

Sum betalt avdrag (eks formidl.lån) 53 204          

Beregnet minste lovlige avdrag 47 825 

Differanse 5 379 

Avskrivninger Regnskap

Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.2020 3 792 588

Bokført verdi lånegjeld 01.01.2020 1 076 196

Avskrivninger 175 528

Note nr 8 Avdrag på lån 

og minimumsavdrag
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 175 Noter

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 før levealderjustering. 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)
2020 2020      

Innestående på premiefond 01.01 (p.kassenes IB 2020) 54 686 3 129

Tilført premiefond i løpet av året 209 526 282
Bruk av premiefond i løpet av året -25 000 -3 129
Innestående på premiefond 31.12. 239 212 282
Sandefjord komm. P.kasse: beløp tilført premiefond er bokført størrelse ved kommunens regnskapsavleggelse 

 
Etter § 3-5 i budsjett- og regnskapsforskriften 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)

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Årets pensjonsopptjening nåverdi 180 345 178 985 35 180 30 108 38 087 41 335 253 612 250 428

Rentekostnad av påløpt forpliktelse 151 300 175 297 20 086 22 365 20 496 26 789 191 882 224 451

Brutto pensjonskostnad 331 645 354 282 55 266 52 473 58 583 68 124 445 494 474 879

Forventet avkastning på pensjonsmidler -152 954 -158 762 -23 811 -22 814 -18 110 -21 682 -194 875 -203 258

Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnader 178 691 195 520 31 455 29 659 40 473 46 442 250 619 271 621

Adm.kostn. (for SPK inkl. avregn. premieinnbet. tidl. år) 11 166 10 401 2 451 1 832 1 302 1 478 14 919 13 711

Netto pensjonskostnader inkl. adm.kostnader 189 857 205 921 33 906 31 491 41 775 47 920 265 538 285 332

Amortisert premieavvik 30 111 30 823 4 166 2 905 -1 817 -1 846 32 460 31 882

Samlet kostnad inkl. adm.kostnad 219 968 236 744 38 072 34 396 39 958 46 074 297 998 317 214

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)

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Forfalt premie (eks.avregn. tidl.år - SPK). 243118 208797 47 831 41 767 39 984 49 153 330 933 299 717

Nto. pensj.kostn. inkl.adm.k. -189857 -205921 -33 906 -31 491 -41 775 -47 920 -265 538 -285 332

Årets premieavvik 53 261 2 876 13 925 10 276 -1 791 1 233 65 395 14 385

14,1% arbeidgiveravgift av premieavvik 7 510 406 1 963 1 449 -253 174 9 221 2 028

14,1% arbeidgiveravgift av innbetalt premie 34 280 29 440 6 744 5 889 5 638 6 931 46 662 42 260

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.

NOTE nr. 9 Pensjon

Sum

Sum
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Akkumulert og amortisert premieavvik KLP Statens P.kasse

(sykepleiere) (lærere)

2020 2020 2020 2020

Akkumulert premieavvik 01.01. 97 637 23 428 -6 018 115 047

Årets premieavvik 53 261 13 925 -1 791 65 395

Amortisert premieavvik -30 111 -4 166 1 817 -32 460

Akkumulert premieavvik pr. 31.12. 120 787 33 187 -5 992 147 982

AGA av akkumulert premieavvik 31.12. 17 031 4 679 -845 20 865

Amortisert premieavvik KLP i kommunens regnskap inneholder en korrigering som følge av flytting av Fellesordning fra KLP.

Pensjonsmidler, pensjonforpliktelser Sandefjord komm. P. kasse KLP Statens P.kasse

og netto avvik (sykepleiere) (lærere)

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Pensjonsmidler 4 019 886 3 652 694 632 339 541 460 554 870 587 578 5 207 095 4 781 732

Brutto pensjonsforpliktelse 4 407 288 4 496 546 584 545 573 196 644 173 737 840 5 636 006 5 807 582

Netto pensjonsforpliktelse (-)

Netto pensjonsmidler (+) -387 402 -843 852 47 794 -31 736 -89 303 -150 262 -428 911 -1 025 850

AGA av netto pensj.forpl.(- )/pensj.midl. (+) -54 624 -118 983 6 739 -4 475 -12 592 -21 187 -60 476 -144 645

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)

2020 2020 2020 2020

Brutto pensjonsforpliktelser IB 01.01.19- estimat i fjor 4 496 546 573 196 737 840 5 807 582

Årets opptjening 180 345 35 179 38 087 253 611

Rentekostnad 151 300 20 086 20 496 191 882

Forpliktelse endring regler etc (effekt ny ofTP) -286 307 -286 307

Utbetalte pensjoner -123 480 -18 855 -142 335

Amortisering estimatavvik-forpliktelse -11 116 -25 061 -152 250 -188 427

Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12.20 (bokf.) 4 407 288 584 545 644 173 5 636 006

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler KLP Statens P.kasse

(sykepleiere) (lærere)

2020 2020 2020 2020

Brutto pensjonsmidler IB 01.01.19 -estimat i fjor 3 652 694 541 460 587 578 4 781 732

Årets premieinnbetaling (inkl. adm.kostnader) 243 118 47 831 39 984 330 933

Administrasjonskostnad -11 166 -2 451 -1 303 -14 920

Utbetalte pensjoner -123 480 -18 855 -142 335

Forventet avkastning 152 954 23 811 18 110 194 875

Amortisering estimatavvik-midler 105 766 40 543 -89 499 56 810

Brutto pensjonsmidler UB 31.12.20 (bokf.) 4 019 886 632 339 554 870 5 207 095

Sandefjord komm. P. kasse

Sum

Sum

Sandefjord komm. P.kasse

Sandefjord komm. P.kasse

Sum

Sum
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Estimatavvik pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i forrige års regnskap. Ved ny beregning skal 

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.

Estimatavvikene hensyntar flytting av Fellesordning fra KLP.

Spesifikasjon av estimatavvik KLP Statens P.kasse

pensjonsforpliktelser: (sykepleiere) (lærere)

Faktiske pensjonsforpliktelser 01.01.2020 4 485 430 548 135 585 590 5 619 155

Pensjonsforpliktelser estimat 31.12.2019 (IB 2020) 4 496 546 573 196 737 840 5 807 582

Estimatavvik -11 116 -25 061 -152 250 -188 427

Spesifikasjon av estimatavvik KLP Statens P.kasse

pensjonsmidler: (sykepleiere) (lærere)

Faktiske pensjonsmidler 01.01.2020 3 758 460 582 003 498 079 4 838 542

Pensjonsmidler estimat 31.12.2019 (IB 2020) 3 652 694 541 460 587 578 4 781 732

Estimatavvik 105 766 40 543 -89 499 56 810

Det er lagt følgende økonomiske forusetninger til grunn for de aktuarmessige beregningene:

Beregningsforutseninger Sandefjord KLP Statens P.kasse

komm. P.kasse (sykepleiere) (lærere)

Forventet avkastning på pensjonsmidler

Diskonteringsrente

Forventet årlig lønnsvekst

Forventet pensjonsregulering

Forventet årlig G-regulering

Antall personer i ordningen Sandefjord KLP Statens P.kasse

komm. P.kasse (sykepleiere) (lærere)

2020 2019 2020 2019

Aktive 3 583 3 526 567 497 (IKKE OPPGITT)

Oppsatte 8 786 8 786 316 259

Pensjonister 2 407 2 407 229 207

Sandefjord komm. P. kasse

Sandefjord komm. P. kasse

4,00 %

3,50 %

2,48 %

1,71 %

2,48 %

Sum

Sum

3,50 %

2,48 %

(ikke oppgitt)

2,48 %

3,50 %4,00 %

3,50 %

2,48 %

1,71 %

2,48 %
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Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12,d)

(Beløp i hele 1000-kr)

Garanti gitt overfor

Type 

garanti

Garanti-

låneramme

Opprinnelig 

garantiansvar/lån Utløpstidspunkt Restgjeld

Stiftelser

Stift. Spesielle boligbehov Enkel 800 800 2028 800 

Stift. Spesielle boligbehov Budalen Simpel 7 550 7 550 2030 3 150 

Stift. Sjømænds gamlehjem Simpel 6 320 6 090 2030 3 186 

Stift. Sfj. Aldersboliger, Ranvik Simpel 21 000 20 300 2028 8 463 

Stift. Sfj. Aldersboliger, Nygårdsveien Simpel 25 000 16 751 2032 10 895 

Stift. Sfj. Aldersboliger, Bokeveien Simpel 21 000 17 200 2030 6 973 

Sum

Borettslag

Parkensenteret Simpel 83 000 63 500 2032 14 850 

Parkensenteret 31 200 2032 15 543 

Ranviksenteret Simpel 88 000 66 500 2032 14 429 

Ranviksenteret 33 600 2032 16 739 

Storgata bosenter Simpel 132 000 120 000 2033 60 114 

Stokke Trygdeboliger borettslag 15 016 2042 7 496 

Stokke Trygdeboliger borettslag 12 141 2031 8 723 

Sum

Private barnehager/andelsbarnehager/  

idrettslag

Barnas Have Enkel 4 000 3 749 2029 1 103 

Hundsrød foreldrelagsbarnehage Enkel 5 258 5 565 2030 1 855 

Hundsrød foreldrelagsbarnehage 2031 1 844 

Sandefjord Ballklubb Simpel 1 335 1 335 2026 832 

Sandar Idrettslag Selvskyldner 15 500             12 800 2032 7 968 

Sum garantier/lån ved kausjon 184 963 

Beløp

Godkjente garantier som ikke har begynt å løpe 0

Garantier som er innfridd per type 0

Garantier som sannsynligvis må innfris 0

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 23.752,-.

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.

Innfrielser og tap

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

NOTE nr 10:  Garantier gitt av kommunen
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Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

Bundne fond - formål 01.01.20 31.12.20

Bundne driftsfond:

Spesifikasjon av selvkostfond: (nto.endr.)

 Vannfond 28 693 4 805 33 498

 Avløpsfond 43 831 23 43 854

 Renovasjonsfond 3 941 1 288 2 653

 Feiefond 2 431 32 2 463

 Septikfond 638 959 1 597

 Byggesaksbehandling 6 081 151 5 930

 Oppmåling 9 291 869 8 422

 Reguleringsplaner 3 536 30 3 566

 Eierseksjonering 3 3 0

Sum selvkostfond 98 445 5 849 2 311 101 983

Spesifikasjon andre bundne fond (nto.endr.)

Øremerkede statstilskudd 65 144 7 553 72 697

Gavefond 9 173 60 9 233

Havnevesenets fond 29 782 10 609 19 173

Fond vedr. formidlingslån 4 171 0 4 171 

Andre bundne fond 2 249 528 1 721 

Sum bundne driftsfond 208 964        13 462        13 448        208 978        

Bundne Investeringsfond

Tilfluktsromsfondet 69 1 0 70 

Fond til innfrielse av husbanklån 11 251          4 277          6 974 

Andre øremerkede statstilskudd 8 336 0 8 336 

Sum bundne investeringsfond 19 656          1 4275 15 380          

Beholdning 31.12.20  viser saldo på bundne fond. Bruk av fondene er bundet til bestemte formål og kan

ikke endres av kommunestyret.

Havnevesenets nettoinntekter skal kun benyttes til havneformål jfr. Havnelovens §23

Det er ikke brukt av andre øremerkede statstilskudd i 2020 til investeringer (bundne investeringsfond). 

Det vil bli foretatt en gjennomgang  i 2021 i forhold til status og eventuell bruk framover.

Note nr. 11 Vesentlige bundne fond
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Selvkostområde VANN 31.12.2020 31.12.2019

Brukerbetalinger/salgsinntekt 79 842 81 948

Direkte kostnader 64 585 65 607

Indirekte kostnader 1 900 2 696

Netto kapitalkostnader 8 982 9 885

Overskudd/underskudd 4 375 3 760

Selvkostandel 106 % 105 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 4 805 4 363

Balanse 31.12. 33 498 28 693

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde AVLØP 31.12.2020 31.12.2019

Brukerbetalinger/salgsinntekt 98 015 94 880

Direkte kostnader 77 011 71 477

Indirekte kostnader 2 456 3 014

Netto kapitalkostnader 20 140 22 910

Overskudd/underskudd -1 592 -2 521

Selvkostandel 98 % 97 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 23 -1 507

Balanse 31.12. 43 855 43 832

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde RENOVASJON 31.12.2020 31.12.2019

Brukerbetalinger/salgsinntekt 66 594 64 223

Direkte kostnader 65 777 67 231

Indirekte kostnader 898 1 997

Netto kapitalkostnader 1 252 745

Overskudd/underskudd -1 333 -5 750

Selvkostandel 98 % 92 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond -1 287 -5 598

Balanse 31.12. 2 654 3 941

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde SEPTIK 31.12.2020 31.12.2019

Brukerbetalinger/salgsinntekt 6 213 5 508

Direkte kostnader 3 561 3 253

Indirekte kostnader 262 407

Netto kapitalkostnader 364 420

Overskudd/underskudd 2 026 1 428

Selvkostandel 148 % 135 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 959 0

Balanse 31.12. 1 597 638

(alle beregninger eks mva)

NOTE nr.12 Selvkosttjenester (årets avregning)
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Selvkostområde FEIING 31.12.2020 31.12.2019

Brukerbetalinger/salgsinntekt 4 331 4 223

Direkte kostnader 3 983 3 565

Indirekte kostnader 223 1 102

Netto kapitalkostnader 128 162

Overskudd/underskudd -3 -606

Selvkostandel 100 % 87 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 32 -545

Selvkostfond 31.12 2 462 2 430

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde BYGGESAKSBEH. 31.12.2020 31.12.2019

Brukerbetalinger/salgsinntekt 18 355 15 862

Direkte kostnader 15 099 13 592

Indirekte kostnader 3 490 2 853

Netto kapitalkostnader 0 0

Overskudd/underskudd -234 -583

Selvkostandel 99 % 96 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond -152 -439

Selvkostfond 31.12 5 930 6 082

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde OPPMÅLING 31.12.2020 31.12.2019

Brukerbetalinger/salgsinntekt 5 808 8 018

Direkte kostnader 6 190 5 024

Indirekte kostnader 502 397

Netto kapitalkostnader 107 82

Overskudd/underskudd -991 2 515

Selvkostandel 85 % 146 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond -869 1 707

Balanse 31.12. 8 422 9 291

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde REGULERINGSPLANER 31.12.2020 31.12.2019

Brukerbetalinger/salgsinntekt 3 893 3 164

Direkte kostnader 3 599 3 397

Indirekte kostnader 313 265

Netto kapitalkostnader 0 0

Overskudd/underskudd -19 -498

Selvkostandel 100 % 86 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond 29 -411

Balanse pr. 31 12 5 824 3 537

(alle beregninger eks mva)
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og ordfører
(beløp i hele 1000)

Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Regnskapsåret Forrige 

regnskapsår

Lønn og annen godtgjørelse til administrasjonssjef 1 560                        1 433                        

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører 1 134                        1 075                        

(beløp i hele 1000)  
Revisjonshonorar Regnskapsåret Forrige

regnskapsår

Regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll og enhetskontr. 900

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1 250

Attestasjoner fra revisor, deltakelse og forberedelse på møter 350

Sum 2 500 2 481

                                      Note 15 Konsolidert regnskap 

Det stilles krav til konsolidert regnskap etter regnskapsforskriften gjeldene fra regnskapsåret 2020.

Det konsoliderte årsregnskapet skal inneholde regnskapsenheter som er en del av kommunen som 

juridisk enhet. Sandefjord kommune har ingen slike enheter og kommunens eget regnskap framstår 

også som konsolidert regnskap.

Note 13 Godtgjørelse til administrasjonssjef 

Note 14 Godtgjørelse til revisor 
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Alle fond fordelt på fondstype Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

01.01.20 31.12.20

Disposisjonsfond 858 500        231 156      85 149 1 004 507       

Bundne driftsfond 208 964        80 553        80 539 208 978 

Ubundne investeringsfond 1 042 873     20 945        58 827 1 004 991       

Bundne investeringsfond 19 656          55 466        59 742 15 380 

Sum 2 129 993     388 120 284 257 2 233 856

Tabellen viser en oversikt på de 4 fondsgruppene kommunen opererer med, og som er i henhold til

budsjett- og regnskapsforskriften.

Disposisjonsfond avsettes fra frie inntekter og kan benyttes til driftsformål eller investeringsformål.

Ved finansiering av investeringer må bruk føres i driftsregnskapet og overføringsposten mellom driftsregnskapet 

og investeringsregnskapet benyttes.

Kommunestyret eller det underordnede organ som har fått fullmakt står fritt til å avsette til eller bruke av 

disse fondene så lenge forskriftens bestemmelser om strykninger ikke kommer til anvendelse.

Bundne driftsfond er øremerkede fond som ikke står til kommunestyrets frie disposisjon. Eksempelvis 

overskudd på selvkosttjenester i henhold til lov/forskrift, øremerkede tilskudd eller gaver.

Budne driftsfond er spesifisert i note nr. 11 (forskriftsmessig note)

Ubundne investeringsfond avsettes fra ubenyttede inntekter i investeringsregnskapet, som salg av fast

eiendom eller andre anleggsmidler. Kommunestyret eller det underordnede organ som har fått fullmakt står 

fritt til å avsette eller bruke disse fondene i investeringsregnskapet så lenge forskriftens bestemmelser om 

strykninger ikke kommer til anvendelse.

Bundne investeringsfond er øremerkede fond som ikke står til kommunens frie disposisjon, det vil si der 

andre enn kommunen selv har bestemt bruken. Kommunen kan kun benytte disse fondene til bestemte 

investeringsformål. Fondene avsettes fra ubenyttede øremerkede tilskudd bestemt til investeringer.

Bundne investeringsfond er spesifisert i note nr. 11, (forskriftsmessig note).

Spesifikasjon disposisjonsfond:

Bruk av avsetninger Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

01.01.20 31.12.20

Avsetning og bruk i kommunalområdene:

Sentraladministrasjonen 19 584        10 797 

Oppvekst, barn og unge 19 612        9 717 

Helse, sosial og omsorg 11 597        15 584 

Kultur, idrett og friluftsliv 5 651          3 784 

Miljø- og plansaker 27 034        23 582 

Sum bruk og avsetning i kommunalområdene 83 478        63 464 

Andre avsetninger - se spesifikasjon egne tabeller 147 678      21 685 

Sum disposisjonsfond 858 500        231 156      85 149 1 004 507       

Note 16 Avsetning og bruk av fond
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Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

Disposisjonfondet 01.01.20 31.12.20

Resultat etter strykninger 46 185        

Regnskapsmessig mindreforbruk 2019 75 908        

Overf. fra div. mindre fond 640 

Generell finansiering av investeringsprosjekter 37 205 

Sum Disposisjonsfondet 218 119 122 733      37 205 303 647 

Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

Kraftfondet/bufferfond tilknyttet kraftfond 01.01.20 31.12.20

Kraftfondets andel i disposisjonsfond 287 341        287 341 

Kraftfondets bufferfond (disposisjonsfond)

Meravkastning (utover budsjett) 80 499          25 517        106 016 

Kraftfondets andel i kapitalfond 919 452        919 452 

Sum fond vedr. kraftfondets midler 1 287 292     25 517        0 1 312 809       

Kraftfondets andel i disposisjonsfond kan benyttes til både til både drifts- og investeringsformål 

Bufferfondet er i utgangspunktet ment til å dekke lavere avkastning av kraftfondets midler enn 

forutsatt i budsjettet. 

Kraftfondets andel i kapitalfond kan kun benyttes til kapitalformål.

Spesifikasjon av ubundne investeringsfond:

Ubundne investeringsfond Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning

01.01.20 31.12.20

Kapitalfondet 28 338          8 252          11 716 24 874 

Kapitalfond til inv. - etterslep inv fra 2019 38 000          38 000 0 

Kraftfondets andel i inv.fond . 919 453        919 453 

Tomtefondet 28 804          3 305          532 31 577 

Boligfondet 27 703          9 197          8 388 28 512 

Øvrige ubundne investeringsfond 575 575 

Sum ubundne investeringsfond 1 042 873     20 754        58 636 1 004 991       

Beholdning 31.12. 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 01.01.20 31.12.20

   Mottatt forsk. UI-midler fra Andebu IL 5 841          

   Mottatt forsk. UI-midler fra Runar IL 1 090          

   Salg av tomter 1 274          

   Netto vedr. justeringsavtale 48 

   Kjøp av aksjer  Greve Biogass AS 11 716 

Sum Kapitalfondet 28 338          8 253          11 716 24 875 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Sandefjord kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på  
kr 223 140 246. og et merforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2020, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet 
budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige 
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2020, 
og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

Grunnlag for 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 årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og 
«Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige 
krav. 

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.  

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 som anses 

Til kommunestyret i  
Sandefjord kommune 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Rådmannen 
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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. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger  - 
revisjonsberetning nr. 1 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet 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. 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen 
inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i 
årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Sandefjord 
kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller 
avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.  

Konklusjon  
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir 
grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger  - 
revisjonsberetning nr. 1 

Horten, 15 april 2021 
Vestfold og Telemark revisjon IKS 

Linn Therese Bekken 
Statsautorisert revisor 
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	18 - ÅRSREGNSKAP
	19 - Bevilgningsoversikt drift
	20 - Bevilgningsoversikt drift til fordeling
	21 - Økonomisk oversikt etter art
	22 - Bevilgningsoversikt investering
	23 - Bevilgningsoversikt investering til fordeling
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	31 - Note nr. 5 Utlån (finansielle anleggsmidler)
	32 - Note nr. 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
	33 - Note nr. 7  Lån
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