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Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 
 

1. Rådmannens innstilling: 
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas som vist 
i Bevilgningsoversikt - drift, Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde, 
Bevilgningsoversikt - investering og Bevilgningsoversikt - investering fordelt per 
rammeområde. 

 
2. Kommunen tar opp 208 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2020. 

Låneopptaket i 2020 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. 
Gjelden kan refinansieres gjennom året. 

 
3. Kommunen tar opp inntil 50 mill. kr som startlån i Husbanken i 2020. 

Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 
 

4. Kommunens betalingssatser vedtas iht. til bilag 5 ”Betalingssatser” i rådmannens 
forslag til økonomiplan. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020 der annet 
tidspunkt ikke er angitt. 
 

5. Bevilgninger til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel stilles opp 
slik at ramme per kommunalområde i sum består av nettobevilgning drift, netto 
avsetninger til eller bruk av bundne og ubundne driftsfond og overføring til 
investering, og at disse hver for seg kan avvike fra de beløp kommunestyret selv har 
vedtatt i årsbudsjettet. Dog skal totalsummen være lik kommunestyrets vedtak om 
netto ramme per kommunalområde. 

 
6. Bevilgninger til investeringer stilles opp med ramme for investeringsprosjekter, 

tomtefelt, Sandefjord havnevesen og diverse kapitalformål. 
 
7. Finansielle måltall vedtas som vist i saksutredningen. 
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SAKSUTREDNING 
 
Behandling: 
 
Saken legges frem for formannskapet som innstiller til kommunestyret. Kommunestyret fatter 
endelig vedtak i saken.  
 
Rådene og hovedutvalgene tar saken til behandling og legger frem sin uttalelse for 
formannskapet. 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret skal innen årets utgang vedta årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-
2023. Rådmannen legger her frem et fullstendig forslag der alle utgifter er finansiert og alle 
inntekter er disponert. Forslagene er samordnet i ett dokument slik at årsbudsjettet utgjør det 
første året i økonomiplanen. 
 
Det fremlagte forslaget omfatter kommunekassen og havnekassen1. 
 
 
Hovedpunkter i økonomiplanen  
 
Endringer i de økonomiske forutsetningene fra juni til budsjettutarbeidelse 
Rammesaken (KST-sak 65/19) ble behandlet i juni og ga føringer for behandling av budsjett 
for 2020 og økonomiplan 2020-2023. Saken var basert på økonomiske forutsetninger fra 
driften 1. tertial 2019 og kommuneproposisjonen. Vedtak i saken inneholdt usalderte forslag 
om økninger i driftskostnader og investeringer (se bilag 7 for håndtering av forslagene). 
 
Etter rammesaken er kommunens driftskostnader vurdert i 2. tertialsaken (KST-sak 95/19) 
og den innebar betydelig høyere driftskostnader som følge av tre forhold: 
 Beregnede pensjonskostnader fra kassene (før ny tjenestepensjonsordning) 
 Ressurskrevende brukere 
 Lønnsoppgjøret ble dyrere enn budsjettert (forutsatt som i statsbudsjett 2019)  

 
Totalt utfordret dette kommuneøkonomien med økte driftskostnader i 2020 i størrelsesorden 
50 mill. kroner (se bilag 8 Forslaget til økonomiplan i forhold til rammesaken).  
 
Statsbudsjettet ble lagt frem den 7. oktober og effekt for Sandefjord kommunes økonomiske 
handlingsrom er vurdert. Endringer fra de forutsetninger som ble tatt i rammesaken 
innebærer en økonomisk utfordring i 2020 på om lag 7 mill. kroner, men budsjettendringene 
er om lag nøytrale fra 2021 og fremover. 
 
I arbeidet med utforming av budsjett 2020 og økonomiplan er det innarbeidet en rekke 
endringer i de økonomiske forutsetningene, men det mest vesentlige forholdet er forventede 
kostnadsreduksjoner som følge av ny tjenestepensjonsordning fra 2020. Kommunen har 
mottatt nye aktuarberegninger og disse reduserer kostnadene med om lag 20 mill. kroner fra 
forutsetningene som lå til grunn i 2. tertialsaken.  
 

                                                
1  Havnekassens budsjett og regnskap er innlemmet i kontoplanen for kommunekassen (egen 

seksjon i budsjettrammen til kommunalområdet for miljø- plansaker og egen investeringsramme). 
Havneloven § 48 Forvaltning av havnekapitalen fastslår at havnekapitalen ikke kan nyttes til andre 
formål enn havnevirksomhet. 
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Prioriteringer i budsjettet 
Investeringsbudsjettet til ordinære formål (eksklusive selvkostområdene) for de kommende 
fire år foreslås betydelig økt fra 741 mill. kroner i rammesaken til 1 072 mill. kroner i forslag til 
økonomiplan 2020-2023. Dette gir høyere renter og avdrag og derav visse begrensninger for 
driftsbudsjettet. 
 
For 2020-2023 er det reservert følgende til enkeltprosjekter over 50 mill. kroner:  
- 300 mill. kr til ny skole på barnetrinnet 
- 332 mill. kr til nye sykehjemsplasser og oppgraderinger på Nygård 
- 130 mill. kr til omsorgsboliger på Aagaards plass 
-   66 mill. kr til fleksibel kulturarena 
 
I driftsbudsjettet er det foretatt enkelte prioriteringer og samtidig stilt krav: 
- Legevakten, hjemmetjenesten og dagaktivitetstilbudet styrkes til neste år. Veksten må 

også sees i lys av at kommunen vokser demografisk. 
- Klimaplanen og andre planer er ivaretatt (se eget avsnitt) 
- Det ble innarbeidet et økt krav til innsparing i planperioden. med 5 mill. kroner per år. Det 

forutsettes gjennomført innsparingstiltak i 2020-2023 på hhv. 12 mill. kr i 2020, økende til 
37 mill. kr fra og med 2022. Av disse er 12 mill. kr i 2020 og 16 mill. kr per etterfølgende år 
spesifisert på ulike tiltak. Tiltak for 11 mill. kr for 2021 og økende til 21 mill. kr for 2022 og 
2023 er foreløpig uspesifisert. 

- Sandefjord bredbånd forventer betydelig overskudd fra sin virksomhet. Rådmannen 
foreslår at krav om utbytte settes til 20 mill. kroner for 2020-2023. Kravet er avstemt med 
forventet avkastning, investeringsbehov og likviditetssituasjon i selskapet. Utbetalt utbytte 
i 2018 og 2019 var hhv. 16 mill. kroner og 14 mill. kroner. I rammesaken var utbytte 
budsjettert med 6 mill. kroner for årene 2020-2023.   

- Kraftfondets avkastning i 2020-2023 er forventet å gi 123 mill. kr. Gjeldende mål for 
kraftfondet innebærer at fondets realverdi skal opprettholdes. Rådmannen foreslår at 
hovedstol i nominelle kroner holdes uendret slik praksis var fra 2004 til 2016. Dette øker 
fondets bidrag til finansiering av investeringer i 2020-2023 med 92 mill. kr, mens bidraget 
på lang sikt reduseres. 

 
Finansiering av investeringsprosjekter og utviklingen i kommunens gjeld: 
Planlagt netto investeringsvolum for de neste fire årene er på 1.403 mill. kr, fordelt med 331 
mill. kr knyttet til selvkostområder og 1.072 mill. kr til øvrige, ordinære formål.  
- Totale investeringer finansieres med 24 % fra den løpende driften, 16 % ved bruk av fond, 

mens 60 % lånefinansieres.  
- Selvkostområder lånefinansieres med 100 %. 
- Investeringer til ordinære formål lånefinansieres med 47 %. Lån til ordinære investeringer 

øker fra 496 mill. kr ved inngangen til 2020 til 873 mill. kr ved utløpet av 2023. Gjelden 
ved utløpet av 2023 ligger 325 mill. kr over gjeldende lånepolitikk og 111 mill. kr over 
referansepunktet for rådmannens forslag til justert lånepolitikk. 
 

Usikkerhet: 
- På kort sikt er skatteinntektene, rentenivå og pensjonskostnader de største kildene til 

midlertidige svingninger som ikke automatisk kompenseres gjennom statens styring av 
kommunene.  

- På mellomlang og lang sikt er usikkerheten i større grad knyttet til utviklingen av 
handlingsrommet i regjeringens og Stortingets budsjettpolitikk. Handlingsrommet i 
statsbudsjettet bestemmes i hovedsak av utviklingen i skatte- og avgiftsinntektene fra 
fastlandsøkonomien, utviklingen i Statens pensjonsfond utland og bindinger på 
utgiftssiden i budsjettet (der bl.a. alderspensjon pga. en aldrende befolkning øker). 
Kommunesektoren står for om lag halvparten av den offentlige tjenesteproduksjonen. 
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Derfor vil usikkerheten knyttet til statsbudsjettets fremtidige handlingsrom i stor grad også 
gjelde for kommunesektoren. 

 
 
Finansielle måltall 
I følge kommuneloven skal kommunene forvalte økonomien slik at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid (§ 14-1). Som ledd i dette skal kommunestyret vedta 
finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi (§14-2). Hensikten med finansielle 
måltall er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette 
som en del av beslutningsgrunnlaget i budsjett- og økonomiplanprosessen. De finansielle 
måltallene bør balansere kortsiktige og langsiktige hensyn. Kommunestyret har tidligere 
vedtatt fem mål for kommunens budsjett- og økonomiplanarbeid (KST-sak 147/17) som i seg 
selv tilfredsstiller lovens krav. 
 
Rådmannens forslag til økonomiplan bryter med mål nr. 2, 3 og 4. Som følge av det 
foreslåtte investeringsprogrammet har rådmannen foreslått å lempe på kommunens 
lånepolitikk. I tillegg har han foreslått at det vil være kraftfondets nominelle verdi som skal 
holdes uendret i stedet for realverdien. Det tredje bruddet er knyttet til størrelsen på 
kommunens netto driftsresultat. Rådmannen foreslår ingen endringer for størrelsen på netto 
driftsresultat, men peker i stedet på nødvendige tilpasninger som må gjennomføres for å nå 
dette målet.  
 
Etter dette har rådmannen foreslått følgende finansielle måltall for Sandefjord kommune: 
 
1 Kommunalområdenes netto budsjettrammer skal ikke være større enn frie inntekter. 
2 Kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere investeringer. 
3 Verdien av gjeld til ordinære investeringer skal ikke økes mer enn konsumprisindeksen, 

med unntak av en tillatt lånegrad på 50 % for investeringer knyttet til ny skolestruktur og 
nye omsorgsboliger. 

4 Netto driftsresultat skal være i samsvar med anbefalingene fra TBU (Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi). 

5 Saldo for disposisjons- og kapitalfondet skal ved utløpet av økonomiplanperioden ikke 
være lavere enn 15 mill. kr. 

 
Planer og budsjetter i økonomiplanen 2020-2023 
Det gis en kort redegjørelse for hvordan de behandlede planer innen næring, klima, levekår 
og boligsosial handlingsplan er vurdert i økonomiplan 2020-2023.  
 
Kommunestyret vedtok i september ny kommuneplan for 2019–2031 med samfunnsdel, 
arealdel og handlingsdel. Kommuneplanens handlingsdel tar for seg tiltak og oppgaver som 
vil bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det er foreslått en rekke oppgaver i 
handlingsdelen som skal gjennomføres i tiden frem mot neste kommuneplanrullering. Det vil 
ikke være hensiktsmessig hverken tidsmessig eller ressursmessig å starte alle på en gang. 
Kommunestyret vedtok derfor at forslag til prioritering vil framgå av budsjett- og økonomi-
plan. Hovedutvalg for Miljø og plan har ansvaret for konkret behandling av mange av 
utredningene fra kommuneplanen. Utvalget vil derfor få forelagt egen sak som viser de 
prioriteringer som er lagt til grunn i økonomiplanen. 
 
For øvrige planer gis her en oppsummering av hvordan disse er ivaretatt i rådmannens 
forslag til økonomiplan 
 
Kommunedelplan for klima- og energi er prioritert i budsjettet: 
- Utslippsfrie kommunale kjøretøy prioriteres ved kjøp av el-biler og maskiner innenfor 

rammen avsatt til biler og maskiner i investeringsbudsjettet. Det er videre innarbeidet 
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1 mill. kroner i året i investeringsbudsjettet for å legge til rette for lading av kommunale el-
biler.  

- Ny Transportplan er innarbeidet med 0,5 mill. kr i 2020 og 2021. Det vil bli søkt om 
klimasatsmidler til dette tiltaket. 

- SD-anlegg er innarbeidet med 4,4 mill. kroner i investeringsmidler til anskaffelse av 
sentralt energioppfølgingssystem for sentral energistyring i kommunale bygg. Løsningen 
gir muligheter for sentral overvåking og optimal energiutnyttelse med påfølgende 
besparelser. 

- Sykkelbyen Sandefjord - Prosjektet videreføres innenfor rammen for kommunalområdet 
for miljø- og plansaker (MP). I 2020 finansieres tiltak og aktiviteter med søknad om støtte 
til tiltak i prosjektet og bruk av fond avsatt til formålet. 

- Miljøfyrtårn gjennomføres i tråd med hovedkontormodellen og utgifter dekkes innenfor 
rammen for MP. Sertifisering av kommunale virksomheter dekkes innenfor den enkelte 
virksomhetens budsjett.  

- Miljøstandard kommunale bygg - Det er reservert midler til skoleinvesteringer. Dette 
prosjektet skal vurderes ift. klima- og energiplanens målsettinger om miljøklassifiser-
ing/energiklasse, fossilfri anleggsplass og bruk av massivtre. 

- Tjeneste-el-sykler - Det er ikke innarbeidet egen bevilgning, men kjøp kan prioriteres 
innenfor rammene for de ulike virksomhetene/-lokasjonene og rammen av midler avsatt til 
kjøp av biler og maskiner. 

- Gummigranulat - Miljøverndirektoratet har utarbeidet et forslag til forskrift som er til høring. 
Plan vil bli utarbeidet når forskrift er iverksatt. Det er ikke innarbeidet egen bevilgning til 
oppfølging av denne planen. 

- Fergetrafikk – Ved utredning av videre fergetrafikk vil vurdering av mulige utslipps-
reduksjoner inngå. 

 
Andre tiltak 
Det er ikke innarbeidet øremerkede midler til måling av luft-kvalitet og kjøp av handlenett. 
Det er ikke innarbeidet midler til kjøp av miljøvennlige restavfallsposer og det vil bli lagt frem 
en egen sak om dette i løpet av 2020. 
 
Næringsplanen 
Planen ble fulgt opp med en bevilgning på 5 mill. kroner i økonomiplan 2019-2022. 
Bevilgningen ble omtalt som næringsfond, men det er fattet vedtak om disponering av alle 
midlene i perioden 2019-2021. De to største enkeltpostene var Smartby med 1,5 mill. kroner 
og omdømmebygging gjennom «Grenseløse muligheter» for 2 mill. kroner. Det er ikke tatt 
stilling til finansiering av ytterligere prosjekter i denne økonomiplanen for perioden 2022-
2023. En rekke tiltak i handlingsplanen blir gjennomført av administrasjonen innenfor 
budsjettrammen til næringsseksjonen.  
 
Levekårsundersøkelsen 
Det foreslås ikke egne budsjettbevilgninger for oppfølging av undersøkelsen. Undersøkelsen 
fra 2019 viser at sosiale levekår er ulikt fordelt i kommunen. Undersøkelsen danner 
kunnskapsgrunnlag for folkehelseoversikten og vil inngå i arbeidet med ny planstrategi. 
Kommuneplanens handlingsdel beskriver oppgaver for å oppnå planens mål og noen 
områder fra kommuneplanens handlingsdel er viktige for oppfølgingen av resultatene fra 
levekårsundersøkelsen:  
- Helhetlig plan for byutvikling- Sandefjord sentrum 
- Plan for skole- og barnehagestruktur 
- Etablering av folkehelsenettverk for samhandling på tvers i kommunalområdene 
- Stedsutvikling for kommunens tettsteder og lokalsentre 
- Boligsosial handlingsplan (eget avsnitt) 
- Videreutvikle ordninger som stimulerer til deltakelse i kultur og foreningsliv for barn og 

unge, blant annet gjennom ulike tilskuddsordninger 
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- Jobbe for å redusere kvalitetsforskjeller innad og mellom barnehager og skoler 
- Videreutvikle realfagssatsingen  
 
Plan for ny skole til erstatning for Framnes, Ormestad og Vesterøy er ett eksempel på mulig 
prioritering. Ny skole kan åpne opp for ny bruk av eksisterende skolelokaler til prioritert 
kapasitetsøkning av barnehagetilbud og/eller tilrettelegging av andre tjenester i dette 
området.  
 
Boligsosial handlingsplan (Del av levekår) 
Det legges frem egen sak knyttet til boligsosial handlingsplan parallelt med budsjettet. I 
saken beskrives hvilke økonomiske konsekvenser de ulike tiltakene har. Nye boliger for 
personer med utviklingshemming i Føykåsveien og Havreveien gir økte utgifter i økonomi-
planperioden utover opprinnelige rammer i kommunalområde helse, sosial og omsorg 
(HSO), og det er bevilget midler til dette i budsjettet. Øvrige tiltak håndteres innenfor 
eksisterende budsjettrammer i HSO. 
 
Det legges frem egen sak knyttet til virkemidler for leie til eie, som behandles parallelt med 
budsjettet. Dette er en oppfølging av deler av vedtaket i FSK-sak 117/19 Levekårsunder-
søkelse 2019 og KST-sak 50/19 Boligsosial handlingsplan 2019-2023. Dette gir ingen direkte 
økonomisk konsekvens, men saken peker blant annet på en kommende gjennomgang av 
retningslinjer for startlån der rådmannen vil vurdere en anbefaling om å utvide denne 
ordningen. 
 
 
Rådmannens merknader 
Kommuneloven åpner nå for at økonomiplanen kan utgjøre kommuneplanens handlingsdel, 
og rådmannen legger nå opp til at økonomiplanen 2021-2024 vil ha slik status.  
 
Nye Sandefjord har snart fullført sitt tredje leveår. Det har vært og er stor oppmerksomhet på 
å tilpasse tjenestetilbudet slik at den nye kommunen kan ivareta innbyggernes forventninger 
om likeverdighet og likebehandling. Behovet for å utjevne tjenestetilbudet kommer lett i 
konflikt med manges ønsker om å videreføre det beste tilbudet fra de tre tidligere 
kommunene og samtidig realisere store investeringsprosjekter. I rådmannens forslag til 
økonomiplan tas noen grep som gir rom for økte investeringer.  
 
Uspesifiserte innsparinger inngår med totalt 50 mill. kroner i planperioden 2020-2023. Det er 
rådmannens vurdering at det i tillegg bør søkes gjennomført innsparinger for ytterligere 100 
mill. kroner. Dette er nødvendig for å videreføre den langsiktige økonomiske politikken som 
har blitt ført i kommunen. For å oppnå uspesifiserte innsparinger for 150 mill. kroner er det 
nødvendig å fatte vedtak om nedprioritering av kostnader til ikke lovpålagte tjenester og 
reduksjon av servicenivåer. Samtidig vil administrasjonens evne til å gjennomføre fremtidig 
drift på en mer rasjonell måte være det viktigste virkemiddelet.    
 
Befolkningsutviklingen tilsier at kommunen må investere for å betjene flere innbyggere og en 
endret sammensetning av befolkningen. Kommunale investeringer for å øke velferdstilbudet 
vil som regel og isolert sett gi en varig vekst i driftsutgiftene. Det må derfor påregnes til-
pasninger via kombinasjoner av omprioriteringer og driftsreduksjoner i den øvrige driften for 
å skape en bærekraftig balanse mellom utgifter på drifts- og investeringsbudsjettet. Dette må 
være en løpende prosess. Slike tilpasninger må derfor ses på som en forutsetning for målet 
om stabilitet i tjenestetilbudet over tid. Med gitte begrensninger på inntektssiden og 
forventninger om vekst i velferdstilbudet til en voksende befolkning med en økende andel 
eldre, må det derfor stilles strenge krav til prioriteringer mellom ulike typer tjenester og til 
fordeling mellom drift og investeringer. 
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Det er derfor viktig at kommunen lykkes i arbeidet med «Leve hele livet» for å bedre opplevd 
kvalitet i tjenestetilbudet og samtidig redusere fremtidig behov for institusjonsplasser. Det er 
videre gjennomført en full vurdering av bemanningsplaner i seksjon bolig, aktivitet og 
avlastning. Rådmannen har foreslått innsparinger i denne seksjonen som også må ses i lys 
av at seksjonen ble tilført betydelige midler som resultat av regnskapsgjennomgangen etter 
2. tertial i år. Innenfor institusjonsplasser viser Sandefjord kommune høye kostnader 
sammenlignet med andre kommuner og det er videreført et arbeid for å vurdere 
institusjonene opp mot hverandre og opp mot andre sammenlignbare kommuner. 
Rådmannen vil fortsette arbeidet med en langsiktig og strukturert tilnærming til innsparinger i 
alle kommunalområdene.  
 
Det har i høst pågått et arbeid med omorganisering av administrasjonen. Rådmannen 
beslutter ny administrativ organisering i november. Endringene vil medføre endringer i netto 
ramme for kommunalområdene, men i sum vil budsjettrammene være uendret. Rådmannen 
vil komme tilbake til de formelle budsjettendringene dette medfører ved en senere anledning. 
 
Selv om de økonomiske rammene kan oppleves som trange, er det ved den folkevalgte 
behandling av økonomiplanen mulig å endre profilen på kommunens tjenestetilbud i forhold 
til rådmannens anbefaling. Det er også mulig å øke investeringsevnen ytterligere ved å 
redusere driften, eller omvendt. I tillegg er det mulig å øke inntektene for eksempel ved å 
innføre eiendomsskatt, ved å øke betalingssatsene eller ved å øke opplåningen. Selv om 
gjennomgangstonen er preget av stramme rammer og ønsker om mer, mener rådmannen at 
det nå tas store løft i denne økonomiplanperioden bl.a. med bygging av ny skole på 
barnetrinnet, nye sykehjemsplasser og rehabilitering av eksisterende plasser på Nygård, 
fleksibel kulturarena, nye omsorgsboliger, boliger for funksjonshemmede mv. 
 
Kommunen har finansiell handlefrihet til å øke tjenestetilbudet, men dette vil føre til større 
reduksjoner i tjenestetilbudet på et senere tidspunkt. Rådmannen vil derfor ikke anbefale en 
slik løsning. 
 
 
Regler for behandling av budsjettet: 
Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen og danner grunnlag for 
bl.a. økonomiplanen. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og 
strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Planen skal vise kommune-
styrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen 
bygger på. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk2, fullstendig og 
oversiktlig. Planen skal minst omfatte de fire neste budsjettårene, og den skal rulleres og 
vedtas en gang i året. Plandokumentet skal tjene som grunnlag for beslutningsprosesser i 
folkevalgte organer og for en kritisk debatt i allmennheten. Økonomiplanen stilles opp på 
samme form som årsbudsjettet. 
 
Økonomiplanen skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel3. Bevilgningene til de 
enkelte budsjettområdene i økonomiplanens drifts- og investeringsdel skal stilles opp i 
samsvar med kommunestyrets vedtak. Som følge av ny økonomiforskrift med hjemmel i ny 

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

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

3  Fremgår av de obligatoriske oppstillingene Bevilgningsoversikt - drift, Bevilgningsoversikt - drift per 
kommunalområde, Bevilgningsoversikt - investering og Bevilgningsoversikt - investering fordelt per 
rammeområde. 
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kommunelov, må kommunestyret gjøre vedtak om hvordan deler av drifts- og investerings-
budsjettet skal stilles opp.  
 
Fellesnemnda vedtok i sak 73/2016 at driftsbudsjettets skjema 1B (ny forskrifts Bevilgnings-
oversikt - drift per kommunalområde) settes opp med nettobevilgninger. Rådmannen har lagt 
til grunn samme innhold i sitt forslag til nettorammer per kommunalområde. Dvs. at 
bevilgninger til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel stilles opp slik at 
ramme per kommunalområde i sum består av nettobevilgning drift, netto avsetninger til eller 
bruk av bundne og ubundne driftsfond og overføring til investering, og at disse hver for seg 
kan avvike fra de beløp kommunestyret selv har vedtatt i årsbudsjettet. Totalsummen skal 
dog være lik kommunestyrets vedtak om netto ramme per kommunalområde. 
 
Bevilgninger til investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, 
investeringer i aksjer og andeler, og utlån av egne midler, skal stilles opp i samsvar med 
kommunestyrets vedtak. Oppstillingene skal inneholde bruttobeløp. Rådmannens forslag 
legger til grunn samme oppstilling som i gjeldende årsbudsjett og økonomiplan. Dvs. at 
investeringsbudsjettet fordeles på de fire rammeområdene investeringsprosjekter, 
investeringer tomtefelt, investeringer Sandefjord havnevesen og diverse kapitalformål. 
 
Kommunestyrets budsjettvedtak er bindende for underordnede organer, og kommunestyret 
kan dermed ikke delegere myndighet til å foreta endringer i det formelle budsjettet. I praksis 
har likevel underordnede folkevalgte organer og rådmannen et visst spillerom for 
omdisponeringer. Dette gjelder først og fremst det formelle driftsbudsjettet som fastsettes 
med nettorammer per kommunalområde, og i noe mindre grad for investeringsbudsjettet 
ettersom økonomiforskriften her krever at utgift per rammeområde skal fastsettes med brutto 
utgift. 
 
I rådmannens utredning til økonomiplanen finnes de mer overordnede økonomiske 
disposisjoner og hovedelementer i drifts- og investeringsbudsjettet. De mer detaljerte 
opplysningene om innholdet i årsbudsjettet og økonomiplanen, særlig om kommunens 
driftsbudsjett, finnes i planens kommentardel. 
 
Kommuneloven pålegger formannskapet en plikt til å fremme forslag om årsbudsjett og 
økonomiplan. Loven åpner imidlertid for at formannskapet kan fremme flere alternative 
forslag til årsbudsjett hvis ingen av alternativene har flertall i formannskapet. Innstillingen 
består da av de alternative forslagene.  
 
Ved kommunestyrets behandling av årsbudsjett og økonomiplan gjelder særskilte regler om 
stemmegivning (kommuneloven § 11-9, tredje ledd). Ved den endelige avstemningen over 
årsbudsjett og økonomiplan stemmes det over forslag som helhet. Hvis det er fremmet flere 
alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, skal det 
deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs 
avstemning. Vedtak om årsbudsjett og økonomiplan skal altså i siste instans være ett vedtak, 
og voteringen skal sikre at ett av forslagene blir vedtatt. 
 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 – Rådmannens forslag (separat utsending). 
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SANDEFJORD KOMMUNE 
 
 

 

 

ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR 2020-2023 

 

RÅDMANNENS UTREDNING 

1 INNLEDNING 

Kommunene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet og har et bredt ansvar for nasjonale 
velferdstjenester, bl.a. innen oppvekst, utdanning, pleie og omsorg, helse, sosial trygghet, kultur 
og infrastruktur knyttet til tekniske anlegg. Innenfor rammen av lover og regler har kommunen 
mulighet til å foreta tilpasninger og prioriteringer i tjenestetilbudet i tråd med lokale ønsker og 
behov. Stortinget regulerer hovedtrekkene i kommunenes økonomiforvaltning, og rammene for 
kommunenes inntekter er tilpasset landets samlede økonomi. 
 
Kommunen har som mål å gi innbyggerne størst mulig velferd over tid og innenfor de gitte 
rammene. Det legges vekt på å sikre et stabilt tjenestetilbud. Planlagt tjenestetilbud begrenses av 
kommunens økonomiske rammebetingelser, og endringer i rammebetingelsene vil derfor få 
betydning for det samlede tjenestetilbudet. For å illustrere omfanget av kommunens virksomhet 
nevnes her at inntektene på driftsbudsjettet for 2020 utgjør 4,8 mrd. kr. 
 
Rådmannens forslag til økonomiplan er innrettet slik at kommunens økonomiske handleevne kan 
bli ivaretatt over tid. Kommunen kan dermed yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste 
for innbyggerne, i tråd med kommunelovens formålsparagraf, den demografiske utviklingen og 
vedtak som fattes av kommunestyret1. Økonomiplanens tidshorisont på fire år er kort når 
kommunen skal planlegge investeringer for forventede endringer i kapasitet og/eller kvalitet. 
Avgjørelser som blir fattet i en økonomiplanperiode bør derfor være avstemt med de behov og 
muligheter som kommer etter utløpet av økonomiplanperioden. I dette perspektivet er rådmannen 
av den klare oppfatning at omfang og nivå på tjenestene i dette forslaget til økonomiplan bør 
justeres for å styrke egenfinansieringen av fremtidige investeringer. Rådmannen vil likevel 
poengtere at driftsbudsjettet i perioden 2020-2023 vurderes som stramt. I et økonomisk 
perspektiv vokser utgiftene på driftsbudsjettet likevel mer enn det som er forenlig med en 
økonomisk bærekraft på sikt. Dette vises ved at driftsbudsjettets årlige bidrag til finansiering av 
investeringer er fallende i perioden og det er svært lavt i planens siste år. 
 
Kapittel 2 og 3 omhandler kommunens økonomiske politikk og forutsetninger lagt til grunn for 
økonomiplanen. I kapittel 4 illustreres økonomiplanen på makronivå og kommenteres i lys av 

                                                 
1  Kommunestyrets vedtak i rammesaken er vist i bilag 7 sammen med informasjon om hvordan de ulike punktene 

er fulgt opp. 
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rådmannens forslag til justerte finansielle måltall. I kapittel 5 gjennomgås driftsbudsjettets 
hoveddeler. I kapittel 6 gjennomgås investeringsbudsjettet for 2020-23 før rådmannens 
utredninger avsluttes med en orientering om en mulig investeringsprofil for perioden 2024-2040. 

2 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅL 

Kommuneloven pålegger kommunene å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen 
blir ivaretatt over tid (§ 14-1). Som ledd i dette skal kommunestyret vedta finansielle måltall for 
utviklingen av kommunens økonomi (§14-2). Hensikten med finansielle måltall er å synliggjøre 
hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutnings-
grunnlaget i budsjett- og økonomiplanprosessen. De finansielle måltallene bør balansere 
kortsiktige og langsiktige hensyn.  
 
Private selskaper har som regel et mål om størst mulig overskudd. Kommunen har ikke et eget 
økonomisk formål. Litt forenklet kan man si at i private selskap er virksomheten middelet og 
penger målet. I det offentlige er penger middelet og virksomhetens produksjon av tjenester målet. 
Kommunens mål er derfor ikke størst mulig overskudd, men størst mulig velferd til innbyggerne.  
 
Kommunen bruker alle tilgjengelige ressurser til å tilby velferdstjenester, drive samfunns-
utvikling og tilrettelegge for næringslivet. Omfanget av den samlede, planlagte virksomheten må 
tilpasses løpende, årlige inntekter, bruk av tidligere oppsparte midler og låneopptak i tråd med 
kommunens langsiktige finansieringsevne. Økt produktivitet og effektivitet samt økt inntekts-
ramme, vil dermed kunne tas ut i form av et økt og/eller forbedret tjenestetilbud til innbyggerne. 
Det er i denne sammenheng også interessant å sammenlikne ressursbruken og resultater i 
Sandefjord med andre kommuner, bl.a. ved hjelp av offentlig statistikk som KOSTRA-data m.m. 
 
Det er et mål for Sandefjord kommune over tid å yte best mulige tjenester til innbyggerne innen-
for de gitte rammene lovgivningen, økonomien og kommunens folkevalgte fastsetter. Det legges 
vekt på å sikre et stabilt og forutsigbart tjenestetilbud. En bærekraftig økonomi innebærer at 
ressursbruken i dag ikke truer velferden til innbyggerne i fremtiden. I tråd med dette, og innenfor 
den nye kommunelovens krav, har kommunestyret vedtatt at fremtidig budsjett- og økonomi-
planarbeid skal baseres på følgende mål (KST-sak 147/17): 
 
1 Kommunalområdenes netto driftsutgifter skal ikke være større enn frie inntekter 
2 Kraftfondets realavkastning skal brukes til å finansiere investeringer. 
 Kraftfondets realverdi opprettholdes, men avsetningen begrenses oppad til årets avkastning. 
3 Realverdien av gjeld til ordinære investeringer skal på sikt ikke økes. 
4 Netto driftsresultat skal være i samsvar med anbefalingene fra TBU (Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi). 
5 Saldo for disposisjons- og kapitalfondet skal ved utløpet av økonomiplanperioden ikke være 

lavere enn 15 mill. kr. 
 
Formuesbevaringsprinsippet står sentralt ved vurdering av den økonomiske balansen i kommune-
sektoren. Netto driftsresultat betraktes som den primære indikatoren for formuesbevaring. TBU 
anbefaler at netto driftsresultat minst bør utgjøre 1,75 % av driftsinntektene2 for kommunene 
                                                 
2  Virksomheter som følger regnskapsloven vil bevare eller øke egenkapitalen så lenge resultatet ikke er negativt, 

ettersom avskrivninger inngår som en kostnad som bidrar til å redusere resultatet. Anbefalingen om minst 1,75 % 
som netto driftsresultat skyldes i hovedsak at dette begrepet inkluderer avdrag på lån i stedet for avskrivninger. 
Ettersom ikke alle investeringer lånefinansieres fullt ut, vil gjennomsnittlige avdrag være lavere enn 
avskrivningene. For å bevare formuen må derfor netto driftsresultat minst være så stort at resultatet ville vært 
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under ett. Selv om anbefalingen ikke gjelder den enkelte kommune, er det en utbredt oppfatning 
i kommunesektoren at også den enkelte kommunes netto driftsresultat over tid bør ligge på 
1,75 % eller mer av driftsinntektene. I motsetning til privat virksomhet blir "bunnlinjen" (det 
økonomiske resultatet) dermed en kontrollpost og ikke et overordnet mål for virksomheten. 
 
Rådmannens forslag til økonomiplan bryter med mål nr. 2, 3 og 4. Dette er en følge av det 
foreslåtte investeringsprogrammet. Rådmannen har derfor forutsatt at kraftfondets realverdi ikke 
lenger opprettholdes ved tilførsel av deler av avkastningen. Avsetning til dette formålet vil 
belaste driftsbudsjettet med 24 mill. kroner per år. I stedet foreslås at hovedstolens nominelle 
verdi holdes fast. Videre foreslås det å lempe på gjeldende lånepolitikk ved å øke 
referansepunktet knyttet til gjeldens utvikling slik at en lånegrad på 50 % av investeringer knyttet 
til ny skolestruktur og nye omsorgsboliger legges på toppen av referansepunktet etter gjeldende 
mål. Dette øker referansepunktet med i overkant av 200 mill. kroner ved utløpet av økonomiplan-
perioden. Med unntak for en språklig justering av mål nr. 1 og presisering av mål nr. 4, fremmer 
ikke rådmannen forslag om endring av de øvrige målene. Han vil imidlertid peke på at det vil 
være behov for innstramminger i driften for å nå målet om et netto driftsresultat på 1,75 % av 
driftsinntektene. Etter dette anbefales følgende finansielle måltall for Sandefjord kommune: 
 
1 Kommunalområdenes netto budsjettrammer skal ikke være større enn frie inntekter 
2 Kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere investeringer. 
3 Verdien av gjeld til ordinære investeringer skal ikke økes mer enn konsumprisindeksen, med 

unntak av en tillatt lånegrad på 50 % for investeringer knyttet til ny skolestruktur og nye 
omsorgsboliger. 

4 Netto driftsresultat skal være i samsvar med anbefalingene fra TBU (Det tekniske beregnings-
utvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi), dvs. utgjøre minst 1,75 % av sum 
driftsinntekter. 

5 Saldo for disposisjons- og kapitalfondet skal ved utløpet av økonomiplanperioden ikke være 
lavere enn 15 mill. kr. 

3 FORUTSETNINGER 

Økonomiplanen vil alltid være preget av usikkerhet som for eksempel den generelle økonomiske 
utviklingen, regjeringens økonomiske politikk, befolkningsutviklingen i størrelse og alders-
sammensetning, lønns- og prisstigning, samt utviklingen i finansmarkedene. 
 
Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes indirekte av Stortinget, først og fremst 
via skatteopplegget og via bevilgninger over statsbudsjettet. Resterende fastsettes lokalt, primært 
i form av brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter. Kommunen har ikke full frihet til 
selv å øke brukerbetalingene. For eksempel har Stortinget fastsatt hva kommunene maksimalt 
kan kreve for opphold i barnehage, VARSF-gebyrene3 kan maksimalt kreves til selvkost mm. 
Sett i lys av dette er regjeringens og Stortingets opplegg for kommuneøkonomien den viktigste 
forutsetningen for kommunens rammebetingelser, og mer eller mindre bestemmende for volumet 
og kvaliteten på kommunens samlede tjenestetilbud til innbyggerne. På denne bakgrunn blir 
lønns- og prisveksten som forutsettes i statsbudsjettet lagt til grunn for kommunens budsjett. 
Videre er rentefremskrivningene i finansmarkedet retningsgivende for kommunens renteforutset-
ninger. Den lokale handlefriheten på inntektssiden begrenser seg derfor i stor grad til å bestemme 
hvor høye enkelte brukerbetalinger skal være og om kommunen skal skrive ut eiendomsskatt. 

                                                 
positivt selv om avdragene ble byttet ut med avskrivningene. 

3  Vann, avløp, renovasjon, septik og feiing. 
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3.1 Generelle forutsetninger 
Tabell 3.1-1 viser en samlet oversikt over de generelle forutsetningene som er lagt til grunn i 
økonomiplanen.  
 
Tabell 3.1-1 

 
 
Lønns- og prisveksten neste år følger statsbudsjettets forutsetninger. Som en beregningsteknisk 
forutsetning settes lønns- og prisveksten lik den generelle prisveksten i økonomiplanens tre siste 
år. 
 
Budsjetterte finansinntekter og -utgifter tar utgangspunkt i forutsetningene om nivået på frem-
tidige pengemarkedsrenter. Forutsatte rentesatser i økonomiplanen er basert på forventninger i 
markedet fra midten av oktober. 
 
Avkastningen på kraftfondet er basert på reglement for finansforvaltningen som bystyret vedtok 
i desember 2017 (KST-sak 144/17), der aksjeandelen utgjør 20 %. Som lagt til grunn i gjeldende 
økonomiplan er det forutsatt at kraftfondet budsjetteres med en risikopremie på 1,0 % -enheter 
over forutsatt pengemarkedsrente. Risikopremien har vært 1,2 % -enheter som gjennomsnitt for 
de siste 20 årene. 
 
Isolert sett vil ett prosentpoeng høyere rente øke kommunens netto inntekter med om lag 16 til 
13 mill. kr for årene 2020-2023, og omvendt ved en lavere rente4. Høyere rentenivå vil i tillegg 
redusere kommunens pensjonskostnader, men med et utsatt virkningstidspunkt, og omvendt ved 
et lavere rentenivå. 

3.2 Befolkningsframskrivinger 
Kommunene har ansvaret for blant annet barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. 
Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper i befolkningen, og hvor 
utgiftene påvirkes direkte av den demografiske utviklingen. Hovedtyngden av kommunens 
tjenestetilbud går derfor til innbyggere mellom 1 og 15 år og innbyggere som er 67 år og eldre. 
Befolkningsfremskrivninger vil således gi viktige signaler om hvordan kommunalområdenes 
driftsrammer kan forventes å utvikle seg. Forventninger om endringer i den demografiske utvik-
lingen vil også inngå som en viktig forutsetning for investeringsbudsjettets prioriteringer. 
 
Hvert år korrigeres rammetilskuddet som følge av endringer i antall og sammensetning av 
kommunens og landets innbyggere. Det er kommunens andeler, og ikke absolutte størrelser, som 
påvirker endringene i tilskuddet til kommunen. 
 

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

kompensasjonsordningene. 

Generelle økonomiske forutsetninger
(Vekst i %) 2020 2021 2022 2023

Konsumprisvekst 1,9 2,0 2,0 2,0
Lønnsvekst (gj.snitt for alle grupper) 3,6 2,0 2,0 2,0
Prisvekst på kommunal tjenestyting (deflator) 3,1 2,0 2,0 2,0
Finansinntekter og -utgifter:
    Pengemarkedsrenten (md. NIBOR) 1,75 1,8 1,5 1,5
    Gjennomsnittlig avkastning på kraftfondet 2,75 2,8 2,5 2,5
    Kraftfondet, aksjer / renter 20 / 80 20 / 80 20 / 80 20 / 80
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Sandefjords innbyggertall økte med 1,0 % i fjor (fra 62.615 til 63.271) mot 0,6 % for landet.  
 
Tabell 3.2-1 og figur 3.2-1 viser SSBs befolkningsfremskrivninger for Sandefjord, fordelt på 
aldersgrupper og samlet for 20-årsperioden 2019-20395. 
 
Tabell 3.2-1 

 
 
Tall per 1. januar 2024 angir prognosen ved utløpet av kommende økonomiplanperiode. 
 
I figuren nedenfor er tabell 3.2-1 (ikke 0-åringer) illustrert ved å vise den prosentvise endringen 
sett i forhold til innbyggertallet per 1. januar 2019: 
 
Figur 3.2-1 

 
 
Figuren viser med tydelighet aldringen i befolkningen med en kraftig vekst i personer over 67 år, 
mens veksten i gruppene under 67 år vil ligge lavere enn veksten i samlet innbyggertall. 
 
Antall innbyggere 16-66 år har i hele perioden fram til 2039 en lavere vekst enn kommunen sett 
under ett. Dvs. denne gruppen vil utgjøre en fallende andel av kommunens innbyggermasse, slik 
at gruppens ”forsørgerbyrde” vil øke.  
                                                 
5  Prognosen er basert på MMMM-alternativet: Middels fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto 

innvandring. 

Befolkningsfremskrivninger for Sandefjord
(SSBs prognoser fra juni 2018)

1. januar 2019 2024

Vekst 
2019-24 

(%) 2029 2034 2039

Vekst 
2024-39 

(%)

Vekst 
2019-39 

(%)
0 år 576 605 5 % 637 646 654 8 % 14 %

1-5 år 3 366 3 250 -3 % 3 434 3 580 3 622 11 % 8 %
6-15 år 7 601 7 594 0 % 7 379 7 488 7 882 4 % 4 %
16-66 år 41 225 42 328 3 % 43 217 43 745 43 919 4 % 7 %
67-79 år 7 431 8 515 15 % 8 939 9 773 10 798 27 % 45 %
80 år + 2 944 3 353 14 % 4 477 5 332 6 104 82 % 107 %
Total 63 143 65 645 4 % 68 083 70 564 72 979 11 % 16 %
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I perioden 2009-2019 har kommunenes vekst i utgiftsbehovet som følger av demografiendringer 
for det enkelte år vært svakere enn den prosentvise befolkningsveksten. Dette indikerer isolert 
sett at gjennomsnittsnordmannen har mindre behov for kommunale tjenester nå enn for ti år 
siden. Denne utviklingen forventes å holde seg til og med 2022. Fra og med 2023 vil 
utgiftsbehovet som følger av demografiendringer vokse prosentvis mer enn befolkningen. I 2018 
hadde Norge 4,1 personer mellom 20 og 66 år per eldre over 67 år. I SSBs befolknings-
fremskrivninger vil det i 2040 være 2,7 personer mellom 20 og 66 år per eldre over 67 år.  
 
Det kan stilles spørsmål om kommunene i fremtiden vil kunne opprettholde kvaliteten på 
tjenesten til den enkelte tjenestemottaker uten at man endrer finansieringsordningene slik disse 
er i dag. Regjeringen har bemerket at aldringen først og fremst må møtes med reformer som gjør 
offentlige velferdsordninger mer robuste overfor økt levealder, med tiltak som øker arbeids-
tilbudet (bl.a. økt pensjonsalder) og fremmer økt produktivitet i offentlig sektor. 

3.3 Regjeringens forutsetninger for kommuneøkonomien i 2020 
Regjeringen har lagt til grunn en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 på 3,2 
mrd. kr, tilsvarende 0,6 %, fordelt som følger: 
 
Tabell 3.3-1 

Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter (mrd. kr)
Frie inntekter 1,3
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver * 0,1
Øremerkede tilskudd 1,4
Gebyrinntekter 0,5
Realvekst i samlede inntekter 2,3  
* Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten av 

frie inntekter siden midlene er knyttet til endringer i pålagte oppgaver. 
 
Veksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av 
revidert nasjonalbudsjett for 2019. I kommuneproposisjonen for 2020 var det signalisert en 
realvekst mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. I rammesaken la rådmannen til grunn en vekst i kommune-
sektorens frie inntekter på 1,3 mrd. kr som tilsvarer foreliggende forslag til statsbudsjett. 
 
Realveksten i de frie inntektene for kommunene neste år er anslått som følger: 
 
Tabell 3.3-3 

Realvekst i kommunenes frie inntekter
(Beløp i mill. kr) Statsbud. Komm.prop. Differanse

Skatt på inntekt og formue 2 670           
Indirekte skatter (412)             
Rammetilskudd (913)             1 300           
Frie inntekter 1 345           1 300           45                 
 
Veksten i de frie inntektene må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter 
knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 
2020 på om lag 1,3 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen. Av dette anslås at om lag 
0,9 mrd. kr må finansieres innenfor veksten i de frie inntektene (kommunenes utgifter øker med 
1,3 mrd. kr mens fylkeskommunenes utgifter går ned med 0,4 mrd. kr), mens 0,4 mrd. kr 
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finansieres gjennom brukerbetalinger og øremerkede tilskudd. 
 
Pensjonskostnadene neste år er anslått med en reduksjon på 0,45 mrd. kr. Rådmannen har anslått 
en fordeling med 0,40 mrd. kr på kommunene og 0,05 mrd. kr på fylkeskommunene. 
 
Innenfor veksten i de frie inntektene legger regjeringen opp til satsinger på 550 mill. kr som 
gjelder kommunene: 
- 150 mill. kr til opptrappingsplanen på rusfeltet (2016-2020)6 . 
- 400 mill. kr til tidlig innsats i skolen 
 
Regjeringens skriver at dens opplegg vil gi kommunesektoren et økt handlingsrom neste år på 
0,3 mrd. kr, fordelt med -0,15 mrd. kr for kommunene og 0,45 mrd. kr for fylkeskommunene.  
 
Regjeringens beregning av økt handlingsrom tar ikke hensyn til at 0,4 mrd. kr til tidlig innsats i 
skolen må dekke opp for en tilsvarende reduksjon i tilskuddet til økt lærertetthet når dette 
innlemmes i rammetilskudd fra 20207. Regjeringens beregninger tar heller ikke hensyn til et økt 
innslagspunkt i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, dvs. at kommunens 
egenfinansiering øker med 50 000 kroner per bruker. Dette vil øke kommunenes kostnader med 
om lag 0,3 mrd. kr. Korrigert for disse to faktorene, reduseres kommunenes handlingsrom med 
0,85 mrd. kr neste år. 

3.3.1 Konsekvenser av statsbudsjettet for Sandefjord kommune 
I økonomiplanen for 2019-22 inngår forventet realvekst i de frie inntektene i kommende års 
statsbudsjetter. Forventede konsekvenser av statsbudsjettet for 2020 justeres deretter i ramme-
saken på grunnlag av signaler gitt i kommuneproposisjonen, og til sist i rådmannens forslag til 
økonomiplan når regjeringens forslag til statsbudsjett er kjent. 
 
Konsekvenser av statsbudsjettet inkluderer: 
- kommunens andel av realveksten i de frie inntektene 
- nettoeffekten av endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåer, regelendringer, 

innlemminger av øremerkede tilskudd m.m. 
- konsekvenser av omfordelinger innenfor de ulike delene av rammetilskuddet, eventuelle 

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

- netto endringer knyttet til øremerkede tilskudd 
 
I tabell 3.3.1-1 vises nettobeløp knyttet til konsekvensene av statsbudsjettet for 2019. 
 
Tabell 3.3.1-1 

Konsekvenser av statsbudsjettet for Sandefjord
(beløp i mill. 2020-kr) 2020 2021 2022 2023

Forutsatt i øk.planen 2019-22 25,2     25,2     25,2     25,2     
Rammesaken: Endr. utover foruts. i øk.plan 2020-2023 -           -           -           -           
Øk.plan: Endr. ift. rammesaken (jf. tabell 4.3.1-2) -7,3      -1,4      -2,7      -2,8      
Sum konsekv. av statsbudsjettet for Sfj. 17,9     23,8     22,5     22,4      
 

                                                 
6  Det er i 2016, 2017, 2018 og 2019 bevilget hhv. 400 mill. kr, 300 mill. kr, 375 mill. kr og 200 mill. kr til 

opptrappingsplanen på rusfeltet innenfor veksten i de frie inntektene. 
7  Øremerket tilskudd i 2019 er om lag 1,7 mrd. kr mens det innlemmes kun 1,3 mrd. kr i rammetilskuddet i 2020. 
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I gjeldende økonomiplan var det forutsatt at Sandefjord ville få en realvekst i de frie inntektene 
i 2020 på 25,2 mill. kr. Signalene gitt i kommuneproposisjonen endret ikke denne forventningen. 
 
Etter at regjeringen den 7. oktober la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020, er forventet netto 
inntekt som følge av statsbudsjettet redusert med 7,3 mill. kr i 2020, og med hhv. 1,4 mill. kr, 
2,7 mill. kr og 2,8 mill. kr for hvert av årene 2021-2023. Samlet innebærer dette at konsekvensene 
av statsbudsjettet 2020 er ventet å gi kommunen en netto, årlig merinntekt på 17,9 mill. kr neste 
år og 22-24 mill. kr per etterfølgende år. Netto merinntekter er hovedsakelig knyttet til den delen 
av realveksten i de frie inntektene som skal dekke økte utgifter som følge av den generelle 
befolkningsveksten (demografikostnadene) og statlige satsinger. 
 
I tabell 3.3.1-2 er konsekvensene av statsbudsjettet, sett i forhold til gjeldende økonomiplan, 
fordelt på de frie inntektene og kommunalområdenes nettorammer: 
 
Tabell 3.3.1-2 

Konsekv. av statsbudsjettet for Sandefjord: Endringer ift. øk.plan 2019-2022
(pos. beløp angir netto økte innt.)    (beløp i mill. 2020-kr) 2020 2021 2022 2023

Økt skatt på inntekt og formue 27,3      27,3      27,3      27,3      
Redusert rammetilskudd -8,4       -5,5       -6,8       -6,9       
Endring frie inntekter 18,9      21,8      20,5      20,4      
Kommunalomr.: Konsekv. av endr. i rammetilsk. -21,9     -18,9     -18,9     -18,9     
Kommunalomr.: Andre konsekvenser -4,3       -4,3       -4,3       -4,3       
Konsekvenser ift. gjeldende økonomiplan -7,3       -1,4       -2,7       -2,8        
 
Konsekvensene av statsbudsjettet inngår i rådmannens forslag til økonomiplan. Endringer knyttet 
til statsbudsjettets fordeling av realvekst på skatt og rammetilskudd bidrar til å forklare en stor 
økning i skatteinntektene kombinert med en reduksjon i rammetilskuddet. 
 
Linjen "Kommunalområdene: Konsekvenser av endringer i rammetilskuddet" viser hvordan 
endringene i rammetilskuddet påvirker kommunalområdenes budsjettrammer. Dette er 
spesifisert i tabell 3.3.1-3: 
Tabell 3.3.1-3 

Kommunalområdenes budsjettrammer: Konsekvenser av endringer rammetilsk.
(beløp i mill. 2020-kr) 2020 2021 2022 2023

Bortfall av tilskudd på rusfeltet -1,5      -1,7      -1,7      -1,7      
Bortfall av øremerkede tilskudd etter innlemming i rammetilsk.:
    Økt lærertetthet 1.-10. trinn -14,9    -14,9    -14,9    -14,9    
    Leirskoleopplæring -1,1      -1,1      -1,1      -1,1      
    Psykologer -2,5      -2,5      -2,5      -2,5      
    Dagaktivitetstilbud til hj.boende personer med demens -3,5      -3,5      -3,5      -3,5      
    Etablering og tilpasning av egen bolig -3,5      -3,5      -3,5      -3,5      
SFO, innt.gradert foreldrebetaling i 1.-2. trinn (fra aug.) -0,7      -1,5      -1,5      -1,5      
SFO, gratis til barn med særskilte behov 5.-7. trinn (aug.) -0,1      -0,3      -0,3      -0,3      
O.f. av skatteoppkrevingen til Skatteetaten (fra 1. juni) 5,9       10,0     10,0     10,0     
Sum -21,9    -18,9    -18,9    -18,9     
 
De ulike elementene som inngår i rammene for kommunalområdene er kommentert i 
dokumentets kommentardel for respektive områder. Her nevnes kort følgende: 
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- Veksten i de frie inntektene knyttet til opptrappingsplanen for rusfeltet brukes til å dekke 

forventet reduksjon i øremerket tilskudd.  
- Fra 2020 innlemmes åtte tidligere øremerkede tilskudd i rammetilskuddet. Fem av disse er 

tidligere budsjettert i budsjettrammen for kommunalområdene OK og HSO og faller derfor ut 
av deres rammer. 

- I SFO innføres inntektsgradert foreldrebetaling i 1.-2. trinn og gratis tilbud til barn med 
særskilte behov i 5.-7. trinn fra august 2020. Kommunene kompenseres i rammetilskuddet for 
bortfall av inntekter som faller ut av budsjettrammen for oppvekst og kunnskap (OK). 
Sandefjord har fra før innført halv pris for barn med særskilte behov. Inntektsbortfallet for 
kommunen er derfor lavere enn kompensasjonen gitt i rammetilskuddet. 

- Fra 1. juni 2020 overføres skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Kommunene trekkes i 
rammetilskuddet for bortfall av netto utgifter som faller ut av budsjettrammen for 
sentraladministrasjonen (SA). 

 
Bak beløpene i linjen "Kommunalområdene: Andre konsekvenser" ligger redusert tilskudd på 
4,3 mill. kr per år til ressurskrevende tjenester (økt innslagspunkt) og redusert utgift på 0,3 mill. 
kr som følge av at NRK-lisensen faller bort neste år. 
 
Rådmannen vil i forkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen, søke å informere 
kommunens folkevalgte dersom Stortingets behandling av statsbudsjettet forventes å gi 
vesentlige avvik fra anslagene lagt til grunn i økonomiplanen. 

3.4 Forutsetninger om vekst i kommuneøkonomien etter 2020 
Regjeringen forutsetter generelt at den årlige realveksten i de frie inntektene bl.a. skal dekke økte 
kostnader knyttet til den demografiske utviklingen og eventuelt økte/reduserte kostnader til 
pensjon m.m. Rådmannen har tilsvarende budsjettert med realvekst i inntektene for 2021-2023 
som følge av demografisk vekst. 
 
I det budsjetterte rammetilskuddet ligger 29,4 mill. kr i 2021, 48,6 mill. kr i 2022 og 66,0 mill. 
kr i 2023. Beløpene inkluderer ikke den delen av demografikostnadene som forutsettes dekket 
via betalingsordninger. 
 
Kostnadene knyttet til den demografiske utviklingen i Sandefjord er basert på SSBs befolknings-
fremskrivninger fra juni 2018. Kostnadene tar utgangspunkt i kommunesektorens faktiske 
driftsutgifter, og det tas ikke hensyn til et økt investeringsbehov som følge av befolkningsveksten 
på annet vis enn via avskrivningskostnader. Grove anslag antyder at avskrivningene kan utgjøre 
om lag 10 % av demografikostnadene, mens resterende 90 % av kompensasjonen til økte demo-
grafikostnader vil komme som ordinære driftsutgifter. 
 
Som hovedregel vil kostnadene knyttet til befolkningsveksten i økonomiplanens tre siste år ikke 
være hensyntatt i kommunalområdenes driftsrammer, men med unntak for driftskonsekvenser av 
planlagte investeringer. I denne økonomiplanen gjør dette seg gjeldende på to omfattende 
områder. Bemanning av boliger for personer med utviklingshemming med årlig kostnad på om 
lag 13 mill. kroner og økning i antallet sykehjemsplasser fra mars 2023 (Nygåard) med 18 mill. 
kroner. For alle andre behov som følger befolkningsveksten reserveres i tillegg midler i rammen 
for tilleggsbevilgninger. På denne måte kan kommunalområdenes driftsrammer kompenseres for 
økt etterspørsel etter tjenester i økonomiplanens tre siste år. 
 
Rådmannen legger sjablonmessig til grunn at 10 % av kostnadene knyttet til befolkningsveksten 
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vil dekke finansutgifter som følge av økte investeringer og at halvparten av gjenværende (45 % 
av den budsjetterte inntektsveksten) reserveres i rammen for tilleggsbevilgninger: 
 
Tabell 3.4-1 

Demografi: Realvekst i frie inntekter og midler reservert til tilleggsbevilgn.
(beløp i mill. 2020-kr)) 2021 2022 2023

Realvekst frie inntekter, demografi 29,4  48,6  66,0  
Reservert til komp. for demografisk utvikling 13,2  21,8  29,6  
Disponert i økonomiplanen 16,2  26,8  36,4   
 
Demografisk vekst gir kommunene muligheter, men også en kontinuerlig utfordring ved krav om 
løpende tilpasninger i tjenestetilbudet. Ved å reservere 45 % av inntektsveksten og tildele midler 
til konkret tilbudsvekst (boliger og sykehjemsplasser) har kommunen i denne økonomiplanen tatt 
høyde for en forventet kostnadsøkning som følge av den demografiske utvikling.  

4 ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 - SAMLET OVERSIKT8 

Årsbudsjett og økonomiplan inndeles begge i en drifts- og investeringsdel. All tilgang på og bruk 
av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet. Hovedtallene i driftsbudsjettet er vist i tabell 4-1. Hovedtallene for inve-
steringsprosjektene med finansiering er vist i tabell 4-2. 
 
I tabell 4-1 viser kolonnen for 2019 inneværende års justerte budsjett, inkludert endringer vedtatt 
i 2.-tertialsaken. Beløp for 2020-23 er uttrykt i 2020-kr9. 
 

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

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

9 Sammenlikninger av beløp i siste års regnskap, (justert) budsjett i år og i økonomiplanen kompliseres bl.a. som 
følge av: 1) ulikheter i kroneverdier, 2) at tidspunkt for endringer i tjenestetilbudet kan gi del- og helårseffekter, 
3) volumendringer og 4) at endringer i oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivåer, regelendringer, 
innlemming av øremerkede tilskudd m.m. medfører endringer i rammetilskuddet og rammene for kommunal-
områdene. 
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Tabell 4-1 

 
 
Tabell 4-1 illustrerer hvordan de generelle inntektene dekker nettoutgiftene til kommunal-
områdene, netto finansutgifter og netto avsetninger. Restbeløpet overføres til finansiering av 
investeringsprosjekter. Størrelsen på beløpet som overføres til investeringsprosjektene fra årets 
drift gir et visst uttrykk for hvor robust kommunen er overfor brå endringer i økonomien og dens 
bærekraft over tid. 
 
Overført beløp til investeringsprosjekter fra årets drift faller med 37 mill. kr fra 2022 til 2023. 
Kostnadsveksten skyldes i hovedsak nye sykehjemsplasser på Nygård, økte utgifter til renter og 
avdrag knyttet til økt gjeld og økte pensjonskostnader.  
 
Fra 2020 er det ikke lenger anledning til å bruke av driftsfond i investeringsregnskapet til å 
finansiere investeringer. Budsjettert bruk av driftsfond som skal finansiere investeringer må 
derfor inntektsføres i driftsbudsjettet og bidrar således til å øke beløpet som overføres til 
investeringsbudsjettet. Beløp for 2020-2023 i tabell 4-1 er knyttet til disposisjonsfondet. 
 
Tabell 4-2 viser samlete rammer for investeringsprosjekter. Netto utgifter finansieres med beløp 
overført fra drift, ved bruk av investeringsfond og lån (investeringsprosjektene er kommentert i 
kapittel 6 og spesifisert i bilag 1). 
 

DRIFTSBUDSJETT
(Bevilgningsoversikt - drift, omarbeidet)

Regnsk. Budsjett BUDSJETT
(beløp 2020-23 i 1 000 2020-kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd    -1 662 887   -1 727 200   -1 790 600   -1 817 200   -1 830 700   -1 842 300 
Inntekts- og formueskatt    -1 650 021   -1 725 500   -1 761 500   -1 761 500   -1 761 500   -1 761 500 
Andre generelle driftsinntekter         -11 268        -12 893        -13 343        -12 642        -11 414        -10 807 
Sum generelle driftsinntekter    -3 324 176   -3 465 593   -3 565 443   -3 591 342   -3 603 614   -3 614 607 

Nto. ramme for komm.områdene     3 146 846     3 340 267     3 456 465     3 483 263     3 478 865     3 517 241 

Kraftfondets avkastning            5 291        -29 378        -33 214        -32 611        -29 065        -28 489 
Renteinntekter (ex. kraftfondet)         -22 304        -25 855        -21 247        -16 094        -12 394        -11 788 
Utbytter              -309          -2 507        -22 300        -22 300        -22 300        -22 300 
Netto lånerenter          15 941          22 210          25 553          28 147          26 926          28 244 
Avdrag          52 489          51 919          53 245          60 186          68 714          75 062 
Netto finansutgifter          51 107          16 389            2 037          17 328          31 881          40 729 

Netto avs. (ekskl. til investeringer)          17 677          -1 918               489               608               752            1 103 
Mer-/mindreforbruk          19 773 
Overført inv.prosj. fra årets drift          88 773        110 855        106 452          90 143          92 116          55 534 
Overført inv.prosj. fra driftsfond                    -        142 140          54 560          21 202          54 876          53 435 
Overført til investeringsprosjekter          88 773        252 995        161 012        111 345        146 992        108 969 
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Tabell 4-2 

 
 
Nettorammen for investeringsprosjektene finansieres med midlene fra driftsbudsjettet (fra årets 
drift og fra driftsfond), ved bruk av investeringsfond og lån. 
 
Tabell 4-3 viser hvordan driftsbudsjettet står seg i forhold til de økonomiske målene (jf. kap. 2 
Kommunens økonomiske politikk): 
 
Tabell 4-3 

 
 
Tabell 4-3 viser at mål nr. 1, om at kommunalområdenes netto budsjettrammer ikke skal være 
større enn de frie inntektene, innfris med god margin for alle år i kommende periode.  
 
Mål nr. 2, som sier at kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere investeringer, innfris 
for alle årene i kommende 4-årsperiode. 
 
Mål nr. 3, som sier at verdien av gjeld til ordinære investeringer ikke skal økes mer enn 
konsumprisindeksen, med unntak av en tillatt lånegrad på 50 % for investeringer knyttet til ny 
skolestruktur og nye omsorgsboliger, er oppfylt kun for 2020, mens gjelden overstiger målet 
(referansepunktet) for årene 2021-2023 (lånepolitikkens maksgjeld, se også bilag 3). 

INVESTERINGSPROSJEKTER
Regnsk. Budsjett BUDSJETT  Sum 

(beløp 2020-23 i 1 000 2020-kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023  2020-23 

 Ordinære investeringer     201 839    366 252    215 712    295 100    322 500    238 800   1 072 112 
 Inv. i selvkostområder       40 009    143 104    153 300      87 500      44 600      45 700      331 100 
 Investeringsprosj. (netto)     241 848    509 356    369 012    382 600    367 100    284 500   1 403 212 

    Overført fra årets drift       88 773    110 855    106 452      90 143      92 116      55 534      344 245 
    Overført bruk av driftsfond               -    142 140      54 560      21 202      54 876      53 435      184 073 
    Bruk av investeringsfond       33 075      75 361               -      34 000               -        1 200       35 200 
    Bruk av lån     120 000    181 000    208 000    237 255    220 108    174 331      839 694 
 Finansiering:     241 848    509 356    369 012    382 600    367 100    284 500   1 403 212 

ØKONOMIPLANEN I FORHOLD TIL DE ØKONOMISKE MÅLENE

Regn. Just. bud. BUDSJETT
(beløp 2020-23 i 1 000 2020-kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Sum frie inntekter   3 312 908   3 452 700   3 552 100   3 578 700   3 592 200   3 603 800 
Netto ramme for komm.områdene   3 146 846   3 340 267   3 456 465   3 483 263   3 478 865   3 517 241 
Gen. driftsinnt. utover k.omr.s rammer      166 062      112 433        95 635        95 437      113 335        86 559 
K.områdenes rammer utover gen. dr.innt.                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

     Frie innt. ift. k.områdenes nto dr.utg. 105 % 103 % 103 % 103 % 103 % 102 %

2 Kraftfondets avkastning         -5 291        29 378        33 214        32 611        29 065        28 489 
Overført inv.prosj. fra årets drift        88 773      110 855      106 452        90 143        92 116        55 534 
Overført utover kraftfondets avkastning        94 064        81 477        73 238        57 532        63 051        27 045 
Kraftfondsmidler brukt i driftsbudsjettet                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

(beløp i nominelle 1 000 kr)

3 Referansepunkt for lån til ordinære inv.      529 200      509 300      542 800      584 900      682 000      762 200 
Lån til ordinære inv.      561 000      495 600      521 600      641 500      783 600      873 000 
Gjeld under referansepunktet           13 700        21 200                  -                  -                  - 
Gjeld over referansepunktet        31 800                  -                  -        56 600      101 600      110 800 

4 Netto driftsresultat (norm: min. 1,75 %) 3,8 % -0,04 % 2,43 % 2,02 % 1,99 % 1,20 %

5 Disposisjons- og kapitalfondet 31.12.      294 570      230 816      176 456      129 814        72 929        15 163 
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Mål nr. 4 sier at netto driftsresultat skal være i samsvar med anbefalingene fra TBU, dvs. minst 
utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat ligger i budsjettet for 2020-2023 på hhv. 
2,4 %, 2,0 % og 2,0 %, dvs. over målet. Resultatet i 2023 ligger på 1,2 %10, dvs. under målet. 
Avstanden opp til 1,75 % utgjør 26 mill. kr. 
 
Ettersom ikke alle investeringer lånefinansieres fullt ut, vil gjennomsnittlige avdrag være lavere 
enn avskrivningene. Netto driftsresultat inkluderer avdrag på lån i stedet for avskrivninger. For 
å bevare formuen må derfor netto driftsresultat minst være så stort at resultatet ville vært positivt 
selv om avdragene ble byttet ut med avskrivningene. Dette er i hovedsak forklaringen bak 
anbefalingen om minst 1,75 % som netto driftsresultat for kommunene sett under ett. Sandefjords 
avskrivninger er betydelig større enn avdrag på lån, og disse størrelsene tilsier at kommunens 
netto driftsresultat burde ligge omkring 4 % for å bevare formuen/egenkapitalen. Avstanden fra 
netto driftsresultat i rådmannens forslag til økonomiplan til et nivå på 4 % er om lag 70 mill. kr 
i 2020, 90 mill. kr i 2021 og 2022, og 130 mill. kr i 2023. 
 
Regnskapsforskriftens bestemmelser knyttet til føring av pensjon medfører at kommunen i 
kommende økonomiplanperiode netto budsjetterer med kostnader som er 311 mill. kr lavere enn 
forventede utbetalinger. Dersom betalt pensjonspremie i sin helhet skulle belaste regnskapet 
samme år som utgiftene påløper i stedet for beregnede pensjonskostnader, ville økonomiplanens 
netto driftsresultat for 2020 blitt redusert til 0 %, mens det for 2021-23 ville ligget på hhv. 0,5 %, 
0,5 % og 0 %. Dvs. langt under anbefalingene for TBU. 
 
I kommunesektoren betraktes netto driftsresultat som den primære indikatoren for formues-
bevaring. På den annen side bruker rådmannen beløpene som overføres fra årets drift til 
investering som den primære, operasjonelle indikatoren for å vurdere bærekraften i økonomi-
planen. Tabell 4-1 viser at beløpet som overføres fra kommende års drift til investeringer 
reduseres fra 106 mill. kr i 2020 til 56 mill. kr i 2023. Det illustrerer tydelig at utviklingen kan 
gå i feil retning med tanke på å øke kommunens langsiktige evne til å egenfinansiere invester-
inger. 
 
Mål nr. 5 sier at saldo for disposisjons- og kapitalfondet ved utløpet av økonomiplanperioden 
ikke skal være lavere enn 15 mill. kr. Det er forutsatt at saldo for disse fondene ved utgangen av 
2019 vil være på 231 mill. kr. Med en fondsbruk som vist i tabell 5.2 og andre bevegelser i 
fondene, vil saldo ved utløpet av 2023 være på 15 mill. kr. For å opprettholde investerings-
volumet framover i tid, med fastlagt lånepolitikk, må beløpet som overføres fra drift økes for å 
erstatte fond som finansieringskilde når fondene har nådd sin nedre grense eller er tømt.  
 
Dersom siste året i denne økonomiplanen videreføres uendret, vil dette sammen med låne-
politikken (med justering for nye investeringer i skolestruktur og omsorgsbygg), legge rette til 
for ordinære investeringer på om lag 200 mill. kroner per år fra 2024. Det tilsvarer en 
investeringsramme på 800 mill. kr (ekskl. selvkostområdene) for en fireårsperiode, og det er om 
lag 250 mill. kr lavere enn budsjettert for 2020-2023. Ovenstående beløp er lavt i forhold til de 
fremtidige behovene (kapittel 6) og i liten grad tilpasset konsekvensene av den demografiske 
utviklingen. I tillegg er de betinget av at kommunen beløpsmessig realiserer innsparingene som 
er lagt til grunn for denne økonomiplanen. Rådmannen vil derfor påpeke at det er nødvendig i 
årene som kommer å legge til rette for å øke kommunens evne til å egenfinansiere investeringene. 
                                                 
10  Budsjettert netto driftsresultat i 2019 ligger 83 mill. kr lavere enn målet på 1,75 % tilsier og 121 mill. kr lavere 

enn opprinnelig vedtatt budsjett. Netto driftsresultat vil kunne endres i stor grad gjennom året når midler flyttes 
fra foregående til inneværende år og fra inneværende til neste år (flyttes via fond) ettersom bruk av fond og 
avsetninger til fond ikke inngår i netto driftsresultat. 
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Målet om stabil drift tilsier at tilpasningene ikke skyves ut i tid, men tas som del av en løpende 
prosess. 
 
Rådmannen vil anbefale at det i årene som kommer legges til rette for å øke kommunens lang-
siktige investeringsevne slik at et fremtidig investeringsvolum vil være tilpasset en kommune på 
Sandefjords størrelse11. Tempoet i en slik tilpasning vil først og fremst være avhengig av 
kommunens evne og vilje til å realisere forutsatte innsparinger, til å omstille og effektivisere 
driften, samt sentrale myndigheter som lovregulerer nivået på deler av velferdstjenestene og 
fastsetter realveksten i kommende års frie inntekter. 
 
I kapittel 5 og 6 kommenteres hhv. drifts- og investeringsbudsjettet ytterligere. 

5 DRIFTSBUDSJETTET 

Det formelle driftsbudsjettet består av Bevilgningsoversikt - drift slik den er vist bak i dokumentet 
som del av de obligatoriske oppstillingene. Oppstillingen i bevilgningsoversikten er fastsatt i 
økonomiforskriften. Netto budsjettramme for kommunalområdene fremgår av Bevilgnings-
oversikt - drift per kommunalområdet (se de obligatoriske oppstillingene). Oppstillingene i denne 
oversikten fastsettes av kommunestyret. Rådmannen har lagt til grunn samme innhold i 
kommunalområdenes budsjettrammer fra 2020 etter ny forskrift som for 2019 etter gjeldende 
forskrift. 
 
I dette kapitlet kommenteres driftsbudsjettet etter samme struktur som vist i tabell 4.1, først i et 
overordnet perspektiv, deretter for hver av delene 1) generelle driftsinntekter, 2) netto 
finansutgifter og disponeringer og 3) netto ramme for kommunalområdene. Det formelle drifts-
budsjettet er vist i Bevilgningsoversikt - drift og Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde 
(se Obligatoriske oppstillinger). 

5.1 Overordnet perspektiv 
Driftsbudsjettets generelle driftsinntekter, fratrukket netto ramme til kommunalområdene, netto 
finansutgifter og netto disponeringer brukes til å finansiere investeringer. Hvert kommunal-
område har sin nettoramme og disponerer tilhørende bevilgninger med ansvar for å skaffe til veie 
tilhørende inntekter. I Økonomisk oversikt – drift (se Obligatoriske oppstillinger) er budsjettet 
fordelt på ulike typer utgifter og inntekter. Som grunnlag for analyse, planlegging og styring både 
sentralt og lokalt, deles budsjettet også inn i såkalte funksjoner som gir uttrykk for hvilke 
ressurser kommunen bruker på de ulike aktiviteter og tjenester for å ivareta bestemte behov hos 
innbyggerne. For at leseren skal kunne se kommunen i makro- eller overordnet perspektiv, vises 
i dette kapitlet driftsbudsjettet sett gjennom nevnte tre dimensjoner: ansvar (rammeområder), art 
(utgifter og inntekter) og funksjon (formål). 
 
Driftsbudsjettet for 2020 har samlede inntekter og utgifter på ca. 4,8 mrd. kr (4,837 mrd. kr)12. 
Det er forutsatt at 183,4 mill. kr, ca. 3,8 %, overføres fra driftsbudsjettet til finansiering av 
investeringene. Dette beløpet består av bidrag fra årets drift (128,8 mill. kr) og bruk av oppsparte 
driftsmidler fra tidligere år (54,6 mill. kr fra driftsfond)13. 

                                                 
11  Se omtale i kapittel 6.2. Langsiktige investeringsformål og finansiering 2024-2040. 
12  Beløpene består av sum driftsinntekter, sum finansinntekter og sum bruk av avsetninger, se Økonomisk oversikt 

etter art – drift (inngår i Obligatoriske oppstillinger). 
13  I henhold til ny økonomiforskrift hjemlet i ny kommunelov, er det ikke lenger anledning til å inntektsføre bruk 
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Figur 5.1-1 viser inntekter og utgifter fordelt på budsjettets rammeområder representert ved 
sentraladministrasjonen og de fire kommunalområdene14. Midler reservert til tilleggs-
bevilgninger, de generelle driftsinntektene (skatt, rammetilskudd og andre generelle drifts-
inntekter) og finans og disponeringer utgjør egne rammeområder, men sorterer ansvarsmessig 
under sentraladministrasjonen. 
 
Figur 5.1-1 

    
 
Generelle driftsinntekter utgjør 73 % av samlede inntekter, mens finansinntektene utgjør 3 %. 
For øvrig nevnes at inntektene innenfor miljø og plan (MP) er relativt store i forhold til 
kommunalområdets utgifter grunnet inntektene fra selvkostområdene (hovedsakelig kommunale 
gebyrer for vann, avløp og renovasjon). Helse, sosial og omsorg (HSO) får betydelige inntekter 
fra egenandeler og oppvekst og kunnskap fra skolefritidsordningen.  
 
På utgiftssiden går 70 % til kommunalområdene for helse, sosial og omsorg (HSO) og oppvekst 
og kunnskap (OK). Rammen for sentraladministrasjonen (SA) synes høy, men eksklusive felles 
føringer for hele kommunen vedrørende pensjon og mva. utgjør denne om lag 4 % av totale brutto 
utgifter.  
 

                                                 
av driftsfond i investeringsregnskapet. Fra 2020 inneholder derfor overføring til investeringer bruk av driftsfond 
som etter ny forskrift må inntektsføres i driftsregnskapet og så overføres sammen med bidraget fra årets drift. til 
finansiering av investeringene. Bidraget fra årets drift består av 10,6 mill. kr til investeringsrammen for 
Sandefjord havnevesen (rammen for MP), 11,8 mill. kr til investeringsrammen for diverse kapitalformål 
(rammen for SA) og 106,5 mill. kr til rammen for investeringsprosjekter. 

14  Kommunalområdene er oppvekst og kunnskap (OK), helse, sosial og omsorg (HSO), kultur, idrett og fritid (KIF) 
og miljø- og plansaker (MP). I tillegg kommer egne rammer for sentraladministrasjonen (SA) og tilleggs-
bevilgninger (TILL). 
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Figur 5.1-2 viser utgifter fordelt på ulike grupper funksjoner. 
 
Figur 5.1-2 
 

 
 
Figur 5.1-2 viser at kommunen bruker 59 % til funksjonsområdene for pleie og omsorg, 
grunnskole og barnehager. Under ”Diverse funksjoner” ligger ” Kultur- og kirke” med ca. 3 %, 
”Kommunale helsetjenester med ca. 3 %, ”Felles pensjonskostnader” med ca. 3 % og øvrige 
mindre tjenester. 
 
I figur 5.1-3 vises de ulike inntekts- og utgiftsartene. 
 
Figur 5.1-3 

 
 
Figur 5.1-3 viser at budsjetterte lønnsutgifter utgjør 61 % av driftsbudsjettets utgifter eller om 
lag 3 mrd. kr. For øvrig fremgår her at brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter utgjør 
13 %. Dette er hovedsakelig den delen av inntektene som kommunestyret selv fastsetter, men 
med begrensninger gitt av sentrale bestemmelser som for eksempel makspris i barnehager, 
regulering på selvkostområdet mv. 
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5.2 Generelle driftsinntekter 
Generelle driftsinntekter består av skatt, rammetilskudd og andre generelle driftsinntekter som 
ikke inngår i kommunalområdenes budsjettrammer. Skatt og rammetilskudd omtales samlet som 
frie inntekter. De frie inntektene kan kommunen disponere fritt uten andre føringer fra staten enn 
gjeldende lover og regelverk. I 2020 utgjør disse inntektene for Sandefjord 3,6 mrd. kr. I årene 
2021-23 er det forutsatt en generell vekst på 52 mill. kr. Disse inntektene blir kommentert i de to 
neste kapitlene samt i dokumentets kommentardel. 
 
Kommunesektorens inntekter brukes i hovedsak til å gi innbyggerne nasjonale velferdsgoder på 
sentrale områder som barnehage, skole, helse, pleie, sosial omsorg og administrative tjenester. 
Inntektsforskjeller er hovedforklaringen bak forskjeller i tjenestetilbud mellom kommunene. De 
frie inntektene fastsettes mer eller mindre av Stortinget. For 2020 svarer Sandefjords budsjetterte 
frie inntekter til 95 % av landsgjennomsnittet målt per innbygger. Sandefjords utgiftsbehov15 
ligger på 99 % av landsgjennomsnittet, slik at Sandefjords korrigerte frie inntekter per innbygger 
antas å ligge på om lag 96 % av landsgjennomsnittet. Avstanden opp til landsgjennomsnittet 
utgjør om lag 181 mill. kr i 2020.  
 
Realveksten i de frie inntektene for kommunen neste år er som angitt i tabell 3.4-1. 

5.2.1 Skatteinntekter 
Regjeringens skatteanslag bygger bl.a. på en sysselsettingsvekst på 1 % og en lønnsvekst på 
3,6 % fra 2019 til 2020. Kommunenes skatteinntekter neste år er videre tilpasset regjeringens 
mål om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. 
 
Regjeringen forventer at landets skatteinntekter neste år vil øke nominelt med 4,7 %, målt i 
forhold til anslaget gitt i revidert nasjonalbudsjett 2019, som er det nivået realveksten måles i 
forhold til16. Veksten kompenserer for 3,1 % -enheter som generell lønns- og prisvekst 
(deflatoren) og realveksten bidrar med ytterligere 1,6 % -enheter (2.670 mill. kr). Rådmannen 
legger de samme forutsetningene til grunn for kommunens skatteprognose for neste år I 2.-
tertialsaken er det forutsatt at kommunens skatteinntekter målt per innbygger vil ligge på 86,1 % 
av landsgjennomsnittet for 2019. Dette nivået er også lagt til grunn for skatteprognosen i 2020. 
Skatteprognosen for 2020 blir etter dette som følger: 
 
Tabell 5.2.1-1 

Skatteinntekter 2020 
Prognose for 2019 1.725,5 mill. kr 
Andel av skatt i 2019 som ikke videreføres (4,23 mrd. kr) -43,4 mill. kr 
Komp. for økt lønns- og prisvekst (deflator lik 3,1 %) 52,1 mill. kr 
Statsbud.: Andel av realveksten på 2.670 mill. kr (1,6 %) 27,3 mill. kr 
Prognose for 2020 1.761,5 mill. kr 
 
Prognosen for skatteinntektene i 2020 er også lagt til grunn for 2021-23. 
 
Via inntektsutjevningen i rammetilskuddet får kommuner med skatteinntekter som er lavere enn 
landsgjennomsnittet per innbygger, kompensert 60 % av differansen opp til landsgjennomsnittet. 
Kommuner med mindre enn 90 % av landsgjennomsnittet blir i tillegg kompensert med 
ytterligere 35 % av differansen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og egne skatteinntekter. 
                                                 
15  Utgiftsbehovet i kommunene beregnes via inntektssystemets kostnadsnøkkel. Denne består av 24 ulike kriterier 

med tilhørende vekter som omfatter ufrivillige forhold med dokumentert betydning for kommunenes utgifter. 
16  Anslag på regnskap for 2019 er økt med 4,23 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett.  
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Det framlagte budsjettet tilsier at Sandefjords skatteinntekter ligger 80 mill. kr under grensen på 
90 %. Dette betyr at økte (reduserte) skatteinntekter på inntil 80 mill. kr bare vil endre 
kommunens samlede inntekter med 5 % av endringen i egne skatteinntekter. Av en eventuell økt 
skatteinntekt utover 80 mill. kr, vil kommunen beholde 40 % av inntektsveksten etter 
omfordelingen som finner sted via inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Skatteprognosen 
tilsier at kommunens skatteinntekter vil ligge 284 mill. kr under landsgjennomsnittet. 

5.2.2 Rammetilskudd 
Inntektssystemet er et system for fordeling av statlige rammetilskudd til kommuner og fylkes-
kommuner, og dets overordnede formål er å sikre utjevning av de økonomiske forutsetningene 
for å kunne gi innbyggerne et likeverdig kommunalt og fylkeskommunalt tjenestetilbud over hele 
landet. Dette skal ivaretas først og fremst gjennom ordningen med kompensasjon for forskjeller 
i beregnet utgiftsbehov (utgiftsutjevningen) og delvis utjevning av skatteinntekter (inntektsut-
jevningen). 
 
Rammetilskuddet til kommunene er i 2019 på 137,0 mrd. kr. I 2020 vil tilskuddet ligge på 142,1 
mrd. kr. I tilskuddet for 2020 ligger 4,2 mrd. kr (3,1 %) som kompensasjon for lønns- og pris-
veksten (deflatoren) og 1,8 mrd. kr som følge av korrigeringer på grunn av endringer i oppgave-
fordelingen mellom forvaltningsnivåene, regelendringer og innlemminger av øremerkede 
tilskudd m.m.. Tilskuddet reduseres med 0,9 mrd. kr som følge av at forventede skatteinntekter 
mer enn kompenserer for den beregnede realveksten i statsbudsjettet. . 
 
Kommunens rammetilskudd for 2020 er budsjettert med 1.790,6 mill. kr. Dette er en økning på 
4,0 % i forhold til 2019. Tilskuddene for 2021-2023 ligger hhv. 26,6 mill. kr, 40,1 mill. kr og 
51,7 mill. kr over tilskuddet for 2020. For mer utfyllende informasjon om rammetilskuddet vises 
til dokumentets kommentardel (Generelle driftsinntekter, finans og avsetninger). 

5.3 Netto finans og avsetninger 
Driftsbudsjettets finansinntekter og -utgifter samt netto avsetninger kommenteres hver for seg i 
kapittel 5.3.1 og 5.3.2. 

5.3.1 Netto finansinntekter og -utgifter 
Kraftfondet, kommunens likviditet og kommunens lån forvaltes i henhold til kommunens 
reglement for finansforvaltning (KST-sak 144/17). Parallelt med forslaget til økonomiplan 
fremmer rådmannen forslag om at kraftfondets hovedstol skal holdes nominelt uendret med 
virkning fra 31.12.2019. Reglement for årene 2017-2019 legger til grunn at hovedstolen årlig 
tilføres deler av fondets avkastning slik at hovedstolens realverdi holdes uendret. Rådmannens 
forslag innebærer en praksis lik den som ble ført i årene 2004-2016.  
 
Med generelle forutsetninger som angitt i tabell 3.1-1 og øvrige forutsetninger angitt nedenfor, 
vil kommunens netto finansinntekter og -utgifter være som følger: 
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Tabell 5.3.1-1 

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

kr. Modellporteføljen tar utgangspunkt i at 20 % er plassert i aksjer og 80 % i rentebærende 
papirer. Kraftfondet er forutsatt å gi en gjennomsnittlig risikopremie på 1,0 % -poeng over 
pengemarkedsrenten (3 md. NIBOR). 
 

 Det er generelt en betydelig finansiell usikkerhet når årets avkastning benyttes til å finansiere 
årets aktivitet. For å dempe de umiddelbare virkningene av eventuelt sviktende avkastning, er 
det et mål at kommunen skal ha et kursreguleringsfond (bufferfond). Sandefjords kursregu-
leringsfond utgjør 80 mill. kr. Kursreguleringsfond er å anse som et ”førstelinjeforsvar” 
dersom finansmarkedene svikter sammenholdt med forventet avkastning. 

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

likviditet. Denne forutsettes redusert fra om lag 1,2 mrd. kr i 2020 til om lag 0,8 mrd. kr i 
2023. Fallende likviditet skyldes for det meste regnskapsreglene omkring pensjon med 
tilhørende føringer av premieavvik, og budsjettert bruk av fond til finansiering av invester-
inger. Likviditeten er budsjettert med en avkastning som ligger 0,4 % -enheter over penge-
markedsrenten (3 md NIBOR). 

 
- "Utbytter": Det er budsjettert med årlig utbytte på 20 mill. kr fra Sandefjord Bredbånd AS17, 

2 mill. kr fra Sandefjord Lufthavn AS og 0,3 mill. kr fra Gigafib AS. 
 
- ”Netto lånerenter” gjelder renter på gjeld til investeringer og planlagte nye lån. I tillegg 

inkluderes både renteutgifter og -inntekter knyttet til formidlingslån fra Husbanken. Som 
bidrag til å dekke administrative kostnader, betaler kommunens lånekunder en rentemargin på 
0,25 % -enheter. 
 
Det er forutsatt at kommunen tar opp 50 mill. kr til nye formidlingslån (startlån) i 2020 og i 
hvert av de etterfølgende årene (eventuelle endringer vurderes i forbindelse med boligsosial 
handlingsplan). 
 

- "Avdrag": Kommunen forventes å ha samlet gjeld på 1.438 mill. kr per 31.12.2019. Av dette 
er 1.076 mill. kr gjeld til investeringer (496 mill. kr til ordinære investeringer og 581 mill. kr 
til selvkostområdene (bokførte restverdier av anleggsmidlene)) og 362 mill. kr er formidlings-
lån. 
 
Avdrag på gjeld til investeringer er som regel budsjettert med om lag 5 % av gjelden ved 
inngangen av året18. Nye lån er tilsvarende budsjettert med 20 års nedbetalingstid.  

                                                 
17 I 2020, som er første året for selskapet som et AS, vil budsjetterte midler ikke komme som et utbytte, men som 

en kapitaloverføring. Budsjettmessig er det foreløpig lagt inn som et utbytte. 
18 Formidlingslån i Husbanken avdras over 25 år og føres sammen med mottatte avdrag fra kommunens låntakere, 

i investeringsregnskapet. 

Netto finansutgifter
Regnsk. Budsjett BUDSJETT

(beløp 2020-23 i 1 000 2020-kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kraftfondets avkastning        5 291     -29 378     -33 214     -32 611     -29 065     -28 489 
Renteinntekter (ex. kraftfondet)     -22 304     -25 855     -21 247     -16 094     -12 394     -11 788 
Utbytte          -309       -2 507     -22 300     -22 300     -22 300     -22 300 
Netto lånerenter       15 941      22 210      25 553      28 147      26 926      28 244 
Avdrag       52 489      51 919      53 245      60 186      68 714      75 062 
Netto finansutgifter       51 107      16 389        2 037      17 328      31 881      40 729 
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Planlagte lån for 2020-2023 medfører at gjeld til ordinære investeringer ved utløpet av 2023 
vil øke med 377 mill. kr, fra 496 mill. kr til 873 mill. kr. Dette er 111 mill.kr over referanse-
punktet for maksgjelden i henhold til rådmannens forslag til nytt mål for lånepolitikken og 
325 mill. kr over referansepunktet for gjeldende lånepolitikk (se bilag 3 Kommunens gjeld). 
 
Kommunens lånepolitikk definerer gjeldsnivået. Dersom kommunen skulle velge å redusere 
avdragene så vil dette gjenspeiles i tilsvarende lavere opptak av nye lån. Dersom kommunen 
velger å øke avdragene så gir lånepolitikken rom for tilsvarende økning av nye lån. 

5.3.2 Netto avsetninger 
I kommunalområdenes nettorammer inngår bruk av og avsetning til ulike disposisjonsfond og 
bundne driftsfond som er direkte knyttet til bestemte formål innenfor de respektive kommunal-
områdenes ansvarsområder. Netto avsetninger som vist i tabell 4.1 gjelder for 2020-2023 renter 
av diverse fond som tilføres renter19. 

5.4 Kommunalområdenes driftsbudsjett 
Kommunalområdene står for kommunens tjenesteproduksjon, og nettorammene gir uttrykk for 
hva den planlagte tjenesteproduksjonen forventes å koste etter at det er gjort fradrag for 
tilhørende inntekter, slik som brukerbetalinger, øremerkede tilskudd mm. 
 
Tabell 5.4-1 

 
 
I tabell 5.4-1 viser den grå kolonnen prosentvis vekst fra inneværende år. Utviklingen i 
kommunalområdenes nettorammer kommenteres samlet i resterende del av kapittel 5 og hver for 
seg i dokumentets kommentardel (omtale av hvert enkelt kommunalområde).  
 
På grunn av lønns- og prisvekst, andre kostnadsendringer og innlemming/uttrekk og korreksjoner 
av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet m.m., vil nettorammen til kommunalområdene som 
regel endres med store beløp fra et år til det neste uten at det virker inn på aktivitetsnivået. Denne 
utgiftsveksten utgjør for 2020 133 mill. kr. Ved å isolere denne typen endringer i nettorammen 
fra det som påvirker aktivitetsnivået, vil det være enklere å fokusere på de elementene som re-
presenterer en endring i forhold til dagens virksomhet. Nettorammene knyttet til en videreføring 
av dagens virksomhet betegnes som konsekvensjustert budsjett. Konsekvensjustert budsjett 
tillagt endringer i driftstiltak og driftskonsekvenser av nye investeringer utgjør nettorammen til 
kommunalområdene slik den er vist i tabell 5.4-1. Netto utgifter til kommunalområdene i 2019, 
konsekvensjusteringer for 2020-2023 og foreslåtte rammer i denne økonomiplanen fremgår av 

                                                 
19  Beløp for 2018 og 2019 inkluderer hhv. 17,3 mill. kr og 17,6 mill. kr til opprettholdelse av kraftfondets realverdi. 

I tillegg inkluderer budsjettet for 2019 disponert budsjettavvik fra 2018 med en inntekt på 19,8 mill. kr. 

BEVILGNINGSOVERSIKT - DRIFT PER KOMMUNALOMRÅDE

Regnsk. Budsjett BUDSJETT Årlig vekst fra foregående år
(beløp 2020-23 i 1 000 2020-kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vekst
Sentraladministrasjonen     226 978     233 320     243 833 4,5 %     260 812     257 139     273 666 
Oppvekst og kunnskap  1 171 061  1 223 839  1 285 275 5,0 %  1 291 147  1 287 247  1 287 247 
Helse, sosial og omsorg  1 425 377  1 532 660  1 600 316 4,4 %  1 602 123  1 601 049  1 618 724 
Kultur, idrett og fritid     121 023     127 417     130 107 2,1 %     129 152     128 663     128 683 
Miljø- og plansaker       59 957       52 982     183 802 246,9 %     173 697     169 335     165 689 
Næringsutv. og eiendomsforv.     145 949     161 420 
Tilleggsbevilgninger        -3 499         8 629       13 132 52,2 %       26 332       35 432       43 232 
Fordelt til drift  3 146 846  3 340 267  3 456 465 3,5 %  3 483 263  3 478 865  3 517 241 
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tabell 5.4-2. 
 
Tabell 5.4-2 

 
 
Kommunens økonomiske evne til å utvide tjenestetilbudet på noen områder, eller å realisere høyt 
prioriterte investeringer, vil som regel være et resultat av veksten i de frie inntektene kombinert 
med viljen til å redusere øvrige deler av tjenestetilbudet innenfor kommunalområdenes netto-
rammer. 
 
Den store utgiftsveksten i det konsekvensjusterte budsjettet for 2021 til 2023 (63 mill. kr) 
kombinert med driftskonsekvenser av nye investeringer, illustrerer tydelig behovet for utgifts-
reduserende tiltak. I økonomiplanen foreslås spesifiserte innsparingstiltak for 12 mill. kr med 
virkning fra 2020, økende til 16 mill. kr fra 2021, og foreløpig uspesifiserte tiltak for 11 mill. kr 
fra 2021, økende til 21 mill. kr fra 2023. Ut fra et økonomisk perspektiv og behovet for å skape 
rom for fremtidige investeringer, mener rådmannen at innsparingstiltakene med fordel kunne 
vært større enn foreslått. Selv om det oppleves som utfordrende å konkretisere tiltak for å 
realisere de foreløpig uspesifiserte innsparingene, vil rådmannen i tiden fremover aktivt arbeide 
for å realisere større innsparinger enn tallmessig lagt til grunn i denne økonomiplanen. 
 
Innholdet i det konsekvensjusterte budsjettet for kommunalområdene og differansen mellom 
dette og den foreslåtte økonomiplanen, kommenteres på et grovt nivå i kapitlene 5.4.1-4 og 
forklares mer detaljert bak i dokumentets kommentardel. 
 
Skillet mellom hva som inngår i det konsekvensjusterte budsjettet og hva som anses som endring 
av driftstiltak, vil i noen tilfeller være basert på skjønn. Ved utøvelsen av dette skjønnet er det 
for rådmannen viktig å skille det vesentlige fra det uvesentlige. I tillegg kan hensynet til hva som 
antas å ha allmenn interesse være førende for grupperingen av hva som inngår i konsekvensjustert 
budsjett og hva som regnes som en endring i forhold til inneværende års aktiviteter. I denne 
sammenheng nevnes at alle innsparingstiltak er gruppert som "endring i driftstiltak". 

5.4.1 Konsekvensjustert budsjett for 2020-2023 
Det konsekvensjusterte budsjettet, som vist i tabell 5.4-2, tilsier at dagens tjenestetilbud vil koste 
133 mill. kr mer neste år enn for inneværende år. Det er da lagt inn midler som skal dekke 
forventet lønns- og prisvekst neste år (hhv. 3,6 % og 1,9 %). Med utgangspunkt i forventet lønn- 
og prisvekst, er prisveksten på kommunal tjenesteyting anslått til 3,1 % neste år. Dette gir isolert 
sett en forventning om at kostnadene i det konsekvensjusterte budsjettet vil øke fra 2019 til 2020 

Netto ramme for kommunalområdene
(beløp 2020-23 i 1 000 2020-kr) 2019 2020 2021 2022 2023

Justert budsjett 2019   3 340 267  3 340 267  3 340 267  3 340 267  3 340 267 
Konsekvensjustert for 2020      133 317      133 317      133 317      133 317 
Konsekvensjustert for 2021-2023        37 183        41 270        62 956 
Kons.justert budsj. for 2020-2023  3 473 584  3 510 767  3 514 854  3 536 540 

Endr. i driftstiltak: Spesifiserte innsp.       -11 700       -15 500       -15 800       -15 500 
Endr. i driftstiltak: Upesifiserte innsp.       -10 950       -20 950       -21 250 
Endr. i driftstiltak: Diverse         -6 272       -11 722       -13 222       -13 222 
Driftskonsekvenser av investeringer             853        10 668        13 983        30 673 
Endr. utover kons.justert budsj.       -17 119       -27 504       -35 989       -19 299 

Netto ramme for kommunalområdene  3 456 465  3 483 263  3 478 865  3 517 241 
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med om lag 103 mill. kr. Resterende 30 mill. kr opp til veksten vist i tabell 5.4-2 utgjør summen 
av alle differanser knyttet til engangstilskudd og -bevilgninger, skiller mellom hel- og delårs-
effekter, diverse volumendringer, endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, 
innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet, regelendringer mm. 
 
Det konsekvensjusterte budsjettet for 2021-2023 viser netto økte kostnader på hhv. 37, 41 og 63 
mill. kr. i forhold til 2020. Hovedelementer som forklarer tallene er: 
- Pensjonskostnader (øker ift. 2020 med hhv. 21, 24 og 39 mill. kr) 
- Overføring til private barnehager (øker ift. 2020 med om lag 9 mill. kr per år) 
- Midler reservert demografisk utvikling (øker ift. 2020 med hhv. 13, 22 og 30 mill. kr) 
- Inntekter fra selvkostområdene (øker ift 2020 med hhv. 7, 8 og 11 mill. kr) 
 
I økonomiplanens kommentardel er hvert av kommunalområdenes andel av veksten i det konse-
kvensjusterte budsjettet for 2021-2023 spesifisert. 

5.4.2 Innsparinger 
I gjeldende økonomiplan er det forutsatt at det skal gjennomføres innsparingstiltak (2020-kr) for 
10,55 mill. kr i 2020, økende til 31,05 mill. kr fra og med 2022. Rådmannen har i økonomiplanen 
for 2020-2023 foreslått å øke disse beløpene med 1,15 mill. kr i 2020 og med 5,70 mill. kr per 
etterfølgende år.  
 
Innsparingene knyttet til 2020 er spesifisert i tabell 5.4.2-1: 
 
Tabell 5.4.2-1 

 
 
I tabellen angis hvilket kommunalområde tiltakene er knyttet til. Rådmannen gjør oppmerksom 
på at flere av tiltakene ennå ikke er tilstrekkelig konkretisert med tanke på iverksetting. Tiltakene 
kommenteres i dokumentets kommentardel per kommunalområde. 
 
Tabell 5.4.2-2 viser hvordan gjenværende, uspesifiserte innsparinger er fordelt på kommunal-
områdene: 
 

Endring i driftstiltak: Spesifiserte innsp. 2020 2021 2022 2023
(beløp i 1 000 2020-kr)

SA   Diverse       -1 000               -         -300               - 
OK   Diverse poster administrasjon         -255         -473         -473         -473 
OK   Diverse poster barnehage         -100         -100         -100         -100 
OK   Skole (ressursmodellen)       -2 045       -1 827       -1 827       -1 827 
HSO Økonomisk sosialhjelp       -1 200       -3 000       -3 000       -3 000 
HSO Bolig, aktivitet og avlastning (BOA)       -5 000       -7 500       -7 500       -7 500 
HSO Senter og hjemmetjeneste         -500       -1 000       -1 000       -1 000 
KIF   Kjøp av tjenester fra andre         -100         -100         -100         -100 
KIF   Barnebillett svømmehallen økes med 5 kr         -120         -120         -120         -120 
KIF   Tilskuddsordning som ikke lenger utbetales           -30           -30           -30           -30 
KIF   Red. driftsutgifter kasser og bill.sys Hjertnes          -72           -72           -72           -72 
KIF   Bill.kontor Hjertnes økte refusjoner fra andre          -78           -78           -78           -78 
MP   Økt parkeringsavg. (satsøkning)         -700         -700         -700         -700 
MP   Telefoni         -300         -300         -300         -300 
MP   Renhold         -200         -200         -200         -200 
Sum     -11 700     -15 500     -15 800     -15 500 
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Tabell 5.4.2-2 

 
 
Inkludert de spesifiserte tiltakene i tabell 5.4.2-1 vil kommunens realiserte innsparingstiltak ha 
økt fra 15 mill. kr i 2017 til om lag 72 mill. kr fra 2021. Med ovenstående uspesifiserte innspar-
inger vil samlet effekt fra 2022 utgjøre om lag 93 mill. kr som årlig reduksjon i netto utgifter. 
 
Etter rådmannens vurdering vil det bli krevende å realisere kravene til innsparinger ved utgifts-
reduksjoner og inntektsøkning på driftsbudsjettet. Av hensyn til bærekraften i økonomiplanen 
burde innsparingstiltakene vært større. Det vil derfor være en prioritert oppgave for rådmannen 
å fremme forslag om større innsparinger i tiden som kommer for å gjenvinne bærekraften i 
kommende økonomiplaner. 

5.4.3 Endringer i driftstiltak (diverse) 
Tabellen nedenfor viser hva som ligger i "Endringer i driftstiltak (eksklusiv innsparinger)" i tabell 
5.4-2: 
 
Tabell 5.4.3-1 

 
 
Tiltakene i tabellen er kommentert under hvert kommunalområde i dokumentets kommentardel 
(tiltakene i tabellen over er merket med initialene til kommunalområdene for å angi deres 
tilhørighet).  
 
Økt antall elever ved WANG Ung ved en reduksjon i antall elever i kommunal skole, forslaget 
om å innføre egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester og å redusere kostnadene per 
institusjonsplass er som forutsatt i gjeldende økonomiplan. Overføring av skatteoppkrever-
funksjonen til skatteetaten er i statsbudsjettet forutsatt å skje fra 1. juni 2020. Styrkingen av 
legevakten, hjemmetjenesten og dagaktivitetstilbudene er til dels et resultat av befolknings-
veksten i kommunen. Sandefjord by ferier 175-års jubileum i 2020. I den anledning er det 
reservert midler til et jubileumsarrangement. 

Endring i driftstiltak: Uspes. innsparinger 2020 2021 2022 2023
(beløp i 1 000 2020-kr)

Sentraladministrasjonen       -2 100       -2 800       -3 100 
Oppvekst og kunnskap       -2 300       -4 700       -4 700 
Helse, sosial og omsorg       -5 700     -11 500     -11 500 
Kultur, idrett og fritid         -400         -800         -800 
Miljø- og plansaker         -450       -1 150       -1 150 
Sum               -     -10 950     -20 950     -21 250 

Endring i driftstiltak: Diverse 2020 2021 2022 2023
(beløp i 1 000 2020-kr)

SA   Skatteoppkrever overføres Skatteetaten       -5 892     -10 013     -10 013     -10 013 
OK   WANG Ung: elever fra komm. til privat skole       -1 100       -3 700       -5 200       -5 200 
HSO Egenbetaling for kommunale fysioterapitjen.               -         -309         -309         -309 
HSO Red. kostn. per institusjonsplass       -2 600       -2 600       -2 600       -2 600 
HSO Legevakten, 3 nye årsverk        1 000        2 000        2 000        2 000 
HSO Hjemmetjenesten, 2 nye årsverk        1 500        1 500        1 500        1 500 
HSO Dagaktivitetstilbud, nye brukere           585        1 400        1 400        1 400 
KIF   Byjubileum           235               -               -               - 
Sum       -6 272     -11 722     -13 222     -13 222 
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5.4.4 Driftskonsekvenser av investeringer 
Driftskonsekvenser av investeringer utgjør 0,9 mill. kr i 2020 og øker til 30,7 mill. kr i 2023 (ref. 
tabell 5.4-2). Det aller meste av dette er knyttet til ny bolig i Føykåsveien for personer med 
utviklingshemming fra 2021 og drift av nye sykehjemsplasser på Nygård (se tabell 6.1.2). 
Driftskonsekvensene av investeringene er spesifisert per prosjekt i investeringsoversikten (bilag 
1, Investeringsprosjekter 2020-2023). 

6 INVESTERINGSBUDSJETTET 

Det formelle investeringsbudsjettet er vist som del av de obligatoriske oppstillingene 
(Bevilgningsoversikt - investering og Bevilgningsoversikt - investering fordelt per ramme-
område). Oppstillingen i Bevilgningsoversikt - investering er fastsatt i økonomiforskriften, mens 
fordelingen per rammeområde, eller en annen inndeling, fastsettes av kommunestyret.  
 
Rådmannen har, som i gjeldende økonomiplan, foreslått følgende fire investeringsrammer:  
 

- Investeringsprosjekter 
- Tomtefelt 
- Sandefjord havnevesen 
- Diverse kapitalformål 

 
Nedenfor kommenteres investeringsprosjektene samlet (investeringene er spesifisert i bilag 1). 
For kommentarer til hvert enkelt prosjekt og til de tre øvrige delene av investeringsbudsjettet, 
henvises leseren til kommentarene bak i dokumentet. 

6.1 Investeringsprosjekter 
Rådmannen vil presisere at investeringsprosjekter som inngår i økonomiplanen vil være i ulike 
faser, fra det første grove anslaget med skisser, til det er laget forprosjekt, mottatt anbud, 
påbegynt eller i avslutningsfasen. Det må derfor legges til grunn at presisjonen i de angitte 
beløpene også vil variere etter hvilken fase prosjektene er i. Budsjetterte beløp knyttet til 
prosjekter tidlig i fasen vil heller være å anse som en reservasjon av budsjettmidler mer enn en 
forventet regnskapsført utgift. Dette er en fremgangsmåte som gir kommunen en oversikt over 
forventet disposisjon av budsjettet. Alternativet er å operere med en budsjettpost for udisponerte 
investeringsmidler. Dette gir ett svakere beslutningsgrunnlag ved politisk behandling.   
 
Investeringsprosjektene er foreslått med en netto ramme på 1,4 mrd. kr, fordelt på år og prosjekter 
som vist i tabell 6.1-1 (ytterligere spesifisert i bilag 1). 
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Tabell 6.1-1 

 
 
Dette investeringsprogrammet forventes å gi følgende netto økte driftsutgifter: 
 
Tabell 6.1-2 

 
 
Det er innarbeidet 300 mill. kr til ny skole på barnetrinnet som del av en endret skolestruktur. 
Bevilgningen må betraktes som en foreløpig ramme for ny skole og er ikke basert på en konkret 
vurdering av bevilgningsbehovet for et nytt skolebygg. Bevilgningsbehovet kan endres når 
forprosjektet er gjennomført. Det kan også bli nødvendig å endre fordelingen av bevilgningen 
mellom årene i økonomiplanperioden. Det er i tillegg innarbeidet 1 mill. kr i 2023 til mulig 
omstilling av gamle skolebygg til ny bruk. Hensikten er å synliggjøre behov for midler til dette 
formålet og er ikke basert på en konkret vurdering av et fremtidig bevilgningsbehov. Endelig 
bevilgningsbehov vil bli innarbeidet når det foreligger en mer konkret vurdering av dette. 
 
Det er innarbeidet 455 mill. kr (netto 332 mill. kr som følge av investeringstilskudd fra 
Husbanken) til nye sykehjemsplasser og oppgradering av eksisterende plasser. Det vil bli lagt 
frem en egen sak når arbeidet med forprosjektet er gjennomført. Det er usikkerhet vedr 
bevilgningsbehov for prosjektet og det kan foretas prioriteringer i innhold i prosjektet som 
påvirker bevilgningsbehovet i vesentlig grad. Driftsmessige konsekvenser av dette tiltaket er 
innarbeidet med 18 mill. kr til drift i 2023. Dette forutsetter drift av 18 nye plasser i 10 måneder 
i dette året. 
 
Det er innarbeidet 188 mill. kr (netto 130,2 mill. kr) til kjøp av 40 omsorgsboliger på Aagaards-
tunet. Det er tidligere bevilget 5 mill. kr til prosjektet. Det legges frem en egen sak om prosjektet 
parallelt med budsjettet og økonomiplanen. 
 
Det er innarbeidet 65,7 mill. kr til bygging av fleksibel kulturarena som fordeler seg med 29,1 

Investeringsprosjekter 2020-2023
(beløp i mill. 2020-kr) 2020 2021 2022 2023 Sum

Ny skole barnetrinnet           2,0           3,0        150,0        145,0        300,0 
Skoler og barnehager: Oppgraderinger          11,0          11,0          11,0          11,0          44,0 
Nygård: Nye sykehjemsplasser og oppgrad.          64,0        130,0          96,0          42,0        332,0 
Omsorgsboliger Aagaardstunet          46,0          62,0          22,2               -        130,2 
Fleksibel kulturarena          29,1          36,6               -               -          65,7 
Idrettsanlegg: Oppgradering og rehabilitering 6,5 6,5 6,5 6,5          26,0 
Bil og maskinpark - utskiftinger (ex. selvkost)          10,3          11,7          11,7          13,2          46,9 
Diverse tiltak vei/veilys           7,5           7,5           7,5           7,5          30,0 
Øvrige tiltak          39,3          26,8          17,6          13,6          97,3 
Sum ordinære investeringer        215,7        295,1        322,5        238,8     1 072,1 
Selvkostområder        153,3          87,5          44,6          45,7        331,1 
Sum        369,0        382,6        367,1        284,5     1 403,2 

Driftskonsekvenser av investeringer 2020-2023
(beløp 2020-23 i 1 000 2020-kr) 2020 2021 2022 2023

Nye sykehjemsplasser på Nygård               -               -               -      18 000 
Bolig for pers. med utv.hemming (Føykås)               -        8 700      12 700      12 700 
Omsorgsboliger Aagaardstunet               -               -       -1 500       -3 000 
Sykesignalanlegg Andebu og Soletunet           690        1 380        1 380        1 380 
Fleksibel kulturarena               -           625        1 250        1 250 
Øvrige prosjekter           163           -37           153           343 
Sum           853      10 668      13 983      30 673 
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mill. kr i 2020 og 36,6 mill. kr i 2021, hvorav 7,5 mill. kr er til utstyr. Det er tidligere bevilget 
10,0 mill. kr i 2019 (byggeprosjektet totalt 68,2 mill. kroner). Det legges frem en sak parallelt 
med budsjettet og økonomiplanen om dette prosjektet. Det er usikkerhet vedrørende 
bevilgningsbehovet til prosjektet. 
 
Til investeringer innen selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon (VAR) er det foreslått 
til sammen 331 mill. kr for årene 2020-2023. Investeringene ligger i budsjettet som forutsetninger 
for beregnede gebyrer. Eventuelle endringer av disse investeringene vil derfor også påvirke 
driftsbudsjettet. 
 
Hvert enkelt investeringsprosjekt er kommentert for seg senere i budsjettdokumentet 
(Bemerkninger til investeringsprosjektene). For øvrige kommentarer til investeringsprosjektene 
vises det til dette. 
 
Alle investeringsprosjektene for 2020-22 i økonomiplanen for 2019-2020 er videreført i foreligg-
ende forslag til økonomiplan. 
 
Det vil alltid være mange ønsker som av økonomiske årsaker ikke kan innfris i økonomiplanen. 
Av flere store, men ikke prioriterte investeringer i denne planen, kan rådmannen f.eks. nevne 
oppgraderinger på Sandar herredshus, Jotunhallen (garderober med mer) og et mulig tilbakekjøp 
av kommunehuset i Stokke (tidligere Stokke rådhus). I tillegg nevnes at rådmannen ikke har 
funnet rom for å imøtekomme kommunestyrets anmodning fra rammesaken om å øke bevilg-
ningene til trafikksikkerhetstiltak med 10 mill. kr. Kommunestyret har bestilt en sak som drøfter 
muligheten for oppkjøp (kommunal forskuttering) av eiendommer innenfor båndleggingssonen 
knyttet til ny jernbanetrasé (KST-sak 40/19). Det er ikke budsjettert med slike kjøp. 

6.2 Langsiktige investeringsformål og finansiering for 2024-2040 
Økonomiplanens tidshorisont med fire år er kort når kommunen skal planlegge for fremtidige 
endringer i kapasitet og/eller kvalitet og funksjonalitet i bygningsmassen. Kommunens formål er 
å levere tjenester til kommunens innbyggere i evighetens perspektiv. Avgjørelser som blir fattet 
i en økonomiplanperiode bør derfor være avstemt med de behov og muligheter som kommer etter 
utløpet av økonomiplanperioden. Det orienteres derfor om en mulig investeringsprofil for 
perioden frem til 2040. 
 
Dette er en videreføring av det som ble lagt frem som del av økonomiplan 2019-2023 og 
oppdatert i rammesak i juni 2019. Det er foretatt noen vesentlige justeringer i planen, der det 
viktigste er en inkludering av finansiering av fremskrevet behov for omsorgsboliger. Det er også 
foretatt nye vurderinger knyttet til mulig fremtidig finansiering.  
 
Det redegjøres kort for forutsetningene som er tatt innenfor investeringsområdene og det 
presiseres at store deler av innholdet med denne planhorisonten ikke tidligere er politisk 
behandlet og vurdert i utvalgene. Etter en kort redegjørelse vises mulig investeringsbehov i 
kapittel 6.1.4. og deretter mulig finansiering. 

6.2.1 Sykehjem og omsorgsboliger 
Antallet eldre er en opplagt driver for behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. I grafen 
under vises forventet antall innbyggere over 80 år frem til 2040. Slik det fremgår av teksten i 
dette kapittelet gir imidlertid denne fremskrivingen ingen fasit på det fremtidige behovet for 
tjenester fra kommunen. 
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Figur 6.2-1 

 
SSBs befolkningsfremskriving fra juni 2018 med middelsalternativet (MMMM) for antallet innbyggere over 80 år.  
 
I økonomiplanperioden er det lagt til grunn bygging av nytt sykehjemsbygg på Nygård med 72 
plasser og bruk av Nygård etter oppussing med inntil 108 plasser i det gamle bygget. Det nye 
sykehjemsbygget tas i bruk straks det er ferdig, i løpet av 2022. 72 oppussede plasser i det gamle 
bygget forutsettes tatt i bruk fra 2023 og med en opptrapping til 90 plasser i 2025. Fra 2027 tas 
alle 108 plassene i bruk. Dette er en opptrapping i takt med befolkningsutviklingen og en 
forventet fremtidig dekningsgrad.  
  
Det er finansiert tiltak innenfor «leve hele livet» og det forutsettes at dette bidrar til en reduksjon 
i dekningsgrad for innbyggere over 80 år fra 16,7 % i 2018 til 13 % i 2028. Forventet reduksjon 
i dekningsgrad blir også avhjulpet av at stadig flere eldre lever lenger uten behov for 
institusjonsplasser. Med dette som forutsetning og en trinnvis innfasing av de resterende plassene 
i det gamle bygget vil det med SSBs befolkningsframskrivinger først fra 2028/29 være behov for 
å bygge nye sykehjemsplasser. 
 
Det er fra 2028 til 2040 forutsatt en ytterligere nedgang i dekningsgrad til under 12 %. Dette er 
begrunnet med at det blir stadig flere friske uten behov for institusjonsplass i denne alders-
gruppen. Med denne forutsetningen vil det frem til 2040 være behov for om lag 16 nye 
sykehjemsplasser per år. Dette vil utgjøre om lag 150 til 200 nye sykehjemsplasser utover 
utbyggingen på Nygård frem til 2040. Tabellen under oppsummerer dette. 
 
Tabell 6.2.1-1 

 
 
I tillegg til tilførsel av økt kapasitet er det i investeringsbudsjettet lagt til grunn et reinvesterings-
behov på 50 sykehjemsplasser i 2026-2027 ved Soletunet (Stokke). Økning i antallet eldre over 
80 år er størst andelsmessig for befolkningen i Stokke i den kommende tiårsperioden. Det må 
derfor vurderes om første sykehjemsutbygging etter Nygård bør finne sted i Stokke og om det 
kan la seg kombinere med reinvesteringsbehovet ved Soletunet. I tabellen under vises SSBs 
fremskriving av økningen i antallet innbyggere over 80 år fra 2020 for de tidligere kommunene. 
Siste kolonne viser en mulig andelsmessig fordeling av 70 nye sykehjemsplasser basert på 
økningen i antallet eldre over 80 år. Utbyggingen på Nygård utgjør en netto tilførsel på 54 plasser 

Sykehjemsplasser og heldøgns 

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

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

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

Alle andre eksisterende plasser 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362

Behov nye sykehjemsplasser etter 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 16 32 176

SUM 488 488 488 506 506 524 524 542 558 574 718
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i denne tidsperioden. Det nye Møylandsenteret kan i stor grad dekke opp for befolknings-
økningen i Andebu med rett innretning på innhold i tjenester ved senteret. 
 
Tabell 6.2.1-2: Økning i antall innbyggere over 80 år fra 2020 i de tre tidligere kommunene. 

 
SSBs fremskriving fra 2016 (MMMM) 
 
Omsorgsboliger 
Dagens dekningsgrad for omsorgsboliger er på over 15 % av antallet innbyggere over 80 år. 15 % 
dekningsgrad i 2040 innebærer i overkant av 400 nye enheter utover de 40 enhetene som foreslås 
anskaffet på Aagaards plass. Omsorgsboliger er inkludert i de fremskrevne investeringene. Det 
er vurdert at etablering av omsorgsboliger kan gi en mulighet for styrt og kostnadseffektiv 
ivaretakelse av de eldre med tiltagende behov for omsorgstjenester. Boligene forutsettes ikke å 
være fullstendig selvfinansierende basert på leieinntekter og avdragstid. I ett noe lengre tids-
perspektiv er likevel både erfaringen og forventningen att kommunalt eierskap gir ett positivt 
økonomisk bidrag.  
 
Behovsfremskrivningene er frem til nå basert på dekningsgrad for de over 80 år og de betrakt-
ninger som er gitt over. KS har sett på en annen modell for fremskrivinger, men denne gir 
foreløpig lite ny innsikt om de fremtidige behov for Sandefjord kommunes innbyggere. Med 
utvidelse på Nygård og nye omsorgsboliger i Sandefjord by har kommunen noe tid til å gjøre en 
grundig vurdering før det planlegges nye utbyggingsprosjekter. «Leve hele livet» skal evalueres 
i 2021. Denne evalueringen har som siktemål å vurdere effekter av eksisterende tiltak og danne 
grunnlag for valg av fremtidige tiltak. Denne evalueringen bør planlegges slik at den også 
inkluderer en mer presis vurdering av behov for omsorgsboliger med tilliggende tjenester og 
sykehjemsplasser.  

6.2.2 Skoler og barnehager 
Det er tidligere lagt frem en kartlegging (Norconsult) av tilstand og funksjon knyttet til hvert 
enkelt skole- og barnehagebygg i kommunen og en anbefaling om fremtidige investeringer og 
skolestruktur (KST-sak 5/19). En mulig satsing på å bygge nye skoler og barnehager blir nå 
debattert og vurdert. Norconsult har vurdert at det nødvendige investeringsbehovet ved å beholde 
dagens struktur er på om lag 1 milliard kroner. Norconsults mest omfattende forslag til 
restruktureringer viser et samlet investeringsbehov for skoler og barnehager på om lag 1,7 
milliarder kroner i 2020-priser. Det mest kostnadskrevende investeringsalternativet innebærer 
sammenslåinger av skoler, men dette gir samtidig muligheter for reduksjoner i driftskostnader 
som delfinansierer de nye skolene.  
 
Det er i disse fremskrivingene lagt til grunn det mest kostnadskrevende alternativet for å belyse 
kommunens mulige evne til å håndtere dette investeringsnivået. Investeringene starter i økonomi-
planperioden med en første ny skole og deretter fordelt frem til 2034 i investeringsoversikten i 
figur 6.2.4-1. 

6.2.3 Andre investeringsbehov 
Det er lagt til grunn andre investeringsbehov på om lag 70 mill. kr per år i perioden 2024-2034. 
Dette er sjablonmessige anslag og skal dekke følgende investeringsbehov: 
 

 20 mill. kr innen helse, sosial og omsorg med diverse investeringsformål inklusive boliger 

Tidligere kommune 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Fordeling 70 plasser

Stokke 11     33     45     66     108   140   195   232   13                                   

Andebu 7-       6-       8       12     30     48     68     95     5                                     

Sandefjord 95     90     139   238   367   496   708   908   51                                   
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til personer med funksjonshemminger 
 15 mill. kr innen kultur, idrett og fritid til dekning av idrettsanlegg, friområder, 

lekeplasser med mer 
 25 mill. kr innen miljø- og plansaker til bil/maskinpark, vei/veilys og andre 

oppgraderinger av gater med mer 
 10 mill. kroner i andre prioriteringer, inklusive tilpasninger av eksisterende skoler 

 
Særskilte politiske prioriteringer er i tillegg lagt inn med 30 mill. kroner i 2024 og 2026 og kan 
relateres til betydelige ombygginger som følge av vedlikeholdsetterslep på enkeltbygg.  
 
Nytt bygg til erstatning for leie av arealer til arbeidssentre (eks. Ranvik brygge) er lagt inn med 
75 mill. kroner i 2024.  
 
Fra 2035 til 2040 er det totale investeringsnivå lagt på om lag 180 mill. kroner per år. Det er 
basert på en vurdert nedre grense for varig investeringsnivå gitt kommunens størrelse, omfang 
av bygningsmasse og at det ikke skal reinvesteres i skoler i disse årene. 

6.2.4 Investeringer 2020-2040 og driftskonsekvenser 
I grafen under fremkommer årlige investeringer i mill. kr i henhold til forutsetninger beskrevet i 
kapittel 6.2.1 og 6.2.3.  
 
Figur 6.2.4-1 

 
I økonomiplanperioden 2020-2023 er det lagt til grunn et gjennomsnittlig årlig investeringsnivå 
i overkant av 250 mill. kr per år. Investeringene forutsetter betydelig fondsfinansiering og 
endrede økonomiske mål for kommunen for både opprettholdelse av realverdien av kraftfondet 
og økning i realverdien av gjeld til ordinære investeringer.  
 
Som det fremgår av tabellen over er det med gjeldende forutsetninger et gjennomsnittlig 
investeringsnivå på om lag 320 mill. kr per år fra 2024 til 2034. Dette skyldes at det investeres 
parallelt i både skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger med mer i disse årene. Som omtalt 
under andre investeringsbehov er det lagt til grunn et nedre nivå på om lag 180 mill. kroner for 
perioden 2035-2040. 



42 
 

6.2.5 Driftsøkonomiske konsekvenser av investeringer 
Driftsøkonomiske konsekvenser av investeringer er primært knyttet til økningen i antallet eldre 
og behovet for både nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger med bemanning. En økning i 
antallet sykehjemsplasser med 200 vil med sannsynlighet medføre økte årlige kostnader i 
størrelsesorden 250 mill. kr. Det vil være usikkert hvor stor andel av økte kostnader til eldre-
omsorgen som vil bli finansiert med demografimidler over statsbudsjettet for denne tidsperioden. 
 
Den store delen av investeringene i skoler og barnehager er ikke knyttet til økt antall barn/elever, 
men reinvestering i bygg som er mer tilpasset dagens standarder og læringsmiljø. De drifts-
økonomiske konsekvensene fra investeringene vil derfor være begrensede sammenlignet med det 
som gjelder helse- og omsorgssektoren. Driftsøkonomiske konsekvenser av investeringer i skoler 
og barnehager vil også i stor grad avhenge av de alternativer til struktur som blir besluttet og 
dette forventes å gi en betydelig innvirkning på driftsøkonomien. 
 
For andre investeringer er det særskilt investeringer i boliger for personer med funksjons-
hemminger som medfører betydelige driftsøkonomiske konsekvenser. 

6.2.6 Finansiering av investeringer 2024-2040 
I tabellen under er det gjengitt investeringsnivået fra figur 6.2.4-1. Finansiering av investeringene 
er basert på foreslåtte økonomiske mål for planperioden. Finansieringsforutsetningene er 
videreført fra siste året i planperioden, 2023 med det unntak at omsorgsboliger er 100 % 
finansiert av låneopptak fra 2025 og fremover. I 2023 er bidrag fra drift 55 mill. kroner og bidrag 
fra låneopptak/nedbetaling av gjeld er 54 mill. kr. Det er hensyntatt at kommunen vokser med 
1 % per år og dette øker den fremtidige evnen til å håndtere investeringer.  
 
Figur 6.2-5 

 
Som det fremkommer av grafen over er det i perioden 2024 til 2040 ikke finansiert investeringer 
for i overkant av 100 mill. kroner per år i gjennomsnitt. Dette viser at det er behov for betydelige 
omprioriteringer og endringer i drift for å få til gjennomføring av ambisjonene for investeringer.  
 
Det er gjennomført en foreløpig vurdering av hvordan forelagt investeringsbehov kan håndteres 
i denne perioden. I vurderingen er det lagt til grunn følgende forutsetninger: 
 
 For perioden 2020 til 2024 må det i tillegg til allerede udefinerte innsparinger på 50 mill. 

kroner legges til grunn ytterligere 100 mill. kroner i innsparinger. Totalt 150 mill. kroner i 
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innsparing fordelt på fire år. 50 mill. kroner av dette beløpet bør realiseres som følge av 
nedprioritering av ikke lovpålagte aktiviteter.  

 Konkrete reduksjoner i driftskostnader på 30 mill. kroner per år etter at det er realisert nye 
skoler og barnehager 

 Ytterligere innsparinger i kommunalområdene med nye 10 mill. kroner per år fra og med 
2024 (totalt 190 mill. kroner per år i 2040) 

 Andre prioriterte økninger i tilbud/kostnader forutsettes finansiert med andre reduksjoner i 
tjenester og/eller andre konkrete tiltak for besparelser slik at kommunens evne til å håndtere 
investeringsnivået ikke blir redusert.  

 
Basert på disse forutsetningene vil det være inndekning for å lånefinansiere investeringer ut over 
tildeligere målsetting for låneopptak. Etter at investeringer i skoler og barnehager er gjennomført 
kan kommunen med et fortsatt restriktivt låne- og bevilgningsnivå komme tilbake til fremskrevet 
nivå for lån basert på gjeldende handlingsregel for låneopptak for 2019. 
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GENERELLE DRIFTSINNTEKTER, FINANS OG DISPONERINGER 

Rammeområdet består av frie inntekter, andre generelle driftsinntekter som ikke inngår i 
kommunalområdenes budsjettrammer, finansposter og disponeringer. Tabellen nedenfor viser 
beløpene for 2020. 
 
Seksjon Netto

(Beløp i hele 1.000 kr) Utgift Inntekt inntekt
90 Generelle driftsinntekter -3 565 443 -3 565 443
91 Renteinntekter (fra egne midler) -54 461 -54 461
92 Utbytte -22 300 -22 300
93 Netto lånerenter 34 125 -8 572 25 553
94 Avdrag 53 245 53 245
95 Netto disponeringer 489 -54 560 -54 071
99 Overført til investeringsregnskapet 161 012
Sum generelle driftsinnt., finans og avsetninger 87 859 -3 705 336 -3 456 465  

KOMMENTARER PER SEKSJON 

90  GENERELLE DRIFTSINNTEKTER 
 
Generelle driftsinntekter                        (beløp i hele 1.000 kr) Inntekt
Inntekts- og formuesskatt 1 761 500
Rammetilskudd 1 790 600
Andre generelle driftsinntekter 13 343
Sum 3 565 443  
 
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til en samlet realvekst for kommunene i 
2020 på 1,345 mrd. kr fordelt som følger (målt i forhold til anslag gitt i Revidert 
nasjonalbudsjett 2019): 
 

Statsbudsjettet: Realvekst i kommunenes frie inntekter 2020 
  Forslag 
Skatt på inntekt og formue  2 670 mill. kr 
Andre skatteinntekter  -412 mill. kr 
Rammetilskudd  -913 mill. kr 
Frie inntekter  1 345 mill. kr 

 
Realveksten i skatteinntektene og rammetilskuddet svarer til veksten utover 3,1 % som 
skal dekke lønns- og prisveksten (deflatoren). Regjeringen har tilpasset størrelsen på 
rammetilskuddet slik at kommunesektorens skatteinntekter utgjør om lag 40 % av 
kommunesektorens samlede inntekter. 
 
Innenfor veksten i de frie inntektene legger regjeringen opp til satsinger på 550 mill. kr 
for kommunene: 
- 150 mill. kr til opptrappingsplanen på rusfeltet (1,8 mill. kr til Sandefjord) 
- 400 mill. kr til tidlig innsats i skolen (4,8 mill. kr til Sandefjord). (Midlene må ses i 
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sammenheng med innlemming av øremerket tilskudd til økt lærertetthet i ramme-
tilskuddet.) 

 Inntekts- og formuesskatt 
Sandefjords skatteinntekter er for 2020 budsjettert med 1.761,5 mill. kr. Med 
utgangspunkt i statsbudsjettets anslag for landets skatteinntekter, svarer dette til 86,1 % 
av gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i landet. Som del av realveksten i de frie 
inntektene i 2020 er landets skatteinntekter økt med 2.670 mill. kr. Sandefjords andel av 
dette er budsjettert med 27,3 mill. kr. 
 
Sandefjords skatteinntekter for 2021-23 er budsjettert med samme beløp som for 2020. 
 
Kommunens skatt på inntekt utgjør en andel av skattesatsen på 22 % for personlige 
skattyteres skatt på alminnelig/netto inntekt. I tillegg krever kommunen inn skatt på 
formue. Skatteprognosen er basert på følgende skattøre: 
 
Skattøre (%) for: Personlige skattytere Selskaper 
 2019 2020 Endr. 2019 2020 Endr. 
Kommuner 11,55 11,10 * -0,45 - -  - 
Fylkeskommuner 2,60 2,45 * -0,15 - - - 
Staten 7,85 8,45 0,60 22,00 22,00 - 
Sum skatt 22,00 22,00 -  22,00 22,00 - 
*  Maksimalsatser. 
 
Kommunenes maksimale skattesats for formue holdes uendret på 0,7 %.  

 Rammetilskudd 
Som del av regjeringens forslag til realvekst i de frie inntektene i 2020 er ramme-
tilskuddet redusert med 913 mill. kr.  
 
Tabellen nedenfor viser rammetilskuddet slik det er forutsatt i økonomiplanen, fordelt 
på de ulike tilskuddstypene som inngår i rammetilskuddet: 
 

 
 
"Innbyggertilskudd" fordeles med likt kronebeløp per innbygger. I 2020 er beløpet 
25.083 kr. Samlet tilskudd til Sandefjord er budsjettert med 1.592,3 mill. kr.  
 

Rammetilskudd
(Beløp 2020-2023 i 1 000 2020-kr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Innbyggertilskudd 1 483 148 1 555 351 1 592 288 1 605 320 1 604 476 1 603 632 
Netto inntektsutjevning 168 422    170 860    174 632    174 632    174 632    174 632    
Utgiftsutjevning -37 060     -49 070     -36 517     -41 442     -46 367     -51 292     
Tilskudd etter kriterier 1 614 510 1 677 141 1 730 403 1 738 510 1 732 741 1 726 972 

Saker med særskilt fordeling 38 577      39 639      50 914      40 081      40 081      40 081      
Inntektsgarantitilskudd (INGAR) -4 496       -3 353       -3 422       -3 422       -3 422       -3 422       
Regionsentertilskudd 7 258        7 274        7 558        7 558        7 558        7 558        
Skjønnstilskudd 7 038        6 462        5 100        5 100        5 100        5 100        
Realvekst frie inntekter, demografi -                29 400      48 600      66 000      
Avrundinger 37             47             -27            42             11             
Sum rammetilskudd 1 662 887 1 727 200 1 790 600 1 817 200 1 830 700 1 842 300 
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"Netto inntektsutjevning": Med statens anslag for landets skatteinntekter og Sandefjords 
forutsatte andel på 86,1 % av landsgjennomsnittet per innbygger, vil kommunen motta 
174,6 mill. kr via rammetilskuddets ordning for utjevning av skatteinntektene. 
 
"Utgiftsutjevning": I 2020 får Sandefjord et trekk knyttet til utgiftsutjevningen på 36,5 
mill. kr. Sandefjord trekkes 23,3 mill. kr som resultat av at kommunen har et beregnet 
utgiftsbehov som ligger litt under landsgjennomsnittet1. I tillegg trekkes kommunen 
13,2 mill. kr fordi Sandefjord har flere elever i statlige og private skoler enn 
gjennomsnittskommunen. 
 
"Saker med særskilt fordeling": En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor 
fordeling etter de ordinære kriteriene og i stedet gitt en særskilt fordeling. For 
Sandefjord gjelder dette følgende:  
 

 
 
- Inndelingstilskudd gis til kommuner som har slått seg sammen.  
- Via rammetilskuddet fordeles 905 mill. kr til helsestasjons-, skolehelse- og 

jordmortjeneste.  Sandefjords andel av tilskuddet er på 10,7 mill. kr. 
- Samlet tilskudd til frivilligsentraler er på 200 mill. kr, og Sandefjords andel er 1,3 

mill. kr. 
- I 2020 innlemmes deler av tidligere øremerket tilskudd til økt lærertetthet i ramme-

tilskuddet. Det samlede beløpet som innlemmes i rammetilskuddet (1,3 mrd. kr) er 
om lag 400 mill. kr lavere enn det øremerkede tilskuddet som fordeles til 
kommunene i 2019. Tilskuddet på 1,3 mrd. kr er gitt en særskilt fordeling i 2020, 
mens det fra 2020 vil bli fordelt etter rammetilskuddets ordinære kriterier. 
"Avkortingen" i det øremerkede tilskuddet dekkes av 400 mill. kr til tidlig innsats i 
skolen som del av realveksten i de frie inntektene. Sandefjord får 9,551 mill. kr av 
det innlemmede tilskuddet i 2020, mens kommunen i 2019 har mottatt 14,5 mill. kr 
til økt lærertetthet. Reduksjonen i tilskudd til økt lærertetthet dekkes i stor grad av 
kommunens andel av regjeringens 400 mill. kr til satsing på tidlig innsats i skolen 
(4,8 mill. kr til Sandefjord).   

 
"Inntektsgarantitilskudd" skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i ramme-
tilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 400 kr per innbygger under beregnet 
vekst på landsbasis, før finansieringen av selve ordningen (likt trekk per innbygger fra 
alle landets kommuner). Alle kommuner trekkes 54 kr/innbygger til å finansiere 
ordningen. Sandefjord mottar ikke inntektsgarantitilskudd, men bidrar til finansiering av 
ordningen med et trekk på 3,4 mill. kr. 
 
"Regionsentertilskudd" utgjør samlet 197 mill. kr. Tilskuddet gis til kommuner der det 
er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden 2014-2017 og som etter 
sammenslåingen får over om lag 8000 innbyggere. 40 % av det samlede tilskuddet 

                                                 
1 Utgiftsbehovet i kommunene beregnes via rammetilskuddets kostnadsnøkkel. Denne består av 24 kriterier med 

ulike vekter. Sandefjords utgiftsbehov i 2020 utgjør 99,33 % av landsgjennomsnittet. 

Saker med særskilt fordeling 2019 2020 2021 2022 2023
Inndelingstilskudd 28 496  29 380  29 380  29 380  29 380  
Helsestasjons-, skolehelse- og jordmortj. 10 314  10 701  10 701  10 701  10 701  
Frivilligsentraler (ford. etter krit. fra 2021) 829       1 281    -           -           -           
Tilsk. til økt lærertetthet på 1.-10. trinn 9 551    -           -           -           
Sum 39 639  50 914  40 081  40 081  40 081  
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fordeles med lik sats per innbygger, mens 60 % blir fordelt med lik sats per 
sammenslåing. Sandefjord får 7,6 mill. kr av tilskuddet i 2020. 
 
"Skjønnstilskudd": Deler av tilskuddet fordeles via statsbudsjettet og deler fordeles 
gjennom året av Fylkesmannen. I 2020 tildeles Sandefjord 5,1 mill. kr via 
statsbudsjettet. 
 
"Realvekst i frie inntekter, demografi": Basert på Statistisk sentralbyrås befolknings-
fremskrivninger har KS laget en modell som anslår hvordan endringer i befolkningens 
størrelse og alderssammensetning påvirker kommunenes utgifter til tjenesteområdene 
som inngår i rammetilskuddets utgiftsutjevning. Økonomiplanen bygger på en 
forutsetning om at kommunene via realveksten i de frie inntektene også får dekket 
merkostnadene som følger av demografisk vekst for 2021-2023. 
 
I det samlede rammetilskuddet for 2020 er det, som tidligere år, gjort en rekke korriger-
inger på grunn av endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, regel-
endringer m.m. og innlemming av øremerket tilskudd. Endringene inngår i 
rammetilskuddet slik det er vist over. Slike endringer inngår ikke ved beregning av 
realveksten i de frie inntektene. For 2020 gjelder dette følgende: 
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Ad innlemming av tidligere øremerket tilskudd: 
- Angitte tidligere øremerkede tilskudd fordeles på kommunene etter ulike kostnads-

nøkler. Kommunalområdene for helse, sosial og omsorg samt oppvekst og kunnskap 
er kompensert for bortfall av tilskudd til psykologer, dagaktivitetstilbud, etablering 
og tilpasning av egen bolig og leirskoleopplæring. 

 
Ad helårseffekt av korreksjoner fra 2019:  
- Angitte helårseffekter er hensyntatt i budsjettrammen for oppvekst og kunnskap.  
 

Endringer i oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivåer, regelendringer,
innlemming av øremerkede tilskudd m.m. Fordelt etter:

(Beløp i hele 1.000 kr) 2020-kr
Fordelt etter delkostnadsnøkler (ev. særskilt fordeling) Landet Sfj.

Innlemming av tidligere øremerket tilskudd:
Tilsk. til gang- og sykkelveier 48 607      574      
Tilsk. til rekruttering av psykologer 211 600    2 424   
Tilsk. til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 369 144    4 518   
Tilsk. til habilitering og rehabilitering 87 000      997      
Tilsk. til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 6 340        84        
Tilsk. til etablering og tilpasning av egen bolig (kommunereformen) 496 503    6 540   
Tilsk. til leirskoleopplæring 56 066      652      

Helårseffekt av korreksjoner fra 2019:
Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kr per md fra 1. august 2019 -82 892     -914     
Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt, 
fra 1. august 2019 57 783      637      

Nye korreksjoner fra 2020:
Statlige og private skoler, økning i elevtall -171 135   -1 990  
O.f. av skatteoppkrevingen til Skatteetaten -644 400   -7 161  
SFO, inntektsgradert foreldrebetaling i 1.-2. trinn (delårseff.) 58 200      677      
SFO, gratis til barn med særskilte behov 5.-7. trinn (delårseff.) 21 000      244      
Ny gj.føringsløsning for prøver og eksamener -1 290       -15       
O.f. av myndighet etter naturmangfoldloven (kommunereformen) 2 500        28        
O.f. av myndighet etter forurensningsloven (kommunereformen) 1 700        19        
O.f. av oppgaver på landbruksområdet (kommunereformen) 10 400      79        
O.f. av førstelinje for sosial tj. til NAV (Bergen og Oslo) -7 500       -99       

Korreksjoner i 2020 med særskilt fordeling:
Innlemming av tilsk. til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.-10. tr. 1 316 832 9 551   
Nye frivilligsentraler -                281      
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste -                68        
Forsøk med ny oppgave og ansvarsfordeling i barnevernet -22 352     -           
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten -33 204     -           
A.C. Møller skole (Trondheim kommune) 2 308        -           

Avrundinger -                -           
Sum 1 783 210 17 194 
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Ad nye korreksjoner fra 2020: 
- Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet 

til kommunene med 171,1 mill. kroner i 2020. Sandefjords andel av trekket utgjør 
2,0 mill. kr. Isolert sett påvirker ikke reduksjonen i rammetilskuddet budsjettrammen 
for kommunalområdet oppvekst og kunnskap. Kommunalområdets ramme vil 
normalt bli justert som resultat av endringer i elevtall registrert i egen kommune.  

- Regjeringen har foreslått å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til 
Skatteetaten fra 1. juni 2020. Kommunenes utgifter til skatteoppkreving er anslått til 
1104,7 mill. kr årlig. Effekten av dette er 644,4 mill. kr i 2020. Rammetilskuddet 
reduseres tilsvarende. Sandefjords trekk i rammetilskuddet utgjør 7,2 mill. kr i 2020 
og om lag 13,1 mill. kr fra 2021. Tidligere budsjetterte utgifter til skatteoppkreveren 
trekkes ut av sentraladministrasjonens budsjettramme med 5,9 mill. kr i 2020 og 10,0 
mill. kr fra 2021. 

- SFO: Kommunen mottar 0,7 mill. kr som kompensasjon for bortfall at inntekter til 
SFO når inntektsgradert foreldrebetaling i 1.-2. trinn innføres fra 1. august 2020. 
Helårseffekten utgjør om lag 1,5 mill. kr. Budsjettrammen for oppvekst og kunnskap 
er kompensert tilsvarende. Kommunen mottar også 0,2 mill. kr fordi det innføres 
gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn fra 1. august 2020. 
Helårseffekten for Sandefjord utgjør om lag 0,6 mill. kr. Budsjettrammen for 
oppvekst og kunnskap er kompensert med halve beløpet ettersom kommunen 
allerede har etablert halv pris for denne gruppen. 

 
Ad korreksjoner i 2020 med særskilt fordeling: 
- Innlemming av tilskudd til økt lærertetthet er omtalt under rammetilskuddets "Saker 

med særskilt fordeling". 
- I kommunens tilskudd til frivilligsentraler gis det fra 2020 tilskudd også knyttet til 

frivilligsentralen i Stokke. Dette er hensyntatt i budsjettrammen for kultur, idrett og 
fritid. 

- Samlet tilskudd til helsestasjon- og skolehelsetjenesten beregnes årlig etter tallet på 
innbyggere 0-19 år, med et minstenivå på 100.000 kr per kommune. Slike endringer 
blir ikke hensyntatt i budsjettrammen for helse, sosial og omsorg. 
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I tabellen nedenfor forklares endringene i kommunens rammetilskudd fra 2020 til 2023: 
 

 

 Andre generelle driftsinntekter 
Som hovedregel vil generelle driftsinntekter utover rammetilskuddet og skatteinntektene 
inngå i budsjettrammene til kommunalområdene. Kommunen mottar imidlertid ulike 
tilskudd som skal kompensere utgifter til renter og avdrag. I budsjettet er disse holdt 
utenfor kommunalområdenes budsjettrammer. Dette gjelder: 
 
- Investeringstilskudd til skolebygg og svømmeanlegg som betår av 2 kompensasjons-

ordninger. Begge har en nasjonal ramme på 15 mrd. kr for periodene 2002-09 og 
2009-16 som grunnlag for tilskudd til renter. 

- Investeringstilskudd til kirkebygg. Tilsagnsrammer fastsettes årlig i statsbudsjettet. 
- Investeringstilskudd til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter er kompensasjon for 

utgifter til renter og avdrag knyttet til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter som 
fikk oppstartingstilskudd under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og 
Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999–2004. 

 
Opprinnelig grunnlag for tilskudd og restgrunnlag ved inngang og utgang av kommende 
økonomiplan periode er som følger:  
 

Rammetilskudd - endring fra 2020 til 2023
(beløp i mill. 2020-kr)

Budsjett 2020 1790,6
Realvekst i frie inntekter, demografi 29,4
WANG Ung, trekk pga. økt antall elever i private skoler -4,9
Tilskudd til frivilligsentraler innlemmes i innb.tilsk. 1,1
Innl. av tilsk. til økt lærertetthet 1.-10. trinn (fordeles etter krit. fra 2021) 5,9
O.f. av skatteoppkrevingen til Skatteetaten (helårseffekt) -5,5
SFO, inntektsgradert foreldrebetaling i 1.-2. trinn (helårseff.) 1,0
SFO, gratis til barn med særskilte behov 5.-7. trinn (helårseffekt) 0,3
Finansiering av komp. til kommuner for red. innt. fra eiendomsskatt -0,8
Avrundinger 0,1
Budsjett 2021 1817,2
Realvekst i frie inntekter, demografi 19,2
WANG Ung, trekk pga. økt antall elever i private skoler -4,9
Finansiering av komp. til kommuner for red. innt. fra eiendomsskatt -0,9
Avrundinger 0,1
Budsjett 2022 1830,7
Realvekst i frie inntekter, demografi 17,4
WANG Ung, trekk pga. økt antall elever i private skoler -5,0
Finansiering av komp. til kommuner for red. innt. fra eiendomsskatt -0,8
Budsjett 2023 1842,3
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Grunnlag for kompensasjon

Tilskudds- Restgrunnlag

(Beløp i mill. kr) periode gr.lag 01.01.2020 31.12.2023

Skolebygg og svømmeanlegg 2002-2038 203,8 132,4 74,8

Kirkebygg 2008-2027 8,7 5,8 3,3

Omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter 1998-2035 221,3 101,2 67,5

Sum 433,8 239,3 145,7  
 

Budsjettert tilskudd for 2020-23 er som følger: 
 

Tilskudd til kompensasjon for renter og avdrag

(Beløp i 1.000 2020-kr) 2020 2021 2022 2023

Skolebygg og svømmeanlegg (kun renter) 2 953    2 619    1 961    1 676    

Kirkebygg (kun renter) 106       93          70          59          

Omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter 10 284  9 930    9 383    9 072    

Sum 13 343  12 642  11 414  10 807   
 

FINANS OG DISPONERINGER 
Kraftfondet, kommunens likviditet og kommunens lån forvaltes i henhold til kommunens 
reglement for finansforvaltning (KST-sak 144/17). Parallelt med forslaget til økonomiplan 
fremmer rådmannen forslag om at kraftfondets hovedstol skal holdes nominelt uendret med 
virkning fra 2020. Gjeldende reglement legger til grunn at hovedstolen årlig tilføres deler av 
fondets avkastning slik at hovedstolens realverdi holdes uendret.  
 
Budsjetterte finansinntekter og -utgifter tar utgangspunkt i forutsetningene om nivået på frem-
tidige pengemarkedsrenter. Forutsatte rentesatser i økonomiplanen er som følger: 
 
Finansinntekter og -utgifter: rentesatser 2020 2021 2022 2023
Pengemarkedsrente (3 md. NIBOR) 1,75 % 1,75 % 1,50 % 1,50 %
Renter for:
   Kommunens likviditet 2,15 % 2,15 % 1,90 % 1,90 %
   Kraftfondet (veid snitt for rentepapirer og aksjer) 2,75 % 2,75 % 2,50 % 2,50 %
   Husbanken 2,30 % 2,30 % 2,05 % 2,05 %
    Sertifikatlån 2,00 % 2,00 % 1,75 % 1,75 %  
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91  RENTEINNTEKTER (ekskl. formidlingslån) 
Tabellen nedenfor viser forutsatte renteinntekter i 2020-2023: 
 
Renteinntekter         (faste, hele 1.000 kr) 2020 2021 2022 2023
   Kommunens likviditet før fondsbruk 21 792 19 375 15 474 14 010
   Rentetap pga. fondsbruk til investeringer -125 35 -1 162 -3 325
   Rentetap pga. periodiserte inv. tilsk. -1 139 -4 042 -2 670
Avkastning på kommunens likviditet 20 528 15 368 11 642 10 685
Avkastning på kraftfondet 33 214 32 611 29 065 28 489
Renter av fond som avsettes fond 489 608 752 1 103
Andre renteinntekter 230 118 0 0
Renteinntekter 54 461 48 705 41 459 40 277  

 

Avkastning på kommunens likviditet 

Kommunens likviditet har store kortsiktige svingninger. Likviditeten er plassert som 
innskudd i kommunens hovedbankforbindelse SpareBank1 Buskerud Vestfold og, 
avhengig av markedet, som innskudd i andre norske banker, pengemarkedsfond som 
investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av den norske staten, statsforetak, norske 
kommuner og fylkeskommuner, norske banker og bankinnskudd i norske banker. 

Avkastning på kraftfondet 

Avkastningen på kraftfondet forutsetter en aksjeandel på 20 % og 80 % plassert i 
rentebærende papirer. Vektet avkastning på kraftfondet budsjetteres med en 
risikopremie på 1,0 %-enheter over forutsatt pengemarkedsrente. 
 
Fra 2017 til 2019 er det satt av midler til å opprettholde kraftfondets realverdi ved at 
fondet har blitt tilført en prosentvis andel som har svart til gjennomsnittlig årsvekst i 
konsumprisindeksen, begrenset oppad til kraftfondets avkastning. For å kunne legge 
frem et budsjett i balanse med et så omfattende investeringsbudsjett og utfordrende 
driftsbudsjett, har rådmannen forutsatt at det foreløpig ikke lenger settes av midler for å 
opprettholde fondets realverdi. 

Renter av fond som avsettes fond 

Enkelte fond tilføres renter. Avsetningen føres på seksjon 95 Netto avsetninger. 

Mottatte renter av utlån 

Det er budsjettert med renter på forskutteringer vedr. spillemidler og moms fra lag og 
foreninger med 230.000 kr i 2020 og 118.000 kr for 2021. 

92  UTBYTTE 
Det er budsjettert med årlig utbytte på 20 mill. kr fra Sandefjord Bredbånd AS. I 2020, 
som er første året for selskapet som et AS, vil ikke dette komme som et utbytte, men 
som en kapitaloverføring. Budsjettmessig er det imidlertid foreløpig lagt inn som et 
utbytte. 
 
Det er i tillegg forutsatt 2 mill. kr i årlig utbytte fra Sandefjord Lufthavn AS og 300.000 
kr fra Gigafib AS.  
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93  NETTO LÅNERENTER 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over kommunens samlede utgifter til renter i 
økonomiplanperioden: 
 
Renteutgifter           (faste, hele 1.000 kr) 2020 2021 2022 2023
Renter på lån til investeringer

Renteutgifter løpende lån 23 059 21 424 17 567 16 144
Renteutgifter planlagte låneopptak 2 080 6 349 9 131 11 900

Sum renteutgifter egne lån 25 139 27 773 26 698 28 044
Renter på formidlingslån

Kommunens renteutgifter 8 986 9 603 9 506 9 799
Mottatte renter fra publikum -8 572 -9 229 -9 278 -9 599

Netto renteutgifter formidlingslån 414 374 228 200
Netto renteutgifter for kommunen 25 553 28 147 26 926 28 244

 

Renter på lån til ordinære investeringer 

Kommunen har lån i KLP Kommunekreditt, Kommunalbanken og i sertifikatmarkedet. 
Lånene i KLP Kommunekreditt og Kommunalbanken er serielån. To av lånene i 
Kommunalbanken har fastrente til hhv. 2020 og 2022. Renten på øvrige serielån er 
knyttet til 3 md. NIBOR med et tillegg på 0,6 prosentenheter. 
 
Ved utgangen av 2019 er samlet gjeld på 1.076,2 mill. kr, hvorav 580,6 mill. kr er 
knyttet til selvkostområdene, mens 495,6 mill. kr er knyttet til «ordinære» investeringer. 
 
For økonomiplanperioden er det nominelt budsjettert med nye lån på 208 mill. kr i 
2020, 242 mill. kr i 2021 og 229 mill. kr 2022 og 185 mill. kr i 2023.  

Renter på formidlingslån 

Budsjetterte renter på formidlingslån (etableringslån og startlån) fremgår av tabellen 
over.  
 
I 2003 ble tidligere etableringslån i Husbanken erstattet av startlån. Kommunens 
budsjetterte opptak av nye lån i Husbanken tar utgangspunkt i forventet etterspørsel fra 
kommunens innbyggere. Budsjettert låneramme for startlån er 50 mill. kr per år i 2020-
2023.  

 
Renteberegningene forutsetter at det til enhver tid står 30 mill. kr som ikke utlånte 
husbankmidler på kommunens konto, og at 5 mill. kr til enhver tid står på kommunens 
konto til ekstraordinære innbetalinger fra kommunens låntakere. Resultatet av dette blir 
at kommunen mottar mindre renteinntekter fra kommunens låntakere enn den betaler til 
Husbanken, samtidig som den får økt renteinntekter fra kommunens likviditet. 
Kommunens rente på utlån ligger 0,25 % -enheter over Husbankens rente. Kommunens 
margin skal kompensere for kommunens administrative kostnader. Konsekvensen av 
dette fremkommer i linjen for netto renteutgifter på formidlingslån i tabellen over. 

94  AVDRAG 
Tabellen nedenfor viser driftsbudsjettets avdrag på lån til investeringer (avdrag på 
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formidlingslån føres i investeringsbudsjettet som en del av Diverse kapitalformål) 
uttrykt i fast og nominell (løpende) kroneverdi: 
 
Avdragsutgifter     (hele 1.000. kr) 2020 2021 2022 2023
Ordinære avdrag på lån i faste kr 53 245      60 186      68 714      75 062      
Ordinære avdrag på lån i nominelle kr 53 245      61 390      71 490      79 656       
 
Det henvises for øvrig til bilag 3, som viser utviklingen av kommunens lånegjeld. 

95 NETTO DISPONERINGER 
Tabellen nedenfor viser budsjetterte avsetninger i økonomiplanen: 
 
Netto avsetninger        (faste, hele 1.000 kr) 2020 2021 2022 2023
Avs. renter til fond 489 608 752 1 103
Bruk av disposisjonsfondet -54 560 -21 202 -54 876 -53 435
Netto avsetninger -54 071 -20 594 -54 124 -52 332  
Avsetning av renter til fond er lik disse fondenes budsjetterte renteinntekter under 
seksjon 91 Renteinntekter. 
 
Bruk av disposisjonsfondet gjelder finansiering av investeringene. Frem til 2019 har 
kommunene kunnet bruke disposisjonsfond (ubundet driftsfond) i investerings-
regnskapet. Fra 2020 trer nye forskrifter i kraft, og disse forhindrer inntektsføring av 
driftsfond i investeringsregnskap. For å få benyttet disse fondene til investeringer må 
inntektsføringen foretas i driftsregnskapet og budsjettposten for overføring til 
investering økes tilsvarende. Dette blir således et av flere elementer som inngår i denne 
posten, se kommentarer til neste avsnitt.  

99 BALANSERING DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP 
Kontoplanens seksjon 99 Balansering drifts- og investeringsregnskap er av regnskaps-
teknisk art. Her føres driftsbudsjettets (og -regnskapets) bidrag til finansiering av 
investeringsbudsjettet og Årets regnskapsmessige resultat (skal ikke budsjetteres).  
 
Økonomiplanen forutsetter følgende bidrag fra driftsregnskapet til finansiering av 
investeringer: 
 

 

Bal. drifts- og inv.regnskap (faste, 1.000 kr) 2020 2021 2022 2023
O.f. til inv.budsjettet ordinært driftsbidrag 106 452 90 143 92 116 55 534
O.f. til inv.budsjettet bruk av disp.fond 54 560 21 202 54 876 53 435
Årets regnskapsmessige resultat 0 0 0 0
Balansering av drifts- og inv.regnskapet 161 012 111 345 146 992 108 969  

 
Budsjettert overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet inngår i Overføring til inve-
stering i Bevilgningsoversikt – drift. Det overføres også midler fra drift til investering 
fra ansvaret til Havnevesenet og under Sentraladministrasjonen (Pensjon felles). 
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SENTRALADMINISTRASJONEN (SA) 

ORGANISASJON 

Sentraladministrasjonen består av følgende seksjoner med angitt driftsbudsjett: 
 

Seksjoner           (beløp i hele 1000 kr)     Bto. utg. Nto. utg.
10 Rådmann * 8 756 2 % 8 756 4 %
11 Ass. rådmann 63 105 11 % 56 398 23 %
12 Økonomi 144 575 25 % 36 094 15 %
13 Organisasjon og HR 43 719 8 % 38 201 16 %
14 Digitalisering og nye løsninger 41 392 7 % 40 797 17 %
19 Pensjon (felles) 267 624 47 % 63 587 26 %
Sum 569 171 100 % 243 833 100 %  

* Tallene inkluderer også kommuneadvokaten og avsetning til forventet lønnsjustering for SA 
 

 
 

Regnskapsmessig håndteres pensjon (felles) som egen seksjon, mens den ansvarsmessig ligger 
under økonomiseksjonen. 

KOMMUNALOMRÅDETS BUDSJETTRAMME I ØKONOMIPLANEN 2020-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tabellen nedenfor viser netto budsjettrammer og endringer i økonomiplanperioden.  
SENTRALADMINISTRASJONEN

(Beløp i 2020-23 er i 1 000 2020-kr, netto) 2019 2020 2021 2022 2023
Budsjett 2019  (i 2019 kr) 233 320 233 320 233 320 233 320 233 320
Konsekvensjustert for 2020 17 405 17 405 17 405 17 405
Konsekvensjustert for 2021-23 22 200 19 527 36 054
Sum konsekvensjustert budsjett 250 725 272 925 270 252 286 779
Innsparinger (spesifisert) -1 000 -300
Innsparinger (uspesifisert) -2 100 -2 800 -3 100
Endr. i driftstiltak (ekskl. innsparinger) -5 892 -10 013 -10 013 -10 013
Driftskonsekvens av investeringer
Netto ramme i økonomiplanen 243 833 260 812 257 139 273 666
Betalingssatser knyttet til kommunalområdet er vist i bilag 5 Betalingssatser. 
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Kommentarer til konsekvensjustert budsjett 
Bevilgningene knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået fra 2019 til 2020-2023 er vist i 
linjen "Sum konsekvensjustert budsjett". Endringene i det konsekvensjusterte budsjettet for 
2020, utover lønns- og prisveksten, forklares i hovedsak av at: 
 
- overføringer/utbytte (inntekt) fra Sandefjord Bredbånd med 14 mill. kr i 2019 er flyttet fra 

sentraladministrasjonen til generelle driftsinntekter og finans fra 2020. 
- pensjonskostnadene (felles) reduseres med 16 mill. kr fra 79,6 mill. kr i 2019 til 63,6 mill. 

kr i 2020 (egenkapitaltilskudd til Sandefjord kommunale Pensjonskasse øker med 0,4 mill. 
kr fra 9,8 mill. kr til 10,2 mill. kr og øvrige pensjonskostnader reduseres med 16,4 mill. kr). 

-  næringsseksjonen er flyttet fra Næringsutvikling og eiendomsforvaltning til 
sentraladministrasjonen med 4,5 mill. kr fra og med 2020. 

-   offentlig tjenestepensjon til lærlinger er lagt inn fra og med 2020 med 1 mill. kr. 
-   4 mill. kr av reformstøtten ble i 2019 omdisponert for å bidra til finansieringen av en IKT-

plan for å ta igjen etterslep og oppjustere standard. Denne medfører at kostnadene på IKT 
øker med 4 mill. kr fra og med 2020 da dette var en engangssum. 

 
Endringene fra 2020 til 2021-23 består av:  
Beløp i 1000 kr 2021 2022 2023
Gjennomføring av valg i 2021 og 2023 2 145 -44 2 257
Kommuneplanmidler -531 -1 061 -1 061
Kursmidler kontrollutvalget kun hvert 4. år -71 -71 -71
Næringsutv. (prosjekter nominell bevilgning videreført) -12 -12 -12
Kjøp av Ipad/PC til kommunestyret 489
Oppgradering av økonomisystemer 400
Prosjekt digitalisering lønns- og personalmapper -668 -668 -668
Kjøp av kontormaskiner  på økonomi hvert 4. år -220 -220 -220
IKT plan og prosjekter 772 -2 997 -2 997
Kjøp av kopimaskiner kopisenter hvert 4. år -305 -305 -305
Pensjonskostnader 21 090 24 505 38 642
Sum endringer konsekvensjustert budsjett 22 200 19 527 36 054

 
 
Innsparing/effektivisering:
Innsparinger    (beløp i 1000 kr) 2020 2021 2022 2023
Spesifisert i økonomiplanen 2020-23
Delårseffekt stabsstilling rådmann -330
Konsulentmidler -100
Delårseffekt stilling økonomi -270
Organisasjon og HR midler -300 -300
Sum spes. innsp. i øk.planen 2020-23 -1 000 0 -300 0
Uspesifiserte innsparinger -2 100 -2 800 -3 100
Sum innsparinger -1 000 -2 100 -3 100 -3 100   
 
Endringer i driftstiltak: 

2020 2021 2022 2023
Virksomhetsoverdragelse skatteoppkrever -5 892 -10 013 -10 013 -10 013
Sum endringer driftstiltak -5 892 -10 013 -10 013 -10 013   
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KOMMENTARER PER SEKSJON 

10  RÅDMANN 

Overordnet målsetting/formål 
Ansvarsområdet dekker rådmannen og diverse administrative oppgaver som er tillagt 
rådmannen.  
 
Hovedkostnadssted    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
1010 Rådmannen, felles 5 482 63 % 5 482 63 %
1020 Kommuneadvokaten, felles 3 274 37 % 3 274 37 %
Sum seksjon 8 756 100 % 8 756 100 %  

1010 Rådmannen, felles 
Foruten lønnsmidler til rådmann, midler til rådmannens disposisjon, dekkes også midler 
til forventet lønnsjustering i sentraladministrasjonen.  
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Rådmannen, felles 2 476 2 476
Til rådmannens disposisjon 350 350
Reservert tilleggsbevilgninger 2 656 2 656
Sum hovedkostnadssted 5 482 5 482  
 
Uspesifiserte innsparinger knyttet til sentraladministrasjonen er budsjettert samlet 
innunder området med 2,1 mill. kr i 2021, 2,8 mill. kr i 2022 og 3,1 mill. kr i 2023. 

1020  Kommuneadvokaten, felles 
Hovedkostnadsstedet inneholder midler til kommuneadvokatens kontor. Kommune-
advokatens hovedoppgave er utredning av juridiske spørsmål, veiledning og strategisk 
rådgivning til kommunens enheter og folkevalgte organer, forberede saker til folkevalgt 
behandling, samt føre saker for fylkesnemnda og domstolene. Kommuneadvokaten yter 
etter nærmere avtale bistand til kommunens hel-/deleide foretak og selskaper. 
Kommuneadvokatens kontor ivaretar også arbeid knyttet til barnevernet.  
 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Kommuneadvokaten, felles 3 274 3 274
Sum hovedkostnadssted 3 274 3 274  

11  ASSISTERENDE RÅDMANN  

Overordnet målsetting/formål 
Assisterende rådmann har bl.a. ansvar for å utarbeide overordnede planer. Dette gjøres 
ved utarbeidelse av kommuneplan hvor de overordnede og langsiktige mål for lokal 
samfunnsutvikling fastsettes. I overordnet planarbeid inngår også eksempelvis plan for 
folkehelse, samfunnssikkerhet og beredskap, gjennomføring av møter i Felles Forum og 
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SLT med funksjon bl.a i Politirådet.. En sentral funksjon hos ass. rådmann er å etablere 
et helhetlig system for oppfølging av mål- og resultatstyring i og på tvers av 
kommunalområdene. Området har også ansvar for gjennomføring av ulike 
undersøkelser bl.a. innen levekår, ungdata og lokaldemokrati. 
 
Til området ligger også å ivareta sekretariats- og saksbehandlingsfunksjoner for 
politiske organer, andre administrative oppgaver tillagt rådmannen, samt budsjett-
ansvaret for utgifter til revisjon og kontrollutvalget. I tillegg har ass. rådmann 
koordineringsansvar for overordnet strategisk planlegging, beredskap, internkontroll og 
virksomhetsstyring.  

Området omfatter 
I tillegg til funksjoner knyttet direkte til ass. rådmann er området i tillegg delt i fire 
seksjoner. Området omfatter assisterende rådmann, politisk sekretariat, innkjøpsseksjon 
inkl. VOIS, strategi og samfunn og dokumentsenter. Næringsliv er tallmessig plassert 
under ass. rådmann i påvente av endring i organisasjonsstrukturen.  
 
Hovedkostnadssted    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
1110 Ass. rådmann, felles 5 539 9 % 5 539 10 %
1124 Politisk sekretariat 17 310 27 % 17 310 31 %
1150 Innkjøpsseksjonen og VOIS 6 603 10 % 3 316 6 %
1170 Strategi og samfunn 7 699 12 % 7 699 14 %
1180 Dokumentsenter 18 482 29 % 18 048 32 %
1190 Næringsliv 7 472 12 % 4 486 8 %
Sum seksjon 63 105 100 % 56 398 100 %  

Generelt 
Området for ass. rådmann er i betydelig grad rettet mot overordnede og strategiske 
funksjoner innen planlegging samt tverrsektorielle oppgaver og fellesfunksjoner som 
utføres i seksjonene for politisk sekretariat, dokumentsenteret og strategi og samfunn.  

1110 Ass. rådmann, felles 
Hovedkostnadsstedet dekker utgifter knyttet til assisterende rådmann og kostnader til 
forvaltnings- og regnskapsrevisjon.  
 

Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Ass. rådmann, felles 3 039 3 039
Revisjon 2 500 2 500
Sum hovedkostnadssted 5 539 5 539  

1124 Politisk sekretariat  
Politisk sekretariat skal tilrettelegge for arbeidet i de folkevalgte styrings-
organer/herunder folkevalgte møter og for den politiske ledelsen i kommunen. Bidra til 
gode prosesser innenfor dette området og koordinere samarbeidet mellom administra-
sjonen og de folkevalgtes arbeid. Politisk sekretariat skal ivareta de folkevalgtes 
arbeidsbetingelser og til enhver tid gjeldende godtgjørelser. Seksjonen skal fremme en 
digitalisert hverdag for saksbehandling på folkevalgt nivå. 
 
Seksjon politisk sekretariat skal som hovedansvarsområde ivareta våre folkevalgte, 
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ordfører og rådmann i deres daglige virke, og etablere gode og smidige skjæringspunkter 
mellom kommunens øvrige administrasjon og våre folkevalgte  
 
Foruten lønnsmidler til det politiske sekretariat, godtgjørelser til ordfører og 
varaordfører, kostnader knyttet til sekretariat for kontrollutvalg, dekker hovedkostnads-
stedet utgifter til politiske utvalg inkl. hovedutvalgene med underutvalg samt støtte til 
de politiske partiene. Hovedkostnadsstedet inneholder også midler til å dekke kostnader 
med gjennomføring av kommune- og stortingsvalg, årlige utgifter til kurs for 
valgsekretariatet og en fast godtgjørelse til valgsekretær. I tillegg ligger også midler til 
å lede TV-aksjonen og midler til å dekke et fast tilskudd til TV-aksjonen. 
  
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Adm. politisk sekretariat 2 896 2 896
Tv-aksjonen 174 174
Kommunestyret 4 668 4 668
Frikjøpsordningen 268 268
Til ordførerens disposisjon 38 38
Formannskapet 1 898 1 898
Administrasjonsutvalget 384 384
Andre råd og utvalg 654 654
OK politisk utvalg 997 997
HSO politisk utvalg 997 997
KFBS politisk utvalg 1 008 1 008
MP politisk utvalg 2 134 2 134
Kontrollutvalget 659 659
Støtte til politiske partier 425 425
Kommune- og stortingsvalg 110 110
Sum hovedkostnadssted 17 310 17 310  

1150  Innkjøpsseksjonen og VOIS 
Innkjøpsseksjonen har bl.a. ansvaret for e-handel og for å inngå innkjøpsavtaler innenfor 
lov om offentlige anskaffelser. 
 
Sandefjord har siden 01.06.02 hatt ansvaret for driften av sekretariatsfunksjonen for 
Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). VOIS ble etablert i 01.01.96 og er et 
formalisert samarbeid som har alle kommuner i Vestfold som medlemmer samt at 
Høgskolen i Sørøst Norge og Fylkesmannen i Vestfold er avtalemedlemmer. VOIS er 
organisert som et vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens § 20-2, der 
Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS sitt sekretariat er samlokalisert med 
Sandefjord kommunes innkjøpsseksjon og har 3 årsverk til å utføre sekretariatets 
oppgaver. VOIS har et rådgivende styre som består av rådmennene fra alle kommunene. 
Sekretariatets utgifter finansieres ved overføringer fra medlemmene i samarbeidet (inkl. 
Sandefjord) samt gjennom samkjøpsproveny. 
 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Innkjøpsseksjonen 3 316 3 316
Innkjøpssamarbeidet i Vestfold (VOIS) 3 287 0
Sum hovedkostnadssted 6 603 3 316  
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1170  Strategi og samfunn 
Strategi og samfunn har ansvar for å sikre utviklingen av et helhetlig plan og 
styringssystem i kommunen. Noe som innebærer koordinering av det overordnede 
strategiske arbeidet innenfor plan- og analysearbeid, herunder å etablere system 
innenfor overordnet styring og kontroll, samfunnssikkerhet og beredskap, intern-
kontroll, sikkerhetskultur og kvalitetsstyring, porteføljestyring og folkehelse. Seksjonen 
skal jobbe tett med de ulike kommunalområdene.  
 
Hovedkostnadsstedet inneholder lønns- og prosjektmidler til internkontroll, 
kommuneplan, samt diverse tiltak/prosjekter hvor assisterende rådmann har det 
praktiske oppfølgingsansvaret.  
 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Adm. Strategi og samfunn 5 805 5 805
Internkontroll 215 215
Folkehelse 989 989
Samfunnssikkerhet og beredskap 690 690
Sum hovedkostnadssted 7 699 7 699  

1180  Dokumentsenter 
Dokumentsenteret ivaretar Sandefjords sentraliserte dokumentforvaltning. Gjennom et 
felles postmottak for kommunen blir all post sortert, arkivvurdert, skannet og registrert 
i Sandefjords sak- og arkivløsning Websak Fokus - for deretter å bli elektronisk fordelt 
til enheter og saksbehandlere. Alle arkivfaglige oppgaver løses av profesjonelle 
dokumentforvaltere. Det er en betydelig satsning på arkiv gjennom etableringen av et 
sentralt dokumentsenter for kommunen, medlemskap i et interkommunalt arkiv-
samarbeid og fokus på digitalisering. Nye fagsystemer innføres, stadig flere tjenester 
skal være tilgjengelig døgnet rundt, og arkiveringen på papir skal erstattes med digitale 
varianter. Dokumentsenteret er blitt en viktig bidragsyter i deling av erfaringer og 
kompetanse til andre kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører 
sammenslåingsprosesser. Kommunens kostnader knyttet til portoutgifter er samlet i 
dokumentsenteret. 
 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Dokumentsenter 13 341 12 907
Arkivtjenesten 5 141 5 141
Sum hovedkostnadssted 18 482 18 048  

1190  Næringsliv 
Inntil endelig organisering er bestem er seksjon for næringsliv tallmessig budsjettert 
under ansvaret for assisterende rådmann. Seksjonen skal jobbe for økt 
næringsattraktivitet, aktiv omdømmebygging og salg av kommunens fortrinn, etablere 
og videreføre gode møtearenaer for ulike aktører og ta initiativ til utvikling og 
samhandling. Næringsseksjonen skal ha en lyttende og aktiv holdning til eksisterende 
og potensielt næringsliv og bidra til et godt samarbeid på regionalt nivå. 
Næringsseksjonen skal være til stede og treffe næringslivet på næringslivets aktuelle 
arenaer. Næringsseksjonens aktivitet tar utgangspunkt i vedtatt Strategisk næringsplan 
med handlingsplan. 
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Tjenestens målgruppe  
Målgruppen er næringsdrivende og potensielle næringer for etablering i kommunen.  
 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Næringsutvikling felles 4 569 3 073
Næringslivskoordinator 931 931
Sandefjord næringsforum 327 327
Start Vestfold 1 490 0
Etableringsprogrammet Start 155 155
Sum hovedkostnadssted 7 472 4 486  

12  ØKONOMI 

Overordnet målsetting 
Økonomiseksjonens overordnede målsetting er å bidra til en effektiv og forsvarlig 
økonomiforvaltning i kommunen innenfor bestemmelser gitt i lover og forskrifter. Hva 
dette konkret innebærer er nærmere beskrevet under den enkelte seksjon. 

Seksjonen omfatter 
Økonomiseksjonen omfatter økonomisjef og seksjoner for økonomisk planlegging, 
regnskap, lønn og skatteoppkrever. 
 
Hovedkostnadssted     (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
1210 Økonomi 3 549 2 % 3 549 10 %
1219 Økonomi diverse 1 019 1 % 1 019 3 %
1220 Seksjon for øk. planlegging, kontroll og analyse 3 607 2 % 3 607 10 %
1230 Regnskapsseksjonen 14 998 10 % 12 231 34 %
1231 Momskompensasjon 104 751 72 % 0 0 %
1240 Lønningsseksjonen 12 196 8 % 11 662 32 %
1250 Skatteoppkreverseksjonen 4 455 3 % 4 026 11 %
Sum seksjon 144 575 100 % 36 094 100 %

 

Generelt 

Økonomiseksjonen arbeider innenfor funksjonsområdene økonomistyring, innfordring 
og sikring av krav.  

1210  Økonomiseksjonen 
Området dekker utgifter til økonomisjef, diverse fellesutgifter og opplæringsbudsjett for 
økonomiseksjonen.  
 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Adm. økonomiseksjonen 3 304 3 304
Opplæring 245 245
Sum hovedkostnadssted 3 549 3 549  
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1219  Økonomiseksjonen diverse 
Timelister for arbeid utført en måned utgiftsføres på kommunalområdene måneden etter. 
For at det i balansen per 31.12. skal fremgå at kommunen skylder ansatte lønn knyttet 
til timelistene i desember, utgiftsføres anslått beløp for kommunen under ett på dette 
ansvarsområdet. Samme beløp tilbakeføres etter årsskiftet. Dermed vil driftsregnskapet 
vise anslått vekst i utgiftene knyttet til timelister i desember fra siste til inneværende år. 
Utgiftsført beløp til å dekke skyldig lønn ved utløpet av 2018 utgjorde 36,5 mill. kr. 
 
Virksomhetsområde  (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Endring 13. måned lønn 1 019 1 019
Sum hovedkostnadssted 1 019 1 019  

1220  Seksjon for økonomisk planlegging, kontroll og analyse 
Seksjonen har som hovedoppgave å gi gode underlag for beslutninger som har 
økonomiske konsekvenser, samt oppfølging, kontroll og analysering av kommunens 
økonomiske utvikling og de overordnede økonomiske rammebetingelsene. Seksjonen 
koordinerer og tilrettelegger rådmannens forslag til årsbudsjett, økonomiplan og 
regnskapsgjennomgangene etter 1. og 2. tertial.  
 
Virksomhetsområde  (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Seksjon for øk. planlegging, kontroll og analyse 3 607 3 607
Sum hovedkostnadssted 3 607 3 607  

1230  Regnskapsseksjonen 
Regnskapsseksjonen har det faglige ansvaret for kommunens regnskap. Dette innebærer 
at regnskapet skal føres løpende, være à jour og avlagt i samsvar med lover, forskrifter 
og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapet skal gi uttrykk for kommunens 
økonomiske stilling ved regnskapsavleggelsen. Seksjonen har også ansvar for 
utarbeidelse av årsregnskap med noter og kvartalsvis og årlig regnskapsrapportering til 
SSB. Seksjonen håndterer alle inngående og utgående fakturaer med tilhørende 
leverandørreskontro og kundereskontro samt alle utbetalinger og innbetalinger. 
Seksjonen har ansvar for sentralt fakturamottak for alle kommunens inngående fakturaer 
hvorav de fleste håndteres via elektronisk fakturabehandlingssystem. Regnskaps-
seksjonen utfører egeninkasso på ubetalte forfalte krav. Seksjonen bokfører og utbetaler 
alle felles driftsutgifter for NAV med etterfølgende fordeling mellom stat og kommune. 
Seksjonen fører også regnskap for Sandefjord kommunale Pensjonskasse, Midtåsen AS 
og diverse legater. 
 
Virksomhetsområde  (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Regnskapsseksjonen 4 293 3 844
Enhet internkontroll, rapportering, regnskapsføring og oppfølging 3 403 3 403
Enhet fakturabehandling, remittering og kasser 3 169 3 169
Enhet fakturering og innfordring 4 133 1 815
Sum hovedkostnadssted 14 998 12 231  
 
Regnskapsseksjonen utfører økonomisk internkontroll hvorav kontroll av 
merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon inngår. Merverdiavgift og 
merverdiavgiftskompensasjon rapporteres til Skatteetaten via Altinn. 
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1231  Momskompensasjon 
På dette hovedkostnadsstedet føres utgifter til kompensasjonsberettiget moms og 
refundert beløp for kommunens samlede drift. 
 
Virksomhetsområde  (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Mva. utgifter/kompensasjon drift 104 751 0
Sum hovedkostnadssted 104 751 0  

1240  Lønningsseksjonen 
Lønningsseksjonens hovedoppgave er å legge til rette for utbetaling av riktig lønn til 
rett person til rett tid. Dette innebærer datafangst, internkontroll, beregning og utbetaling 
av lønn, sykelønn og foreldrepenger samt andre godtgjørelser til arbeidstakere, folke-
valgte, pensjonister m.fl. 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, i tillegg til innsending av a-meldinger månedlig. 
 
Lønningsseksjonen har systemansvar for lønns- og HR-systemet Visma Enterprise 
HRM og forsystemet Visma Enterprise Ressursstyring som bl.a. håndterer turnus og 
timer for helsearbeidere og barnehageansatte. Det gis betydelig støtte overfor brukere 
på alle nivå - fortrinnsvis fra lønns- og personalsystemet og noe overordnet fra ressurs-
styringssystemet. Lønningsseksjonen har også prosjektledelsen på implementering av 
nye løsninger i disse systemene.  
 
Generelt gir seksjonen utstrakt opplæring, veiledning og bistand overfor ledere med 
personalansvar samt stabsmedarbeidere i kommunalområdene.  
 
Lønningsseksjonen administrerer samtlige oppgaver som er nevnt ovenfor for to 
selskap; Sandefjord kommune og Sandefjord kommunale Pensjonskasse. 
 
Hver måned utbetales ytelser til ca. 8.500 mottakere. 
 
Virksomhetsområde  (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Lønningsseksjonen 2 702 2 168
Enhet for rapportering og kontroll 5 123 5 123
Enhet for lønn og fravær 4 371 4 371
Sum hovedkostnadssted 12 196 11 662  

1250  Skatteoppkreverseksjonen 
Skatteoppkreverseksjonens arbeidsoppgaver er delt inn i tre områder: Innkreving av 
utliknet og egendeklarert skatt, kontroll av arbeidsgivere og informasjon overfor de 
samme, 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 annet regelverk. 
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Virksomhetsområde (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Skatteoppkreverseksjonen 426 -3
Skatteregnskap og personlig skatt 1 775 1 775
Kontroll og upersonlig skatt 2 254 2 254
Sum hovedkostnadssted 4 455 4 026  
 
Skatteoppkreverfunksjonen er i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 foreslått 
overført til staten fra og med 1.6.2020. 

13  ORGANISASJON OG HR 

Overordnet målsetting 
Organisasjon og HR-området skal bistå kommunens politiske og administrative ledelse 
med å oppfylle kommunens hovedmålsetting ved å tiltrekke og beholde velkvalifiserte 
medarbeidere, og ved å utvikle de menneskelige ressursene som kommunen til enhver 
tid rår over. 

Området omfatter 
• Organisasjonsutvikling 
• HR-funksjon 
• Systemer 
• Nettverk/informasjon 
 
Hovedkostnadsted   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. Utg
1310 Organisasjon og HR 43 719 100 % 38 201 100 %
Sum seksjon 43 719  100 % 38 201  100 %  

Generelt 
Arbeidsområdet til Organisasjon og HR ivaretar kommunens overordnede arbeidsgiver-
funksjon. Området omhandler blant annet organisasjons- og ledelsesutvikling, 
lederopplæring, HMS systemer, nettverks- og informasjonsarbeid, personalutvikling, 
rekruttering, forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, lærlingeordning og rekruttering 
av yngre medarbeidere, samt overordnet ansvar for kjøp av bedriftshelsetjenester og 
løpende personalforvaltningsoppgaver. 
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1310 Organisasjon og HR 

Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Adm. organisasjon og HR 8 206        8 206        
Intern attføring 557           376           
Forsikring personell 1 525        1 525        
Forsikring gruppeliv 3 256        3 128        
Opplæring 1 282        1 282        
Bedriftshelsetjeneste m.m. 3 371        3 371        
Velferd 961           961           
Arbeidstaker- og arbeidsgiverorg. 12 641      11 051      
Lærlinger 11 920      8 301        
Sum hovedkostnadssted 43 719      38 201       
 
Intern attføring: Gjelder enkelte medarbeidere som av ulike årsaker ikke lenger kan 
fungere i sin opprinnelige stilling på grunn av sykdom, skade eller lyte. Intern attføring 
kan brukes som et middel for å kvalifisere vedkommende til en annen stilling. 
 
Forsikring personell og Forsikring gruppeliv inneholder budsjettmidler til kommunens 
personalforsikringer (yrkesskade- ulykke- og gruppelivsforsikring).  
 
Opplæring inneholder midler til lederopplæring, opplæring som ivaretar 
kommunalområdenes overgripende formål, tillitsvalgt- og verneombudsopplæring, 
samt ulike prosjekter innen personalområdet. 
 
Bedriftshelsetjenester m.m. består av tilskudd til bedriftshelsetjenester. Det dekker også 
utgifter til kommunens hovedverneombud og vernetjenesten (overordnet). I tillegg 
inneholder dette kostnadsstedet midler til helsefremmende tiltak, som inngår som en del 
av arbeidet med å redusere sykefraværet. Midlene skal bl.a. brukes til å stimulere ansatte 
til økt fysisk aktivitet og til et godt arbeidsmiljø, bl.a. gjennom den årlige 
Arbeidsmiljøprisen. Det gis også et årlig bidrag til kommunens bedriftsidrettslag slik at 
bedriftsidrettslaget kan øke kvaliteten i sin aktivitet bl.a. ved å engasjere kvalifiserte 
instruktører.  
 
Velferd består av midler til erkjentlighetsgaver/oppmerksomhetsgaver basert på 
retningslinjer gitt i Sandefjord kommunes personalhåndbok. I tillegg dekker 
kostnadsstedet tilskudd til kommunens bedriftsidrettslag, kunstforening og andre 
mindre velferdstiltak.  
 
Kostnadsstedet arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner dekker utgifter til kom-
munens tillitsvalgte, kontingent til KS samt OU-midler. Ansatte dekker selv om lag 1,6 
mill. kr av tilskuddet til OU.  
 
Lærlinger: Organisasjon og HR har ansvaret for den helthetlige koordineringen av 
lærlingene i kommunen. Det ligger 82 lærlinger inne i hele økonomiplanperioden. 35 
lærlinger er innenfor området til helse, sosial og omsorg. 47 lærlinger er innen andre 
deler av kommunen. Lærlinger blir tilsatt direkte i kommunalområdene, og følges opp 
og ivaretas av kommunalområdene de er tilknyttet, samt det opplæringskontoret de 
tilhører. Fylkeskommunen yter basistilskudd til lærlingordningen både for lærlinger og 
lærekandidater. 
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14  DIGITALISERING OG NYE LØSNINGER 

Overordnet målsetting  
Prosjektet digitalisering og nye løsninger skal sørge for at kommunens tjenester 
effektiviseres, forenkles og at det videreutvikles brukerrettede tjenester, god 
innbyggerdialog og fremtidsrettede løsninger.  

Seksjonen omfatter 
Digitalisering og nye løsninger omfatter prosjektleder, IKT-seksjonen, kommunikasjon 
og servicetorg.  
 
Hovedkostnadssted     (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
1410 Digitalisering og nye løsninger 1 613 4 % 1 613 4 %
1420 IKT-seksjonen 33 257 80 % 32 678 80 %
1430 Kommunikasjon 3 513 8 % 3 497 9 %
1440 Servicetorg 3 009 7 % 3 009 7 %
Sum seksjon 41 392 100 % 40 797 100 %  
 
Generelt 
Digitalisering og nye løsninger jobber primært med 3 hovedområder: IKT, informasjon 
og service til innbyggerne.  

1410  Digitalisering og nye løsninger 
Området dekker midler til prosjektleder for digitalisering og nye løsninger. 
 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Adm. digitalisering og nye løsninger 1 613 1 613
Sum hovedkostnadssted 1 613 1 613  

1420  IKT-seksjonen 
IKT-seksjonens hovedoppgave er å bidra til stabile og moderne og effektive ikt-
systemer med høy ”oppetid” (dvs. tilgjengelighet). Dette omfatter administrasjonsnettet, 
ekstra sikret nett for systemer med sensitive personopplysninger (f.eks. helse-
opplysninger) og skolenettet for lærere og elever. Seksjonen skal videre sørge for høy 
sikkerhet både på det tekniske (mht. datainnbrudd og sabotasje) og på systemer med 
sensitive data (mht. personvern). 
 
Seksjonen har en støttefunksjon for hele kommunen. Foruten å være kommunens ikt-
faglige instans, bistår seksjonen kommunens ledelse med utforming og gjennomføring 
av kommunens digitaliseringsstrategi.  
 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Adm. IKT-seksjonen 27 978 27 449
IKT prosjekter 5 279 5 229
Sum hovedkostnadssted 33 257 32 678  
 
Kommunens datautstyr omfatter et betydelig antall servere i helsenettet, administra-
sjonsnettet og skolenettet. Det satses hovedsakelig på bruk av virtuelle servere. Av 
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brukerutstyr er det i tillegg et betydelig antall stasjonære og bærbare pc-er, også tilkoblet 
mange "tynne klienter" (Citrix). Det er også tatt i bruk et betydelig antall mobile enheter 
(nettbrett og mobiltelefoner). Kommunen har et omfattende fiberbasert datanett, som i 
løpet av 2016 ble tilrettelagt for bruk i den nye storkommunen. Til nettet er det nå 
tilknyttet nærmere 150 tjenestesteder. 

1430 Kommunikasjon 
Hovedkostnadsstedet inneholder midler til internt og eksternt kommunikasjonsarbeid 
som videreutvikling av kommunens intra- og internettsider, sosiale medier, 
selvbetjeningsløsninger for innbyggerne, mediehåndtering m.m.  
 

Kopisenterets hovedoppgave er å bistå kommunens enheter med grafiske tjenester og 
trykking/kopiering av diverse dokumenter, publikasjoner og annet materiell. 
 

Kommunen har en sentralisert innkjøpsordning for kontorrekvisita, og bestilling/ut-
levering av kontorrekvisita foretas av kopisenteret.  
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Info- og opplysningstjenesten 1 935 1 935
Kopisenter 1 578 1 562
Sum hovedkostnadssted 3 513 3 497  

1440 Servicetorg 
Det er etablert servicetorg i publikumsmottaket ved rådhuset i Sandefjord og i 
biblioteket i Stokke og Andebu. Tjenesten bistår publikum med henvendelser til 
kommunen, og omfatter også sentralbord. Organisering av tjenesten er prosjektbasert 
og vil bli evaluert ultimo 2019 i forbindelse med omorganiseringsarbeidet.  
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Servicetorg 3 009 3 009
Sum hovedkostnadssted 3 009 3 009  

19  PENSJON (FELLES) 

Kommunens ansatte er enten medlem i: 
- Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) 
- Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for sykepleiere, eller i 
- Statens Pensjonskasse (SPK) for pedagogisk personale. 
 
Den del av premien som utgjør en fast andel av (de pensjonsgivende) lønnsutgiftene, 
føres på samme kostnadssteder som tilhørende lønnsutgifter. Satsene er som følger: 
 

Premie som fast andel av lønn for medlemmer i (%): 2019 2020 Endr.
Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) 11,95 12,50 0,55
Kommunale Landspensjonskasse (KLP) 12,48 13,15 0,67
Statens Pensjonskasse (SPK) * 14,00 12,90 -1,10

Herav dekker den ansatte selv ved trekk i lønn: 2,00 2,00 0,00  
 

* Beregnet gjennomsnitt for flere premieelementer som kommunen betaler til SPK. 
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Det betales arbeidsgiveravgift av alle utgifter til pensjon. 
 
Budsjettets seksjon 19 Pensjon (felles) omfatter: 
- premieelementer som ikke utgjør en fast prosentandel av løpende lønnsutgifter, 
- bruk av premiefond, 
- årets og fordelt premieavvik fra tidligere år, samt 
- diverse andre kostnader knyttet til pensjon. 
 
Disse elementene er ført på følgende hovedkostnadssteder: 
 
Hovedkostnadssted     (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
1910 Pensjonspremie til p.kasser (felles) 399 510 149 % 195 473 307 %
1915 Bruk av premiefond -30 807 -12 % -30 807 -48 %
1930 Årets premieavvik -159 720 -60 % -159 720 -251 %
1940 Fordelt premieavvik 43 308 16 % 43 308 68 %
1950 Div. kostn. knyttet til pensjon 15 333 6 % 15 333 24 %
Sum seksjon 267 624 100 % 63 587 100 %  
 

1910 Pensjonspremie til pensjonskasser (felles) 
I tillegg til premie som en andel av pensjonsgivende lønnsutgifter, betales regulerings-
premie og rentegarantipremie til både KLP og SkP, samt avtalefestet pensjon (AFP 62-
64 år) til SkP. Budsjettert reguleringspremie for 2020 utgjør 151,5 mill. kr (ekskl. 
arbeidsgiveravgift). Rentegarantipremien utgjør 2,1 mill. kr (ekskl. arbeidsgiveravgift). 
Kommunen utbetaler AFP for 62-64-åringene som er medlemmer i SkP (budsjettert med 
19,1 mill. kr ekskl. arbeidsgiveravgift). AFP for 65-66-åringene til medlemmer i SkP, 
og all AFP til medlemmer i KLP og SPK dekkes av den løpende premien (andel av 
pensjonsgivende lønn).  

1915 Bruk av premiefond 
Ny offentlig tjenestepensjon innføres med virkning fra 1. januar 2020. Det er forventet 
at dette vil redusere kravet til premiereserve i pensjonskassene. Det er budsjettmessig 
lagt til grunn at det reduserte kravet til premiereserve og eventuelle disponeringer at 
SkPs fremtidige resultater, vil gi kommunen anledning til å bruke 25 mill. kr fra 
premiefondet i SkP de kommende fire årene. 
 
Det er budsjettert med årlig bruk av premiefondet i KLP på 2,0 mill. kr ekskl. arbeids-
giveravgift. 
 
Kommunens bruk av premiefond reduserer netto innbetaling av premie fra kommune-
kassen. 
 

1930 Årets premieavvik 
1940 Fordelt premieavvik fra tidligere år 

Regnskapsføring av kommunenes utgifter til pensjon er regulert i § 3-5 i Forskrift om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv. Målet for regnskapsføring av pensjon er at det kommunale 
regnskapet skal belastes med et jevnt nivå basert på en utvikling som er mer stabil enn 
nivået på utviklingen i pensjonspremiene. Det "jevne nivået" er representert ved netto 
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pensjonskostnad som hvert år beregnes av en aktuar1. En viktig årsak til at pensjons-
premien og pensjonskostnaden blir forskjellig er at pensjonspremien tar utgangspunkt i 
de ansattes lønn på beregningstidspunktet, mens i beregningen av netto pensjonskostnad 
brukes forventet lønn på pensjoneringstidspunktet. Forskjellen mellom et "jevnt nivå" 
og den betalte pensjonspremien, kalles premieavvik. Netto pensjonskostnad frem-
kommer i regnskapet som summen av kommunens innbetalte pensjonspremier og 
premieavviket. Når innbetalt pensjonspremie et år er større enn pensjonskostnaden, 
inntektsføres differansen som årets premieavvik. Tilsvarende utgiftsføres et premie-
avvik når kostnaden er større enn utgiften. Sandefjord amortiserer premieavvik over 7 
år. Inntekts-/utgiftsførte premieavvik fra og med 2016 utgifts-/inntektsføres med 1/7 i 
hvert av de etterfølgende 7 årene som fordelt premieavvik fra tidligere år. 
 
Samlet oversikt over kommunens budsjetterte utgifter til premie, kostnader og premie-
avvik er som vist i tabellen nedenfor: 
 

Pensjonspremie, -kostnad og premieavvik (inklusiv arbeidsgiveravgift)
(beløp i nominelle kroner) 2020 2021 2022 2023

Sum innbetalt premie 483,8 468,2 475,6 484,5
Sum netto pensjonskostnad 324,1 330,4 336,9 343,6
Sum premieavvik 159,7 137,7 138,7 140,9
Sum fordelt premieavvik fra tidligere år 43,3 65,3 67,5 82,5
Netto endring i likviditet: 116,4 72,5 71,2 58,5

Akkumulerte pr.avvik inkl. aga. 31.12. (nom. kr) 291,6 364,0 435,3 493,7  
 
Ved utløpet av 2023 vil akkumulert premieavvik utgjøre om lag 494 mill. kr med 
forutsetninger som lagt til grunn i økonomiplanen. Akkumulerte premieavvik kan 
betraktes som et lån til pensjonspremier fra kommunenes likviditet, der lånerenten 
svarer til tapte renteinntekter og avdragene utgjør fremtidige utgifter til "fordelt 
premieavvik fra tidligere år".  
 
Utviklingen i pensjonspremiene og -kostnadene er beheftet med stor usikkerhet. 

1950 Diverse kostnader knyttet til pensjon 
Tabellen under viser hva hovedkostnadsstedet dekker:  
Kostnader knyttet til pensjon  (faste, hele 1.000 kr) 2020 2021 2022 2023
Overført til egenkapitalinnskudd i SkP 10 200 10 900 11 700 12 500
Overført til egenkapitalinnskudd i KLP 1 550 1 550 1 550 1 550
Tilsk. Overf. avt. og Pensjonsktr., komm. pensjon m.m. 3 583 3 589 3 595 3 595
Sum kostnader 15 333 16 039 16 845 17 645  
 
Rådmannen forventer generelt en årlig vurdering av egenkapitalsituasjonen i Sandefjord 
kommunale Pensjonskasse (SkP) basert på en redegjørelse fra styret i pensjonskassa. 
Budsjettert egenkapitaltilskudd til SkP vokser som følge av forventet vekst i 
pensjonskassens premiereserve. Egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse 
(KLP) er forutsatt å utgjøre 0,7 % av pensjonsgrunnlaget. Utgifter til egenkapital-
innskudd føres i investeringsregnskapet, jf. investeringsrammen diverse kapitalformål. 

                                                 
1 En aktuar er ekspert i forsikringstekniske beregninger. 
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Krav om egenkapitalinnskudd i pensjonskassene må forventes å påløpe årlig. Derfor 
overføres midler fra driften til finansiering av kapitalinnskuddene. 
 
For å sikre at pensjon til medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger ikke 
påvirkes når de skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor, betales tilskudd til 
Sikringsordningen. I tillegg plikter kommunen å betale tilskudd til Foreningen 
Pensjonskontoret, til tidligere ansatte med avtalte ytelser utover ordinære vilkår samt 
utgifter til aktuarenes pensjonsberegninger. 
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OPPVEKST OG KUNNSKAP (OK) 

HOVEDMÅL 

Kommunalområdet for oppvekst og kunnskap har følgende overordnede mål:   
 
Barn og unge skal sikres: 

1. Et høyere læringsutbytte individuelt og samlet 
2. Et helhetlig opplæringsløp 1 – 16 år 
3. Et solid grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring 
4. En høy grad av trivsel, glede, mestring og selvfølelse 
5. At barnehagen/skolen har en høy grad av lovetterlevelse og systematisk internkontroll 

 
Medarbeidere skal: 

1. Ha høy kompetanse 
2. Benytte evidensbaserte undervisningsmetoder 
3. Ha felles språk- og begrepsbruk 
4. Ha et samarbeid preget av åpenhet og respekt 
5. Ha like arbeids- og lønnsvilkår og en enhetlig kultur 
6. Jobbe mot felles mål 

ORGANISASJON 

Kommunalområdet for oppvekst og kunnskap har følgende seksjoner med tilhørende rammer i 
driftsbudsjettet for 2020 (beløp i hele 1 000 kroner):  
 
Seksjoner
20 Administrasjonen* 50 442 4 % 49 911 4 %
22 Skoleseksjonen 823 407 58 % 739 735 58 %
23 Barnehageseksjonen 550 132 39 % 495 629 39 %
Sum kommunalområdet 1 423 981 100 % 1 285 275 100 %

Brutto utgift Netto utgift

 
* Inkluderer budsjettmidler til forventet lønnsjustering for kommunalområdet. 
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KOMMUNALOMRÅDETS BUDSJETTRAMME I ØKONOMIPLANEN 2020-2023 

Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom det konsekvensjusterte budsjettet (inneværende års 
aktivitetsnivå videreført i kommende økonomiplanperiode) og budsjettrammen slik den 
foreligger. 
  

OPPVEKST OG KUNNSKAP
(Beløp i 2020-23 er i 1 000 2020-kr, netto) 2019 2020 2021 2022 2023

Budsjett 2019  (i 2019 kr) 1 223 839 1 223 839 1 223 839 1 223 839 1 223 839
Konsekvensjustert for 2020 64 936 64 936 64 936 64 936
Konsekvensjustert for 2021-23 10 772 10 772 10 772
Sum konsekvensjustert budsjett 1 288 775 1 299 547 1 299 547 1 299 547
Innsparinger (uspesifisert) -2 300 -4 700 -4 700
Innsparinger (spesifisert) -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
Endr. i driftstiltak (ekskl. innsparinger) -1 100 -3 700 -5 200 -5 200
Netto ramme i økonomiplanen 1 285 275 1 291 147 1 287 247 1 287 247  
Betalingssatsene er vist i bilag 5, Betalingssatser.  
 
Vedlikeholdsbudsjettet for bygningsmassen tilhørende kommunalområdet for oppvekst og kunn-
skap ligger under kommunalområdet for miljø- og plansaker. 

Kommentarer til konsekvensjustert budsjett 
Bevilgningene knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået fra 2019 til 2020-2023 er vist i linjen 
"Sum konsekvensjustert budsjett". Endringene i det konsekvensjusterte budsjettet for 2020, ut 
over lønns- og prisveksten, forklares i hovedsak av: 
 

 Konsekvens av samlet økt elevtall på barne- og ungdomstrinnet 
 Økt kommunalt tilskudd til private barnehager pga. pedagog- og bemanningsnorm 
 Tilskudd til økt lærerinnsats inn i rammetilskuddet 
 Tilskudd til leirskole inn i rammetilskuddet 
 Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. og 2. trinn fra høsten-20 
 Gratis SFO for 5.-7.trinns elever med særskilte behov fra høsten-20 
 Nye lærerbøker i forbindelse med fagfornyelsen (kun ett år og netto null) 
 Redusert pensjonssats for lærere (SPK) og økt sats for øvrige ansatte (SkP) 

Konsekvensjustert for 2021-23 består av: 

(Beløp i 2020-kr netto) 2020 2021 2022 2023
Moderasjonsordninger SFO (helårseffekt fra 2021) 1 558 1 558 1 558
Kons. av bemanningsnorm bhg. 9 214 9 214 9 214
Netto endringer 10 772 10 772 10 772  
 
Endringen i barnehagetilskuddet er knyttet til helårsvirkning av ny bemanningsnorm. 

Innsparinger 
Det er lagt inn uspesifiserte innsparingstiltak på -2,3 mill. kr i 2021 og -4,7 mill. kr fra 2022. 
 
I tillegg er det innarbeidet følgende spesifiserte innsparinger fra 2020: 
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(Beløp i 2020-kr netto) 2020 2021 2022 2023
PPT -255 -473 -473 -473
Barnetrinnet -2 045 -1 827 -1 827 -1 827
Barnehageadministrasjon -37 -37 -37 -37
Kommunale barnehager -63 -63 -63 -63
Sum innsparinger -2 400 -2 400 -2 400 -2 400  
 
Behandlingstiden på PPT har nå gått ned, og det er funnet rom for å kutte 255.000 kr fra 2020, 
økende til 473.000 fra 2021. 
 
Etter en gjennomgang av budsjettene på barnehageadministrasjonen og kommunale barnehager 
felles, kan budsjettet reduseres med til sammen 100.000 kr fra 2020. 
 
Det foretas en generell reduksjon i barneskolenes rammer på ca. 2 mill. kr. i 2020. Dette har 
bakgrunn i at lærertettheten på barnetrinnet er noe høyere enn kravet. Rektor ved den enkelte 
skole foretar sine prioriteringer innenfor tildelt ramme. 

Endringer i driftstiltak (ekskl. innsparinger)  

(Beløp i 2020-kr netto) 2020 2021 2022 2023
Wang ung - endret ramme -1 100 -3 700 -5 200 -5 200
Sum endring driftstiltak -1 100 -3 700 -5 200 -5 200  
 
Wang Ung ble etablert som ungdomsskole høsten 2019. Kommunenes rammeoverføring reduse-
res grunnet lavere elevtall i kommunes egne skoler. Budsjettet justeres i henhold til opptrappings-
planen. 

SEKSJONSVISE KOMMENTARER 

20        ADMINISTRASJON  
Administrasjonen omfatter kommunalsjef med stabsfunksjoner, pedagogisk psykologisk 
tjeneste og avsetning til forventet lønnsjustering for hele kommunalområdet. 

Målgruppe: 
Seksjonens målgruppe er skoler og barnehager i Sandefjord med foresatte, ledere og 
ansatte, samt interne samarbeidspartnere i kommunen, folkevalgte og rådmannen. 

Tjenestens innhold 
Administrasjonen skal, innenfor gjeldende organisatoriske og økonomiske rammer, 
arbeide for at kommunalområdet fungerer optimalt målt ut fra brukernes behov. Dette 
betyr å lede, tilrettelegge, koordinere, følge opp og kontrollere at målene nås, og at 
aktuelle lover og forskrifter følges.  
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Mål 
Målet er å legge til rette for kvalitetsutvikling, god informasjonsflyt, god økonomisk 
styring, pålitelige rutiner, smidig saksbehandling og et godt servicenivå for interne og 
eksterne brukere.  

Administrasjonens budsjett for 2020 

2010 - 2030  Administrasjon 

Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Kommunalsjef            1 694             1 694 1,0
Administrasjon            8 254             8 254 9,0
Myndighet/internkontroll            1 502             1 502 1,5
Tilleggsbev. (forv. lønnsjustering.)          19 013           19 013 0,0
Pedagogisk- psykologisk tjeneste          19 979           19 448 22,5
Sum hovedkostnadssted          50 442           49 911 34,0  

Kommunalsjef 
Kostnadsstedet består av kommunalsjef for oppvekst og kunnskap. 

Administrasjon 
Administrasjonen er organisert i en felles stab som utfører oppgaver for seksjonene og 
tjenestestedene. Her ligger også de uspesifiserte innsparingene som er kommentert 
ovenfor. 

Myndighet/internkontroll 
Myndighet/internkontroll har ansvar for kommunens system for kvalitetssikring og 
vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene følges. Avdelingen skal bidra 
til å sikre at skolene når de målene som er satt for kommunalområdet og den enkelte 
skole. 

Tilleggsbevilgninger 
Tilleggsbevilgningene består av beregnet lønnsvekst for kommunalområdets ansatte. 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Formål med tjenesten 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste regulert i Barnehageloven 
§ 19 om spesialpedagogisk hjelp, Opplæringsloven § 5 om spesialundervisning for barn 
i grunnskolen og § 4A-2 om spesialundervisning for voksne. Formålet med tjenesten er å 
bidra til kompetanseoppbygging og hjelp til organisering av opplæringen i skole og 
barnehage for elever med særlige behov. PPT arbeider systemrettet og individrettet. 
Veiledning til barnehage, skole og foreldrene er sentrale oppgaver. Tjenesten skal sørge 
for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.  



Driftsbudsjettet 75 Oppvekst og kunnskap 
 

  
 

Tjenestens målgruppe 
PPT har primært som målgruppe barn og elever i grunnskolen som ikke har, eller kan få, 
tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet i barnehage eller skole. Elever i voksen-
opplæringen og barn uten barnehageplass, men med spesialpedagogiske behov, hører 
også inn under tjenestens ansvarsområde.  

Tjenestens innhold 
Det ytes bistand til barnehager og skoler i form av rådgivning, veiledning og kurs, og det 
gis også tilbud om rådgivning til foresatte til førskolebarn. PPT er sakkyndig instans ved 
utsatt eller framskutt skolestart. Henvisning til PPT skjer alltid i samråd med foreldre/fo-
resatte, oftest med barnehage eller skole som henvisende instans. Foreldre/foresatte kan 
også selv kontakte PPT for veiledning og/eller henvisning.  

Mål 
1. PPT bidrar til at barn, unge og voksne i kommunen får rett hjelp til rett tid.  
2. PPT bidrar til at flere barn enn i dag får tilpasset hjelp og opplæring innen ram-

men av ordinært tilbud i barnehagen og ordinær opplæring i skolen.  
3. PPT er enhetlig og har lik saksbehandlingstid for alle henviste saker uavhengig 

av enhet/skolekrets.  
4. PPT arbeider tverrfaglig for helhetlig hjelp til barn, unge og voksne. 

22  SKOLESEKSJONEN  

Formål med tjenesten 
Formålet med opplæringen er at alle elever sikres et solid faglig grunnlag av høy kvalitet 
som gir dem forutsetninger til å fullføre og bestå videregående skole. Skolen bygger på 
prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. 

Tjenestens målgruppe 
Sandefjord kommune har 21 barneskoler og seks ungdomsskoler. Tilbudet gis til 
innbyggere i skolepliktig alder, og omfatter også skolefritidsordning (SFO), kulturskole 
og voksenopplæring. I tillegg dekkes utgifter til elever bosatt i Sandefjord som går på 
private skoler eller skoler i andre kommuner. 

Tjenestens innhold 
Virksomheten er regulert av bestemmelsene i opplæringsloven. Undervisningen i de 
enkelte fag styres av læreplaner vedtatt av Stortinget. 

Mål: 
1. 85 – 95 % av elevene skal fullføre og bestå vgs.  
2. Forbedre resultatene på nasjonale prøver på 5. og 8. og 9. trinn i en fireårs-

periode. 
3. Øke antall grunnskolepoeng på hver enkelt skole i en fireårs-periode. 
4. Gutter og jenter skal opp på samme nivå. 
5. Sikre at alle elever knekker lesekoden. 
6. Forsterke tilpasset opplæring for alle og redusere andelen elever med 

spesialundervisning. 
7. Sikre at alle elever har et godt psykososialt læringsmiljø. 
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Nøkkeltall  Enhet Sande-
fjord 

Sande-
fjord 

Kostra- 
gruppe 
13 

Vest-
fold 

Landet  
u/Oslo 

År  2017 2018 2018 2018 2018 
Netto driftsutg. grunn-
skole, i % av samlede 
netto driftsutg. 

Pro-
sent 

22,8 23,5 23,0 22,8 23,1 
 

Netto driftsutg. grunn-
skole per innbygger 6-15 
år 

Kr 98.507 105.097 103.719 105.172 112.562 

Timer til spes. underv. Pro-
sent 

10,1 9,3 7,5 8,2 7,9 

Andel elever med sær-
skilt norskopplæring 

Pro-
sent 

5,1 5,2 5,9 4,3 5,2 

Elever per kommunal 
skole 

Antall 262 263 292 277 225 

Gj.snittlig grunnskole- 
poeng 

 41,3 41,3 
 

41,9 41,7 41,7 

Lønnsutgifter grunnskole 
per elev 

Kr 87.488 93.959 88.597 93.780 96.152 

Andel lærere med uni-
versitets-/ høgskoleut-
danning, med pedago-
gisk utdanning 

Pro-
sent 

90,8 84,8 78,0 82,4 77,6 

 
Tallene viser at Sandefjord bruker flere timer til spesialundervisning enn alle gruppene vi 
sammenligner oss med. Dog har det vært en nedgang fra 2017 til 2018. Det kan også være 
verdt å merke seg at Sandefjord har den høyeste andelen lærere med universitets-/høg-
skoleutdanning. 

Skoleseksjonens budsjett for 2020 
Skoleseksjonens budsjettramme fordeler seg slik: 
 
Hovedkostnadsted   (hele 1 000 kroner)

2210 Administrasjon skoleseksjon      13 336 2 %      12 944 2 %
2220 - 2222 Barnetrinnet    521 706 63 %    471 137 64 %
2230 Ungdomstrinnet    218 236 27 %    213 193 29 %
2240 Undervisning utenfor egne skoler      25 314 3 %      19 840 3 %
2250 Sandefjord kulturskole      12 508 2 %      10 388 1 %
2260 Voksenopplæring      17 931 2 %      12 233 2 %
2270 Fønix integrering      14 376 2 %                - 0 %
Sum seksjon    823 407 100 %    739 735 100 %

Brutto utgift Netto utgift

 
 
Elevtallet i det påbegynte skoleåret 2019/20 er lagt til grunn i økonomiplanens fire år. 
Lenger ned vises tabeller med den forventede utviklingen i elevtallet basert på 
demografiske data for de som bor i kommunen i dag. Endringer i elevtallet de enkelte år 
vurderes ved regnskapsgjennomgangene etter 2. tertial, og eventuelle endringer i rammen 
for skolene håndteres normalt via avsatte midler til demografiendringer på rådmannens 
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tilleggsbevilgninger. Befolkningsframskrivinger viser at det ikke bør bli noen netto 
endring i elevtallet i 2020. Det er derfor ikke reservert midler til dette. 

2210  Administrasjon skoleseksjonen 

Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Brutto utgift Netto utgift Årsverk
Administrasjon skoleseksjonen 2 257 1 965             2,0 
IKT 10 867 10 767
Kompetanseutvikling 212 212
Sum hovedkostnadssted 13 336 12 944             2,0  
 
Den statlige satsingen på videreutdanning for lærere er videreført, og 44 lærere deltar i 
skoleåret 2019/2020.  

2220-2222  Barnetrinnet 
Hovedkostnadsstedet omfatter 21 barneskoler med skolefritidsordning, morsmål/to-
språklig fagopplæring, leirskoleundervisning ved Knattholmen kystleirskole og Aarholt-
tunet leirskole, samt svømmeopplæring. Budsjettet har følgende fordeling: 
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Brutto utgift Netto utgift Årsverk
Barnetrinnet og SFO 511 047      462 559          543,0 
Morsmål/tospråklig fagopplæring 7 306          7 306          
Svømmeopplæring 1 271          1 236          
Leirskole 2 082          36               
Sum hovedkostnadssted 521 706       471 137           543,0  
 
Av totalt 543 årsverk på barnetrinnet er 387 knyttet til undervisningspersonale, 51 til le-
delse, 89 til assistenter og de resterende 16 i all hovedsak til annet merkantilt arbeid. 
 
Skoleåret 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Antall elever totalt 4.935 4.963 4.975 4.936 4.880 

Skolefritidsordningen (SFO) 
Antall barn i SFO representerer litt over halvparten av elevene i målgruppen 
(1.440/2.800). Av disse er det ca. 900 som har hel plass. Innen det enkelte skoleår er det 
normalt at antallet reduseres gjennom året, særlig frem mot sommeren når skoleåret 
nærmer seg slutten.  
 
Kostnadene ved driften av SFO påvirkes av nivået for særskilte tiltak for barn med 
spesielle behov, da dette i de fleste tilfeller krever økt bemanning. Det finnes flere 
moderasjonsordninger knyttet til SFO-betaling. Fra høsten 2019 har det eksistert en 
ordning med søskenmoderasjon, som innebærer at man får 25 % reduksjon i prisen for 
barn nummer 2 og oppover. I tillegg fremkommer det av statsbudsjettet for 2020 at det 
fra høsten 2020 vil innføres en ordning knyttet til inntekt til foreldre med barn i 1. og 2. 
trinn som benytter seg av SFO. Konkret innebærer dette at ingen av disse skal betale mer 
enn 6 % av husstandens inntekt for SFO-plass. Sandefjord kommune har i tillegg en 
ordning som innebærer at barn på 5.-7- trinn med spesielle behov som benytter seg av 



Driftsbudsjettet 78 Oppvekst og kunnskap 
 

  
 

SFO, kun betaler halv pris. I statsbudsjettet for 2020 er det bestemt at disse plassene skal 
være gratis fra høsten 2020. 

Leirskoler 
Kommunen er ansvarlig for den pedagogiske bemanningen ved Knattholmen 
kystleirskole og Aarholt-tunet leirskole. Tilbudene har et nivå på ca. 180 grupper. Prisen 
på undervisningstilbudet fremkommer i bilag 5.  
 
I statsbudsjettet for 2020 er leirskoletilskuddet innlemmet i rammeoverføringen til 
kommunene. Elevene fra Sandefjord er på leirskole med varighet på tre overnattinger. 
Dette samsvarer med minimumskravet fra Udir. 

2230    Ungdomstrinnet 
Hovedkostnadsstedet omfatter 6 ungdomsskoler:  
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Brutto utgift Netto utgift Årsverk
Ungdomsskolene 215 746        210 703                 285,0 
Morsmål/tospråklig fagopplæring 2 490            2 490            
Sum hovedkostnadssted 218 236        213 193                 285,0  
 
Av totalt 285 årsverk på ungdomstrinnet er 217 knyttet til undervisningspersonale, 19 til 
ledelse, 38 til assistenter og de resterende 11 i all hovedsak til annet merkantilt arbeid. 
 
Skoleåret 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Antall elever totalt 2.175 2.149 2.076 2.134 2.152 

2240  Undervisning utenfor egne skoler 
Hovedkostnadsstedet omfatter kommunens kostnader til elever i skoler etter 
privatskoleloven, og elever i andre kommuner. 
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Brutto utgift Netto utgift Årsverk
Undervisning utenfor egne skoler 25 314         19 840       
Sum hovedkostnadssted 25 314         19 840       0,0  
 
Kommunen dekker spesialpedagogiske tiltak og skyssutgifter til fosterhjemsplasserte 
elever som går på skoler i andre kommuner.  
 
Tilskudd til private skolers SFO justeres i henhold til forventet prisvekst på kommunal 
tjenesteyting med 3,1 %. Satsen for hel plass blir på 3.595 kr i 2020. 

2250  Kulturskolen 
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Brutto utgift Netto utgift Årsverk
Sandefjord kulturskole 12 508         10 388                  14,5 
Sum hovedkostnadssted 12 508         10 388                  14,5  
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Sandefjord kulturskole gir opplæring i musikk, visuell kunst og teaterfag. Tilbudet retter 
seg mot elever fra 0-19 år. Det eksisterer også tilbud til voksne med spesielle behov. 
Virksomheten er delvis finansiert ved brukerbetaling etter satser som vedtas av kommu-
nestyret, se bilag 5. 
 
I tillegg til fast, ukentlig undervisning, arrangerer skolen teaterforestillinger, 
kunstutstillinger, huskonserter, talentkonserter, kurs og seminarer. Kulturskolen 
samarbeider med grunnskoler om undervisning i musikkterapi for elever med særskilte 
behov og om undervisningstilbud i skoletiden og SFO-tiden ved enkelte grunnskoler i 
kommunen.  
 
Antallet elever ved Sandefjord kulturskole forventes i 2020 å ligge på omkring 500 fordelt 
på 625 elevplasser.  

2260-2270 Sandefjord voksenopplæring  

Formål med tjenesten 
Formålet er å gi tilbud om voksenopplæring i hovedfagene på grunnskolens område og 
til voksne som har særlige behov for opplæring. 

Tjenestens målgruppe 
Brukere av tjenesten er personer over 16 år bosatt i Sandefjord som har behov for 
grunnskoleopplæring.  

Sandefjord voksenopplæring (SVO) 

Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Sandefjord voksenopplæring 32 307 12 233            22,0 
Sum virksomhet 32 307 12 233 22,0  
 
Virksomheten omfatter grunnskoleopplæring til ca. 150 voksne inkludert spesial-
undervisning. Det kjøpes også undervisningsplasser ved Signo grunn- og videregående 
skole.  
 
Kommunen plikter å tilby opplæring i norsk- og samfunnskunnskap til de som har rett 
og/eller plikt på det så snart som mulig. Det er Fønix integrering som på vegne av 
Sandefjord kommune underviser i norsk- og samfunnskunnskap. Fra 2020 har 
kommunalområdet helse, sosial og omsorg overtatt oppfølgingen av avtalen med Fønix 
fra kommunalområdet oppvekst og kunnskap. Det er forutsatt at statlig tilskudd til norsk 
og samfunnskunnskap dekker kostnadene kommunen har til formålet. Utgifter og 
inntekter til dette ligger imidlertid foreløpig i budsjettet til oppvekst og kunnskap. 

23  BARNEHAGESEKSJONEN  

Kommunens oppgaver på barnehageområdet er todelt. Som eier har kommunen ansvaret 
for administrasjon og drift av kommunale barnehager. Rollen som barnehagemyndighet 
omfatter ansvaret for både kommunale og private barnehager, med oppgaver som tilsyn 
og kontroll, driftstilskudd, spesialpedagogisk hjelp og andre fellesoppgaver.   
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Formål med tjenesten  
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta bar-
nas behov for omsorg og lek og fremme danning og læring som grunnlag for allsidig 
utvikling.   

Tjenestens målgruppe 
Målgruppen er alle barn under skolealder bosatt i Sandefjord. 

Tjenestens innhold 
Leken skal ha en sentral plass og være en arena for barnas utvikling, læring og sosiale og 
språklige samhandling. Barnehagen skal ta i bruk varierte arbeidsmåter som stimulerer 
barnas lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Alle barn skal bli sett og forstått og være 
aktive deltakere i egne og andres læreprosesser. 

Mål 
1. Sandefjord kommune skal øke andelen barn i barnehage, spesielt blant minori-

tetsspråklige barn. 
2. Barnehagene i Sandefjord skal gi et likeverdig og tilrettelagt tilbud til alle barn. 

 
For å oppnå målene arbeides det både administrativt og i den enkelte barnehage. Det er 
utarbeidet flere felles dokumenter for å bidra til høy kvalitet i barnehagene i Sandefjord. 
De mest sentrale dokumentene er: 

1. Standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud i Sandefjord kommune 
2. Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø 
3. Standard for tilvenning i barnehage 
4. Felles kompetanseplan for barnehagene 
5. Prosjektplan for rekruttering av minoritetsspråklige barn  
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Utvalgte KOSTRA nøkkeltall  
Nøkkeltall  Enhet Sande-

fjord 
Sande-
fjord 

Kostra-
gruppe 
 13 

Vest-
fold 

Landet  
uten Oslo 

År  2017 2018 2018 2018 2018 
Andel barn 1-2 år i bar-
nehage, i forhold til inn-
byggere 1-2 år  

pro-
sent 

81,2 80,5 84,1 83,2 83,9 

Andel barn 1-5 år i bar-
nehage, i forhold til inn-
byggere 1-5 år  

pro-
sent 

90,1 90,0 92,2 91,4 92,1 

Andel barn i komm.bhg 
i forhold til alle barn i 
barnehage 

pro-
sent 

37,7 37 40,1 49,8 49,0 

Antall barn korrigert for 
alder per årsverk til ba-
sisvirksomhet i barne-
hage, alle barnehager  

antall 6,3 6,0 6,0 5,9 5,9 

Andel barnehagelærere 
i forhold til grunnbe-
manning  

pro-
sent 

43,2 45,7 40,4 45,4 40,8 

Korrigerte brutto drifts-
utgifter f201 per korr. 
oppholdstimer i komm. 
bhg. 

kr 46 51 53 53 55 

Korrigerte brutto drifts-
utgifter til barnehager 
(f201, f211, f221) per 
korrigerte oppholdsti-
mer i kommunale bar-
nehager 

kr 59 64 68 65 69 
 
 
 
 
 

Andel min.språklige 
barn i barnehage i for-
hold til innvandrerbarn 
1-5år 

pro-
sent 

72,6 72,3 81,9 77,7 81,9 

 
Når det gjelder andel barn med barnehageplass (både store og små) ligger Sandefjord 
kommune lavest av sammenligningsgruppene. Det er større andel av barn i alderen 3-5 år 
enn små barn i barnehagene. Små barn representerer også noe større andel i de private 
barnehagene. Sandefjord kommune har desidert størst andel av private barnehager og 
større andel av barnehagetilbudet gis i privat regi.   
 
Når det gjelder voksentetthet har barnehagene i Sandefjord tidligere hatt større utnyttelse 
enn sammenligningsgruppen. Ny bemanningsnorm ble innført fra 1.august 2018, med 
krav om at alle barnehager innfrir normen innen 1.august 2019. KOSTRA- tall for 2018 
viser at bemanningsnormen i kommunen sett under ett er oppfylt. Sandefjord kommune 
har samtidig en høyere andel barnehagelærere i grunnbemanningen. 
 
Av gruppene vi sammenligner oss med, bruker Sandefjord kommune minst per innbygger 
i målgruppen, per produsert oppholdstime.   
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Når det gjelder deltakelsen av minoritetsspråklige barn i barnehagen, er denne lavest i 
Sandefjord i forhold til gruppene vi sammenligner oss med. 

Barnehageseksjonens budsjett for 2020 
Barnehageseksjonen består av følgende hovedområder, med tilhørende budsjett: 
 
Hovedkostnadssted      (i hele 1 000 kr) Brutto utgift Netto utgift
2310 Barnehageadministrasjon 12 849 2 % 2 049 0 %
2320 - 2322 Kommunale barnehager 198 353 36 % 159 512 32 %
2330 Barnehagemyndigheten 338 930 62 % 334 068 67 %
Sum seksjon 550 132 100 % 495 629 100 %  

2310  Barnehageadministrasjonen 
Kostnadsstedet består av seksjonslederstillingen, samt. seksjonenes egenfinansiering av 
utgifter knyttet til ansatte i styrket tilbud. I tillegg belastes kostnader til tiltak for barn 
med særskilte behov. Dette er kostnader som i sin helhet refunderes gjennom overføring 
fra barnehagemyndigheten. 
   
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Administrasjon 1 174          1 174              1,2 
Pedagogisk tilrettel. barn m/spes. behov 11 675             875            22,0 
Sum hovedkostnadssted 12 849 2 049            23,2  

2320-2322  Kommunale barnehager 
Kostnadsstedet består av 23 barnehager inkl. åpen barnehage.  
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Kommunale barnehager * 198 353           159 512          286,0  

*Kostnadene, ekskl. bygningsmessig drift og vedlikeholdskostnader som er budsjettert i kommunalområdet 
for miljø- og plansaker. 
 
Det er budsjettert med 784 barn over tre år og 367 barn under tre år i de kommunale 
barnehagene i tillegg til tilbud som gis i åpen barnehage. Antallet er tilpasset ny beman-
ningsnorm, og optimalisert ut fra tilgjengelig areal i den enkelte barnehage.  
 
I august 2019 ble det igangsatt en egen videreutdanning for pedagogiske ledere i barne-
hagene. Studiet gir 15 stp på master-nivå, og målet er at alle pedagogiske ledere i kom-
munale barnehager tar studiet i løpet av prosjektperioden 2019 – 2022. Budsjettet er ba-
sert på at 3 kull på minst 40 studenter gjennomfører studiet. 

Maksimalpris og redusert foreldrebetaling 
Det henvises til informasjon om maksimalpris og redusert foreldrebetaling under 
hovedkostnadssted 2330 Barnehagemyndigheten. 
 
Redusert betaling i kommunale barnehager gir følgende budsjett i 2020: 
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Beløp i kr 
 Søskenmoderasjon 2 054 000 
 Redusert betaling grunnet lav inntekt 3 773 000 
 Gratis kjernetid 1 812 000 

2330  Barnehagemyndigheten  
Barnehagemyndigheten ivaretar kommunens lovpålagte plikter etter barnehageloven. 
Avdelingen er lokal godkjenningsmyndighet, og har ansvar for tilsyn med barnehagene. 
Det er utarbeidet en tilsynsplan, og det utføres tilsyn etter ulike metoder.  
 
Barnehagemyndigheten har ansvar for at kommunen opprettholder full barnehagedekning 
i henhold til barnehageloven. Kommunen har et samordnet opptak som bidrar til effektiv 
fordeling av barnehageplasser utfra søkernes ønsker og behov. 
 
Barnehagemyndigheten har ansvar for tildeling av tilskudd til private barnehager. Om lag 
63 % av barnehageplassene i kommunen er i private barnehager, og tilskuddet utgjør 
således den største posten i kommunens finansiering av barnehageplasser. 
 
Gjennom veiledning og ulike kompetansehevingstiltak bidrar barnehagemyndigheten til 
å sikre at kommunens barn kan få et likeverdig og godt tilbud. Kompetanseheving av 
ansatte i barnehagene planlegges og gjennomføres i samarbeid med kommunale og 
private barnehager slik at det sikres at alle barnehagene i kommunen får det samme 
tilbudet. 
 
Barnehagemyndigheten er ansvarlig for at barnehagene tilføres midler til å yte 
spesialpedagogisk hjelp til barn som har behov for det. Midlene tildeles etter søknad fra 
barnehagene som er ansvarlig for å utarbeide tiltak og følge opp barna i samarbeid med 
ulike faginstanser. Barnehagemyndigheten har ansvar for tildelingen av midler til både 
kommunale og private barnehager, og sikrer med det at alle barn med særskilte behov kan 
få den hjelpen de trenger i den barnehagen der de har plass. 

Barnehagemyndighetens budsjett for 2020 

Virksomhetsområde   (beløp i hele 1 000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Barnehagemyndighet           2 720           2 720            2,5 
Pedagogisk tilrettel. barn m/spes.behov         31 275         31 275 
Pedagogisk tilrettel. flerspråk.barn           2 127              664 
Fellestiltak              348              348 
Ikke-kommunale barnehager       302 460       299 061 
Sum hovedkostnadssted 338 930     334 068                2,5  

 Private barnehager 
Innenfor dette området føres overføringer av offentlige tilskudd mellom kommunen og 
de private barnehagene. Inkludert er overføring på grunn av redusert foreldrebetaling, 
søskenmoderasjon og pedagogiske tiltak. Her ligger også mellomoppgjør for barn i eller 
fra andre kommuner. 
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Kommunalt tilskudd 
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er lagt til grunn for kommunens 
utmåling av kommunalt tilskudd til de private barnehagene. Utgangspunktet for 
beregningen er kommuneregnskapet to år før tilskuddsåret. Kommunens pensjons-
kostnader trekkes ut i sin helhet, og det erstattes med et påslag på 13 % av alle lønnsposter. 
Grunnlaget er indeksregulert med kommunal deflator og det gis et påslag på 4,3 % som 
skal dekke administrasjonskostnader. For 2020 er det avsatt omlag 287 millioner kroner 
til kommunalt drifts- og kapitaltilskudd.  

 
 

Tilskuddssatsene for 2020 er som følger:  
Driftstilskudd ordinære barnehager 

  Små barn Store barn 

Nasjonale satser per heltidsplass 231 600 111 800 
Sandefjords satser per heltidsplass 208 802 99 337 
      
Kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 

Byggeår 
Sats per 

plass 

Til og med 2010 9 300 
2011, 2012 og 2013 16 400 
2014, 2015 og 2016 20 200 
2017, 2018 og 2019 23 900 
*Satsene kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i behandlingen av statsbudsjettet. 
 
Åpne barnehager har egne satser som inkluderer både drift, administrasjon og kapital. 
Satsen for 6-15 timer i uken er 22.600 kr og for 16 timer eller mer 32.500 kr per plass.  

Maksimalpris 
Satsene for oppholdsbetaling er i statsbudsjettet for 2020 satt til 3.135 kr per måned, 
gjeldende fra 1. januar. Dette tilsvarer 34.485 kr per år.  

Redusert foreldrebetaling 
Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. eller flere 
barn. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av person- og kapitalinntekten til 
familien, og redusert brukerbetaling gis etter framlagt dokumentasjon. I tillegg er det 
innført en søknadsbasert ordning med gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer for familier 
med lavere inntekt. Søskenmoderasjon og redusert betaling ved lav inntekt gis på lik linje 
i både kommunale- og private barnehager. 
 
Redusert betaling i private barnehager gir følgende budsjett i 2020: 
 
Beløp i kr 
 Søskenmoderasjon 2 622 000 
 Redusert betaling grunnet lav inntekt 3 737 000 
 Gratis kjernetid 2 663 000 
 Redusert betaling grunnet pedagogiske tiltak 445 000 
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HELSE, SOSIAL OG OMSORG (HSO) 

Kommunalområdet har følgende strategiske mål: 
 

 Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne. 
 Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv og ivareta egen helse. 
 Tjenestene utformes slik at etterspørselen etter heldøgns omsorg reduseres  

ORGANISASJON 

Kommunalområdet helse, sosial og omsorg har følgende seksjoner med tilhørende budsjett-
midler og årsverksramme i 2020 (beløp i hele 1.000 kroner): 
 
Seksjoner Brutto utgift Netto utgift Årsverk
30 Administrasjon og stab HSO* 111 583 6 % 109 383 7 % 52
31 Seksjon barneverntjenesten 99 549 5 % 84 852 5 % 65
32 Seksjon familie og helse 121 002 6 % 108 271 7 % 129
33 NAV 192 017 10 % 132 441 8 % 58
34 Seksjon bolig, aktivitet og avlastning 500 691 25 % 335 757 21 % 545
37 Seksjon Sandefjord medisinske senter 202 553 10 % 183 796 12 % 178
38 Seksjon bo- og behandlingssenter 410 093 20 % 313 446 20 % 380
39 Seksjon senter og hjemmetjeneste 377 855 19 % 332 370 21 % 439
Sum 2 015 343 100 % 1 600 316 100 % 1846  
*Inkluderer budsjettmidler til forventet lønnsjustering for kommunalområdet. 
Eventuelle endringer i årsverk som følge av innsparingstiltak er ikke med  i oversikten. 
 
 

 

KOMMUNALOMRÅDETS BUDSJETTRAMME I ØKONOMIPLANEN 2020 – 2023 

Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom det konsekvensjusterte budsjettet (inneværende års 
aktivitetsnivå videreført i kommende økonomiplanperiode) og budsjettrammen slik den 
foreligger. 



Driftsbudsjett 86 Helse, sosial og omsorg 
 

 

 
HELSE, SOSIAL OG OMSORG

(Beløp i 1000 2020-23 i 2020-kr, netto) 2019 2020 2021 2022 2023
Budsjett 2019 1 532 660 1 532 660 1 532 660 1 532 660 1 532 660

72 968 72 968 72 968 72 968
Konsekv.justert for 2021-23 0 1 201 1 847 1 522
Sum konsekvensjustert budsjett 1 605 628 1 606 829 1 607 475 1 607 150
Innsparinger -9 300 -20 109 -25 909 -25 909
Endr. i driftstiltak (ekskl. innsparinger) 3 085 4 900 4 900 4 900
Driftskonsekvenser av investeringer 903 10 503 14 583 32 583
Netto ramme økonomiplan 1 600 316 1 602 123 1 601 049 1 618 724

Konsekvensjust. budsjett 2020

 
Betalingssatser knyttet til kommunalområdet er vist i bilag 5 Betalingssatser. 

Kommentarer til konsekvensjustert budsjett 
Bevilgningene knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået fra 2019 til 2020-2023 er vist i 
linjen "konsekvensjustert budsjett". Endringene i det konsekvensjusterte budsjettet for 2020, 
utover lønns- og prisveksten, forklares i hovedsak av at:  
 
 Prisen per plass på Mosserødhjemmet har etter forhandlinger økt mer enn prisjustering. 

Budsjettet er økt med 1 mill. kr. 
 Utgiftene til pensjon øker med ca. 7 mill. kr fra 2020 
 Demografisk utvikling gir økte kostnader til legevakt, hjemmesykepleie og dagtiltak for 

personer med funksjonshemming. Det er samlet budsjettert med en økning på ca. 3,1 mill. 
kr utover prisvekst i 2020 og 4,9 mill. kr fra 2021.  

Konsekvensjustert for 2021-23 består av:  

2021 2022 2023
Helårsdrift av ny bolig i Havreveien fra 2021 3 000 3 000 3 000
Overføring av kompensasjonstilskudd til boligstiftelse -215 -564 -769
Kjøp av arbeidstøy -741 -741 -741
Tiltak i Leve hele livet -1 185 -155 -155
Andre mindre endringer 342 307 187
Sum endringer konsekvensjustert budsjett 1 201 1 847 1 522  

Innsparinger  

(beløp i 2020-kr netto) 2020 2021 2022 2023
Økonomisk sosialhjelp -1 200 -3 000 -3 000 -3 000
Seksjon botiltak, aktivitet og avlastning -5 000 -7 500 -7 500 -7 500
Egenebtaling for kommunale fysioterapitjenester 0 -309 -309 -309
Redusert kostnad per institusjonsplass -2 600 -2 600 -2 600 -2 600
Seksjon senter og hjemmetjeneste -500 -1 000 -1 000 -1 000
Sum spesifiserte innsparingstiltak -9 300 -14 409 -14 409 -14 409
Uspesifiserte innsparingstiltak 0 -5 700 -11 500 -11 500
Sum innsparinger i øk.planen 2020-2023 -9 300 -20 109 -25 909 -25 909  

Nærmere om de spesifiserte innsparingstiltakene: 

 Det er lagt inn en innsparing på 1,2 mill. kr fra 2020, økende til 3 mill. kr fra 2021 
knyttet til økonomisk sosialhjelp. Det er forutsatt at en økt satsning knyttet til 
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aktivitetsplikt for ungdom vil redusere antallet som mottar sosialhjelp og bidra til at 
flere kommer i arbeid/skole og at dette skal redusere kommunens utgifter til sosialhjelp. 
Innsparingen er budsjettert på hovedkostnadssted 3340 Drift NAV kommune 

 Det er foretatt en gjennomgang av alle turnuser/bemanningsplaner i seksjon for bolig, 
aktivitet og avlastning. Gjennomgangene avdekket mulighetene for å drive mer 
effektivt. Det er lagt inn en forutsatt innsparing på 5 mill. kr i 2020 og 7,5 mill. kr i 
etterfølgende år. Dette kommer i tillegg til innsparinger på 4,1 mill. kr som allerede er 
innarbeidet. Innsparingen er budsjettert på hovedkostnadssted 3410 Administrasjon 
BOA. 

 Det foreslås å innføre egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester fra 2021. Dette 
vil netto gi en inntekt på 0,3 mill. kr pr. år. Innsparingen er budsjettert på 
hovedkostnadssted 3730 Forebygging og mestring. 

 I økonomiplanen for 2019-2022 ble det vedtatt en innsparing i institusjonstjenesten på 
0,5 mill. kr i 2019. Det er forutsatt at dette øker til 3,1 mill. kr fra 2020 (en økning på 
2,6 mill. kr). Bakgrunnen for innsparingstiltaket er at Sandefjord har vesentlig dyrere 
institusjonsplasser enn sammenlignbare kommuner (kilde: Kostra) og at rådmannen ved 
en nærmere gjennomgang mener at kostnadene per plass kan reduseres. Innsparingen er 
budsjettert på hovedkostnadssted 3010 Administrasjon HSO. 

 Det er forutsatt at netto utgiftsnivå i seksjon senter og hjemmetjeneste reduseres med 
0,5 mill. kr i 2020 økende til 1 mill. kr fra 2021. Innsparingen er budsjettert på ansvar 
3910 Administrasjon senter og hjemmetjeneste. 

 I vedtatt økonomiplan for 2019-2022 lå det inne en forutsetning om at standard på 
praktisk bistand skulle reduseres fra hver 2. uke til hver 3. uke fra 2020 og at dette skal 
gi en innsparing på 2,575 mill. kr. Kommunestyret vedtok i rammesaken i juni 2019 at 
standarden skal være hver 2. uke. Rådmannen har med bakgrunn i dette vedtaket 
reversert innsparingen fra 2020, og det ligger nå inne en forutsetning om at standard på 
praktisk bistand er hver 2. uke. 

Endringer i driftstiltak (ekskl. innsparinger) 

Beløp i 2020-kr (i hele 1 000 kr) 2020 2021 2022 2023
3410 Brukere dagaktivitetstilbud (12 nye brukere) 585 1 400 1 400 1 400
3721 Legevakten, 3 nye årsverk 1 000 2 000 2 000 2 000
3910 Hjemmetjenesten, 2 nye årsverk 1 500 1 500 1 500 1 500
Sum 3 085 4 900 4 900 4 900  

Endringene er nærmere omtalt i kommentarene knyttet til de respektive hovedkostnadstedene. 

Driftskonsekvenser av investeringer 
Det er budsjettert med 53.000 kr til driftsutgifter til DigiSos fra 2020. DigiSos er en løsning 
som gir alle brukere av sosialtjenesten mulighet til å kommunisere digitalt med NAV. 
 
Det er satt av driftsmidler til 3 firehjulstrekkere (elbiler) til ambulerende nattjenester i hjemme-
sykepleien og til 2 elbiler til nye stillinger i hjemmesykepleien fra 2020. Dette utgjør totalt 
160.000 kr i 2020 og 200.000 kr fra 2021.  
 
Det er budsjettert med 8,87 mill. kr i 2021 og 12,95 mill. kr pr. år fra 2022 til drift av ny bolig, 
for personer med utviklingshemming, i Føykåsveien. Det er budsjettert med fdv-utgifter 
(forvaltning, drift og vedlikehold) og leieinntekter (netto -0,17 mill. kr i 2021 og -0,25 mill. kr 
fra 2022) på kommunalområdet for miljø og plansaker.  
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Det er budsjettert med 690.000 kr i 2020 og 1.380.000 kr i etterfølgende år til drift av nye 
sykesignalanlegg ved Andebu bo- og behandlingssenter og Soletunet bo- og behandlingssenter. 
 
Det er budsjettert med 18 mill. kr til oppstart av 18 nye plasser ved Nygård bo- og 
behandlingssenter fra 1. mars 2023. Helårsdrift fra 2024 vil gi 22 mill. kr i økte driftskostnader. 

SEKSJONSVISE KOMMENTARER 

30 ADMINISTRASJON OG STAB  

Under administrasjon og stab HSO lønnes kommunalsjefen og ulike stabsfunksjoner. Her 
budsjetteres også seksjonsovergripende kostnader og inntekter, avsetning til forventet 
lønnsjustering mm.  
 

Tjenesteområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Administrasjon HSO 55 246 54 449
Stab HSO 56 337 54 934
Sum 111 583 109 383  

3010 Administrasjon HSO 

Tjenesteområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Administrasjon HSO 11 151 10 512
Andre tiltak HSO administrasjon 10 177 10 177
Lærlinger HSO 4 005 3 847
Reservert tilleggsbevilgninger HSO 35 113 35 113
Innsparing - ikke fordelt HSO -5 200 -5 200
Sum 55 246   54 449    

 
Administrasjon HSO  
Budsjettet inneholder blant annet lønnsmidler til kommunalsjef, rådgiver, økonomi- og 
stabssjef og kommuneoverlege. I tillegg er tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning og 
andre felleskostnader budsjettert på dette kostnadsstedet. Budsjettet omfatter også 
tilskudd til frivillige organisasjoner. Tilskuddet fordeles av HSO-utvalget.  

 
Andre tiltak HSO administrasjon 
Kommunen mottar kompensasjonstilskudd fra Husbanken. Dette er tilskudd som dekker 
deler av  renter og avdrag for bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser i perioden 
1998-2004. De fleste av omsorgsboligene i gamle Sandefjord ble satt opp av stiftelser 
og kommunen dekker finanskostnader og eventuelle underskudd knyttet til driften av  
boligene. Overføringen til Sandefjord kommunes boligstiftelse budsjetteres her, mens 
kompensasjonstilskuddet fra Husbanken budsjetteres sammen med andre generelle 
statstilskudd under Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer. I tillegg er midler 
til drifts-/vedlikeholdsavtaler av noen av kommunalområdets fagsystemer samt 
kompetansemidler fra fylkesmannen budsjettert her.  
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Lærlinger HSO 
Deler av budsjettmidlene til lærlinger i HSO er budsjettert her. Resterende midler er 
budsjettert i den enkelte enhet/avdeling. Det er forutsatt at HSO skal ha 35 lærlinger i 
2020. 

 
Reservert tilleggsbevilgning HSO 
Her er det avsatt midler til forventet lønnsjustering i kommunalområdet. I tillegg er 
midler til betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykiatrien lagt her; 2,266 mill. 
kr. 
 
Innsparing – ikke fordelt HSO 
Innsparingstiltak som ikke er fordelt på seksjonene er foreløpig budsjettert her. I 
økonomiplanperioden er dette: 

 2,1 mill. kr pr. år knyttet til standardisering av tjenester m.m. 
 3,1 mill. kr pr. år knyttet til institusjonstjenesten 
 5,7 mill. kr i 2021 og 11,5 mill. kr i etterfølgende år i uspesifiserte innsparinger 

 
Øvrige innsparingstiltak er budsjettert på den enkelte seksjon. 

3020 Stab HSO  

 

Tjenesteområde  (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Tjenestekontor     29 567     29 567 
Boligkontor       4 692       4 692 
Økonomi og service     13 886     12 483 
Digitalisering og utvikling i HSO       8 192       8 192 
Sum 56 337 54 934

 
Fra 2020 vil tjenestekontor og boligkontor bli organisert i en ny seksjon; Tjenestekontor 
og boligkontor. Det vil også bli foretatt noen andre endringer i stab HSO. Endringene 
vil ikke medføre endringer i netto budsjettramme til formålene, og vil bli gjennomført 
etter at beslutning om ny øvrig administrativ organisering i kommunen er fattet.  

 
Tjenestekontoret  
Enheten har som oppgave å behandle og fatte enkeltvedtak i forhold til søknader om 
pleie- og omsorgstjenester. Ansvaret for omsorgslønn er plassert her.  
 
Boligkontoret  
Enheten har oppgaver knyttet til saksbehandling, kontrakter, oppfølging av leietakere 
m.m. for alle boliger med kommunal tildeling. 
 
Økonomi og service 
Enhetens oppgaver/funksjoner er blant annet: Økonomioppfølging- og rådgivning, 
merkantile oppgaver, behandling av søknader om startlån/boligtilskudd, egenbetaling i 
institusjoner, saksbehandling salg, servering- og skjenkesaker, koordinering av arbeidet 
med internkontroll i kommunalområdet m.m. 
 
Det er budsjettert med opptak av 50 mill. kr i lån fra Husbanken til videre utlån hvert år 
(startlån). Kommunen tildeler også boligtilskudd til etablering og tilpasnings/- 
utbedringstilskudd. Frem til 2020 ble dette gitt som tilskudd fra Husbanken til 
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kommunen, som tildelte tilskuddet videre. Fra 2020 er dette innlemmet i 
rammetilskuddet til kommunene. Rådmannen har lagt inn en tilskuddsramme på 3,5 
mill. kr i året på HSO. Startlån og tilskudd er sammen med bostøtte viktige boligsosiale 
virkemidler. 

 
Digitalisering og utvikling i HSO 
Oppgavene i stabsområdet digitalisering og utvikling er knyttet til e-helse, digitali-
sering, velferdsteknologi, utviklingsarbeid, opplæring/kurs, utvikle kompetanseplaner, 
flere av kommunalområdets fagsystemer, kvalitetsarbeid og internkontroll, ulike 
prosjekter som «leve hele livet», koordinering av frivillighetsarbeid m.m. 

31  SEKSJON BARNEVERNSTJENESTEN 

Virksomhetsområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Barnevernstjenesten 2020 99 549 84 852
Sum barnevernstjenesten 99 549 84 852  

 
Budsjettet består i hovedsak av lønnsutgifter, godtgjørelse og kostnadsdekning 
fosterhjem og beredskapshjem, kjøp av tiltak og tiltaksplasser samt kommunal 
egenandel for familiehjem og institusjonsplasser. Seksjonen har en årsverksramme på 
ca. 65 faste årsverk. 
 
Seksjonen er delt inn i fire enheter; småbarnsenhet, barneenhet, ungdomsenhet, enhet 
for omsorg, samt stab. Hver enhet ledes av en enhetsleder. Leder av stab deles med 
seksjon familie og helse. Organiseringen legger vekt på korte beslutningslinjer og 
utvikling av spisskompetanse innenfor de ulike aldersgruppene. Organiseringen skal gi 
en god sammenheng i tjenestetilbudet, legge til rette for samhandling med øvrige 
kommunale instanser og andre samarbeidspartnere, og oppleves som oversiktlig og 
brukervennlig.  

Formål med tjenesten 
Tjenesten er lovpålagt. Den skal sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal 
også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 

Barnevernstjenestens målsetting 
Barnevernstjenesten skal være en moderne, samfunnsmessig oppdatert, kompetent, 
tilgjengelig og serviceinnstilt tjeneste. 

Målgruppe 
Barnevernstjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år (i noen tilfeller frem til 23 
år).  

Tjenestens innhold  
Tjenesten skal behandle meldinger, gjennomføre undersøkelser og iverksette, samt 
følge opp tiltak. 

  
Barnevernstjenesten vektlegger brukermedvirkning og god dialog med barn og unge. 
Barnevernstjenesten vil fortsette sitt arbeid med å informere alle grunnskolebarn i 
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Sandefjord om barnevernstjenesten og hva denne kan bidra med; slik at barn og unge 
selv kan oppsøke tjenesten på egne eller andres vegne.  
 
En viktig del av barnevernstjenestens arbeid er å kunne tilby gode og solide hjelpetiltak. 
Dette innebærer at tjenesten stadig må utvikle nye tiltak, i tråd med nyere forskning og 
utvikling innenfor fagfeltet, slik at barn og familier får riktig hjelp til rett tid.  Det legges 
vekt på at seksjonen skal utvikle og ha tiltak slik at det ikke er behov for å kjøpe 
hjelpetiltak av private aktører. Kompetansen vil da bli værende i seksjonen. For å kunne 
gi riktig hjelp til rett tid må barnevernstjenestens kompetanse i undersøkelsesfasen 
opprettholdes og utvikles.  
 
En annen viktig del av barnevernstjenestens arbeid er plassering av barn og oppfølging 
av disse. Plasseringer kan være i institusjon, familiehjem eller i fosterhjem. Barneverns-
tjenesten legger ned et betydelig arbeid i oppfølgingen av barn som er plassert, samt i 
oppfølging av plasseringsstedet. Mange fosterforeldre har behov for omfattende råd og 
veiledning for å kunne gi fosterbarnet den omsorg og oppfølging det er behov for. Det 
vektlegges å rekruttere fosterhjem i barnets slekt og nettverk.  
 
Det er budsjettert med 106 barn i fosterhjem og bruk av 25 institusjonsplasser per måned 
i økonomiplanperioden. 
 

Aktivitetstall- og indikatorer 2018 2017 
Barn fra andre kommuner plassert i Sandefjord, med 
tilsynsansvar for Sandefjord kommune pr. 31.12. 

 
126 

 
129 

Antall barn med hjelpetiltak gjennom året 352 346 
Bekymringsmeldinger 695 726 
Barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12. 12 13 
Barn i fosterhjem pr. 31.12. 106 111* 

* Kostnader til to av fosterbarna dekkes av Larvik kommune. 
 
Det er en stadig utfordring å få egnede fosterhjem fra Bufetat (statlig barnevern), som 
har ansvar for å skaffe fosterhjem til kommunene. Flere av fosterhjemmene er i stor 
geografisk avstand fra Sandefjord. Dette gir utfordringer både for barnet og 
barnevernstjenesten. For barnet ligger utfordringen i kontakt med sitt nærmiljø, nettverk 
og familie. For barnevernet gjør lang reisevei det ressurskrevende å følge opp 
fosterhjemmet og fosterbarnet. Disse utfordringene er også knyttet til de barna som må 
hasteflyttes til beredskapshjem eller institusjon.  
 
Mangelen på fosterhjem skaffet til veie av Bufetat har ført til at barnevernstjenesten selv 
bruker ressurser på å rekruttere fosterhjem. Tid og ressurser avsatt til hjemmebesøk øker 
når geografiske avstander øker; også innenfor kommunens grenser.  
 
Økende kompetansekrav og dokumentasjonskrav, samt økte geografiske avstander til 
barn, unge og familier som skal følges opp, vil kunne utfordre barnevernstjenestens 
kapasitet framover.  
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KOSTRA-tall:
Sandefjord Landet 

u/Oslo
Sandefjord Landet 

u/Oslo

Prioritering
Netto driftsutg. til barnevern i % av 
samlede netto driftsutgifter 3,7 3,8 3,8 3,9

Dekningsgrad
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-
22 år (prosent)

2,9 3,9 3,2 3,9

Produktivitet
Brutto driftsutg. per barn med undersøkelse 
eller tiltak

39 162 49 929 33 870 46 496

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er 
plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) 25 327 39 268 19 069 37 963

Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) 649 674 443 947 528 204 432 387

Barn med undersøkelse eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) (antall)

17,6 18,9 18,6 19,9

20172018

 
 
Utgiftene til ordinær drift av barnevernstjenesten ligger generelt sett lavt Sandefjord.  
 
Utgiftene til barnevernstiltak, når barnet er plassert av kommunen, har økt mye siden 
2016, noe som skyldes finansieringen av boliger for enslige mindreårige flyktninger, 
hvor inntektene fra 2017 skal føres på annen funksjon, slik at de ikke framkommer som 
inntekt i barnevernstjenesten.  

32  SEKSJON FAMILIE OG HELSE  

Seksjonens overordnede mål er at innbyggerne opplever: 
 en helsefremmende kommune og prioritering av forebyggende arbeid. 
 at det legges til rette for økt brukermedvirkning, hvor det tas utgangspunkt i det 

som er viktig for den enkelte bruker. 
 at kommunen er langt fremme på innovasjon, digitale løsninger og 

velferdsteknologi. 
 at det sikres rett kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet. 
 at de tilbys likeverdige og tilgjengelige tjenester.  

 
Seksjonen omfatter miljørettet helsevern, overgrepsmottaket i Vestfold, fysio- og 
ergoterapitjenester, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsetjeneste for flyktninger, 
jordmortjeneste, smittevern, reisevaksinasjon, tjenester rettet mot psykisk helse og 
rusoppfølging, samt lavterskel helse- og dagtilbud for rusmisbrukere.  
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Tjenesteområde          (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Nto. utg. Årsverk
3210 Administrasjon familie og helse 10 426 9 % 10 426 7,20
3220 So-team 3 458 3 % -673 2,29

3230
Fysio- og ergoterapitjenester til barn 
og unge 25 748 21 % 22 578 15,60

3240
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste   
0-12 år 22 382 18 % 22 382 30,35

3260
Jordmordtjeneneste og migrasjon- 
og ungd.helsetj. 11 708 10 % 8 559 14,50

3270-3290 Rus og psykisk helse 47 280 39 % 44 999 59,50
Sum 121 002 100 % 108 271 129,44  

 

Kostratall:  
 

Nøkkeltall Måleenhet 
Sandefjord Kostra gr. 13  

Landet  
uten Oslo 

2018 2018 2018 
Avtalte fysioterapeutårsverk 
per 10 000 innbyggere  årsverk 9,5 9,2 9,6 

Avtalte årsverk i helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten per 10 
000 innbyggere 0-20 år  årsverk 37,9 37,9 42,2 
Andel nyfødte med 
hjemmebesøk innen to uker 
etter hjemkomst  prosent 96,8 91,4 90,6 
Netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblem per 
innbygger 18-66 år  kr 314,9 495,0 470,7 

3210 Administrasjon familie og helse  

Tjenesteområde (i hele 1000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Administrasjon familie og helse 8 549 8 549
Miljørettet helsevern 1 554 1 554
Ressursenhet for vold og overgrep 323 323
Sum 10 426 10 426  
 
Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder, felles stab med 
barneverntjenesten samt miljørettet helsevern. Her budsjetteres også kostnader til 
krisesenter og incestsenter. 

Miljørettet helsevern 

Formål med tjenesten 

Forebygge helseplager knyttet til inneklima, støy og andre miljøforhold. 

Tjenestens innhold 

Tjenesten omfatter kartlegging av miljø, tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i 
skoler og barnehager, og godkjenning av lokaler ut i fra krav i gjeldende lovverk. 
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Tjenesten har ansvar for oppfølging av meldepliktige virksomheter (kjøletårn, 
campingplasser, badebasseng mm.). Miljørettet helsevern er også høringsinstans for 
reguleringsplaner.   

Ressursenhet for vold og overgrep  

Samorganisert med overgrepsmottaket har kommunen en deltidsstilling for å koordinere 
tiltak rundt vold i nære relasjoner. I 2019 har det vært et prosjekt med voldspoliklinikk. 
Tiltaket skal evalueres på nyåret. 

3222 Overgrepsmottaket  

Tjenesteområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Seksuelt overgreps-team 3 458 -673
Sum 3 458 -673  
 
Helseforetaket har ansvar for Overgrepsmottaket i Vestfold. Sykehuset i Vestfold (SiV) 
kjøper tjenesten av Sandefjord kommune. Alle kostnader til drift av overgrepsmottaket, 
inkludert kostnader til administrasjon, refunderes. Netto budsjettert merinntekt skyldes 
at deler av kostnadene budsjetteres på andre områder, mens hele refusjonsbeløpet 
budsjetteres her.  
 
Avtalen med Siv skal reforhandles i løpet av høsten 2019. Dette vil medføre noen 
endringer i budsjettet, men skal ikke gi økt netto utgift for kommunen.  

3230 Ergo- og fysioterapitjenester til barn og unge  

 Tjenesteområde (hele 1000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Ergo- og fysioterapitjenester til barn og unge 25 748 22 578
Sum 25 748 22 578  
 
Enheten gir fysio- og ergoterapitjenester til barn og unge. På dette kostnadsstedet 
budsjetteres det også med 30,7 kommunale driftstilskudd fordelt på 37 fysioterapeuter. 
Driftstilskudd utbetales til fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. 
Pasienter med henvisning får dekket deler av utgiftene til behandling når de benytter 
disse fysioterapeutene. Driftstilskuddet utgjør fra 01.07.2019 447.720 kr for fullt 
tilskudd.  

Formål med tjenesten ergo- og fysioterapitjenester til barn og unge 
Gjennom et godt koordinert habiliteringstilbud skal tjenesten bidra til at barn med 
nedsatt funksjonsevne får et fullverdig liv ut fra sine forutsetninger. Enheten skal bidra 
i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen samt medvirke til at barn 
og unge opplever bevegelsesglede og mestring. 

Tjenestens innhold 

 Trening og behandling av barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kroniske 
sykdommer. 

 Forebyggende og helsefremmende arbeid i helsestasjoner, barnehager og skoler. 
 Veiledning av barn, foreldre og samarbeidspartnere for å ivareta og stimulere 

barns bevegelsesutvikling. 
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 Bistand ved søknad om, utprøving og tilpasning av hjelpemidler, og ved 
boligtilpasning i private og offentlige bygg. 

 Hjelp til koordinering av sammensatte tjenester. 

Formål med fysioterapitjeneste med kommunale driftstilskudd  
Fysioterapeuter som mottar kommunalt driftstilskudd skal gi et behandlingstilbud til 
kommunens innbyggere med ulike plager og sykdommer; slik som muskel-
/skjelettlidelser, nevrologiske lidelser, reumatologiske lidelser og psykosomatiske 
lidelser. Hovedvekten av tjenestene gis til voksne og eldre, men også barn og ungdom 
får et tilbud her. 

3240 -3260 Helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste  

Tjenesteområde (hele 1000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Helsestasjonstjeneste 0-5 år 22 382   22 382   
Skolehelsetjeneste i barneskole 6-12 år -         -         
Ungdom/smittevern/jordmortjeneste/migrasjonshelse 11 708   8 559     
Sum 34 090   30 941    
 
Tjenesteområdet helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste er delt i tre enheter: 
 
 Helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste barneskole 0-12 år er delt i to enheter. 

Hver enhet gir tjenester ved tre helsestasjoner/familiesentre med tilhørende 
barneskoler. Sandefjord har 25 barneskoler. 

 Skolehelsetjeneste ungdom/jordmortjeneste/smittevern/migrasjonshelse som gir 
tjenester ved ti ungdomsskoler, fire videregående skoler og ved helsestasjon for 
ungdom. Kommunens svangerskapsomsorg, smittevernarbeid og migrasjonshelse er 
organisert i denne enheten. 

Formål med tjenestene 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentral i forebyggende folkehelsearbeid og skal 
være tilgjengelig for alle.  

Hvem kan få tjenestene 

 Barn og ungdom 
 Foreldre/foresatte til barn og ungdom 
 Barn og familier med spesielle behov 
 Gravide kvinner i svangerskapsomsorgen 
 Flyktninger og asylsøkere 
 Personer som trenger vaksine før utenlandsreiser 
 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten tilbyr forebyggende og helsefremmende tiltak 
knyttet opp mot folkehelse og levekår. Tjenesten har hovedfokus på psykisk helse, rus, 
vold, ernæring og vekt, smittevern og vaksinering og migrasjonshelse.  
 
Kommunen har de siste årene fått et betydelig årlig tilskudd til helsestasjons,- skolehelse 
og jordmortjeneste. For 2019 utgjorde tilskuddet, som bevilges etter søknad for et år av 
gangen, ca  11,1  millioner kr. Midlene brukes til midlertidige stillinger. Kommunen må 
kunne dokumentere at midlene ikke inngår i ordinær drift. 
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3270-3290 Psykisk helse og rus (PHR) 
 

 Tjenesteområde (hele 1000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Psykisk helse og rus 47 280 44 999
Sum 47 280 44 999  
 
Tjenesteområdet er delt i tre enheter: 

Enhet familie og ung voksen   
Denne enheten yter tjenester til barn, unge og familier som har vansker i forhold til 
psykisk helse eller rus. Tiltak som psykisk helseteam barn/unge, foreldreveiledning 
(PMTO/TIBIR) og  Home Start  er organisert i denne enheten. Det er fokus på tidlig 
intervensjon og lavterskeltilbud med brukermedvirkning i fokus.  

 
Enhet kortvarig psykisk helsehjelp  
Denne enheten yter tjenester til voksne som har behov for ulik bistand i forhold til 
psykiske vansker og avhengighet når utfordringene er av lettere og moderat grad. 
Kortvarig intensiv behandling, individuell oppfølging, grupper, kurs, e-mestring og 
kriseteamet er organisert i denne enheten.  

 
Enhet psykisk helse og rus 
Denne enheten yter individuell oppfølging og behandling av voksne som sliter med 
psykiske vansker og lidelser og/eller rusavhengighet av alvorlig grad. Dagsenter, ROP- 
team (samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) og feltpleie inngår i denne enheten. 
Det er et satsingsområde å utvikle et bedre tilbud til de yngste innenfor målgruppen. 
Sandefjord er med i den nasjonale satsingen på økt sysselsetting av mennesker med 
rusavhengighet. Dette arbeidet forventes videreført i regjeringens opptrappingsplan for 
rus. 

Formålet med tjenestene 
Tjenestene skal gi innbyggerne i målgruppen nødvendige og tilstrekkelige 
helsetjenester. Bistand gis gjennom individuell oppfølging, ulike tilrettelagte tiltak, og 
samordning av disse. Målet er økt livskvalitet og mestring; slik at disse personene kan 
fungere best mulig i familie og samfunn.  

Hvem kan få tjenestene 
Tjenesten er rettet mot barn, familier og enkeltpersoner som er bosatt eller har 
midlertidig opphold i kommunen og som: 
 
 er i behov av bistand for å kunne fungere i familie og samfunn. 
 grunnet psykiske lidelser og/eller psykiske vansker har nedsatt eller begrenset evne 

til å fungere i samfunnet. 
 er i ferd med å utvikle eller har utviklet rusavhengighet. 

Tjenestenes innhold 

 Bistand til å kartlegge og skaffe oversikt over problemområdet det søkes hjelp for, 
hjelp til å oppnå kontakt med andre hjelpeinstanser, samt bistand i prosessen frem til 
avklaring av videre hjelpebehov. 

 Iverksetting av lokale støttetiltak i kommunal regi når det er tilstrekkelig. 
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 Dagtilbud som gir hjelp til å dekke daglige grunnleggende behov.  
 Bistand til å søke egnet behandlingstiltak og samarbeid med pasient og 

behandlingsinstans før, under og etter behandlingsforløpet.  
 Planlegge og iverksette lokale støttetiltak under og etter behandling. Dette omfatter 

også bolig, arbeid, sosialt nettverk, etc. 

33  NAV SANDEFJORD  

Overordnede målsettinger for NAV Sandefjord er:  
 
 Riktige og enhetlige tjenester til innbyggerne i Sandefjord. 
 Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. 
 
Den arbeidsrettede brukeroppfølgingen skal ha høy prioritet. For å øke overgangen til 
arbeid skal det legges vekt på økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena. God 
samhandling og dialog med arbeidsgivere er viktig for at flere av NAVs brukere skal 
komme i og/eller beholde arbeid. Veiledere i NAV skal ha god kunnskap om 
etterspørselen etter arbeidskraft og formidle brukere til ledige stillinger. Virksomheter 
som har behov for bistand fra NAV skal gis god oppfølging. Totalt har kontoret ca. 128 
faste årsverk, både statlige og kommunale, samt diverse prosjektstillinger. Av disse er 
ca. 58,0 faste, kommunale årsverk. Nav leder er nå statlig ansatt. NAV kommune 
refunderer 50 prosent av utgiftene til denne stillingen. 
 
Tjenesteområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
3340 Drift NAV kommune 32 458 30 387
3341 Kvalifiseringsstønad 5 931 5 931
3342 Økonomisk sosialhjelp 120 334 100 091
3343 Introteam flyktninger inkl bruk av flyktningefond til
andre formål  5,244 mill. kr

32 018 -5 244

3344 Aktivitetsplikt sosialhjelp 1 276 1 276
Sum 192 017 132 441  

3340 Drift NAV kommune 
Fra kostnadsstedet Drift NAV kommune lønnes kommunalt ansatte ved NAV-kontoret, 
med unntak av de som jobber med kvalifiseringsordningen og introteam flyktninger; 
disse stillingene utgiftsføres på egne ansvarsområder. I tillegg er kommunens 
driftsutgifter til NAV-kontoret samlet her. Driftskostnadene fordeles mellom stat og 
kommune, med en fordelingsnøkkel der kommunen betaler 50 prosent og staten betaler 
50 prosent. 

3341 Kvalifiseringsprogrammet 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er en lovpålagt ytelse og et viktig virkemiddel for å 
bekjempe fattigdom. Programmet skal gi deltakerne mulighet til å komme i 
arbeid/aktivitet gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. Kommunen, 
ved NAV-kontoret, har lovfestet plikt til å tilby dette programmet. Målgruppen er 
langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Personer som mottar, eller har rett på, en 
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ytelse gjennom folketrygdloven vil ikke fylle inngangsvilkårene til kvalifiserings-
programmet. Deltakere i programmet mottar en kvalifiseringsstønad. Stønaden er 
skattepliktig. I samarbeid med den enkelte deltaker utarbeides en plan som viser 
aktiviteter og mål. Programmet skal så langt som mulig være lik en ordinær arbeidsuke 
(37,5 t). Ureglementert fravær fører til trekk i stønaden. Programmet omfattes av 
arbeidsmiljøloven foruten regler om oppsigelsesvern. 

3342 Økonomisk sosialhjelp 

Formål med tjenesten 
Tjenesten skal bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 
trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme 
overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Videre skal 
tjenesten fremme overgang til arbeid og må sees i sammenheng med NAV- kontorets 
samlede tjenestetilbud. 

Hvem kan få tjenesten 

 Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre andre 
økonomiske rettigheter gjeldende.  

 Den som trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. 
 Den som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 
 Den som har behov for økonomisk råd og veiledning.  
 Den som har utfordringer på mange livsområder og som har behov for individuell 

opplysning, råd og veiledning. 
 
Personer kan søke om bidrag eller lån til livsopphold, boutgifter og andre utgifter. 
Søknaden gis en individuell vurdering. Tjenestens innhold er lovpålagt og regulert i lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.  

Målsetting 

 Yte økonomisk sosialhjelp til de som ikke kan sørge for sitt livsopphold, med sikte 
på å gjøre søker selvhjulpen. 

 Bidra til at flest mulig som søker sosialhjelp klarer å komme seg i lønnet arbeid, 
eventuelt får trygdeytelser. 

 Redusere antall bostedsløse, redusere varsel om, og begjæring, om utkastelser i tråd 
med nasjonale mål. 

 Gi bistand, råd og veiledning for å redusere/få kontroll over gjeldsbyrde og for å 
forebygge behov for økonomisk sosialhjelp. 

 
Bto. utg. Nto.utg

Økonomisk sosialhjelp 106 603 99 264
Økonomisk sosialhjelp flyktninger 12 904 0
Tap på garanti uten regressmulighet 827 827
Kvalifiseringsstønad 2 946 2 946
Sum 123 280 103 037  
 
I 2020 er netto utgifter til økonomisk sosialhjelp beregnet til ca. 119 millioner kr 
inkludert sosialhjelp til flyktninger. I tillegg kommer utgifter til kvalifiseringsstønad 
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med ca. 3 millioner kr.  Det er påbegynt en omstilling for å redusere sosialhjelpsutgiftene 
i kommunen. Et viktig grep vil være å øke antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet, 
for å få flere ut i arbeid/utdanning. Dette vil føre til at kostnadene til kvalifiseringsstønad 
blir høyere enn det som her er oppgitt, men samtidig vil utbetalinger til sosialhjelp bli 
lavere. Sosialhjelpsutgiften til flyktninger (de som kommunen mottar integrerings-
tilskudd for) dekkes av integreringstilskuddet. 

3343 Introteam flyktninger 
Veilederne i Introteamet har ansvar for bosetting av flyktninger som mottas etter avtale 
med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), samt oppfølging av deltakerne i 
introduksjonsprogrammet; for å sikre at disse kommer ut i arbeid eller utdanning. 
Introteamet har oppfølgingsansvaret for flyktninger i inntil fem år fra de starter i 
introduksjonsprogrammet. 
 
Nyankomne innvandrere i alderen 18 – 55 år; som har behov for grunnleggende kvali-
fisering og som i løpet av siste to år er bosatt gjennom avtale med UDI, gis rett og plikt 
til introduksjonsordning. Nyankomne flyktninger over 55 år, personer som er gjenforent 
med bosatte med kort eller lang botid i kommunen, personer som har flyttet til 
Sandefjord fra annen kommune, og personer som tidligere har avbrutt sitt 
introduksjonsprogram, kan etter vurdering tilbys introduksjonsordning når kommunen 
finner det hensiktsmessig. 
 
I 2019 vedtok kommunestyret (KST 014/19) å bosette 40 flyktninger; i henhold til 
anmodning fra IMDI. Det ble ikke anmodet om bosetting av enslige mindreårige 
flyktninger. I budsjettet er det forutsatt at samme antall bosettes i de påfølgende årene i 
økonomiplanperioden. I tillegg er det budsjettmessig forutsatt familiegjenforening av 
syv personer samt netto tilflytting av fem personer per år.  

 
Integreringstilskuddet for flyktninger er i statsbudsjettet økt fra 761 600 kr til 772 300 
kr for hele femårsperioden. For enslige voksne gis det et tillegg på 46 700 kr første året. 
 
For familiegjenforente får kommunen kun tilskudd i tre år. Antall år med tilskudd til 
tilflyttede fra andre kommuner avhenger av når personen fikk oppholdstillatelse. 
Tilskuddet avregnes mellom kommunene i flytteåret, og avhenger av når på året flytting 
har skjedd.  
 
Fra 2017 ble tilskuddet for enslige mindreårige endret til et fast tilskudd per enslig 
mindreårig flyktning. Særskilt tilskudd budsjetteres nå under enheten enslige 
mindreårige flyktninger (EMF), underlagt seksjon bolig, aktivitet og avlastning. I tillegg 
overføres 50 prosent av det ordinære integreringstilskuddet knyttet til enslige 
mindreårige flyktninger til enhet EMF.  

 
Statstilskuddet er ment å dekke kommunenes gjennomsnittskostnader til flyktninger de 
første fem årene. Differansen mellom samlet statstilskudd og netto utgifter for det 
enkelte år dekkes ved å bruke av eller sette av til flyktningefondet. Ut i fra forut-
setningene som er lagt inn, forventes det at fondet vil være om lag 10,5 mill kr  ved 
utgangen av økonomiplanperioden. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til både 
utgiftene til flyktninger og integreringstilskuddet. Dette har sammenheng med hvor 
mange som bosettes inneværende år, sammensetningen av de som kommer, f.eks. om 
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det er  enslige, familier, barn eller voksne, og  hvilken bosetting som vedtas for de neste 
årene. 
 
I Sandefjord benyttes deler av integreringstilskuddet til å finansiere andre tjenester i 
kommunen enn det som inngår i beregningsgrunnlaget for integreringstilskuddet; altså 
brukes midlene også til andre enn målgruppen. 
 
Oversikt over budsjettert bruk av integreringstilskuddet 2020
PPT 531 000        
Skole, barnetrinnet 586 000        
Helsestasjonstjeneste 842 000        
Fysioterapi barn og unge 498 000        
NAV, stillinger og andel drift 2 071 000     
Administrasjonsarbeid HSO 1 004 000     
Barnevern, stilling 568 000        
Enhet for enslige mindreårige flyktninger (overføring av integreringstilskudd) 1 430 000     
Økonomisk sosialhjelp 12 904 000   
Introduksjonsstønad 13 993 000   
Introteam 14 725 000   
Bibliotek 79 000          
Div tiltak, ikke knyttet til målgruppen (politisk vedtak om bruk av fond) 5 244 000     
Sum utgifter 54 475 000   
Integreringstilskudd (52 531 000)  
Bruk av flyktningefond  (netto) (1 944 000)    
Sum inntekter (54 475 000)   

 
Endringer i økonomiplanperioden 
Ut fra forutsetningene om et lavere mottak de neste årene enn i forrige økonomiplan, er 
det i beregningene lagt inn en rekke reduksjoner i kostnader; blant annet til tiltak. Det 
er i tillegg forutsatt en stillingsreduksjon på ett årsverk (engasjement) i løpet av 2020.  
 
Oversikt over bruk av flyktningefond 2020 2021 2022 2023
Bruk av fond /avsetning til fond tiltak knyttet til
målgruppen 

3 300 -637 -2 147 -1 193

Tiltak ikke knyttet til målgruppen -5 244 -5 244 -5 244 -5 244
Sum -1 944 -5 881 -7 391 -6 437  

Kommunen plikter å tilby opplæring i norsk- og samfunnskunnskap til de som har rett 
og/eller plikt på det så snart som mulig. Det er Fønix integrering som på vegne av 
Sandefjord kommune underviser i norsk- og samfunnskunnskap. Rett betyr at man har 
rett på gratis opplæring etter læreplanen. Plikt betyr at man må ha gjennomført 
opplæringen for å få innvilget permanent opphold eller statsborgerskap senere. Fra 2020 
har kommunalområdet helse, sosial og omsorg overtatt oppfølgingen av avtalen med 
Fønix fra kommunalområdet oppvekst og kunnskap. Det er forutsatt at statlig tilskudd 
til norsk og samfunnskunnskap dekker kostnadene kommunen har til formålet. 
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PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN  

Felles for seksjonene 
Pleie- og omsorgstjenesten er en felles betegnelse for seksjon for bolig, aktivitet og 
avlastning, seksjon bo- og behandlingssenter, seksjon Sandefjord medisinske senter og 
seksjon senter og hjemmetjeneste.  
 
Oversikt over døgnbemannede plasser i institusjon og bofellesskap.  
 
Institusjonsplasser 2020 2021 2022 2023
Nygård bo- og behandlingssenter 126 126 126 144
Mosserødhjemmet 53 53 53 53
Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter 64 64 64 64
Sandefjord medisinske senter 61 61 61 61
Soletunet bo- og behandlingssenter 45 45 45 45
Andebu sykehjem 39 39 39 39
Bofellesskap for personer med demenssykdom 48 48 48 48
Somatisk avdeling Hvidtgården 13 13 13 13
Parken bofellesskap 5 5 5 5
Stokke bemannet omsorgsbolig 26 26 26 26
Møylandstunet, 8 bemannede omsorgsplasser 8 8 8 8
Sum 488 488 488 506  

 
Det er i budsjettert med 18 mill. kr i driftsutgifter for 18 nye sykehjemsplasser fra 1. 
mars 2023. De nye plassene vil etableres i nybygg på Nygård. Årlige driftsutgifter er 
forventet å være på 22 mill. kr per år ved full drift. Midlene er budsjettert under 3810 
Administrasjon bo- og behandlingssenter.  

Kompetanseløft 2020   
Regjeringen har utviklet en handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling 
i de kommunale helse- og omsorgstjenestene; Kompetanseløft 2020. Formålet med 
planen er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og å bidra til å sikre at den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning. Gjennom 
Kompetanseløft 2020 vil kommunene oppfordres til å sette de samlede kompetanse-
utfordringene på dagsorden i den helhetlige kommunale planleggingen. Det er satt av 
midler som kommunene kan søke om til videre- og etterutdanning. 
 
Tabellen nedenfor viser planlagt kompetanseutvikling innenfor HSO området i 
Sandefjord fram til 2021. 
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34 SEKSJON BOLIG, AKTIVITET OG AVLASTNING 

Seksjon for bolig, aktivitet og avlastning (BOA) gir tjenester til personer med 
funksjonsnedsettelser og til personer med rus- og psykiatriproblematikk. I tillegg er 
tjenester til enslige mindreårige flyktninger organisert i seksjon BOA. Seksjonen har et 
differensiert tilbud ut i fra den enkeltes behov, som omfatter døgnbemannede boliger, 
ambulerende booppfølging, avlastning, støttekontakt, BPA (brukerstyrt personlig 
assistent) og aktivitets- og arbeidstilbud for seksjonens målgrupper. Seksjonen er for 
tiden organisert i tre enheter med til sammen 23 avdelinger på omkring 40 
tjenestesteder. Seksjonen har i løpet av 2018 og 2019 avviklet to av enhetene og fordelt 
avdelingene på de tre resterende enhetene. I tabeller nedenfor er disse enhetene omtalt 
samlet. Seksjonen har ca. 545 årsverk. 
 

Kompetanseløft 2020 2020 2021 

Opplæring (ført opp det året utdanning er ferdig):   

Hjelpepleier, omsorgs- og helsefagarbeider: 53 40 

Fagskoleutdanning (videreutdanning):   

-psykisk helsearbeid 7 7 

-geriatri/eldreomsorg 4 1 

-annen fagskoleutdanning 6 10 

Sum deltakere fagskoleutdanning 16 18 

Bachelorutdanning helse- og sosialfag   

Sykepleie 19 10 

Vernepleie 12 5 

Sum bachelorutdanning 31 15 

Videreutdanning høyskoleutdannet personell:   

-psykisk helsearbeid og rusarbeid 9 16 

-tverrfaglig v.utd. i psykosos. arbeid m/barn og unge 5  

-kreftomsorg og lindrende pleie 2 2 

-veiledning 3 4 

-lederutdanning 6 15 

-annen videreutdanning/masterutdanning 37 30 

Sum deltakere videreutdanning 67 77 

ABC-opplæring   

-demensomsorgens ABC 51 50 

-mitt livs ABC 7 20 

-eldreomsorgens ABC  20 

-velferdsteknologiens ABC 8 10 

Sum ABC-opplæring 66 120 

Sum deltakere totalt 233 270 
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Tjenesteområde          (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Nto. utg. Årsverk

3410
Administrasjon bolig, aktivitet 
og avlastning 30 383    6 % 80 826-    5

3420-
3450

Bolig, avlastning, ambulante 
tjenester og dagaktivitetstilbud 443 825  89 % 416 753  521

3460
Boliger og tiltak enslige 
mindreårige flyktninger 26 483    5 % 170-         19

Sum 500 691   100 % 335 757   545  

3410 Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning 

Tjenesteområde     Beløp i hele 1.000 kr Bto. Utg Nto. utg.
3410 Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning 30 383 -80 826
Sum 30 383 -80 826  
 
Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning har fem årsverk; en seksjonsleder, tre 
enhetsledere og en fagstilling. 
 
Under administrasjonen er det budsjettert med ca. 22,5 millioner kr til kjøp av plasser 
og tjenester fra private og offentlige instanser, blant annet Signo, Granli/SIV, Vidaråsen 
og Tønsberg kommune. Det er budsjettert med i overkant av 97 millioner kr i tilskudd 
til/refusjon for tjenester til ressurskrevende brukere. Beløpet inntektsføres i 
administrasjonen, mens kostnadene bokføres der tjenestene gis. I administrasjonen 
budsjetteres også vertskommunetilskudd (som gis til tidligere vertskommuner for 
HVPU-institusjoner) på 5,5 millioner kroner. 
 
Innsparingstiltak 
I økonomiplanen for 2019-2022 ble det forutsatt innsparinger i seksjonen på 3 mill. kr i 
2019 og 4 mill. kr i etterfølgende år. Det er foretatt en gjennomgang av alle turnuser/-
bemanningsplaner, og på bakgrunn av denne gjennomgangen er disse innsparingene 
innarbeidet. I tillegg er det forutsatt at kostnadene i seksjonen kan reduseres med 
ytterligere 5 mill. kr fra 2020, økende til 7,5 mill. kr.  

3420-3450 Bolig, avlastning, ambulante tjenester og dagaktivitetstilbud  
Nedenfor følger tabeller som viser ulike økonomi- og aktivitetstall i seksjonen.  
 
Tjenesteområde      Beløp i hele 1.000 kr Bto. Utg Nto. utg.
3420-3450 Boliger, avlastning, ambulante tjenester og 

dagaktivitetstilbud 443 825 416 753
Sum 443 825 416 753  
 



Driftsbudsjett 104 Helse, sosial og omsorg 
 

 

Aktivitetstall (felles for enhetene): 
Boliger for utviklingshemmede Antall beboere
Laholmåsen 16                         
Sverstad 4                           
Åsane 8                           
Mokollen 2                           
Skiringssalsveien 5                           
Nordås 7                           
Hvidtgården 2. etasje 30                         
Karisletta 7                           
Budalen 6                           
Frydenbergsletta 16                         
Frydenberg 5                           
Ekeberg 4                           
Vindal 5                           
Mobakken 17                         
Skjeggerødveien 13                         
Peer Gynts vei 3                           
Hasle 7                           
Saturnusvei 3                           
Sum beboere 158                        
 
Ambulante tjenester utviklingshemmede Antall
Hvidtgården 2. etg 21                         
Laholmåsen 3                           
Peer Gyntsvei 18                         
Andebu 14                         
Sum 56                          
 
Tilrettelagte boliger rus/psykiatri Antall beboere
Heimdal 9                           
Prestegårdstunet 11                         
Hvidtgården 4. etg. 14                         
Bergly 5                           
Vardeveien 15                         
Sum beboere 54                          
 
 
Ambulante tjenester Antall
Housing-First teamet 64                         
Andebu ambulerende 14                         
Vardeveien 84                         
Sum brukere med ambulante tjenester 162                        
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Avlastningsboliger Antall beboere
Teksleåsen (0-18 år) 20                         
Eikelunden (0-18 år) 18                         
Andebu (Skjeggerød) 1                           
Nordås 1                           
Hauanskogen (18 år og eldre) 20                         
Sum beboere 60                          
 
 
Øvrige aktivitetstall Antall
Støttekontaktvedtak som mottar tjenester enkeltvis 288           
Støttekontaktvedtak som mottar tjenester i grupper 50             
Personer som får privatavlastning 100           
Personer som mottar veiledningstjeneste 10              
 
Antall personer som får avlastning, samt mengden avlastning de har behov for, er i 
stadig endring. De siste årene har antall og mengde økt. For å kunne gi en best mulig 
tjeneste innenfor dagens rammer har man igangsatt et prosjekt der avlastning gis som 
fleksibel timesavlastning. I tillegg har enheten økt antall støttekontaktgrupper med 
formål å kunne effektivisere tjenestetilbudet samt å legge til rette for økt sosial 
samhandling. 
 
Dagaktivitetstilbud: 
Aktivitetstall Antall brukere
Dagtilbud funksjonshemmede, brukere per uke 130                       
VTA plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser), antall plasser 18                         
Arbeid og aktivitetstilbud psykisk helse, brukere per uke 170                       
Sum 318                        
 
Tallene er basert på aktiviteten per oktober 2019.  
Hver dag har dagsentrene mellom 30 og 40 brukere. Totalt antall ulike brukere er langt høyere.  
 
Tabellen viser kommunale dagtilbud. 
Dagaktivitetstiltak Antall brukere
Ranvik brygge 90                         
YME 31                         
Andre 10                         
Sum beboere 131                        
 
 
VTA-plasser - tiltaksarrangør Antall brukere
Tangent 75                         
Smiløkka 16                         
Signo 11                         
Sum beboere 102                        
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3460  Boliger og tiltak enslige mindreårige flyktninger 
Det er  forventet at enheten vil ha omsorg for ca. 30 enslige mindreårige flyktninger i 
2020. Antallet avhenger både av mottak og av antallet som går ut av ordningen; pga. 
alder, familiegjenforening eller flytting. En stor andel av de enslige mindreårige 
flyktningene bor i bolig med døgnbemanning. I tillegg bor mange i egen hybel/leilighet 
der de får oppfølging fra ambulant team, mens noen få bor hos vertsfamilie-
/fosterfamilie. Enheten har en årsverksramme på ca. 19 årsverk; inkl. 6 årsverk i boligen 
Tassebekkveien, som skal legges ned i løpet av 2020.  
 
Særskilt tilskudd for enslige mindreårige ble i foreslått statsbudsjett for 2020 redusert 
fra nivå i 2019. For Sandefjord kommune utgjør dette ca 0,5 millioner kr i redusert 
tilskudd i 2020. Det er forutsatt at dette håndteres ved å redusere kostnader til gruppen.  
 
Tjenesteområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Ambulant team for mindreårige flyktninger 9 437 9 209
Husebygrenda bolig for mindreårige flyktninger 8 432 8 163
Tassebekkveien bolig for mindreårige flyktninger 4 593 4 480
Tilskudd til enslig mindreårige flyktninger 4 021 -22 022
Sum 26 483 -170  

 
I 2020 planlegges en bolig nedlagt (Tassebekkveien). Den siste boligen; Husebygrenda 
forutsettes nedlagt i løpet av 2022. Ambulant team reduseres årlig til ca 1,1 mill kr i 
2023.  
 
Antall enslige mindreårige i kommunen forventes å bli redusert fra ca. 30  i 2020 til ca. 
3 i 2023. Dersom noen av de enslige mindreårige flyktningene får innvilget 
familiegjenforening, vil antallet reduseres ytterligere de første årene.  

Bolig 2020 2020
1. halvår 2. halvår

Husebygrenda bolig for mindreårige flyktninger 5 5
Tassebekkveien bolig for mindreårige flyktninger 4 0
Hybel/leilighet 15 19
Vertsfamilie 3 3
Institusjon 1 1
Fosterhjem 3 3
Sum 31 31  

37  SEKSJON SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER  

Sandefjord medisinske senter har 61 døgnplasser. To av plassene er knyttet til legevakta, 
mens resterende plasser er organisert i pleieenhetene. Senteret har tre pleieenheter;  
rehabiliterings- og korttidsenhet, intermediær enhet (forsterket korttidsavdeling) med 
øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) og lindrende- og korttidsenhet.  
 
I tillegg til døgnenhetene er følgende funksjoner og enheter organisert i seksjonen 
Sandefjord medisinske senter: 24-timers legevakt med to ØHD/observasjonssenger, 
ergo- og fysioterapitjenester til voksne, legetjenester, korttidslager for hjelpemidler, 
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lærings- og mestringssenter, frisklivssentral og ferdighetssenter, samt vaktmester-
tjenester for både Sandefjord medisinske senter og Kamfjord og Nygård bo- og 
behandlingssenter.  
 
Sandefjord medisinske senter har basseng- og treningsarealer som benyttes både av 
inneliggende pasienter og hjemmeboende med treningsbehov. I tillegg har senteret 
servicetilbud som resepsjon og kantine. Senterets kjøkken er organisert som mottaks-
kjøkken. Det vil si at middagene som serveres pasientene kommer fra sentralkjøkkenet 
på Nygård bo- og behandlingssenter. 
 
Sandefjord medisinske senter har i alle enheter fokus på rehabilitering og mestring, et 
godt samarbeid med brukernes organisasjoner, samt en utstrakt aktivitet mht. kurs og 
opplæring for fagpersonell og pasienter/brukere. 
 
Senteret har også ansvar for drift av kommunens ferdighetssenter som gir tilbud om 
praktisk trening og teoretisk opplæring av fagpersonell.  
 
Tjenesteområde      Beløp i hele 1.000 kr Bto. utgift Nto. utgift Årsverk
3710 Administrasjon Sandefjord 

medisinske senter 25 804 13 % 25 117 22,0
3720 Legetjenester 54 856 27 % 51 451 12,3
3721 Legevakt 20 716 10 % 15 461 19,0
3730 Forebygging og mestring 20 609 10 % 18 659 30,6
3740 Døgnenheter Sandefjord medisinske 

senter 80 568 40 % 73 108 94,6
Sum seksjon 202 553 100 % 183 796 178,4

Hovedkostnadssted            (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
3410 Administrasjon botiltak og aktivitet 9 352 6 % -6 218
3420 Boliger 107 449 68 % 90 428
3430 Avlastning og støttekontakt 25 920 16 % 25 019
3440 Arbeids- og aktivitetsavdelingen 14 813 9 % 11 673
Sum seksjon 157 534 100 % 120 902

 
 
Leve hele livet i Sandefjord 
Sandefjord medisinske senter er en viktig aktør mht. gjennomføringen av handlings-
planen «Leve hele livet i Sandefjord». Tiltakene i planen som hører inn under Sandefjord 
medisinske senter er budsjettert på de ulike tjenesteområdene, men omtales her. 
Følgende tiltak ligger i økonomiplanen: 
 

 Øke andelen sykepleiere på SMS til 75 prosent fra 2023 i henhold til 
kompetanseplaner. 

 Helsestasjon for eldre som et forebyggende tiltak. Et årsverk økning til 
pårørendesenter, lærings- og mestringssenter og helsestasjon for eldre. 

 Et årsverk til ferdighetssenteret som kompetanseinstans og treningsarena.  
 Et halvt årsverk i legetjenesten til vaktberedskap; for å kunne ha fleksible 

innleggingstidspunkt ØHD-plasser. 
 Et årsverk i legetjenesten til effektiv bruk av døgnplasser på Sandefjord 

medisinske senter gjennom året, også i ferier og ved fravær. 
 Pop-up utstilling for velferdsteknologi. 
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3710 Administrasjon Sandefjord medisinske senter 

Tjenesteområde           (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Administrasjon Sandefjord medisinske senter 3 522 3 522
Felleskostnader Sandefjord medisinske senter 9 879 9 386
Serviceavdeling Sandefjord medisinske senter 12 403 12 209
Sum 25 804 25 117  

Administrasjonsenheten omfatter seksjonsleder med stab, og serviceavdeling med 
medarbeidere innenfor områdene renhold, resepsjon, merkantile funksjoner og 
vaktmestertjeneste. Vaktmestertjenesten som er organisert under Sandefjord medisinske 
senter har også ansvar for institusjonene Kamfjord og Nygård i seksjon bo- og 
behandlingssentre. Det meste av senterets driftskostnader utover lønn er sentralisert til  
ansvarsområdet felleskostnader. 

3720 Legetjenester 
Kostra-tall 
Legetjenester

Sandefjord Kostragruppe 13 Landet u/Oslo
Avtalte legeårsverk pr 10 000 innb. 10,8 10,7 11,3

2018

 

Legetjenestene i kommunen er organisert i èn enhet. Dette omfatter legetjenester i 
legevakt, sykehjem, helsestasjoner, oppfølging av turnuskandidater (Lis1) samt 
fastlegeavtalene med byens fastleger. I 2020 er det budsjettert med totalt 12,3 årsverk 
fast ansatte leger.  

Budsjettet omfatter i hovedsak lønnskostnader til fast ansatte leger, tilskudd til fastleger, 
kostnader til legeberedskap opp mot ØHD, lønns- og praksiskompensasjon til legene 
som utfører kommunale oppgaver; blant annet på helsestasjon, godtgjørelse for legenes 
beredskapsvakter på legevakta, og utgifter knyttet til turnusleger.  

Det er opprettet to utdanningsstillinger for leger som skal spesialisere seg i allmenn-
medisin. Dette er eksisterende stillinger hvor det legges til rette for at de aktuelle legene 
skal kunne oppnå spesialist-godkjenning. Tiltaket er igangsatt for bedre å kunne 
rekruttere og beholde kvalifiserte leger i Sandefjord. I den forbindelse er det også 
opprettet en fastlegehjemmel ved daglegevakten som skal være en del av dette 
utdanningsløpet 

3721 Legevakt 
Tjenesteområde          (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Legevakt 20 716 15 461
Sum 20 716 15 461
  
Legevakten skal sikre personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen 
nødvendig behandling ved tilstander der hjelpen, av medisinske årsaker, ikke kan 
utsettes til neste dag eller til fastlege er tilgjengelig. Legevakten har i tillegg to 
ØHD/observasjonssenger. Enheten er døgnbemannet med totalt 18,96 årsverk 
sykepleiere. Det er lagt inn en økning på 3 årsverk fra 1. juli 2020, jf. egen sak som 
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behandles parallelt med budsjett og økonomiplan. Dette gir økte utgifter på 1 mill. kr i 
2020 og 2 mill. kr i etterfølgende år. 
 
Aktivitetstall 2018
Antall henvendelser legevakta 84 802
- herav legekonsultasjoner 21 295  

3730 Forebygging og mestring  

Tjenesteområde             (beløp i hele 1.000 kr) Brt. utg Nto. utg.
Forebygging og mestring 19 208 17 258
Lærings- og mestringssenteret 1 401 1 401
Sum 20 609 18 659  
Hovedkostnadsstedet har 30,55 årsverk; hovedsakelig fysioterapeuter, turnusfysio-
terapeuter, ergoterapeuter og hjelpemiddelteknikere. Alle tjenestene gis i hovedsak som 
tilbud på dagtid.  

Ergo og fysioterapitjenester 
Tjenesten skal sikre personer over 18 år 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  

Tjenestene som gis er: 

 Behandling og tiltak i pasientenes hjem. 
 Ergo- og fysioterapitjenester i samarbeid med seksjon for senter og hjemmetjeneste. 

Tjenesten har et stort fokus på fallforebyggende gruppetrening. Tilbud om 
balansegruppe ledet av fysioterapeut gis på bo- og servicesentrene. Sterk og stødig 
– balansetreningsgrupper ledet av frivillige som veiledes av fysioterapeuter. 

 Tilretteleggende og kompenserende tiltak i samarbeid med NAV/Hjelpemiddel-
sentralen. Rådgivning i boligtilretteleggingssaker. 

 
Tjenesten utfordres på å få satt i gang innsats så tidlig som mulig. For å imøtekomme 
dette, etableres tettere samarbeid med tjenestekontoret og senter og hjemmetjenester.   
 
Behovet for utkjøring og montering av hjelpemidler øker med et økende antall eldre og 
syke hjemmeboende pasienter.  
 
Frisklivssentralen 
Dette er en lokal aktør for utvikling av folkehelse. I regi av frisklivssentralen kan man 
få tilbud om hjelp til å endre livsstil for å bedre egen helse.  
 
Lærings- og mestringssenteret 
Gir tilbud til personer som har fått endret sin helse og livssituasjon og som har behov 
for ny kunnskap, støtte og veiledning. LMS gjør i samarbeid med pårørendesenteret, 
samtaler, kurs, selvhjelpsgrupper, koordinering av ulikt likepersonsarbeid, livsstyrke-
trening. Det satses på forebyggende seniorarbeid og voksne og barn som pårørende. 
 
Frisklivssentralen og Lærings- og mestringssenteret er ikke lovpålagte tjenester, men 
prioriterte tiltak i et helhetlig rehabiliterings- og forebyggingsløp. 
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Aktivitetstall 2018
Henviste saker ergoterapi 1 466
Henviste saker fysioterapi 653
Oppdrag teknikere 9 157
Henviste saker syn 269
Henviste saker hørsel 1 700
Henvisninger til Frisklivssentralen i Stokke/Sandefjord * 400
Antall deltakere i balansegrupper 900  

* Frisklivsentralen i Andebu er ikke inkludert i tallene da denne har en annen organisering 
 
Det er vedtatt å innføre egenandel for undersøkelse og behandling utført av fastlønnede 
kommunalt ansatte fysioterapeuter fra 1. januar 2021. Effekten av tiltaket anslås til 0,3 
mill. kroner i økte inntekter. 

3740 Døgnenheter Sandefjord medisinske senter 

Tjenesteområde       (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Rehabiliterings- og korttidsenhet 24 068 21 853
Intermediærenhet med ØHD 26 869 24 554
Lindrende- og korttidsenhet 29 631 26 701
Sum 80 568 73 108

 
Sandefjord medisinske senter har tre døgnenheter hvor opphold for brukerne tildeles via 
tjenestekontoret. Hovedfokus i døgnenhetene er å bidra til at de aller fleste pasientene 
skal kunne bli i stand til å klare seg i egen bolig. Alle plassene er korttidsplasser og 
døgnenhetene har fysioterapi- og ergoterapitjeneste som en viktig del av 
tjenestetilbudet. Behovet for disse tjenestene er økende.  De tre døgnenhetene er: 
 
Rehabiliterings- og korttidsenhet 
Enheten har 18 døgnplasser, hvorav 8 rehabiliteringsplasser, og gir tilbud til pasienter 
med behov for rehabilitering etter skade/sykdom, samt de som har behov for opptrening 
etter sykehusopphold. Enheten har også 10 plasser til korttidsopphold,  
 
Intermediær enhet med ØHD-plasser  
Enheten har 22 døgnplasser, hvorav fem plasser til «øyeblikkelig hjelp døgntilbud»som 
kan benyttes av fastleger og legevakt.   
Enheten gir, utover øyeblikkelig hjelp, hovedsakelig tilbud til pasienter som trenger 
viderebehandling og oppstart av tverrfaglig rehabilitering etter sykehusopphold.   
 
Lindrende- og korttidsenhet 
Enheten har 19 døgnplasser. Her gis det tilbud om lindrende behandling og 
korttidsopphold, samt etterbehandling etter kreftbehandling i spesialisthelsetjenesten. 
Fagteamet av kreftsykepleiere som yter tjenester i pasientens hjem er også organisert i 
denne enheten. 
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Aktivitetstall 2018
Innleggelser

Rehabiliterings- og korttidsenhet 261
Intermediær inkl. ØHD 486
Lindrende- og kortidsenhet 354
Sum 1 101            

38 SEKSJON BO- OG BEHANDLINGSSENTRE 

Seksjon bo- og behandlingssentre består av institusjonene Nygård bo- og behandlings-
senter, Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter, Soletunet bo- og behandlings-
senter, Andebu bo- og behandlingssenter, og tre bofellesskap for personer med 
demenssykdom. Seksjonen gir døgntilbud til pasienter med forskjellig omsorgsnivå 
innen eldreomsorgen. I tillegg til drift av disse institusjonene er kostnader til kjøp av 
institusjonsplasser; i hovedsak på Mosserødhjemmet, budsjettert i seksjon bo- og 
behandlingssentre. Nygård sentralkjøkken, som også er produksjonskjøkken for seksjon 
Sandefjord medisinske senter, er organisert i denne seksjonen. 
 
Seksjonens døgnplasser benyttes i hovedsak til langtidsopphold, men også til 
korttidsopphold og avlastning. Seksjonens årsverksramme er ca. 380 faste årsverk. 
Vaktmestertjenester er organisert under Sandefjord medisinske senter eller seksjon drift 
og vedlikehold, og legetjenester er organisert under Sandefjord medisinske senter, og er 
ikke en del av årsverksrammen her. Renhold er organisert på hver institusjon bortsett 
fra på Soletunet, der de er organisert under seksjon drift og vedlikehold. 

 
Beløp i hele 1000 kr Brutto utgift Netto utgift

3810 Administrasjon bo- og 
behandlingssentre 53 134 13 % 42 923

3820 Nygård bo- og behandlingssenter 128 908 31 % 100 048
3850 Bofellesskap for personer med 

demenssykdom 37 119 9 % 35 715
3860-3862 Kamfjordhjemmet bo- og 

behandlingssenter 79 031 19 % 57 618
3870 Soletunet bo- og behandlingssenter 71 041 17 % 45 816
3880 Andebu bo- og behandlingssenter 40 860 10 % 31 326
Sum seksjon 410 093 100 % 313 446

Hovedkostnadssted            (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
3410 Administrasjon botiltak og aktivitet 9 352 6 % -6 218
3420 Boliger 107 449 68 % 90 428
3430 Avlastning og støttekontakt 25 920 16 % 25 019
3440 Arbeids- og aktivitetsavdelingen 14 813 9 % 11 673
Sum seksjon 157 534 100 % 120 902
 

 
Tjenestens innhold 
Korttidsopphold: 
 Behandling/etterbehandling etter sykehusopphold 
 Utredning  
 Rehabiliteringstiltak/opptrening for vedlikehold av funksjoner 
 Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid 
 
Langtidsopphold: 
 Botilbud til personer med fysisk/psykisk sykdom som trenger heldøgnsomsorg 
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Det er utarbeidet standard for tjenesten jf. føringer i kvalitetsforskriften for pleie- og 
omsorgstjenester. Dette er felles for fylket gjennom kommunesamarbeidet i Vestfold.  

 

Formål med tjenesten 
 Yte nødvendig helsehjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

§ 3-2.
 Yte avlastning for pårørende etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

§ 3-2.
 Botilbud med heldøgns omsorg for mennesker med demenssykdom 

 
Hvem kan få tjenesten  
Personer som grunnet helsesvikt fyller kriteriene for inntak. 

3810 Administrasjon bo- og behandlingssentre 

Tjenesteområde                           Beløp i hele 1000 kr Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Administrasjon bo- og behandlingssentre 4 725 4 312 5,0
Diverse tiltak (kjøp av plasser Mosserødhjemmet) 48 409 38 611 -
Sum 53 134 42 923 5,0  
 
Administrasjonen i bo- og behandlingssentre består av fem årsverk; seksjonsleder, 
faglig rådgiver, to fysioterapeuter og fagkoordinator som ivaretar funksjonen 
pasientkoordinator for kommunalområdet. Under dette hovedkostnadsstedet er i tillegg 
kommunens utgifter til kjøp av institusjonsplasser budsjettert. Kommunen kjøper 53 av 
58 plasser på Mosserødhjemmet. 
 

3820-3880 Bo- og behandlingssentre  

         Beløp i hele 1000 kr Brutto utgift Netto utgift Årsverk
Nygård bo- og behandlingssenter 128 908 100 048 138,5
Bofellesskap for personer med 
demenssykdom 37 119 35 715 43,2
Kamfjordhjemmet bo- og 
behandlingssenter 79 031 57 618 89,5
Soletunet bo- og behandlingssenter 71 041 45 816 59,4
Andebu bo- og behandlingssenter 40 860 31 326 45,9
Sum hovedkostnadssted 356 959 270 523 376,5  
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3820 Nygård bo- og behandlingssenter 

Aktivitetstall- og indikatorer 
Nygård
(antall plasser) 2017 2018 2019 2020
Korttid 6 10 13 13
Langtid 120 116 113 113
Sum heldøgnsplasser 126 126 126 126
Kurdøgn 46 222 45 207 45 300 45 300
Utnyttelsesgrad i % 100,5 % 98,3 % 98,5 % 98,5 %

Realisert Budsjettert

 
Utnyttelsesgrad i 2017 er høyere enn 100 % pga. bruk av ett dobbeltrom på tidligere Lunden. Alle beboere 
på Lunden flyttet inn på Nygård i august 2017. 

Nygård bo- og behandlingssenter består av seks avdelinger, kjøkken, resepsjon og 
vaskeri. Døgnavdelingene har totalt 126 plasser, hvorav 13 av plassene er korttids-
plasser/avlastningsplasser. Øvrige er langtidsplasser. Nygård kjøkken er produksjons-
kjøkken for Nygård bo- og behandlingssenter og for Sandefjord medisinske senter. 
Kjøkkenets totale årsverksramme er 9,7 årsverk. Dette benyttes også til å bemanne 
mottakskjøkken og kantinedrift på Sandefjord medisinske senter.  

3850 Bofellesskap for personer med demenssykdom  
Enheten består av bofellesskapene Bokeveien, Ranvikskogen og Nygårdsvollen. I hvert 
av bofellesskapene er det 16 langtidsplasser, hovedsakelig for personer med demens-
sykdom. 

3860-3862 Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter 

Aktivitetstall- og indikatorer 
Kamfjordhjemmet
(antall plasser) 2017 2018 2019 2020
Langtid 58 56 56 56
Korttid 6 8 8 8
Sum heldøgnsplasser 64 64 64 64
Kurdøgn langtid        22 954        23 060 23 010 23 010
Utnyttelsesgrad langtid og korttid i % 98,3 % 98,7 % 98,5 % 98,5 %

BudsjettertRealisert

 

Kamfjordhjemmets 64 plasser er fordelt på åtte boenheter som hver har åtte beboere. 
Seks av boenhetene er tilrettelagt for beboere med et spesielt behov for tett oppfølging 
pga. utfordrende atferd, og for mennesker med alderspsykiatriske lidelser. En av 
boenhetene har åtte korttidsplasser. Øvrige plasser er langtidsplasser.  

Soletunet drifter kjøkkenet på Kamfjord som er åpent alle hverdager. 
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3870 Soletunet bo- og behandlingssenter   
Aktivitetstall- og indikatorer 
Soletunet
(antall plasser) 2017 2018 2019 2019
Langtid 36 41 41 41
Korttid 9 6 6 6
Sum heldøgnsplasser 45 47 47 47
Kurdøgn langtid        16 073        16 853 16 898 16 898
Utnyttelsesgrad langtid og korttid i % 97,9 % 98,2 % 98,5 % 98,5 %

BudsjettertRealisert

 
 
Soletunet bo- og behandlingssenter består av tre enheter i tillegg til kjøkken og vaskeri. 
Enhet Soltoppen har 9 korttidsplasser og 12 langtidsplasser. Enhet Solstua er en 
skjermet enhet med 24 langtidsplasser. Enhet Solsiden har to langtidsplasser. 

Kjøkkenet på Soletunet har ansvar for kjøkken- og kantinedrift på Kamfjordhjemmet 
bo- og behandlingssenter. 

3880 Andebu bo- og behandlingssenter  
Aktivitetstall- og indikatorer 
Andebu 
(antall plasser) 2017 2018 2019 2020
Langtid 32 33 33 33
Korttid 7 6 6 6
Sum heldøgnsplasser 39 39 39 39
Kurdøgn langtid        13 738        13 989 14 021 14 021
Utnyttelsesgrad langtid og korttid i % 96,5 % 98,3 % 98,5 % 98,5 %

BudsjettertRealisert

 
 
Bo- og behandlingssenteret består av tre enheter i tillegg til kjøkken og vaskeri. Enhet 
Blåveis har 14 langtidsplasser, og enhet Tusenfryd har 12 plasser som er tilrettelagt for 
personer med demenssykdom. Skogstjerna er en rehabiliterings/korttidsenhet med 13 
plasser, hvorav sju av disse er langtidsplasser.  
 
Seksjonens institusjoner og bofellesskap har de siste årene hatt en jevn økning i antall 
beboere og pasienter med behov for spesialtilpassede tjenester. Multisyke eldre, 
konsekvenser av samhandlingsreformen samt større bredde i alderssammensetningen 
stiller økende krav til kompetanse og kvalitet. Innen tjenestetilbudet for personer med 
demens, kognitiv svikt og alderspsykiatriske lidelser har antall personer med omfattende 
hjelpebehov økt. Dette påvirker tjenestens kompetanse- og ressursbehov. 

39 SEKSJON SENTER OG HJEMMETJENESTER  

Seksjonen omfatter administrasjon, hjemmesykepleie, praktisk og personlig bistand, 
personlig assistent ordning, bo- og servicesentre og dagsenter.  
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Tjenesteområde              Beløp i hele 1.000 kr Brutto utgift Nto utgift Årsverk
3910 Administrasjon senter og 

hjemmetjeneste 17 194 5 % 7 596 3,4
3920-3941 Hjemmetjenester* 306 217 81 % 290 017 380,0
3950-3970 Bo- og servicesentre m.m. 40 411 11 % 21 956 38,6
3980 Dagsenter 14 033 4 % 12 801 17,1
Sum seksjon 377 855 100 % 332 370 439,1

Hovedkostnadssted            (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
3410 Administrasjon botiltak og aktivitet 9 352 6 % -6 218
3420 Boliger 107 449 68 % 90 428
3430 Avlastning og støttekontakt 25 920 16 % 25 019
3440 Arbeids- og aktivitetsavdelingen 14 813 9 % 11 673
Sum seksjon 157 534 100 % 120 902

 
*Av dette er 27,3 årsverk knyttet til praktisk bistand og 39,66 årsverk knyttet til brukerstyrt personlig 
assistent ordning (BPA). Årsverkene vedrørende BPA varierer ut fra brukerne og deres behov. 
 
Leve hele livet i Sandefjord 
Tiltakene i handlingsplanen «Leve hele livet i Sandefjord», KST-sak 70/18, er i 
hovedsak budsjettert i tilhørende seksjoner. I seksjon SHT er følgende tiltak innarbeidet 
i ordinært budsjett og igangsatt:  
 

 Øke andelen sykepleiere til 50 prosent i henhold til kompetanseplaner, gradvis fra 2019 
til 2022  

 Utvide kapasitet og åpningstid dagsenter, for å øke fleksibilitet i tilbudet til pårørende 
til personer med demenssykdom 

 Ansette frivilligkoordinator 20 %, knyttet til personer med demenssykdom 
 Bemanning Møylandsenteret 1,5 årsverk knyttet til drift av kjøkken og miljøarbeider  
 Avlastning i hjemmet 1 årsverk, tjenesten skal være et fleksibelt tilbud til pårørende til 

personer med demenssykdom. 
 
Det er også bevilget kr 300 000 i handlingsplanen til trygghetsalarmer til alle over 77 år 
som ønsker dette, midlene til dette er foreløpig ikke fordelt ut til seksjon SHT. 

3910 Administrasjon senter og hjemmetjeneste 

 Tjenesteområde  (beløp i hele 1.000 kr) Bto. Utg. Nto. Utg.
Administrasjon SHT 17 194 7 596
Sum 17 194 7 596  
 
Administrasjon senter og hjemmetjeneste (SHT) har 3,4 årsverk. Dette er seksjonsleder,  
to konsulenter og prosjektleder for leve hele livet planen. 
 
Refusjoner (inntekter) for ressurskrevende brukere er budsjettert under administrasjon 
SHT. Kostnadene føres i hjemmetjenesteenhetene som utfører tjenestene.  
 
Det er lagt inn en forventning om innsparing i seksjon SHT på 500 000 kr i 2020 og 
1 000 000 kr fra 2021 og utover. Dette er foreløpig lagt på administrasjonen, men skal 
fordeles ut i seksjonen.  
 
I vedtatt økonomiplan for 2019-2022 lå det inne en forutsetning om at standard på 
praktisk bistand skulle reduseres fra hver 2. uke til hver 3. uke fra 2020 og at dette skal 
gi en innsparing på 2,575 mill. kr. Kommunestyret vedtok i rammesaken i juni 2019 at 
standarden skal være hver 2. uke. Rådmannen har med bakgrunn i dette vedtaket 
reversert innsparingen fra 2020, og det ligger nå inne en forutsetning om at standard på 
praktisk bistand er hver 2. uke. 
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Demografi 
Demografisk utvikling forventes å gi økte kostnader på 1,5 millioner kroner, tilsvarende 
to årsverk, til hjemmetjenester. Foreløpig er budsjettøkningen lagt under 3910 
Administrasjon senter og hjemmetjenester. 

3920-3941 Hjemmesykepleie, praktisk bistand og personlig assistent-ordning 

Formål med tjenesten 

 Å yte helsetjenester i hjemmet til de som etter helse- og omsorgstjenesteloven 
har behov for nødvendige tjenester. 

 Å yte personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring, til personer 
som etter helse- og omsorgstjenesteloven har behov for nødvendige tjenester.  

 Å tilby trygghetsalarmtjeneste innenfor kommunens ressurser. Tjenesten er 
ikke lovpålagt. 

Hvem kan få tjenesten 
Den som bor eller oppholder seg i Sandefjord kommune og som har behov for tjenester 
etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
Loven betinger en individuell faglig vurdering. 
 
Tjenester blir vurdert ut fra søkers konkrete situasjon og politisk vedtatt standard på 
tjenesten. Der det er flere i husholdningen, er dette en del av vurderingen.  

Tjenestens innhold 

 Hjemmesykepleie inkl. hjemmerehabilitering  
 Personlig bistand  
 Praktisk bistand til dagliglivets gjøremål 
 Opplæring i dagliglivets gjøremål 
 Trygghetsalarm 
 
For hver av tjenestene er det utarbeidet spesifikke kriterier som fås ved henvendelse og 
ved tildeling av tjenester. Det spesifiseres hva det ytes bistand til. I vedtak på praktisk 
bistand spesifiseres også timeantall. 

Annen bistand 

 Råd og veiledning 
 Informasjon og veiledning om brukerstyrt personlig assistanse 
 Formidle henvendelser angående hjelpemidler 
 
Hjemmetjenesten består av; ti enheter for hjemmesykepleie, to enheter for praktisk 
bistand, tre enheter for personlig assistent ordning og fire bemannede omsorgsboliger-
/bofellesskap, inkl. felles nattjeneste og sykepleietjeneste. Fra 2018 er det etablert to 
årsverk for avansert klinisk sykepleie i sykepleietjenesten. Hjemmetjenesten har 380 
årsverk. 
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Tjenesteområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Hjemmetjenesten, natt- og sykepleiertjenesten 306 217 290 017 380,0
Sum 306 217 290 017 380,0  
 
Bemannede omsorgsboliger: 

Antall beboere
Parken bofellesskap 5
Hvidtgården somatisk bofellesskap 13
Stokke bemannet omsorgsbolig* 26
Møylandssenteret bofellesskap 8
Antall beboere i alt 52  

*Stokke bemannet omsorgsbolig har 26 boenheter, noen av boenhetene benyttes av ektepar. 
 
Aktivitetstall og -indikatorer 2017 2018
Gjennomsnittlig antall brukere med hjemmesykepleie pr måned 1360 1 340
Gjennomsnittlig antall brukere med praktisk bistand pr måned 943 923
Gjennomsnittlig antall nyinnskrevne brukere av hjemmesykepleie 
pr måned 102 103
Gjennomsnittlig antall nyutskrevne brukere av hjemmsykepleie pr 
måned 98 101
Gjennomsnittlig antall pasienter direkte fra sykehus med behov for 
hjemmesykepleie pr måned 105 104  
*Gjennomsnittstall for 2017, er beregnet for de 4 siste månedene i 2017 

3950-3975 Bo- og servicesentrene  

Formål med tjenesten 
Sentrene skal gi tilbud om trygge boliger og aktiviserende og forebyggende tiltak som 
tar utgangspunkt i brukerens egne ønsker. Fokusområdet er det vanlige livet, det vil si 
aktivitet, sosialt nettverk, opplevelser, kultur i hverdagen og ernæring. 
 
Sandefjord kommune har historisk satset mer på hjemmebaserte tjenester enn 
sammenlignbare kommuner. I årene framover er det vedtatt å øke satsningen på 
hjemmebaserte tjenester ytterligere. Målet er å møte store deler av tjenestebehovet som 
et økende antall eldre vil føre med seg med hjemmebaserte tjenester. En av 
målsettingene i handlingsplanen «Leve hele livet» i Sandefjord er å redusere 
dekningsgraden på institusjonsplasser samtidig som dekningsgraden på senterleiligheter 
økes. Det er i tillegg et mål å tilpasse senterdriften brukernes endrede behov slik at de 
kan bo her livet ut, samt å jobbe for å opprettholde eldres ernæringsstatus, blant annet 
via senterkjøkken. Det framgår av handlingsplanen at disse målene vil kunne kreve økt 
bemanning. 
 
Tjenesten er ikke lovpålagt, men forventes å føre til redusert økning i behov for 
lovpålagte tjenester. 

Hvem kan få tjenesten 
Tjenesten ytes til pensjonister og trygdede, med hovedvekt på de over 55 år. 
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Tjenestens innhold 
Sentrene skal drive helsefremmende, nettverksbyggende og rehabiliterende arbeid. 
 
Det er 465 omsorgsleiligheter i sentrene; inkludert korttidsleiligheter. Leiligheter som 
benyttes som bofellesskap, og leiligheter for gruppen som får tjenester fra seksjonen 
bolig, aktivitet og avlastning er ikke inkludert her. 
 
Kjøkken- og kafeteriavirksomheten ved de fleste sentrene har et nært samarbeid med 
hjemmetjenesten. Virksomheten tilbyr alle typer måltider til senternes beboere samt 
middag til hjemmeboende med vedtak, som leveres ut via hjemmesykepleien. 
Hjemmeboende med vedtak i Stokke og Andebu får sin middag levert fra kjøkkenet på 
sykehjemmene.   
 
Fra høsten 2019 og med helårsdrift fra 2020, blir senterdriften organisert med to 
enhetsledere. Tidligere har sentrene blitt ledet av en enhetsleder. 

 
Tjenesteområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Senterdrift m.m. 16 689 15 641 19,5
Kjøkkendrift 23 722 6 315 19,9
Sum 40 411 21 956 39,4  

 

Senter Antall leiligheter
Bugårdsenteret 42
Forsmannsenteret 98
Framnessenteret 43
Parkensenteret 52
Ranviksenteret 59
Solvangsenteret 54
Hvidtgården 25
Engveiensenteret 60
Møylandsenteret 32
Antall leiligheter 465  

 

Aktivitetstall og -indikatorer
2017

Realisert
2018

Realisert
Antall aktivitetsgrupper 205 200
Antall oppmøter på aktiviteter 96 280 94 335
Antall middager pr dag – gjennomsnitt 479 443
Antall frivillige 336 323  

3980 Dagsenter 
Formål med tjenesten 
Dagaktivitetstilbud for mennesker med demens og for eldre med behov for dagtilbud 
utover tilbudet på bo- og servicesentrene. 
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Hvem kan få tjenesten  
Personer som grunnet helsesvikt fyller kriteriene for inntak. 
 
Tjenestens innhold 
Enheten består av fem dagsentre og et demensteam, og ledes av en enhetsleder. 
Demensteamet kartlegger og følger opp pasienter med demenssykdom i samarbeid 
med fastlegene og hjemmesykepleien.  
 
Tjenestesområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Dagsenter 14 033 12 801 17,1
Sum 14 033 12 801 17,1  
 

Dagsenter

Odberggården 16 31
Kamfjordhjemmet 14 27
Møteplassen  7 10
Møyland 8 8
Engveien/Soletunet 14 20
Totalt antall plasser 59 96

Antall brukere 
med 
dagsenterplass

Antall plasser

 
 
Dagsentertjenesten har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for å opprette dagsenter-
plasser. I statsbudsjettet for 2020 er tilskuddsmidlene innlemmet i rammetilskuddet.  
 
Økning av dagsenterplasser som er finansiert i planen «Leve hele livet i Sandefjord» er 
inkludert i oversikten. Dette innebærer utvidelse av antall plasser på Møteplassen, 
kveldsåpent to kvelder pr uke på Kamfjordhjemmet og «drop in» tilbud på lørdager. 
 
Dagsentrene er organisert noe ulikt. Antall dager med tilbud, og hvor mange brukere 
som tas imot på de enkelte dagene, varierer. Det arbeides aktivt med å tilpasse tilbudet 
til brukerne og samtidig øke antall plasser. Det har de siste årene vist seg å være av stor 
betydning å kunne tilby individuelt tilpassede tjenester i eget hjem/nærmiljø. 
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KULTUR, IDRETT OG FRITID (KIF) 

OVERORDNET MÅLSETTING 

Hovedmål for kommunalområdet 
 
Kommunen vil 

 videreutvikle Sandefjord som kultur- og fritidskommune gjennom et bredt spekter av 
kultur- og fritidstilbud, som kan bidra til kulturell læring, deltagelse og gode 
opplevelser, og skape engasjement, toleranse og omsorg for den enkelte, uavhengig av 
alder, kjønn, økonomisk og sosial status, funksjonsevne, etnisitet og religion. 

 bidra til attraktive, gode og trygge bo- og livsforhold for alle, fremme inkludering, 
trivsel og et godt liv for innbyggerne generelt, og for barn og unge spesielt, og bidra til 
god folkehelse, både fysisk og psykisk. 

 
Kommunalområdet skal sikre en god og verdig gravplassforvaltning, og søke å bevare 
kommunens grønne preg med trivelige parker, plasser og friområder. 
 
Kommunalområdet er tillagt ansvar for by- og stedsutvikling. Utviklingen av by og tettsteder 
til attraktive bomiljøer hva gjelder infrastruktur, kollektivtrafikk, handel, aktivitetsmuligheter, 
kulturopplevelser, rekreasjon, parker og grøntområder, krever god samhandling med de øvrige 
kommunalområdene.  
 
Strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan for Sandefjord kommune for perioden 2019 – 2031, jf. 
KST-sak 89/19 gir føringer for kommunalområdets videre arbeid. 

ORGANISASJON 

Kommunalområdet har følgende seksjoner med angitt driftsbudsjett (beløp i 1.000 kr): 
 
Seksjoner Brutto utgift Netto utgift
40 KIF Administrasjon* 6 843 4 % 6 843 5 %
42 Bibliotek 18 677 10 % 17 893 14 %
43 Kultur 51 589 26 % 29 798 23 %
44 Park, idrett og friluftsliv 116 516 60 % 75 573 58 %
Sum kommunalområde 193 625 100 % 130 107 100 %  
* Inkluderer budsjettmidler til forventet lønnsjustering for hele kommunalområdet.  
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KOMMUNALOMRÅDETS BUDSJETTRAMME I ØKONOMIPLANEN 2020-2023 

Tabellen nedenfor viser forskjellen mellom det konsekvensjusterte budsjettet (inneværende års 
aktivitetsnivå videreført i kommende økonomiplanperiode) og budsjettrammen slik den 
foreligger. 
 

KULTUR, IDRETT OG FRITID
(Beløp i 2020-23 i 2020 kr, netto) 2019 2020 2021 2022 2023
Budsjett 2019 127 417 127 417 127 417 127 417 127 417
Konsekvensjustert for 2020 2 835 2 835 2 835 2 835
Konsekvensjustert for 2021-2023 0 -565 -899 -899
Konsekvensjustert budsjett 130 252 129 687 129 353 129 353
Spesifiserte innsparinger -400 -400 -400 -400
Uspesifiserte innsparinger -400 -800 -800
Endringer av driftstiltak 235 0 0 0
Driftskonsekvenser av investeringer 20 265 510 530
Netto ramme i økonomiplanen 130 107 129 152 128 663 128 683  

 

Betalingssatser knyttet til kommunalområdet er vist i bilag 5 Betalingssatser. 

Kommentarer til konsekvensjustert budsjett  
Bevilgningene knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået er vist i linjen «konsekvensjustert 
budsjett».  
 
Endringer i det konsekvensjusterte budsjettet fra 2019 til 2020 utover lønns- og prisvekst 
forklares i hovedsak av:  
 

 Helårseffekt av poliske saker vedtatt i 2019, bla.; 
o Utvidet sesong i ishallen, drift av Thor Dahls gate., bybad ved Hjertnesstranda, 

utvikling av sentrumspark i Andebu og tilskudd til etablering/oppstart av 
ungdomshuset «Fellesverket» i regi av Røde kors 
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Endringer i konsekvensjustert budsjett fra 2021: 
2021 2022 2023

Tilskudd til ungdomshuset "Fellesverket" i regi av Røde kors -500 -500
Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd 166 166
Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn -514 -514 -514
Økt besparelser kino - overgang til laserlys -51 -51 -51
Sum endringer konsekvensjustert budsjett -565 -899 -899   
 

 Tilskudd til etablering/oppstart av «Fellesverket» i regi av Røde kors videreføres ikke 
fra og med 2022. 

 2021 er siste året med tilbakebetaling fra Oslo katolske bispedømmeråd av for høyt 
mottatt tilskudd for perioden 2011 – 2014. 

 Økning i tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn som følge av ekstraordinært 
vedlikehold av kirkebygg i 2019 og 2020 videreføres ikke fra og med 2021. 

 Besparelse i driftsutgifter på Kino som følge av overgang til laserlys i prosjektorer og 
fremvisere. 

Innsparing/effektivisering: 

Innsparinger 2020 2021 2022 2023
Spesifisert i økonomiplanen 2020-23
Kommunalsjef med stab/støtte - kjøp av tjenester -100 -100 -100 -100
Kultur og kino - reforhandling av diverse avtaler -100 -100 -100 -100
Kultur og kino  - økte refusjoner billettsalg for andre -80 -80 -80 -80
Svømmehallen - økt billettpris -120 -120 -120 -120
Sum spes. innsp. i øk.planen 2020-23 -400 -400 -400 -400
Uspesifiserte innsparinger -400 -800 -800
Sum innsparinger -400 -800 -1 200 -1 200   

Endringer i driftstiltak: 

2020 2021 2022 2023
Byjubileum i 2020 235
Sum øvrige endringer 235 0 0 0   
Endringene er kommentert under de respektive seksjoner/hovedkostnadssteder. 

Driftskonsekvenser av investeringer: 
Kommunalområdets andel av driftskonsekvensene knyttet til investeringsprosjektene er 
nærmere spesifisert i bilag 1 Investeringsprosjekter 2020 – 2023. 

Generelt 
Husværeutgifter (strøm, forsikring, kommunale avgifter og bygningsmessig vedlikehold) for 
bygg, føres på kommunalområdet for Miljø og plansaker. Budsjett-tabellene nedenfor viser 
derfor kommunens utgifter til aktivitet, inkl. renhold, samt til drift og vedlikehold av alle 
utendørsanlegg, som kommunalområdet har ansvaret for. For å få et komplett bilde av de totale 
utgiftene på de ulike arenaene, må kostnader til husværeutgifter tas med. 
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SEKSJONSVISE KOMMENTARER 

 
KOSTRA-tall, sammenligning med andre kommuner 
Kostratall   2018 
    Sandefjord Gruppe 13 Vestfold Landet 

u/Oslo 
Prioritering       
Netto driftsutgifter kultursektoren i % av 
kommunens totale netto driftsutgifter 

 3,3 4,0 3,4 3,9 

Netto driftsutgifter for kultursektoren per 
innbygger i kroner 

  1 774 2 360 1 852 2 354 

40 ADMINISTRASJON KIF (kultur, idrett og fritid) 

Målsetting  
Kommunalsjef med stab/støtte skal lede, utvikle og samordne tjenestene som er tillagt 
kommunalområdet, samt sørge for målrettet og effektiv utnyttelse av og kontroll med 
kommunalområdets ressursbruk. 

Seksjonen omfatter 
Kommunalsjef med stab/støtte, avsetning til forventet lønnsjustering for kommunal-
området, samt ikke kostnadsfordelte innsparinger.   

Tjenestens innhold 
Administrasjonens arbeidsoppgaver omfatter koordinering og ledelse av 
kommunalområdet, større utredningsoppgaver, merkantile støttefunksjoner for 
seksjonene, økonomiplanlegging, regnskapskontroll og rapportering, og personal-
administrasjon.   
 

Virksomhetsområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Kommunalsjef med stab/støtte 5 726 5 726
Reserverte tilleggsbevilgninger 1 117 1 117
Sum 6 843 6 843  
 
Alle kommuner betaler en årlig avgift per innbygger til Tono og Gramo for bruk av 
musikk i det offentlige rom. Sandefjord kommunes avgift er i sin helhet budsjettert 
under «Kommunalsjef med stab/støtte». 
 
Som et ledd i innsparingstiltakene er budsjettet redusert med 100.000 kr per år knyttet 
til eksternt kjøp av tjenester. 
 
Reserverte tilleggsbevilgninger gjelder i sin helhet avsetning til forventet lønnsjustering 
i 2020.  
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42 SEKSJON BIBLIOTEK 

Målsetting 
Bibliotekene har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet gjennom aktiv formidling fysisk og digitalt, og ved å stille bøker og andre 
medier gratis til disposisjon. Tilbudet til barn og voksne skal ha kvalitet, allsidighet og 
aktualitet, og biblioteket skal være en nøytral møteplass og arena for offentlig samtale 
og debatt.  
 
KOSTRA-tall, sammenligning med andre kommuner 
Kostratall   2018 
    Sandefjord Gruppe 13 Vestfold  Landet u/Oslo 
Prioritering      
Netto driftsutg. per innbygger    269 274 294 294 
Dekningsgrad      
Antall bokutlån barnelitteratur per 
innbygger 0 – 14 år 

  
9,5 

 
6,9 

 
9,1 

 
7,6 

Utlån alle medier per innbygger   3,5 2,7 3,4 2,9 
Antall besøk per innbygger  4,1 4,6 4,7 4,8 

Seksjonen omfatter 

Seksjon bibliotek Brutto utgift Netto utgift
4200 Bibliotek - felles 2 904 15 % 2 755 16 %
4210 Sandefjord bibliotek 11 694 63 % 11 107 62 %
4220 Stokke bibliotek 2 618 14 % 2 580 14 %
4230 Andebu bibliotek 1 461 8 % 1 451 8 %
Sum 18 677 100 % 17 893 100 %  

Tjenestens innhold 
Bibliotekene formidler litteratur, informasjon og kultur, tilbyr studieplasser og 
oppsøkende virksomhet overfor skoler, eldre og andre som ikke selv kan komme til 
biblioteket.  
 
Bibliotekene er nøytrale møteplasser og arenaer for offentlige samtaler og debatt, og de 
største kulturelle og sosiale møteplassene i kommunen. Det tilbys et stort antall 
arrangementer i løpet av året, de aller fleste i samarbeid med andre. En stor andel av 
brukerne er barn, ungdom og personer med ulike kulturelle bakgrunner.  
 
Det er stort fokus på aktiviteter som øker leseglede og leseferdighet.   
 
Ekspedisjonen i Sandefjord bibliotek selger billetter på dagtid til kino og 
kulturarrangementer. Stokke bibliotek har en utlånsordning for bildende kunst. 
 
Andebu bibliotek er tilrettelagt for meråpent bibliotek. Det vil si at brukerne av 
biblioteket kan gis tilgang til biblioteket utenom åpningstidene. Tilsvarende ordninger 
er under etablering ved bibliotekene i Stokke og Sandefjord. 
 
Det er etablert servicetorg i tilknytning til bibliotekene i Stokke og Andebu.  
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Det er stort fokus på samordning av de tre bibliotekene, både hva gjelder oppgaver, 
ledelsesfunksjoner og bemanning.  

43 SEKSJON KULTUR OG KINO 

Målsetting  
Seksjon kultur og kino skal bidra til å videreutvikle Sandefjords kulturtilbud, og legge 
til rette for et bredt og godt tilbud av kulturarrangementer og kinoforestillinger. 
Avdelingene skal også bidra til et godt oppvekstmiljø ute i lokalmiljøene, gjennom 
kulturell opplæring, tilrettelegging og gjennomføring.  

Seksjonen omfatter 

Seksjon kultur og kino Brutto utgift Netto utgift
4300 Adm. Seksjon kultur og kino 2 138 4 % 2 138 7 %
4310 Sentralene for frivillighet og friskliv, 
inkl. Andebu herredshus 5 012 10 % 4 746 16 %
4312 Tilskuddsordninger 11 382 22 % 11 382 38 %
4330-4334 Kulturshusdrift inkl. kino 24 964 48 % 5 027 17 %
4350-4354 Kulturformidling 8 093 16 % 6 505 22 %
Sum 51 589 100 % 29 798 100 %  

 
KOSTRA-tall, sammenligning med andre kommuner 
Netto driftsutgift per innbygger til:   2018 
    Sandefjord Gruppe 13 Vestfold  Landet u/Oslo 
Prioritering      
Aktivitetstilbud barn og unge    114 182 119 174 
Andre kulturaktiviteter   273 317 317 304 
Kunstformidling   23 110 119 25 
Kommunale kulturbygg  315 293 249 278 
Sum totalt  725 902 804 781 
      
Kino  0 -9 -3 8 

4300 Adm. seksjon kultur 

Tjenestens innhold 
Administrasjonens arbeidsoppgaver omfatter koordinering og ledelse av seksjonen, 
saksbehandling og utviklingsarbeid, oppfølging av tilskuddsordninger og sentralene for 
friskliv og frivillighet, samt budsjett- og regnskapsoppfølging for hele seksjonen.  
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4310 Frivilligsentralene 

Tjenestens innhold 

Virksomhetsområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Frivilligsentralen i Sandefjord 1 809 1 543
Frivilligsentral i Stokke 1 236 1 236
Frisklivsentralen i Andebu 1 063 1 063
Frivilligsentralen i Andebu 799 799
Andebu herredshus 105 105
Sum 5 012 4 746  
 
Frivilligsentralene har som hovedmålsetting å være en paraplyorganisasjon for 
frivillighet. Sentralene skal være et levende og attraktivt møtested for frivillige og 
brukere, hvor kompetanseheving og motivasjon til mestring tilbys.  
 
Frivilligsentralen i Stokke ble etablert i 2019, og både denne og frivilligsentralen i 
Sandefjord er drevet av lag og foreninger. Kommunen fører regnskapet for sentralene 
og har arbeidsgiveransvaret for fast ansatte. Frivilligsentralen i Andebu er kommunalt 
drevet. 
 
Sentralen for friskliv og frivillighet (Sentralen) i Andebu er lokalisert i Andebu 
herredshus, og her har både frivilligsentralen og frisklivsentralen utgangspunkt for sine 
aktiviteter. Sentralen er utviklet som et sted for alle som vil bidra positivt på et møtested 
for trivsel, trygghet, frivillighet, fysisk aktivitet og friskliv. Sentralen har et 
koordinerende ansvar for Herredshuset. 
 
Andebu Herredshus er gjort om til et lokalt kultursenter og sosial møteplass, og ble 
offisielt åpnet 1. august 2018. Budsjetterte midler gjelder utgifter til renhold. Øvrige 
drifts- og vedlikeholdsutgifter er budsjettert på kommunalområdet for Miljø og plan.  

4312 Tilskuddsordninger administrert av seksjon kultur og kino 

Tjenestens innhold 
Driftstilskudd og prosjekttilskudd inkl. tilskudd til større arrangementer på sommeren 
og diverse priser (barne- og ungdomspris, kulturpris og ærespris). 
 

 9,336 mill. kr i faste driftstilskudd omfatter: 
* Vestfoldmuseene IKS     4 084 000  
* Stokke bygdetun        344 000  
* Sandefjord kurbad 477 000 
* Fritidstiltak i Stokke – ungdomstreff Magasinet        87 000  
* Andebu ungdomslag 87 000 
* Høyjord ungdomslag 87 000 
* Kodal ungdomslag 109 000 
* Frilynt Norge - «Naper’n»  1 430 000 
* Stella Polaris - aktivitetstilbud for barn- og unge i Vardenområdet        559 000  
* Tilrettelagte kulturtiltak i Stokke (Torsdagsklubben)          84 000 
* Musikk i Sandefjord kirke        469 000  
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* Foreningen Kulturelt initiativ        456 000  
* «Hælja Hime» 56 000 
* Sandefjord kunstforening        471 000  
* Kulturstien - Sti for øyet        431 000  
* Sandefjord byen vår – julegatebelysning          54 000  
* Dyrebeskyttelsen 51 000 

I tillegg: 

 1,139 mill. kr i prosjekttilskudd inkl. tilskudd til større arrangementer om sommeren 
 150.000 kr i prosjekttilskudd til opera og klassisk musikk. For 2020 er hele 

prosjekttilskuddet tildelt Vestfold Symfoniorkester – Torandot, jf. kfbs.sak 39/19. 
 129.000 kr til korpsmusikk 17. mai 
 500.000 kr til etablering/oppstart av ungdomshuset «Fellesverket» i regi av Røde 

kors 
 122.000 kr til priser og stipender 

4330 - 4334 Drift kulturhus 
Hjertnes kulturhus er et sambrukshus for kino, kulturarrangementer, konferanser og 
lignende, og er en av de store sosiale og kulturelle møteplassene i kommunen. 
Hjertnessalen har inntil 800 sitteplasser. Parketten I og II har henholdsvis 161 og 60 
sitteplasser. Hjertnes Amfi 1 har totalt 800 sitteplasser, og kan huse ca. 1.200 stående 
tilskuere.  
 
Det tilbys et bredt spekter av tilbud innenfor musikk og teater. Kommunens hovedfokus 
er å legge til rette for eksterne arrangører i Hjertnes kulturhus og på andre arenaer, og å 
utfylle med egne arrangementer der dette er hensiktsmessig.  
 
Kulturhuset har vært gjennom omfattende rehabilitering de seneste årene, men det 
gjenstår fremdeles noe, jf. kommentarer under Investeringsprosjektene. 
 
Kulturhuset inkluderer Hjertnes kiosk- og billettkontor, som i tillegg til kiosksalg selger 
billetter til kinoforestillinger og kulturarrangementer. Det selges også billetter for 
eksterne arrangører både i Hjertnes og på andre arenaer.  
 
Etablering av en ny fleksibel kulturarena har vært politisk behandlet flere ganger, og i 
FSK-sak 7/19 ble det vedtatt at kulturarenaen skal etableres i tilknytning til Hjertnes, jf. 
forøvrig kommentarer under Investeringsprosjektene. 
 
Det er inngått avtale med Fjorden kulturdrift AS om drift av Verdensteateret, og med 
Stella Polaris om drift av Varden grendehus. 
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Tjenestens innhold 

Drift kulturhus Brutto utgift Netto utgift
4330 Drift kulturhus inkl. kiosk- og 
billettkontor 12 193 49 % 4 275 85 %
4332 Arrangementgjennomføring 3 748 15 % 1 627 32 %
4334 Kino 9 023 36 % -875 -17 %
Sum 24 964 100 % 5 027 100 %  

 
Som et ledd i innsparingstiltakene er diverse driftsavtaler reforhandlet, og inntekter 
knyttet til billettsalg for andre økes. Dette gir en samlet innsparing på 180.000 kr per år. 

4330  Drift kulturhus inkl. kiosk og billettkontors 
Kulturhusdrift omfatter planlegging, koordinering og gjennomføring av enhetens 
tjenester, og i tillegg div. fellesfunksjoner som teknisk vedlikehold og drift av huset, og 
drift av Hjertnes kiosk- og billettkontor.  
 
Hjertnes kiosk- og billettkontor selger ca. 150.000 billetter hvorav ca. 100.000 knyttet 
til kino og 50.000 til ulike arrangementer. Billettsalg for eksterne arrangører er 
budsjettert til ca. 5 mill. kr i inntekter og utgifter (videreformidles), netto 0. I tillegg er 
det budsjettert med ca. 1,3 mill. kr i refusjon for billettsalgstjeneste, fordelt med 0,8 
mill. kr for salg av kinobilletter (intern refusjon) og 0,5 mill. kr knyttet til 
billettsalgstjeneste for andre. 

4332  Arrangementsgjennomføring 

Tjenestens innhold 
Arrangementsgjennomføring omfatter booking, kontraktsinngåelse, oppfølging av 
leietakere i Hjertnes, og teknisk gjennomføring av arrangementer og konferanser, i 
hovedsak i Hjertnes. 
   

Aktivitetstall Realisert 
2017 

Realisert
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Antall arrangementsdager i Hjertnes 151 147 160 160 
Antall besøk arrangementer 55.500 43.129 50.000 50.000 

 
Inntekter knyttet til utleie av lokaler, utstyr og personell er budsjettert til ca. 2,1 mill. kr. 

4334  Kino 

Tjenestens innhold 
Kino inkluderer direkte kostnader og inntekter knyttet til filmvisning, inklusiv refusjon 
til billettkontoret for billettsalgstjenesten. 
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Aktivitetstall Realisert
2017 

Realisert 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Antall kinoforestillinger 3.423 3.365 3.400 3.400 
Antall besøk kino 87.517 94.246 85.000* 100.000 

*Besøket på kino har aldri vært så lavt som i 2019, og forventet besøk ble justert ned ved både 1. og 2. tertialgjennomgang. Pr 
september var besøket på landsbasis 25% lavere enn på tilsvarende periode i 2018.  
 
Det er budsjettert med ca. 9,9 mill. kr i inntekter fordelt med ca. 9,3 mill. kr i 
billettinntekter og ca. 0,6 mill. kr i reklameinntekter. Refusjon til billettkontoret for 
billettsalgstjeneste utgjør 0,8 mill. kr.  

4350 - 4354 Kulturformidling 
Barn og unge er et satsningsområde i Sandefjord kommune, og enheten for 
Kulturformidling skal arbeide for gode kulturopplevelser og læring, gjennom Den 
kulturelle skolesekken, Markedet for scenekunst, ungdommens kulturmønstring med 
mer.  

Tjenestens innhold 

Kulturformidling Brutto utgift Netto utgift
4350 Kulturformidling felles 3 421 42 % 3 421 53 %
4352 Kulturproduksjoner 2 226 28 % 1 354 21 %
4354 Kulturformidling 2 446 30 % 1 730 27 %
Sum 8 093 100 % 6 505 100 %  

4350  Kulturformidling felles 
Kulturformidling felles omfatter planlegging, koordinering og gjennomføring av 
enhetens tjenester. Dette omfatter også planlegging, administrering og gjennomføring 
av Den kulturelle vandringsstaven, oppfølging av kommunens kunstregister, samt 
oppfølging av ordningen med Opplevelseskort med mer. 
 
Opplevelseskortet 
Opplevelseskortet er en ordning som skal sikre at barn og unge (opptil 18 år) fra familier 
med svak økonomi, får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.  I 
henhold til retningslinjer vedtatt av formannskapet 13.3.2018 (sak 39/18) gis kortene ut 
med ulikt kronebeløp for aldersgruppene over og under 10 år. Det er satt av 645.000 kr 
til ordningen fordelt på totalt 400 kort til utdeling.  
 
I forslag til statsbudsjett for 2020 er det foreslått å sette i gang et prosjekt knyttet til 
innføring av et fritidskort for alle barn og unge i alderen 6 til fylte 18 år. Prosjektet skal 
vare i perioden 2020 til 2021. Formannskapet vedtok i sitt møte 8. oktober at kommunen 
skal søke om deltakelse i prosjektet. 
 
Den kulturelle Vandringsstaven 
Den kulturelle Vandringsstaven har fokus på formidling av gode kulturopplevelser for 
seniorene i kommunen, og den skal bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på de 
arenaene de befinner seg på i dagliglivet. Vandringsstaven tilbys i hele kommunen, og 
er et samarbeidsprosjekt hvor kommunen finansierer planlegging og administrasjon av 
ordningen, mens aktiviteten finansieres med ulike tilskuddsordninger, bl.a. fra staten. 
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4352  Kulturproduksjoner 

Tjenestens innhold  

Virksomhetsområder Bto. utg. Nto. utg.
Markedet for Scenekunst 849 16
Barnas Kulturprogram 207 168
Div. andre arrangementer 1 170 1 170
Sum 2 226 1 354  
 
Markedet for Scenekunst 
Markedet er landets viktigste arena for visning av ny scenekunst for barn- og unge, og 
gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunen og Kulturrådet, over 3 dager på våren. 
Markedet samler oppkjøpere fra hele Norge, og er en viktig arena for kjøp av 
produksjoner til bl.a. Den kulturelle skolesekken, kulturhus med videre. Noen 
forestillinger er åpne for skole- og barnehagebarn.  
 
Budsjettet omfatter kostnader og inntekter knyttet til aktiviteten, lønnskostnader knyttet 
til planlegging og administrasjon føres under Kulturformidling felles. Det er budsjettert 
med 229.000 kr i tilskudd fra Kulturrådet, 437.000 kr i tilskudd fra fylkeskommunen og 
167.000 kr i deltakeravgifter fra oppkjøpere fra hele landet. 
 
Barnas kulturprogram 
Barnas kulturprogram er et spesielt tilbud for barn i førskolealder.   
 
Div. andre arrangementer 
Sandefjord by ferier 175 års jubileum i 2020, og det er satt av 235.000 kr til 
gjennomføring av et jubileumsarrangement. 
 
I tillegg er det budsjettert midler til: 

* Gjennomføring av 17. mai feiring 524.000 kr 
* Ung kultur møtes (ungdommens kulturmønstring) 178.000 kr 
* Arrangementet «Speil» 225.000 kr 
* Innflyttertreff 8.000 kr 

 Sum  935.000 kr 

4354  Kunstformidling 

Tjenestens innhold 

Virksomhetsområder Bto. utg. Nto. utg.
Den kulturelle Skolesekken 2 446 1 730
Sum 2 446 1 730  
 
Kunst og kultur formidles systematisk til alle barn i grunnskolen gjennom Den kulturelle 
Skolesekken. Den kulturelle Skolesekken følger skoleåret.  
 
Budsjettet omfatter kostnader og inntekter knyttet til gjennomføring av de ulike 
temaene. Lønnskostnader til planlegging og administrasjon føres under 
«Kulturformidling felles». Det er budsjettert med 701.000 kr i statlige tilskudd, og 
15.000 kr i div. egenandeler. 
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Fra skoleåret 2019/2020 er Den kulturelle Skolesekken samordnet, og har et enhetlig 
program for alle grunnskoler i kommunen. 

44  SEKSJON PARK, IDRETT OG FRILUFTSLIV 

Målsetting  
Seksjonen skal bidra til god folkehelse, fremtidsrettet by- og stedsutvikling og utvikling 
av nærdemokrati i hele kommunen. Dette gjøres ved å legge til rette for at befolkningen 
skal ha gode muligheter for varierte fysiske aktiviteter, naturopplevelser og rekreasjon, 
og mulighet til å påvirke utviklingen i sitt nærmiljø med hensyn til både sosiale 
møteplasser og fysisk tilrettelegging. Seksjonen skal bidra til å bevare kommunens 
sentra med et grønt preg. Den skal også gi kommunens innbyggere verdige gravplasser, 
kirkegårder og minnelunder. 

Seksjonen omfatter 
Seksjonen har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av parker, friområder, 
lekeplasser, idrettsanlegg, svømmehallen og ishallen i Bugårdsparken, kirkegårder og 
gravlunder, tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger, og tilskudd til kirkelig 
fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn. Seksjonen har også ansvar for 
gravplassforvaltningen, mens ansvaret for kirkens øvrige virksomhet ligger hos 
Sandefjord kirkelig fellesråd. 
 
KOSTRA-tall, sammenligning med andre kommuner 
Netto driftsutgift per innbygger til:   2018 
    Sandefjord Gruppe 13 Vestfold  Landet u/Oslo 
Prioritering      
Idrett    533 779 570 784 
Rekreasjon i tettsted   295 235 230 227 
Naturforvaltning og friluftsliv  125 109 134 121 
Gravplasser og krematorier  149 72 47 84 
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Hovedkostnadssted Brutto utgift Netto utgift
4400 Adm. park, idrett og friluftsliv og 
gravplassforvaltning 7 031 6 % 7 031 9 %
4410 Nærdemokratiordningen 2 638 3 % 2 638 4 %
4412 Tilskuddsordninger adm. park, 
idrett og friluftsliv 9 232 8 % 9 232 12 %
4414 Den norske kirke og andre tros- 
og livvsynssamfunn 25 985 22 % 25 985 34 %
4416 Campingplasser 0 0 % -1 658 -2 %
4420 Drift park, idrett, friluftsliv, 
gravlunder - utgifter til fordeling 22 169 19 % 0 0 %
4430 Utendørs idrettsanlegg 4 041 4 % 3 833 5 %
4440 Parker og friområder 21 272 18 % 20 379 27 %
4450 Gravlunder og gravstedsvedl.hold 12 365 10 % 4 225 6 %
4460 Svømmehall og idrettshaller 11 783 10 % 3 908 5 %
Sum  116 516 100 % 75 573 100 %  

4400 Adm. park, idrett og friluftsliv og gravplassforvaltning 

Tjenestens innhold 
Administrasjonens arbeidsoppgaver omfatter koordinering og ledelse av seksjonen, 
saksbehandling og utviklingsarbeid, budsjett- og regnskapsoppfølging, administrering 
og oppfølging av nærdemokratiordningen, gravplassforvaltning, tilskuddsordninger 
knyttet til frivillige lag og foreninger, samarbeid med kirkelig fellesråd, begravelses-
byråene, Vestfold krematorium IKS og det frivillige foreningslivet. 

4410 Nærdemokratiordningen 

Tjenestens innhold 
Målet med nærdemokratiordningen er å etablere god dialog mellom innbyggere og 
folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet, samt bidra til økt valgdeltakelse. Til grunn er 
lagt en modell med nærmiljøutvalg (NMU) i hele kommunen, som innebærer 
medvirkning basert på informasjon, høring og dialog. Nærmiljøutvalgenes skal ha fokus 
på gode oppvekstmiljøer og aktivitet for barn og unge, og omfatter alle innbyggere i 
skolekretsen. Videre utvikling av nærdemokratiordningen skjer i et tverrfaglig 
samarbeid mellom kommunalområdene. 
 
Nærmiljøutvalgene inviteres inn i arbeidet med overordnede planer og lignende. Her vil 
involvering av eksterne aktører og innbyggere bla. gjennom NMU’ene, bidra til 
deltakelse og innspill. 
 
Det er 20 nærmiljøutvalg knyttet til barneskolekretsene i kommunen.  
 
Tilskuddet til det enkelte utvalg består av et fast grunntilskudd, og et beløp beregnet på 
bakgrunn av antall innbyggere til og med 19 år innenfor den enkelte grunnskolekrets. 
For 2019 er det faste grunnbeløpet per utvalg på 79.000 kr. 
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4412 Tilskuddsordninger adm. av park, idrett og friluftsliv 

Tjenestens innhold 
Det frivillige foreningslivet er en betydelig del av kommunens idretts-, frilufts- og 
kulturliv Det tilbys et bredt aktivitetstilbud for hele kommunens befolkning, hvor 
innbyggerne kan møtes til aktivitet på tvers av alder, kjønn, legning, funksjonsevne, 
religiøs og etnisk bakgrunn. Foreningene er viktige i både forebyggende og byggende 
arbeid for barn og unge, og for det samlede kultur- og idrettslivet i kommunen. Tildeling 
av kommunale tilskudd er et viktig bidrag til dette verdifulle arbeidet.   
 
Det ordinære tilskuddet («hovedtildeling» - fordeles en gang per år) til frivillige 
foreninger og lag innenfor virkefeltet til kommunalområdet, fordeles på bakgrunn av 
retningslinjer vedtatt av hovedutvalget for kommunalområdet, jf. kfbs-sak 55/17.  
 
Tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger omfatter: 

 7,356 mill. kr i ordinære tilskudd (hovedtildelingen) 
 1,464 mill. kr i driftstilskudd  

Foreningseide anlegg:  
* Runar IL – drift og utleie av hall (red. leiesats for 

lokale frivillige lag og foreninger) 
686.000 kr 

* Stokke IL – utendørs anlegg 47.000 kr 
* Arnadal IL – utendørs anlegg 17.000 kr 
* Sandefjord tennisklubb, drift av hall 104.000 kr 
   

Driftstilskudd knyttet til konkrete driftsoppgaver som 
utføres etter avtale med kommunen: 

 

* Stokke IL, drift av folkebad på Bokemoa skole 141.000 kr 
* Løypekjøring, løypemaskin og drift av løyper (flere 

foreninger i Sandefjord og Stokke) 
324.000 kr 

* Store Bergan IL, vedlikehold kunstgressbaner 125.000 kr 
* Interesseorganisasjonen Gogstadholmens venner 20.000 kr 

 
I tillegg: 

 210.000 kr i prosjekttilskudd til idrettsformål 
 10.000 kr til idrettspris 

 
I tillegg føres lisensavgift til Tilskuddsportalen (for frivillige lag og foreninger), og 
midler til gjennomføring av den årlige foreningskonferansen på dette virksomhets-
området. 
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4414 Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 
KOSTRA-tall, sammenligning med andre kommuner 
   2018 
    Sandefjord Gruppe 13 Vestfold  Landet u/Oslo 
Prioritering      
Den norske kirke- netto driftsutgift pr. 
innbygger 

 338 461 546 554 

Andre tros- og livssynssamfunn – netto 
driftsutgift pr. innbygger 

 
 

 
62 

 
81 

 
64 

 
70 

Aktivitet      
Andel av innbyggerne medlem i Den 
norske kirke 

  
67,9% 

 
69,2% 

 
70,1% 

 
72,9% 

Andel av innbyggerne – medlem av andre 
tros- og livssynssamfunn 

  
13,3% 

 
13,0% 

 
12,4% 

 
10,9% 

 
Det er kirken selv som eier kirkebyggene. Sandefjord kirkelig fellesråd har inngått 
tjenesteytingsavtale med kommunen om bygningsmessig vedlikehold. Oppfølging av 
denne avtalen er lagt til kommunalområdet for Miljø og plansaker, og det er avsatt ca. 
0,9 mill. kr per år til løpende vedlikehold og 2,5 mill. kr i 2020 til ekstraordinært 
vedlikehold. 

Tjenestens innhold 
Rammebevilgningen som sorterer under kommunalområdet for kultur, idrett og fritid 
består av:  

 et økonomisk tilskudd som overføres fellesrådet 
 verdien av tjenester til renhold av kapeller 

 
Sandefjord kirkelig fellesråd har søkt om økning i rammetilskuddet på totalt 551.000 kr 
per år, slik at reduksjon i rammetilskuddet i 2018 reverseres. I tillegg søkes det om 6 
mill. kr per år til ekstraordinært vedlikehold av kirkebygg. Rådmannen peker på at det 
allerede er innarbeidet ca. 12,2 mill. kr i 2019 og 2,5 mill. kr i 2020 til ekstraordinært 
vedlikehold av kirkebygg. Kommunen står overfor flere økonomiske utfordringer, og 
rådmannen har derfor ikke funnet rom for ytterligere økninger, hverken i 
rammetilskuddet eller til ekstraordinært vedlikehold. 
 
Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan, i henhold til lov, kreve tilskudd 
for medlemmer bosatt i kommunen. Fylkesmannen er ansvarlig for søknadsbehandling 
og kontroll, og kommunen utbetaler tilskudd på bakgrunn av mottatt liste med oversikt 
over antall godkjente medlemmer i det enkelte samfunn.  
 
Oslo katolske bispedømmeråd har oppgitt for høyt medlemstall i perioden 2011 – 2014 
og har derfor uberettiget fått utbetalt for høyt tilskudd. Det foreligger en endelig dom i 
saken, og trossamfunnet skal tilbakebetale tilskudd ihht. inngått avtale («Erklæring») 
med KS advokatene (representant for kommunene). Tilbakebetaling skal skje med like 
store rater over 3 år, første gang i 2019. 
  
Fordeling av tilskudd til kirken og til andre tros- og livssynssamfunn medfører at 
tilskuddet fra kommunen gis med et årlig tilskudd per medlem, og vil derfor variere med 
endringer i medlemstall. Dette er orientert om i KST-sak 63/18 «Grunnlag for beregning 
av tilskudd til Sandefjord kirkelig fellesråd».  
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Virksomhetsområder Bto. utg. Nto. utg.
Tilskudd til Sandefjord kirkelige fellesråd 21 105 21 105
Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn 4 880 4 880
Sum 25 985 25 985  

4416 Campingplasser 

Tjenestens innhold 
I tillegg til bobilplassen i Hesteskoen er det campingdrift på de offentlige friområdene 
på Granholmen, Asnes, Vøra og Langeby i perioden fra 1. mai tom. 30. august. 
Kommunen har inngått leiekontrakt med private aktører om drift av både bobilplassen 
og campingplassene.  

4420 Drift park, idrett, friluftsliv, gravlunder - utgifter til fordeling 

Tjenestens innhold 
Serviceenheten omfatter personalkostnader og andre felleskostnader knyttet til 
utegruppene i seksjonen. Kostnadene fordeles på de enkelte anleggene etter registrert 
tidsbruk og beregnet timepris.   
 
Virksomhetsområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Drift park, idrett, friluftsliv, gravlunder - utgifter til fordeling 22 169 0
Sum 22 169 0  

4430 Utendørs idrettsanlegg 

Tjenestens innhold 
Kommunen eier og drifter utendørs idrettsanlegg som ligger i «gamle» Sandefjord, 
mens tilsvarende anlegg i Stokke og Andebu er eid og driftet av idrettslagene selv. 
 
Utendørs idrettsanlegg eid av kommunen består av 1 sentralanlegg i Bugårdsparken, 6 
bydelsanlegg, 3 miniidrettsanlegg, skatepark og sandhåndballbaner på Hjertnesstranda, 
og 5 skiløyper. I tillegg er det et utstrakt løypenett både i Stokke og Andebu.  
 
Det er anlagt kunstgressbaner på alle kommunens idrettsanlegg. Forslag til forskrift for 
håndtering av gummigranulat på idrettsbaner er på høring, og forventes vedtatt i 2020. 
Kommunen er allerede i gang med tiltak som reduserer de negative miljømessige 
konsekvensene av gummigranulat på avveie. 
 
Det er utarbeidet en helhetlig og samlet plan over idrettsanlegg i kommunen, uavhengig 
av om det er eid av et idrettslag eller av kommunen, jf. kfbs-sak 9/19 «Temaplan for 
idrett og fysisk aktivitet med tiltakslister for perioden 2019 – 2028». Tiltakslisten 
rulleres årlig.  
 
Virksomhetsområde              (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
Utendørs idrettsanlegg 4 041 3 833
Sum 4 041 3 833  
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4440 Parker og friområder 

Tjenestens innhold 
Kommunen skal bidra til at befolkningen har gode muligheter for variert aktivitet, lek, 
rekreasjon og estetiske opplevelser.   
 
Virksomhetsområdet har ansvar for kommunens grøntområder (med spesielt fokus på 
parkene i kommunens sentra), inkl. isflaten i Thor Dahlsgt., uteanlegg/grøntanlegg rundt 
offentlige bygg (inklusiv lekearealer i barnehager og skolegårder), bybad, friområder, 
kyststier og andre turløyper, lekeplasser, skjærgårdstjenesten med mer.  
 
Badeparken i Sandefjord er spesiell og unik i norsk sammenheng. År for år 
videreutvikles parken som arena for både rekreasjon, fysisk aktivitet og festivaler, 
konserter og utstillinger. Parken rommer også flere skulpturer og monumenter.  
 
Kommunen samarbeider med gårdeiere og forretningsdrivende i byens sentrum om 
prosjektene «Blomstrende by» og «Jul i byen».  
 
Bugårdsparken er en unik folke- og idrettspark i norsk sammenheng. Bruken av parken 
er stor, og har økt kraftig de senere årene. De ulike anleggene i parken rommer aktivitet 
til rundt 25 forskjellige idrettsgrener/aktiviteter, og flere av disse er etablert og driftes i 
samarbeid med frivillige organisasjoner.   
 
Paradegaten i Thor Dahlsgt. åpnet i juni 2019, og har blitt meget godt mottatt av 
publikum. Det er planlagt at isflaten skal være klar til bruk fra november. 
 
Bybadet på Hjertnesstranda vil være klar til bruk fra sesongen 2020, og det foreslås 
reservert midler til etablering av et servicebygg i området, jf. kommentarer under 
Investeringer. 
 
Aktivitetsparken på sentrumsjordet i Andebu vil stå ferdig til bruk i løpet 2020. 
 
Flere av lekeapparatene på kommunale lekeplasser, er i så dårlig forfatning at de må 
demonteres, og det er bevilget 2 mill. kr i 2020, og 1,5 mill. kr per år i resterende del av 
økonomiplanperioden til oppgraderinger/nye lekeapparater, jf. kommentarer under 
Investeringer.  
 
Vedlikehold av arealene knyttet til de kommunale barnehagene påvirker tilskuddet til 
private barnehager, og baseres på inngåtte avtaler med kommunalområdet for Oppvekst 
og kunnskap. 
 
Det er utarbeidet en helhetlig og samlet temaplan for friluftsliv med tiltaksplaner. Denne 
er gjeldende for perioden 2019 – 2028, jf. kfbs-sak 10/19. Tiltaksplanen rulleres årlig. 
 
Virksomhetsområde                 (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
Parker, lekeplasser og friområder 21 272 20 379
Sum 21 272 20 379  
 



Driftsbudsjettet 137 Kultur, idrett og fritid 
 

 

Skjærgårdstjenesten i Vestfjorden utføres av stiftelsen Havnøy etter avtale med 
kommunen, mens i skjærgårdstjenesten forøvrig utføres av kommunen i samarbeid med 
Larvik kommune.  
 
Det er budsjettert med ca. 240.000 kr i inntekter knyttet til prosjektene «Blomstrende 
by og «Jul i byen», det forventes ca. 125.000 kr i leieinntekter for bruk av parkene i 
sentrum, og det er forventet ca. 425.000 kr i tilskudd fra staten til drift av 
Skjærgårdstjenesten. 

4450 Gravlunder og gravstedsvedlikhold 
Myndighet og ansvar for gravplassforvaltning og drift er, etter avtale med kirken, tillagt 
kommunen. Kommunen vedlikeholder også gravsteder etter avtale, for private festere 
mot betaling. 

Tjenestens innhold 

Virksomhetsområde                 (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
Gravlunder og gravstedsvedlikehold 12 365 4 225
Sum 12 365 4 225  
 
Det er totalt ca. 530 gravlegginger og urnenedsettelser per år fordelt på 11 kirkegårder 
og gravlunder. I tillegg er det inngått ca. 3.200 avtaler om vedlikehold av gravsteder 
mot betaling. Gravstedsvedlikeholdet utføres av privat aktør, etter avtale med 
kommunen. Pris for vedlikehold per gravsted er avhengig av omfanget av ønsket 
vedlikehold og blomstervalg. 
 
Det anslås at det er ca. 260 kremasjoner per år. For 2020 er kremasjonsavgiften til 
Vestfold krematorium IKS satt til 7.200 kr per kremasjon, og kremasjonsavgiften som 
kommunen viderefakturer til de pårørende settes til 2.173 kr, jf. bilag 5 Betalingssatser.  
 
Nytt gravfelt på Orelund kan tas i bruk fra 2020. I følge gravferdsloven har kommunen 
ansvar for å skaffe gravplasser for alle tros- og livssynssamfunn, og dette er ivaretatt i 
forbindelse med utvidelsen på Orelund.   

4460 Svømmehall og idrettshaller 

Tjenestens innhold 
Det er stor aktivitet i ishallen i Bugården, og kommunestyret har vedtatt at tiden med 
islagt flate utvides til å gjelde for perioden 15.august til 15. april, jf. KST-sak 56/19.  
 
Idrettshallene består av, Andebuhallen, Stokkehallen, Bugårdshallen og Jotunhallen, og 
utleie av de tre skolehallene (Ormestadhallen, Helgerødhallen og Store Berganhallen) 
til aktivitet på ettermiddagstid og i helgene.  
 
Det er svømmehaller åpent for publikum både i Andebu, Stokke og Bugårdsparken. I 
Stokke og Andebu er ansvaret for disse hallene lagt til kommunalområdet for oppvekst 
og kunnskap. I Stokke er det Stokke IL som mot et tilskudd, organiserer tilbudet for 
publikum. 
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Svømmehallen i Bugårdsparken har fokus på å gi publikum gode muligheter for fysisk 
trening og aktivitet i vann, velvære, rekreasjon og gode opplevelser, samt svømmeopp-
læring. Hallen er også åpent for publikum i ferier, inkl. sommerferien. Det er fokus på 
å bidra til gode svømmeferdigheter for befolkningen generelt, og barn og unge spesielt. 
 
Virksomhetsområde                 (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
Ishallen 1 216 871
Idrettshaller 2 090 308
Svømmehallen 8 477 2 729
Sum 11 783 3 908  
 
Det er anslått ca. 1,8 mill. kr i leieinntekter fra de 7 idrettshallene.  
 
Som et ledd i innsparingstiltakene er billettprisen for barn i svømmehallen økt med 5 kr, 
og dette gir en økt inntekt på 120.000 kr. Billettprisen for barn har ikke vært justert siden 
2013. 
 
I svømmehallen i Bugårdsparken er det forventet ca. 128.000 besøk i løpet av året, 
fordelt med 65.000 betalende besøk og 62.000 besøk knyttet til skolesvømming og 
frivillige lag og foreningers bruk av hallen. De samlede inntekter og refusjoner er på ca. 
6,2 mill. kr.   
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MILJØ- OG PLANSAKER (MP) 

Fra 1. januar 2020 er kommunalområdet for næringsutvikling og eiendomsforvaltning avviklet 
og eiendom er overført til kommunalområdet for miljø og plansaker.  
 
I forhandlingsutvalgets utredning fremgår det at kommunalområdet for miljø- og plansaker 
blant annet skal: 

 tilby kvalitativt gode og effektive VAR-løsninger med sikker og stabil vannforsyning 
 utarbeide en strategi for klimanøytral kommune innen 2050 
 ha en oppdatert klima- og energiplan 
 bidra til trygghet og sikkerhet for kommunens innbyggere 
 legge opp til en effektiv, bærekraftig og fremtidsrettet arealpolitikk hvor god matjord 

sikres 
 kommunen skal være blant de ledende næringskommuner gjennom en aktiv 

næringspolitikk hvor næringsdrivende og innbyggere møter en positiv og profesjonell 
holdning blant kommunens politikere og ansatte.  

UTVALGTE EFFEKTMÅL FOR KOMMUNALOMRÅDET 

På bakgrunn av forhandlingsutvalgets utredning har kommunalområdet utarbeidet effektmål for 
virksomheten. Utvalgte effektmål for området er: 

 Vi planlegger og legger til rette for god infrastruktur som fremmer god folkehelse. 
 Vi er en grønn kommune som har høy bevissthet og fokus på klima og miljø. 
 Våre brukere skal oppleve god, objektiv og likeverdig behandling, som gis til rett tid. 
 Alle innbyggere kjenner seg trygge på at de bor i et godt organisert og sikkert 

lokalsamfunn. 
 Vi skal bidra til å redusere klima-/gassutslipp og vurderer miljøkonsekvenser i alle 

beslutninger. 
 Vi realiserer gevinster av stordriftsfordeler og leverer gode og effektive tjenester. 
 Vi har god fremdrift i alle prosesser og arbeidet foregår i et langsiktig perspektiv med 

god faglig forankring. 
 Vi sørger for verdibevarende vedlikehold av eiendeler og infrastruktur. 
 Vi skal ha en profesjonell forvaltning av alle kommunens eiendommer, ved å 

o ha full oversikt over tomter, bygg og deres tilstand 
o ha strategier for å ha optimaliserte tomter, byggportefølje og drift 
o bli blant topp 5 i Norge på lavt energiforbruk i formålsbygg 
o ha 75 % av utført vedlikehold etter vedlikeholdsplaner 
o ha høy kvalitet på alle anskaffelser. 
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ORGANISASJON 

Kommunalområdet er organisert i 6 seksjoner og kommunalområdets ramme for 2020 er fordelt 
slik. 
Seksjoner           (beløp i hele 1000 kr)     Brutto utgift Netto utgift
50 Administrasjonsstab* 12 793 2 % 12 688 7 %
52 Kommunalteknisk seksjon 313 502 43 % -13 337 -7 %
53 Eiendomsseksjonen 283 148 39 % 134 591 73 %
55 Seksj. for klima, byggesak og arealforvaltning 39 461 5 % 11 306 6 %
56 Seksjon for brann og redning 48 117 7 % 38 554 21 %
59 Havneseksjonen 37 857 5 % 0 0 %
Sum 734 878 100 % 183 802 100 %  
*Inkluderer budsjettmidler til forventet lønnsjustering for kommunalområdet. 

 

 

KOMMUNALOMRÅDETS BUDSJETTRAMME I ØKONOMIPLANEN 2019 - 2023 

MILJØ- OG PLANSAKER
(Beløp i 2020-23 i 2020-kr, netto) 2019 2020 2021 2022 2023
Budsjett 2019 214 402 214 402 214 402 214 402 214 402
Konsekvensjustert for 2020 -29 330 -29 330 -29 330 -29 330
Konsekvensjustert for 2021-23 -9 625 -12 277 -14 593
Konsekvensjustert budsjett 185 072 175 447 172 795 170 479
Innsparinger (spesifisert) -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Innsparinger (uspesifisert) -450 -1 150 -1 150
Driftskonsekvenser av investeringer -70 -100 -1 110 -2 440
Netto ramme økonomiplan 183 802 173 697 169 335 165 689  

Kommentarer til konsekvensjustert budsjett  
Bevilgningene knyttet til en videreføring av aktivitetsnivået fra 2019 til 2020-2023 er vist i 
linjen "Konsekvensjustert budsjett". Endringene i det konsekvensjusterte budsjettet for 2020, 
utover lønns- og prisveksten, forklares i hovedsak av at næringsseksjonen er overført til 

Kommunalsjef

Kommunalteknisk
Klima-, byggesak 

og 
arealforvaltning

Brann- og redning Eiendom Havn

Stab
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rådmannsfunksjonen fra 2020 og engangsbevilgninger til ekstraordinært vedlikehold og 
reasfaltering i 2019.   

Konsekvensjustert for 2021-23 består av:  

(Beløp i 1 000 2020-kr netto) 2021 2022 2023
Endringer på selvkostområdene -6 632 -8 369 -10 685
Opphør av leie av paviljong på SVO (voksenoppl) -509 -1 424 -1 424
Vedlikehold av kirkebygg i 2020 -2 543 -2 543 -2 543
Andre mindre endringer 59 59 59
Sum endringer konsekvensjustert budsjett -9 625 -12 277 -14 593  
 

Innsparinger (spesifisert) 

(Beløp i 1 000 2020-kr netto) 2020 2021 2022 2023
Satsøkning parkeringsavgifter -700 -700 -700 -700
Telefoni -300 -300 -300 -300
Renhold -200 -200 -200 -200
Netto endringer i driftstiltak -1 200 -1 200 -1 200 -1 200   

Endringen er nærmere omtalt i kommentarene knyttet til de respektive hovedkostnadsstedene. 

Driftskonsekvenser av investeringer 
Driftskonsekvensene av investeringer er spesifisert per prosjekt i Bilag 1 bak i budsjettet.  

KOMMENTARER PER SEKSJON 

50 ADMINISTRASJONSSEKSJONEN 

Formål med tjenesten 
Administrasjonsseksjonen er kommunalområdets sentrale ledelse og skal blant annet 
ivareta felles økonomioppgaver for kommunalområdene for miljø- og plansaker og 
næringsutvikling og eiendom.  

Tjenestens målgruppe 
Målgruppene er innbyggere, næringsliv, folkevalgte, kommunalområdenes ledere og 
ansatte.  

Administrasjonsseksjonen omfatter 
Administrasjonsseksjonens brutto/netto driftsutgifter fremgår av tabellen nedenfor: 
Hovedkostnadssted           (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
5010 Administrasjonsstab 12 793 100 % 12 688 100 %
Sum seksjon 12 793 100 % 12 688 100 %  
* Inkluderer budsjettmidler til forventet lønnsjustering for kommunalområdet. 
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5010 Adminstrasjonsstab  
Budsjettet omfatter utgifter til kommunalsjef med administrasjonsstab, opplæring og 
tilleggsbevilgninger. 
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Administrasjonsstab 10 137 10 032 11,0
Opplæring 317 317
Tilleggsbev. (forv. Lønnsjustering) 2 339 2 339
Sum hovedkostnadssted 12 793 12 688 11,0  

Tjenestens innhold 
Administrasjonsstab 
I administrasjonsstab inngår ledelse av kommunalområdet, oppgaver som kunde-
behandling, gebyrbehandling, besvare henvendelser fra eiendomsmeglere, veilede 
publikum på tinglysing, saksbehandling, merkantile støttefunksjoner for seksjonene, 
økonomiplanlegging og regnskapsrapportering. Bistand ved forvaltning av festetomter, 
kjøp og salg av eiendommer og inngåelse av ulike leiekontrakter (arealer og bygninger) 
og juridisk rådgiving. Videre bistår staben i forbindelse med ansettelser og 
informasjonsarbeid via sosiale medier og nettsiden. Oppgavene som utføres er i stor 
grad støttefunksjoner for seksjonene som er pålagt ved ulike lover og forskrifter.  
 
Opplæring 
Opplæringsbudsjettet for kommunalområdene næringsutvikling og eiendoms-
forvaltning og miljø- og plansaker utgjør 317.000 kr og skal dekke utgifter i forbindelse 
med kompetanseheving.   
 
Tilleggsbevilgninger (forventet lønnsjustering for kommunalområdet) 
Det er satt av 2,3 mill. kr til forventet lønnsjustering. 

52  KOMMUNALTEKNISK SEKSJON 

Formål med tjenesten 
Seksjonen har ansvar for nyanlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal-
tekniske anlegg og tjenester. Dette omfatter vannforsyning, avløp og avløpsrensing, 
veier, trafikksystem og parkeringsovervåking, avfallsbehandling og renovasjon, 
transport- og verksteddrift samt kommunens anleggsvirksomhet. Seksjonen har ansvar 
for en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver innenfor disse områdene, gitt gjennom 
lover og forskrifter.  
 
Innenfor vannforsyning er det fokus på god vannkvalitet og høy forsyningssikkerhet 
som et tilbud til alle kommunens innbyggere, lav lekkasjeandel og en hensiktsmessig 
utskiftingstakt av ledningsnettet. Innenfor avløp er det fokus på at avløpsrensingen skal 
tilfredsstille statlige krav, at ledningsnettet har tilstrekkelig kapasitet med få over-
svømmelser til kjeller på grunn av tilbakeslag, redusert antall overløp/direkte utslipp og 
en hensiktsmessig utskiftingstakt.  
 
Vannforsyning og avløp reguleres av en rekke lover og forskrifter blant annet av 
drikkevannsforskriften, forurensningsloven, plan- og bygningsloven og lov om 
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kommunale vass- og kloakkavgifter med forskrifter og retningslinjer. Innenfor avfall er 
det fokus på å utvikle et godt renovasjonstilbud til innbyggerne, oppnå målene i 
avfallsplanen, tilfredsstille statlige krav og håndtere avfall miljømessig forsvarlig og 
slik at en høy andel gjenvinnes. Avfallshåndteringen reguleres av forurensningsloven 
og avfallsforskriften samt retningslinjer og veiledere.  
 
Veisektoren har fokus på å sikre optimal drift og vedlikehold av kommunens veier 
inklusive gang- og sykkelveier og veilys, samt å regulere og håndheve parkering 
innenfor kommunens grenser. Forvaltning av disse områdene reguleres av 
veitrafikklovgivningen. 

 Tjenestens målgruppe 
Målgruppen for tjenestene er i hovedsak kommunens innbyggere og næringsliv, men 
det utføres også tjenester for andre interne virksomheter. 

Kommunalteknisk seksjon 
Seksjonens brutto/netto driftsutgifter fremgår av tabellen nedenfor: 
Seksjoner           (beløp i hele 1000 kr)     Brutto utgift Netto utgift
5200 Kommunalteknikk, felles 1 156 0 % 1 156
5210 Nyanlegg 38 322 12 % 31 828
5220 Drift kommunalteknikk 124 736 40 % -83 788
5230 VA-prosess 39 656 13 % 39 571
5240 Renovasjon 65 697 21 % -3 818
5250 Verksted 20 387 7 % 488
5260 Kommunalteknikk plan 9 895 3 % 9 724
5270 Sanitær 5 894 2 % 154
5280 P-overvåking 7 759 2 % -8 652
Sum seksjon 313 502 100 % -13 337  

5200 Kommunalteknisk administrasjon 
 Budsjettet omfatter lønns- og personalutgifter og andre felleskostnader i seksjonen. 
 

Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Kommunalteknisk administrasjon 1 156 1 156 1,0
Sum hovedkostnadssted 1 156 1 156 1,0  

  
 Tjenestens innhold 

Kommunalteknisk administrasjon har, foruten forvaltningsoppgaver, oppgaver knyttet 
til ledelse av seksjonen. 

5210 Nyanlegg 
Budsjettet omfatter serviceenhet for nyanlegg og utgifter knyttet til nyanlegg og 
anleggskontroll. 
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 Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Serviceenhet nyanlegg 6 494 0 10,0
Nyanlegg og anleggskontroll 31 828 31 828 3,0
Sum hovedkostnadssted 38 322 31 828 13,0  

 Tjenestens innhold 
Nyanleggs arbeidsområde er kommunens nyanlegg og investeringer i kommunal-
tekniske anlegg, som eksempelvis nye tomteområder, veianlegg samt vann- og 
avløpsanlegg. Avdelingen utfører anlegg i egen regi og oppfølging av anlegg bortsatt i 
entreprise.  

Serviceenhet nyanlegg 
Utgifter i Serviceenhet nyanlegg fordeles, etter en timepris, på anlegg som er under 
arbeid.  

Nyanlegg og anleggskontroll 
Nyanlegg og anleggskontroll har oppgaver med ledelse og administrasjon av 
virksomheten i avdelingen og oppfølging av anlegg. 
 
Avdelingen, som også kjøper tjenester eksternt, gjennomfører i hovedsak investerings-
prosjekter som eksempelvis saneringsplanen for avløp, vannforsyning, veiprosjekter og 
tomtefelt. Det er fokus på fremdrift ved egenproduksjon, og dette skal følges opp i 
henhold til kommunestyrets vedtak i sak 057/17. 
 
Det planlegges at en stor andel av driftsmidlene skal gå til fornyelse og oppgradering av 
ledningsnettet slik at standarden på nettet kan økes, antall brudd reduseres og 
avløpsnettets kapasitet økes. Det kreves en kontinuerlig innsats for å forbedre 
avløpsnettets funksjon og forhindre oversvømmelser og skader på eiendom ved store 
nedbørsmengder. Ledningsnettets kvalitet varierer. En hovedmålsetting er å øke 
innsatsen på utskifting og rehabilitering slik at det blir balanse mellom fornyelse av 
ledningsnettet og anleggets forventede levetid. Mest mulig av forurenset avløpsvann 
skal føres til renseanlegget etter hvert som sanering av avløpssystemet gjennomføres. 
 
Andelen driftsmidler som benyttes til fornyelse utgjør ca. 28 mill. kr av brutto utgift. Av 
dette går ca. 1/3 til fornyelse i vannprosjekter og ca. 2/3 til fornyelse i avløpsprosjekter. 

5220  Drift kommunalteknikk 
Budsjettet omfatter drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet, veier og veibelysning. 
Inntekter fra vann- og avløpsgebyr budsjetteres her. 
 

 Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Serviceenhet VA-ledningsnett 9 451 0 12,0
VA-ledningsnett 57 624 -125 167 2,0
Serviceenhet vei 15 513 0 18,0
Drift og vedlikehold vei 29 341 28 572 2,0
Vedlikehold og drift veilys 12 807 12 807 0,0
Sum hovedkostnadssted 124 736 -83 788 34,0
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 Tjenestens innhold 
Drift kommunalteknikk sitt arbeidsområde er drift og vedlikehold av kommunens VA 
ledningsnett, veinett og veibelysning. 

Serviceenheter 
Utgiftene fra serviceenhet VA-ledningsnett og serviceenhet vei blir fordelt etter en 
timepris.  

VA ledningsnett  
Under VA ledningsnett ligger utgifter til drift og vedlikehold av kommunens vann og 
avløpsledninger og gebyrinntekter for vann- og avløpsområdene. VA ledningsnett skal 
sikre trygg vannforsyning til kommunens innbyggere og en sikker håndtering av 
avløpsvann. 
 
Budsjettert kjøp av vann er basert på mengder og priser i tråd med økonomiplanen for 
Vestfold Vann. Økonomiplanen for Vestfold Vann innebærer lavere priser for alle årene 
i denne økonomiplanen i forhold til det som ble lagt til grunn i forrige økonomiplan.  
 
For 2020 er det lagt til grunn en pris pr m3 på kr 4,84 og en mengde på 7.884.578 m3.  
Dette gir en samlet utgift for Sandefjord kommune på 38.161.000 kr som er 4.586.000 
kr lavere for 2020 enn i gjeldende økonomiplan. Utgifter til kjøp av vann øker med 
3.785.000 kr i 2021, 8.752.000 kr i 2022 og 12.143.000 kr i 2023 i forhold til 2020. 
 

Aktivitetstall og –indikatorer – vann Regnskap Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
Totalt antall km. vannledninger 519 519 534 538 
Nye vannledninger (endr./till./fradrag 
ant meter) 

 
-1 052 

 
3 662 

 
4 000 

 
4 000 

Omlegging, fornyelse, sanering (ant 
meter) 

6 080 3 662 6 500  5 000 

Utskiftingstakt ledningsnett (antall år) 80 142  75 75 
Lekkasjevolum (beregnet mill. m3 ) 2,4 2,8 1,8 2,8 
Antall lekkasjer og brudd 50 50 35  50 

 
Aktivitetstall og –indikatorer – avløp Regnskap Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
Totalt antall avløpsnett (km) 473 472 476 477 
Nye avløpsledninger (endr./till./fradrag 
antall meter) 

 
5 452 

 
-450 

 
1 000 

 
1 000 

Omlegging, fornyelse, sanering, (antall 
meter) 

 
7 855 

 
3 164 

 
5 000 

 
5 000 

Utskiftingstakt ledningsnett (antall år) 60 149 125 125 
Tilbakeslag fra kommunalt nett 11 5 15 15 

 

Drift og vedlikehold vei 
Drift og vedlikehold vei omfatter utgifter knyttet til sommer- og vintervedlikehold av 
kommunens veier samt gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, torg og fortau.  
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Aktivitetstall og –indikatorer – veier Regnskap Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
Vedlikeholdsmengde – antall km. veier  355 355 321 355 

Drift og vedlikehold veilys 
Drift og vedlikehold veilys har utgifter til drift og vedlikehold av veibelysning langs 
kommunale veier samt en del av fylkesveiene i kommunen. I tillegg kommer 
driftsutgifter til belysning i alle byens parker og naturstier samt gang- og sykkelveier 
utenom det ordinære veinettet. Det er utarbeidet tiltaksplaner for områder der behovet 
er størst. Dette utarbeides i samarbeid med ekstern konsulent. Det er forventet noen nye 
lampepunkter i forbindelse med prosjekter knyttet til bevilgninger for økt belysning i 
sentrum og utbedring av eksisterende anlegg, men det totale antallet er ikke forventet å 
øke nevneverdig da det jobbes med å flytte driftsansvaret for belysning langs private- 
og fylkesveier bort fra kommunen. Det forventes noe økte driftskostnader pr. punkt i 
forbindelse med arbeidet med sanering av enpolet nett og innføring av målte 
veilysanlegg. 
 

1) Budsjett 2019 er justert ved budsjettarbeid i 2020, til tall som tar utgangspunkt i samme beregningsgrunnlag.  

5230  VA prosess 
Budsjettet omfatter utgifter til drift og vedlikehold av renseanlegg, vannverk 
pumpestasjoner avløp, trykkøkningsstasjoner og høydebasseng på vannledningsnettet. 

 Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 

 

 Tjenestens innhold 
VA prosess 
Renseanleggets utslipp til luft og vann skal overholde fastsatte krav og konsesjonsvilkår 
innenfor rasjonelle driftsrammer. En andel av driftsbudsjettet skal anvendes til større 
vedlikehold og fornyelse av anlegget. Avløpssystemets totale rensegrad skal på sikt økes 
gjennom utbygging av kommunens separatsystem (saneringsplan for avløp) og 
optimalisering av renseanleggets drift. 
 

Aktivitetstall og –indikatorer  Regnskap Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
Rensegrad hele avløpssystemet i  % 90,2 89,7        85 85 
Rensegrad avløp tilført renseanlegget i % 93 92,9 90 90 
Utnyttet slam i % (av produsert) 100 100 100 100 

Virksomhetsområde (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
VA prosess 39 656 39 571 16,9
Sum hovedkostnadssted 39 656 39 571 16,9

Aktivitetstall og –indikatorer  Regnskap   Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
Antall lampepunkter veilys 10 174 10 199 10 1991) 10 200 
Driftsutgifter per lampepunkt (nom. kr) 1 153 1 517 1 5141) 1 520 
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5240  Renovasjon 
Budsjettet omfatter utgifter til renovasjon og avfallsbehandlingen i kommunen. 
Inntektene fra renovasjonsgebyrene dekker, foruten driftsutgiftene, også kapital-
kostnader for tjenesten samt indirekte kostnader knyttet til tjenesten.  
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 

 

 Tjenestens innhold 

Renovasjon 
Drift av renovasjonsordningen, med innsamling og levering av avfall og gjenvinnings-
stasjonen på Kastet.  
 
Hovedmålet for renovasjon og avfallsbehandlingen er en håndtering som er til minst 
mulig skade for mennesker, natur og miljø og med minst mulig bruk av 
samfunnsressurser.  
  
Det er avsatt 2.500.000 kr til forprosjekt til utvikling av gjenvinningsstasjonen på 
Kastet. I tråd med vedtak i avfallsplan vil det i løpet av 2020 innføres henteordning for 
plastemballasje fra hytter i området for tidligere Sandefjord kommune. 
 

Aktivitetstall og –indikatorer  Regnskap Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
Antall abonnenter 27 275 27 495 27 715 28 900 
Avfallsmengde husholdn. totalt (tonn)1) 34 216 34 285 34 742 35 277 
Avfallsmengde husholdn. pr innbygger 
(kg)2) 

 
546 

 
547 

 
546 

 
532 

Kvist- og hageavfall (tonn) 6 048 6 172 8 000 6 500 
Materialgjenvinning (i % av totalt)  54 54,4  60 60 
Material - og energigjenvinning (i % 
totalt) 

98 95 98 98 

Innlevering av farlig avfall (tonn)  1 195 1 566 1 350 1 590 
1) Avfallsmengder eksklusivt kvist- og hageavfall 
2) Folketall per 01.01. det enkelte år (utgående folketall). Estimert tilvekst på 500 innb. per år. 

5250 Verksted  

Budsjettet omfatter drift og vedlikehold av biler og maskiner. Bilreservasjonsordningen 
inngår her.  
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Verksted 6 257 0 8,0
Bil og maskin 13 642 0 0,0
Bilreservasjonsordningen 488 488 0,0
Sum hovedkostnadssted 20 387 488 8,0  

Virksomhetsområde (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Renovasjon 65 697 -3 818 8,4
Sum hovedkostnadssted 65 697 -3 818 8,4
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 Tjenestens innhold 
Verkstedet anskaffer og vedlikeholder kommunens bil- og maskinpark, samt reparerer 
utstyr i kommunens øvrige virksomheter. Verkstedet utfører også mindre arbeider på 
Elbilene til hjemmetjenesten. 

Verkstedet 
Utgiftene blir belastet de objekter (biler, maskiner) verkstedet arbeider med. 
Kommunens verksted skal sørge for at kommunens bil- og maskinpark er tilpasset 
kommunens driftsbehov. Verkstedet er en serviceenhet for kommunens driftsavdelinger. 
Verkstedet skal utføre service og vedlikehold på bil- og maskinparken til en kostnad 
som er fordelaktig for kommunen og som kan konkurrere i markedet på pris og kvalitet. 
Kommunens bil- og maskinpark anskaffes og vedlikeholdes slik at de enkelte 
driftsenheter kan drive effektivt med moderne utstyr. Kommunens verksted er et 
offentlig godkjent verksted og foretar PKK (EU-kontroll) på egne kjøretøyer inntil 
7.500 kg. Samtidig følger verkstedet også opp arbeid på bil- og maskinparken utført ved 
private verksteder. 

Biler og maskiner 
Biler og maskiner har driftsutgifter, forsikring, reparasjon og vedlikeholdsutgifter for 
biler og maskiner som forvaltes av verkstedet og andre kommunalområder.  Kostnadene 
fordeles på brukerne av utstyret etter timepris (større maskiner) eller månedsleie for 
mindre biler og utstyr.  
 

Aktivitetstall og –indikatorer  Regnskap Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
Antall biler og maskiner 325 369 346 385 
Antall større biler – verksted/brannvesen 12 20 20 20 
Antall større maskiner - verksted 75 72 72 72 
Antall mindre biler 238 277 254 293 

  
Bilreservasjonsordningen 
Bilreservasjonsordningen vil i 2020 bestå av 25 biler, som inntil videre i hovedsak er 
lokalisert til rådhuset i Sandefjord. Ordningen gir en effektiv bruk av kommunens biler. 
Ved utskifting av biler i ordningen vil fossilfrie biler bli foretrukket. 

5260 Kommunalteknisk planlegging 

Budsjettet omfatter lønnsutgifter og andre utgifter knyttet til kommunalteknisk 
planlegging.  

Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Hovedkostnadssted       (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Kommunalteknisk planlegging 9 895 9 724 11,9
Sum hovedkostnadssted 9 895 9 724 11,9  

 Tjenestens innhold 
Kommunalteknisk planlegging arbeider med saksbehandling innenfor vei, trafikk, vann, 
avløp, renovasjon og utbygging av bolig- og næringsområder. Arbeidet utføres på alle 
nivåer i planleggingen, fra overordnet planlegging til byggeplaner med tilhørende 
anbudsdokumenter og avtaler med berørte grunneiere. Saksbehandlerne har et utstrakt 
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samvirke med andre offentlige etater og private tiltakshavere og betjener et stort antall 
henvendelser fra publikum vedrørende trafikksikkerhet i kommunen.  

5270 Sanitær 
 Budsjettet omfatter utgifter til slamtømming og gebyrinntektene for slam.  
 

Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Hovedkostnadssted    (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Sanitær 5 894 154 4,0
Sum hovedkostnadssted 5 894 154 4,0  

 Tjenestens innhold 
Sanitær har oppgaver som saksbehandling på private stikkledninger innenfor 
bestemmelsene for vann- og avløpsnettet og private avløpsanlegg utenfor rensedistriktet 
samt overvannsdisponering.  
 
Det er innarbeidet økte utgifter med 260.000 kr fra 2020 til sluttømming av 
slamløsninger. 
 

Aktivitetstall og –indikatorer  Regnskap Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
Sanitæranmeldelser 525 663  680 680 

5280 Parkeringsovervåkingen 
Budsjettet omfatter lønnskostnader og andre driftskostnader knyttet til parkerings-
overvåking. 
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Hovedkostnadssted     (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Parkeringsovervåking 7 759 -8 652 9,0
Sum hovedkostnadssted 7 759 -8 652 9,0  

Tjenestens innhold  
Parkeringsovervåkingens hovedoppgave er å skape respekt for parkeringsreguleringen 
i kommunen ved å håndheve veilovgivningen og kommunens parkeringsregler. 
Hensikten er å gi økt trafikksikkerhet, tilgjengelighet og fremkommelighet i sentrum og 
på veinettet for øvrig.  
 
Parkeringsavgiftene vil fra 2020 bli regulert i henhold til endring i konsumprisindeksen 
fra 2011, da parkeringsavgift sist ble endret. Parkeringsavgiftene vil i snitt få en økning 
på 17,9 %, med unntak av parkeringshusene. Det er innarbeidet økte inntekter fra 
parkeringsautomater med 700.000 kr fra 2020. 
 

Aktivitetstall og –indikatorer  Regnskap Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
Antall parkeringsavgift og kontrollsanksjoner 10 794 7 962  10 800 10 800 
Totale inntekter parkering (mill. nom. kr) 19,4 15,2  18,2 16,4 
Overskudd (mill. nom. kr) 11,9 8,8  10,9 8,6 
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53 EIENDOMSSEKSJONEN 

Formål med tjenesten 
Seksjonen har ansvaret for byggeprosjekter, større vedlikeholdsprosjekter med 
omfattende anbudskonkurranser og oppgaver knyttet til drift, utvikling og forvaltning 
av kommunens eiendommer. Seksjonen har videre ansvaret for drift og vedlikehold av 
bygningsmassen. I dette ligger å bistå i kartlegging av behov, gjennomføring av løpende 
bygningsmessig vedlikehold, teknisk drift og sikkerhetssystemer i kommunens 
bygningsmasse samt renhold av kommunale bygg.  
 
Det er fokus på at vedlikeholdet av bygningsmassen skal ha et nivå som opprettholder 
kommunens verdier i bygningene og at bygningene har en standard slik at disse 
tilfredsstiller brukernes behov, samt lover og forskrifter. Det er også fokus på effektiv 
drift, gjennom blant annet god planlegging og ressursbruk.  

Tjenestens målgrupper 
Brukere av kommunale bygg og eksterne leietakere. 
 
Seksjonen omfatter 
Seksjonens budsjettramme fremgår av tabellen nedenfor.  
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Hovedkostnadssted               (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
5300 Eiendomsseksjonen, felles 8 490 3 % 8 490
5310 Forvaltnings- og driftsutgifter 96 603 34 % 20 745
5320 Teknisk vedlikehold og drift 20 652 7 % 15 878
5330 Drift og vedlikehold 24 414 9 % 16 509
5340 Drift og vedlikehold OK- og HSO-bygg 33 538 12 % 33 538
5350 Renhold 73 651 26 % 15 697
5360 Prosjektledelse nybygg og rehabilitering 25 800 9 % 23 734

Sum seksjon 283 148 100 % 134 591  

Tjenestens innhold 
Den totale bygningsmassen utgjør ca. 351.000 m2 (inkl. leid og utleid areal, ekskl. areal 
i kommunale utleieboliger). Økt areal fra 2018 omfatter nytt areal for nye Kodal skole 
og oppmåling av flere kirkebygg og blant andre Andebu sykehjem. Det gjenstår fortsatt 
å digitalisere byggtegninger for flere kommunale bygg. Dette arbeidet vil medføre at 
areal vil endres etter hvert som dette arbeidet kommer videre.  
 
Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av eide bygninger og innvendig 
vedlikehold i borettslagsleiligheter og andre leide lokaler.  
 
Budsjettet omfatter midler til service på ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg, heiser samt 
alarmsystemer og sikkerhetssystemer på bygg som er under kommunalområdets ansvar.  

 
Budsjettet omfatter utgifter til bygningsmessig drift og vedlikehold, mindre 
ombygginger og utbedringer. Til bygningsmessig vedlikehold er det i budsjettet for 
2020 bevilget 41,3 mill. kr (inkl. ekstraordinært vedlikehold som er budsjettert i enhet 
for prosjektledelse nybygg og rehabilitering. Av denne bevilgningen er 9,9 mill. kr 
forutsatt brukt til vedlikehold av kommunale boliger. Dette gir en gjennomsnittlig 
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vedlikeholdsinnsats på 92 kr per kvm. Dette er lavere enn anbefalt vedlikeholdsinnsats 
og bygningsmassens alder tilsier at innsatsen burde vært høyere enn anbefalingen.  
 
Bygningsvedlikeholdet utføres ved egenproduksjon og ved kjøp av tjenester. 
Egenproduksjonen utgjør ca. 20 % av den samlede vedlikeholdsinnsatsen.  

5300 Eiendomsseksjonen, felles 
Eiendomsseksjonen, felles omfatter ledelse av seksjonen og oppgaver lagt til 
eiendomssstaben.  
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde                 (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Drifts- og vedlikeholdsseksjonen, felles 8 490 8 490 7,0
Sum hovedkostnadssted 8 490 8 490 7,0  
 
Tjenestens innhold 
Budsjettet omfatter utgifter til ledelse av seksjonen, energioppfølging og planlegging og 
gjennomføring av ENØK-tiltak. Seksjonen arbeider med digitalisering av bygg-
tegninger for å sikre riktig og effektiv håndtering, samt for å forbedre grunnlags-
materialet for alle leieavtaler, samt grunnlag for branndokumentasjon og planlegging og 
utførelse av renholdet. Utarbeidelse av tilstandsrapporter, strategisk eiendoms-
forvaltning, kvalitetssystemer, utvikling av systemer og rutiner og standardisering er 
også lagt til denne enheten. I eiendomsseksjonen er det fokus på at vedlikeholdet av 
bygningsmassen skal ha et nivå som opprettholder kommunens verdier i bygningene og 
at bygningene har en standard slik at disse tilfredsstiller brukernes behov samt lover og 
forskrifter. 

5310 Forvaltnings- og driftsutgifter 

Forvaltning og driftsutgifter omfatter løpende utgifter og inntekter vedr. drift av 
bygningsmassen.  

Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde                 (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Forvaltnings- og driftsutgifter 89 474 21 452
Telefoni 912 912
Festetomter 6 217 -1 619
Sum hovedkostnadssted 96 603 20 745 0,0  
 
Bygningsdrift 
Budsjettet omfatter forvaltnings- og driftsutgifter og inntekter vedr bygningsmassen. 
 
Budsjettets brutto utgifter (ca. 89,5 mill. kr) er planlagt anvendt til: 
 ca.  44,6 mill. kr til energi    
 ca.    3,1 mill. kr til forsikringer 
 ca.  28,7 mill. kr til husleie 
 ca.    8,4 mill. kr til kommunale avgifter 
 ca.    2,8 mill. kr til andre utgifter. 
 ca.    1,9 mill. kr som driftsmessig konsekvens av investeringer 
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Budsjettets brutto inntekter ca. 68,1 mill. kr utgjøres av 
 ca. 64,6 mill. kr i husleieinntekter 
 ca.  2,5 mill. kr andre inntekter 
 ca.  1,0 mill. kr gjelder refusjoner    
 
 
Telefoni 
Budsjettet omfatter drift av felles telefonsentral for Sandefjord kommune. Sandefjord 
kommune har anskaffet ny telefonløsning og denne legger til rette for at virksomhetene 
i kommunen kan betjenes fra denne sentralen. Dette legger til rette for å avvikle leide 
telelinjer og reduserer også behovet for utskifting av tradisjonelle telefonsentraler på de 
ulike lokasjonene.  

5320   Enhet for teknisk vedlikehold og drift 
Enhet for teknisk vedlikehold og drift omfatter utgifter til service og vedlikehold av 
tekniske anlegg, drift av rådhuset, kantine og intern postdistribusjon. 
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde                 (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Serviceenhet teknisk vedlikehold og drift 2 503 0 3,6
Teknisk vedlikehold og drift 9 528 9 528
Rådhuset 5 523 5 462 5,5
Kantine 3 098 888 3,1
Sum hovedkostnadssted 20 652 15 878 12,2  
 
Utgiftene til serviceenhet teknisk vedlikehold og drift fordeles på de byggene som det 
utføres teknisk drift og vedlikehold på.  

Tjenestens innhold 
Teknisk vedlikehold og drift  
Budsjettet omfatter midler til service på ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg, heiser samt 
alarmsystemer og sikkerhetssystemer på bygg som er under kommunalområdets ansvar.  
 
En prioritert oppgave er å sørge for at alle tekniske anlegg til enhver tid oppfyller 
helsemyndighetenes krav til et godt innemiljø, samtidig som styring av tekniske anlegg 
er optimale.  

Rådhuset  
Budsjettet gjelder teknisk drift og vedlikehold av rådhuset og postfordeling.  

Kantine 
Kantinen har ansvar for drift av kantine i rådhuset i Sandefjord og Stokke kommunehus 
og for servering til møter og konferanser i rådhuset. Kantinen har også ansvar for driften 
av serveringstilbudet i kantinen på Søeberg.  

5330 Enhet drift og vedlikehold 
Enhet for drift og vedlikehold omfatter utgifter til drift og bygningsmessig vedlikehold 
av kommunens bygningsmasse, eksklusiv skoler og barnehager og helse- og sosialbygg.  
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
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Virksomhetsområde                 (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Serviceenhet bygningsvedlikehold 7 905 0 11,5
Drift og bygningsvedlikehold 16 509 16 509
Sum hovedkostnadssted 24 414 16 509 11,5  
 
Utgiftene til serviceenhet bygningsvedlikehold fordeles på de byggene som det utføres 
vedlikehold på.  

Tjenestens innhold 
Bygningsvedlikehold 
Budsjettet omfatter utgifter til drift og vedlikehold av bygningsmassen, men ikke skoler 
og barnehager og helse og sosialbygg som ligger til enhet for drift og vedlikehold OK- 
og HSO-bygg.  

5340 Enhet for drift og vedlikehold OK- og HSO-bygg 
Enhet for drift og vedlikehold OK- og HSO-bygg omfatter bygningsmessig drift og 
vedlikehold av skoler og barnehager og helse og sosialbygg herunder 
vaktmesterfunksjon. Vaktmesterfunksjonen har ikke ansvar for institusjoner innenfor 
kommunalområdet for helse, sosial og omsorg. 
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde                 (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Enhet for drift, felles 927 927 1,0
Drift og bygningsvedlikehold 32 611 32 611 28,0
Sum hovedkostnadssted 33 538 33 538 29,0  

Tjenestens innhold 
Enhet for drift, felles 
Budsjettet omfatter felles ledelse av enheten. 
 
Drift og bygningsvedlikehold 
Budsjettet omfatter utgifter til vaktmestertjenester og til vedlikehold og drift av skoler 
og barnehager og helse og sosialbygg.  

5350 Enhet for renhold 
Enhet for renhold har ansvar for koordinering og ledelse av renholdet på i alt 129 
renholdssteder. Renholdsenheten har ikke ansvar for renholdet i institusjoner innenfor 
kommunalområdet for helse, sosial og omsorg.  
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde                 (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Renhold 15 697 15 697 0,0
Serviceenhet for renhold 57 954 0 83,0
Sum hovedkostnadssted 73 651 15 697 83,0  

Tjenestens innhold 
Renholdsvirksomheten er organisert i 4 soner. Renholdet blir fakturert det enkelte 
renholdsstedet basert på antall timer som produseres på det enkelte sted og inntektsføres 
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på serviceenheten, dermed viser virksomhetsområdet en netto utgift på 0. I hovedsak 
gjelder det renholdstjenester for andre kommunalområder.  
 
Det skal gjennomføres et utviklingsarbeid i enheten ved at det anskaffes teppesoner og 
ny programvare for planlegging og kvalitetssikring av renholdet. Dette skal gi en 
innsparingseffekt på 200.000 kr i 2020. Dette kommer i tillegg til forutsatte 
innsparingseffekt av tiltak som gjennomføres i 2019. Samlet skal renholdet reduseres 
med 721.000 kr i 2020.  

5360 Prosjektledelse, nybygg og rehabilitering 
Enheten har ansvar for investeringsprosjekter og gjennomføring av ekstraordinært 
vedlikehold. Dette innbefatter prosjektledelse, utredning, planlegging og gjennomføring 
av nybygg og større ombyggingsprosjekter for hele kommunens bygningsmasse.  
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde                 (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Prosjektledelse, nybygg og rehabilitering 4 656 2 590 6,0
Ekstraordinært vedlikehold 21 144 21 144
Sum hovedkostnadssted 25 800 23 734 6,0  
 
Deler av utgiftene i enheten belastes de investeringsprosjektene som det til enhver tid er 
i produksjon. Det er en ambisjon at 75 % av vedlikeholdet skal være planlagt. 
Bevilgningen til ekstraordinært vedlikehold bidrar til å nå dette målet. I budsjettet for 
2020 utgjør det planlagte vedlikeholdet ca. 45 % av den samlede vedlikeholdsinnsatsen. 
Bevilgningen til ekstraordinært vedlikehold er redusert med 0,5 mill. kr for å finansiere 
utredningsoppgaver i tråd med handlingsdelen til kommuneplanen. Budsjettet omfatter 
også tiltak etter pålegg etter gjennomført branntilsyn.  

55 SEKSJON FOR KLIMA, BYGGESAK OG AREALFORVALTNING 

Formål med tjenesten 
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. Etter pålegg fra Fylkesmannen og landbruksdepartementet utføres 
oppgaver som går på behandling av lov- og tilskuddssaker. Landbruksforvaltningen har 
også veiledningsoppgaver for landbruksnæringen og utstrakt publikumskontakt. 
 
Formålet er videre å til enhver tid ha et tilfredsstillende kartverk og matrikkel, som 
grunnlag for planlegging og gjennomføring av alle typer tiltak. 
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Tjenestens målgruppe 
Arealplanleggere, entreprenører, eiendomsutviklere, næringsliv og privatpersoner med 
prosjekter, innbyggere som berøres av planleggings- og utbyggingsprosjekter og 
kommunens øvrige kommunalområder.  

Seksjon for byggesak og arealforvaltning 
Seksjonens brutto/netto driftsrammer fremgår av tabellen nedenfor.  
Virksomhetsområde                  (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg.
5510 Byggesak og arealforvaltning, felles 1 075 1 075
5520 Arealplan 7 443 4 062
5530 Byggesak 12 945 -4 013
5540 Geodata og oppmåling 9 682 2 081
5550 Landbruk 3 561 3 447
5560 Overordnet planlegging og miljø 4 755 4 654
Sum seksjon 39 461 11 306  
 
 
KOSTRA-tall, sammenligning med andre kommuner 
 

Sandefjord Vestfold Gruppe 13
Landet u. 
Oslo

2017 2018 2018 2018 2018
Gj.snittl. saksbeh. byggesak med 3 
ukers frist 20 18 26 23 20
Gj.snittl. saksbeh. byggesak med 
12 ukers frist 70 46 58 44 37
Bto. driftsutg plan per innb. 118 166 258 329 342
Bto. driftsutg byggesak per innb. 227 228 275 290 310
Bto. driftsutg kart og oppm. per 
innb. 163 151 184 193 238  
 
2017 ble preget av sammenslåing av 3 kommuner med nytt saksbehandlingssystem som 
har medført lengre saksbehandlingstid. Tabellen viser videre lave utgifter til plansaks-
behandling, byggesaksbehandling og kart og oppmåling. Lave utgifter forklares blant 
annet med lav bemanning på området i forhold til andre kommuner. Lavere kapasitet 
har også betydning for saksbehandlingstiden. Etter 2017 har det vært en 
kapasitetsøkning på byggesaksområdet og dette har gitt kortere saksbehandlingstider i 
2018.  

5510 Byggesak og arealforvaltning, felles 

Tjenestens innhold 
Budsjettet omfatter utgifter til ledelse av seksjonen.  
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Byggesak og arealforvaltning, felles 1 075 1 075 1,0
Sum hovedkostnadssted 1 075 1 075 1,0  
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5520 Arealplan 
Budsjettet omfatter utgifter og inntekter til behandling av private reguleringsforslag og 
overordnet arealplanlegging. 
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Reguleringsforslag 2 993 -388 4,0
Arealplan 4 450 4 450 4,0
Sum hovedkostnadssted 7 443 4 062 8,0  

Tjenestens innhold 
Budsjettet omfatter utgifter og inntekter ved arealplanlegging og behandling av 
reguleringsplaner. Arealplanarbeidet omfatter arbeid med kommuneplanens arealdel, 
annen overordnet arealplanlegging, utredninger, saksbehandling av private regulerings-
forslag, sentrumsutvikling og andre arealplansaker. Enheten har et stort antall 
henvendelser fra publikum og næringsliv.   
 
Gebyr for behandling av reguleringsforslag er beregnet i tråd med selvkostprinsippet. 
Det legges i hovedsak opp til en videreføring av gebyrnivået fra 2019 til 2020. 

5530 Byggesak 
Budsjettet omfatter utgifter og inntekter ved byggesaksbehandling og seksjonering. 
Virksomheten er pålagt ved plan- og bygningsloven.  
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Byggesak 12 945 -4 013 16,0
Sum hovedkostnadssted 12 945 -4 013 16,0  

Tjenestens innhold 
Enheten har ansvar for behandling av byggesaker og delingssaker i tråd med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven.  
 
Det er i løpet av de siste 2 årene innarbeidet en bemanningsøkning på 3 årsverk til 
behandling av byggesaker. Siste kapasitetsøkning gjelder oppfølging av tilsyns-
oppgavene. Gebyrene for byggesaksbehandlingen er beregnet i tråd med selvkost-
prinsippet og gebyrveksten fra 2019 til 2020 er i tråd med indeks for kommunal 
tjenesteyting.  
 
Eierseksjoneringssaker er skilt ut som eget selvkostområde. Her legges det opp til en 
videreføring av gebyrnivået fra 2019 til 2020.  
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5540 Geodata- og oppmåling 
Budsjettet er fordelt på det som omfattes av selvkostområdet og øvrig virksomhet i 
seksjonen: 
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Oppmåling 5 808 -332 6,4
Geodata 3 874 2 413 3,4
Sum hovedkostnadssted 9 682 2 081 9,8  

Tjenestens innhold 
Enheten har ansvar for kommunens kartverk, måling og registrering av eiendommer, 
oppdatering av matrikkel (grunneiendom-, adresse- og bygningsregister) og andre 
databaser tilknyttet kartverket, saksbehandling for nye veinavn, adressering, temakart 
og geografiske informasjonssystemer og geografisk analyse. 
 
Gebyr for oppmålingen er beregnet i tråd med selvkostprinsippet. Det legges opp til en 
reduksjon i gebyrnivået fra 2019 til 2020 med 5,3%.   

 
Seksjonen mottar et stort antall henvendelser fra publikum og næringsliv (herunder 
eiendomsmeglere), som representerer en betydelig del av seksjonens virksomhet.  

5550 Landbruk 
Oppgavene på landbruksområdet omfatter behandling av saker etter jordlov, konse-
sjonslov og viltlov.  
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Landbruk 3 561 3 447 4,4
Sum hovedkostnadssted 3 561 3 447 4,4  

Tjenestens innhold 
Enheten har ansvar knyttet til lovforvaltning og tilskuddssaker i landbruket, og det skal 
arbeides for å nå fastsatte mål for norsk landbrukspolitikk. Dette omfatter sikring av: 
matjord, trygg matproduksjon, god dyre- og plantehelse, et robust og effektivt landbruk, 
konkurransedyktig råvareproduksjon, lønnsom utnyttelse av gårdens samlede ressurser, 
bærekraftig skogbruk, landbrukets kulturlandskap, vern om landbrukets areal- og 
ressursgrunnlag samt redusert utslipp av klimagasser, økt lagring av karbon og gode 
klimatilpasninger.  
 
Enheten har også veiledningsoppgaver for landbruksnæringen og utstrakt publikums-
kontakt. 

5560 Overordnet planlegging og miljø 
Enhet for overordnet planlegging og miljø har oppgaver som gjelder kommuneplanens 
arealdel, utredningsoppgaver og oppgaver knyttet til overordnet planlegging for å 
ivareta klima- og miljøhensyn.  
 



Driftsbudsjettet 158 Miljø- og plansaker 
 

Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Overordnet planlegging og miljø 4 755       4 654       4,4
Sum hovedkostnadssted 4 755        4 654        4,4  

Tjenestens innhold 
Enheten har prosjektlederansvar for mange av de store pågående og kommende 
utredningsoppgavene innenfor kommunalområdet, slik som byutviklingsplan for 
Sandefjord, ny transportplan, kommunedelplan for Torpområdet, jernbaneplanlegging 
og knutepunktsutvikling rundt de nye stasjonsområdene. 
  
Videre skal enheten jobbe for å oppfylle kommunens forpliktelser i forhold til reduserte 
klimagassutslipp og bedre miljø, herunder koordineringsansvar innenfor flere 
saksområder. Sentrale oppgaver i dette arbeidet er oppfølging av handlingsdelen i 
kommunedelplan for klima og energi, klimatilpasningsarbeid og miljøfyrtårn som 
kommuneorganisasjonens kvalitetssystem. Prosjektet «Sykkelbyen Sandefjord» og 
enkelte andre samferdselsoppgaver er også lagt til denne enheten. 
 
Enheten har ansvar for å oppnå en god naturforvaltning i hele kommunen, herunder 
miljøvedtaksrapportering, biologisk mangfold, fremmede arter, motorferdsel i utmark, 
samt jakt-, vilt-, og fiskeforvaltning. Enheten har også ansvar for å følge opp 
forurensningssaker i henhold til forurensingsloven.  
 
Det er innarbeidet 0,5 mill. kr til utredningsoppgaver som oppfølging av handlingsdelen 
til kommuneplanen. I første omgang er utarbeidelse av transportplan prioritert. Videre 
blir oppgaver som trafikkutredning Pindsle næringsområde, trafikkanalyse Store Bergan 
og utredning parkeringshus langs Sandefjordsveien prioritert i økonomiplanen.  

56 SEKSJON FOR BRANN OG REDNING  

Formål med tjenesten 
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. 

Tjenesten målgruppe 
Målgruppene er kommunens innbyggere og offentlige og private virksomheter.  
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Budsjettet for seksjonen fremgår av tabellen nedenfor: 
Hovedkostnadssted               (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
5610 Brann og redning, felles 2 999 6 % 2 993 8 %
5620 Forebyggende 8 631 18 % 4 000 10 %
5630 Beredskap 36 487 76 % 31 561 82 %

Sum seksjon 48 117 100 % 38 554 100 %  
 
KOSTRA-tall, sammenligning med andre kommuner 
 

  

Sandefjord Vestfold 
Gruppe 

13 
Landet u 

Oslo 

2017 2018 2018 2018 2018 

Netto driftsutg til 
forebyggende pr innbygger 24 60 67 62 71 

Netto driftsutg til 
beredskap pr innbygger 474 504 648 743 818 

 
Lave utgifter til beredskap skyldes at Sandefjord kommune har minimumsbemanning i 
henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Brannvesenets 
prioriteringer og evne til å løse oppgavene på en hensiktsmessig måte bidrar til lave 
driftsutgifter, blant annet ved at personell i administrative funksjoner tar vakter ved 
fravær i beredskapsstyrken. Samarbeid med nabo-brannvesen har også bidratt til dette 
ved at behovet for å innkalle ekstramannskaper på denne måten blir lavere.   

5610 Brann og redning, felles 
Budsjettet omfatter lønnsutgifter, andre felleskostnader og utgifter knyttet til 
trygghetsalarmtjenesten. 
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Brann og redning, felles 2 999 2 993 2,0
Sum hovedkostnadssted 2 999 2 993 2,0  

Tjenestens innhold 
Brann og redning, felles har arbeidsoppgaver som ledelse av seksjonen, merkantile 
støttefunksjoner, diverse fellesutgifter (sivilforsvar og tilfluktsrom).  

5620 Forebyggende enhet 
Forebyggende enhet omfatter forebygging av branner og andre ulykker og 
feiertjenesten.  
 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Feiertjenesten 3 928 -619 5,5
Forebyggende 4 703 4 619 6,5
Sum hovedkostnadssted 8 631 4 000 12,0  
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Tjenestens innhold 

Feiertjenesten 
Feiertjenesten omfatter administrasjon av feieordningen, utførelse av fysisk feiing av 
røykpiper og andre røykkanaler i henhold til forskrift om feiing og tilsyn med fyrings-
anlegg. I tillegg har seksjonen ansvar for en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver 
innenfor ovennevnte områder hjemlet i gjeldende lover og forskrifter. Feiertjenestens 
budsjett er basert på de forventede utgiftene og inntektene som påløper i forbindelse 
med utførelse av forskriftsmessig feiing og tilsyn. Det er også innført obligatorisk feiing 
og tilsyn for hytter, men det er foreløpig ikke innarbeidet kapasitetsøkning for dette.  
 
Feiertjenestens inntekter er i budsjettet forutsatt å skulle dekke både direkte utgifter og 
indirekte kostnader i tråd med selvkostprinsippet. De indirekte kostnadene omfatter 
blant annet husleie i brannstasjonen, ledelse og feiervesenets andel av øvrige felles-
kostnader. Det legges opp til en økning i feiegebyrene på 1,1 % i forhold til 2019.  
 

Aktivitetstall og –indikatorer – 
feier 

Regnskap Budsjett 

 2017 2018 2019 2020 
Antall oppmøter 11.303 8.621 11.000 11.000 
Antall piper 21.400 21.625 21.500 21.700 
Direkte utgifter per oppmøte 327 429 345 357 

Forebyggende enhet 
Forebyggende enhet omfatter oppgaver knyttet til forebygging av branner og andre 
ulykker. Virksomheten har utstrakt publikumskontakt i form av bl.a. oppsøkende arbeid 
ved praktiske og teoretiske brannøvelser. Det ytes konsulentbistand på det brann-
tekniske området til bygningsavdelingen i forbindelse med byggesaksbehandling. 
Tilsyn gjennomføres på ulike objekter i overnattingssteder, industrien, skoler og barne-
hager i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.  

5630 Beredskap 
Budsjettet omfatter utgifter til beredskap mot branner og andre ulykker i Sandefjord 
kommune. Det er en brannstasjon med kasernerte mannskaper i Sandefjord sentrum og 
en brannstasjon med deltidsmannskaper med dreiende vakt i Stokke sentrum. 
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor:  
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Beredskap 36 487 31 561 33,5
Sum hovedkostnadssted 36 487 31 561 33,5  

Tjenestens innhold 

Beredskap mot branner og andre ulykker 
Beredskapsavdelingen sørger for beredskap mot branner og andre ulykker. Vestfold 
Interkommunale Brannvesen vil være førsteinnsats i deler av den nye kommunen. 
Stasjoner i Sandefjord blir varslet samtidig og kan overta hendelsen. I tillegg har 
avdelingen ansvar for service og vedlikehold av alarmapparatene ute hos hjemme-
sykepleiens brukere.  
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Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) er et samarbeid mellom Vestfold-
kommunene. Kommunene betaler tilskudd til dette utvalget. Det er budsjettert med et 
tilskudd på kr 6,- per innbygger.  
 
Brannvesenet er bemannet for å håndtere én avgrenset brann i leilighet/enebolig. 
Minimumsbemanning innebærer også at det ikke er mannskap til å bruke både høyde-
materiell og røykdykkere samtidig. I situasjoner med behov for både røykdykkere og 
bruk av høydemateriell må ekstramannskaper innkalles og det vil derfor gå noe tid før 
begge innsatsfaktorene er operative. Det er etablert samarbeid med nabobrannvesen om 
sideforflytning og felles overordnet vakt (Larvik kommune) og utalarmering av 
nærmeste brannvesen og felles bruk av materiell og utstyr (i tillegg Vestfold 
interkommunale brannvesen). Brannvesenene har gode erfaringer med sideforflytning 
og utalarmering av nærmeste brannvesen. Dette tiltaket reduserer kommunenes utgifter 
til innkalling av ekstramannskaper ved hendelser.  

 
Det må vurderes hvilke tjenester som brann og redning kan bistå, når kommunegrensene 
endres, fordi krav til innsatstid ikke kan oppfylles dersom alle tjenestene skal gis i hele 
den nye kommunen.  

 
Sandefjord kommune er tilknyttet Sør Øst 110 IKS som håndterer nødanrop og 
alarmordninger for Sandefjord kommune og kommunene i Telemark, Vestfold og 
Buskerud.  

59 HAVNESEKSJONEN 

Havnekassens budsjett og regnskap er innlemmet i kontoplanen for kommunekassen og 
er organisert som en egen seksjon i kommunalområdet for miljø- og plansaker. Ny 
havnelov gjeldende fra 1. januar 2020 innebærer endringer i reglene for forvaltning av 
havnekapitalen. Den nye bestemmelsen som regulerer dette er i havnelovens §32. Den 
nye loven åpner for uttak av midler fra havnefondet til andre formål enn havn. Det må 
imidlertid være avsatt tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av havna og 
tilstrekkelig midler til investeringer.  
 
Utgifter og inntekter, både i drifts- og investeringsregnskapet avregnes mot fond til 
havneformål. Dette kravet gjelder ikke småbåthavner, som inngår i havneseksjonens 
budsjett som en selvfinansierende virksomhet.  
 
Det legges frem egen sak om havneseksjonens budsjett som behandles parallelt med 
behandlingen av budsjettet for 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.  

Formål med tjenesten 
Havneseksjonen skal forestå utvikling, drift og vedlikehold av havnetekniske anlegg og 
bygninger. Dette omfatter kaier, kaiarealer og veier, havneterminal, småbåthavner, 
kontor og annen bygningsmasse. Havneseksjonen skal ivareta en rekke forvaltnings- og 
kontrolloppgaver innenfor disse områdene og er også ansvarlig for tiltak for å sikre 
havnen mot terroranslag.  

Tjenestens målgrupper 
Målgruppene er kommunens innbyggere, skipstrafikken, offentlige myndigheter og 
brukere av småbåthavnene.  
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Havneseksjonen omfatter 
I havneseksjonen er det fokus på vedlikehold og fornyelse av havneinstallasjoner, 
bygninger, og havneteknisk infrastruktur samt å videreutvikle en konkurransedyktig 
standard og pris på de tjenester som leveres. Statlige krav til sikring av arealer og 
bygninger mot terroranslag gir betydelig merarbeid for seksjonen. 
 
Havnevesenets tilsynsansvar omfatter også private kaiavsnitt. 
 
Havneinnretningene består av til dels gamle konstruksjoner. Det meste av kaiene er 
likevel av akseptabel kvalitet. Utstikker I er under oppgradering høsten 2019 og med 
ferdigstillelse vinteren 2020. Det er utarbeidet en tilstandsvurdering av spuntveggene i 
indre havn. Tilstandsvurderingen viser en bedre tilstand enn forventet og at 
oppgraderingen og det anbefales at dette utsettes i 5 til 10 år. På bakgrunn av denne 
rapporten er bevilgningen til vedlikehold av spuntveggen tatt ut og vil innarbeides 
senere. I 2020 skal det utarbeides en grundigere tilstandsrapport for å identifisere behov 
og hvor det skal gjennomføres vedlikehold først.  
 
Det er også utarbeidet en tilstandsrapport for Utstikker A og B. Her viser rapporten et 
oppgraderingsbehov og dette er anslått til å utgjøre en utgift på 13 mill. kr. Det samme 
er situasjonen for den innerste delen av fiskerikaien som må oppgraderes for å ha 
tilstrekkelig bæreevne for å håndtere tungtrafikken på kaien. Utstikker 2 har også et 
oppgraderingsbehov. Her skal det i første omgang gjennomføres en reparasjon etter 
skade og videre utarbeides en tilstandsrapport og kostnadskalkyle for en senere 
oppgradering. Det forventes imidlertid et betydelig bevilgningsbehov for å oppgradere 
denne kaien. Det vises for øvrig til omtalen av investeringsprosjektene innenfor 
havneseksjonen.   
 
Arealer og veinett holder god standard og vedlikeholdet er på et tilfredsstillende nivå. 
Det kan bli aktuelt å gjennomføre ytterligere tiltak for trafikkavviklingen på land blant 
annet som følge av den utviklingen som kan komme på ferjetrafikken. Det kan også bli 
nødvendig å utvide biloppstillingsplassen.  
 
Havneavgiftene og inntektene ved driften av havnen er i sum økt med 3,1 %, som er i 
tråd med indeks for kommunal. Det legges frem egen sak om havneavgiftene og 
vederlag for bruk av havnen.  

 
Havnekassens midler holdes atskilt i egne fond, og inntekter og utgifter balanseres det 
enkelte år mot fondene.  
 
Hovedkostnadssted                   (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
5910 Havneseksjonen 35 326 93 % 0
5920 Småbåthavner 2 531 7 % 0

Sum seksjon 37 857 100 % 0  

5910  Havneseksjonen  
Budsjettet omfatter lønns- og personalutgifter og andre felleskostnader, samt drift av 
havnekassens bygninger, eiendommer, arealer og utstyr. 
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Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Virksomhetsområde   (beløp i hele 1.000 kr) Bto. utg. Nto. utg. Årsverk
Havneseksjonen, felles, ekskl fond 16 210 -19 015 6,0
Farled 65 65
Kaifront 929 929
Kaiareal 967 967
Musumsbrygge 80 20
Gjestehavn 87 46
Overføring til finansiering av investeringer 10 600 10 600
Sum før avsetning/bruk av fond (+/-) 28 938 -6 388
Avsetning/bruk av fond (+/-) 6 388 6 388
Sum hovedkostnadssted 35 326 0  

Tjenestens innhold 
Selv om virksomheten i havneseksjonen inngår som del av kommunalområdet ordinære 
budsjett skal inntekter fra havnen benyttes til havneformål, jf. havnelovens § 48.  
 
Driftsinntekter utover driftsutgifter avsettes til bundne driftsfond. Det presiseres at 
denne bestemmelsen ikke gjelder småbåthavnene.  
 
I tillegg til dette kommer renteinntekter av fond som i sin helhet avsettes til fond.  
 
Fra 2020 gjøres det endring ved at investeringer i havnen finansieres ved overføring fra 
havneseksjonens driftsbudsjett. I 2020 skal det gjennomføres investeringer for 10,6 mill. 
kr.  
  
Fond per 1. januar 2020 er anslått til ca. 14,7 mill. kr mens fondet er anslått til ca. 62,4 
mill. kr per utgangen av økonomiplanperioden (løpende pris).  
 

Aktivitetstall og –indikatorer Realisert Budsjettert 
 2017 2018 2019 2020 
Antall anløp 2.215 2.275 2.000 2.000 
Tonn gods over havnen 850.000 1.061.968 1.000.000 1.000.000 
Antall personbiler 409.248 436.855 430.000 460.000 
Antall passasjerer 1.363.520 1.429.121 1.430.000 1.500.000 

Havneseksjonen felles 
Budsjettet omhandler driftskostnader for havnekassens bygninger, lønns- og personal-
utgifter, midler til inventar og utstyr, drift av kjøretøy, kontingenter og forsikringer.  
 
Det er innarbeidet 3.210.000 kr oppgradering av kaianlegg og 240.000 kr til overvåking 
av prosjektet «Renere Sandefjordsfjord». Sistnevnte finansieres med tilskudd fra staten 
med 75 % av kostnaden.  

Farled 
Budsjettet omfatter driftskostnader for farleden, som drift av lysbøye, merking og 
driftskostnader på egne båter og annet utstyr.  
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Kaifront 
Budsjettet omfatter vedlikehold av alle vertikale flater på kaier og sjøfrontområder i 
tilknytning til skipsaktiviteter som fendere, kailister og annet beskyttende materiale på 
kaiene.  

Kaiareal 
Budsjettet omfatter vedlikehold av alle horisontale flater i tilknytning til havnekassens 
kaier og oppstillingsplasser samt tilknytningsområder, og gjelder kjøp av varer og 
tjenester som reasfaltering, merking, kantsteinsarbeider og annet overflatearbeid.  

Museumsbrygge 
Havnevesenet har påtatt seg ansvar for vedlikehold av museets brygge til museums-
fartøyene. Utgiftene dekkes gjennom utleie av kaia i vinterhalvåret.  

Gjestehavn 
Driften av havnene i sommerhalvåret, er satt bort til eksterne drivere. Driftsoverskudd 
overføres til havnekassen. Videre driver havnevesenet selv havnene i avtalt periode 
utover sommersesongen og innkrever leie for båtplasser i tråd priser for bruk av 
Sandefjord kommunes sjøområder. 
 
Fondsutvikling 
Budsjetterte utgifter og inntekter avregnes mot fond. Investeringer finansieres også med 
bruk av fond. Saldo ved utgangen av årene 2020 – 2023 (løpende pris) er budsjettert 
med 14,7 mill. kr ved utgangen av 2019, 21,4 mill. kr ved utgangen av 2020, 25,1 mill. 
kr ved utgangen av 2021, 43,4 mill. kr ved utgangen av 2022 og 62,4 mill. kr ved 
utgangen av 2023.  

5920  Småbåthavner  
Småbåthavner omhandler de kommunale småbåthavnene Hesteskoen, Stub, Gran-
holmen, Kilen, Roabukta, Tangen, Langeby, Flautangen, Skjellvika, Skjellvika II 
(Skontorp) og Enge. 
 
Vedlikehold og fornyelse av småbåthavnene er tilfredsstillende og i tråd med opprinne-
lige forutsetninger med en gjennomsnittlig levetid på 15 år. Brukerens forventninger til 
fasiliteter som strøm, vann og lys øker, og dette kan medføre behov for økt innsats på 
området.  
 
Budsjettet fremgår av tabellen nedenfor: 
Hovedkostnadssted               (i hele 1.000 kr) Brutto utgift Netto utgift
5920 Småbåthavner eks fond 1 724 100 % -807

Sum før avsetning/bruk av fond (+/-) 1 724 -807
Avsetning/bruk av fond (+/-) 807 807
Sum seksjon 2 531 100 % 0  
 
I tillegg kommer renter av fond som i sin helhet avsettes til fond. Fond per 1. januar 
2020 er anslått til 3,8 mill. kr, og ved utgangen av økonomiplanperioden er det anslått 
til ca. 7,7 mill. kr (løpende pris).  
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Tjenestens innhold 
Driften av småbåthavnene finansieres i sin helhet med inntekter fra leietakere og renter 
fra ulike fond. Differansen mellom utleide og ikke utleide plasser skyldes blant annet at 
småbåthavnen i Kamfjordkilen ikke tilfredsstiller minstekrav til utleie. Differansen 
skyldes også at havnevesenet i forbindelse med «Renere Fjordprosjektet» har holdt litt 
igjen på utleie av plasser. I Hesteskoen er det nå mudret og etablert større flytebrygge 
for større båter. 

 
Aktivitetstall og –indikatorer Realisert Budsjettert 
 2017 2018 2019 2020 
Antall båtplasser 709 682 709 700 
Antall utleide båtplasser 633 619 629 665 
Utskiftingstakt brygger – antall år 15 15 15 15 
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TILLEGGSBEVILGNINGER 

Rammeområdet Tilleggsbevilgninger inneholder midler reservert til tilleggsbevilgninger og 
nye bevilgninger. Rammeområdets "seksjoner" viser hvilke organer som disponerer midlene. 
Ved disponering av midlene reduseres rammeområdet ved en tilsvarende økning i andre 
rammeområder. 
 
Tilleggsbevilgningene er fordelt som følger: 
Seksjoner 2020 2021 2022 2023
72 Reservert formannskapet 500 500 500 500
74 Reservert rådmannen 12 632 25 832 34 932 42 732
Sum tilleggsbevilgninger 13 132 26 332 35 432 43 232

 

KOMMENTARER PER OMRÅDE  

7200 Reservert formannskapet 
Det er satt av et årlig beløp på 500.000 kr på formannskapets tilleggsbevilgningskonto 
i hele økonomiplanperioden.  

7400 Reservert rådmannen 
Beløpene på reservert rådmannen består av forventet lønnsjustering og øvrige tilleggs-
bevilgninger. 

Forventet lønnsjustering 
Lønnsveksten er i statsbudsjettet forutsatt å bli på 3,60 % neste år. Følgende tabell som 
viser komponentene i den forutsatte årslønnsveksten i 2020, tar utgangspunkt i 
stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4. Stillinger i HTAs kap. 
3 (ledere) og kapittel 5 (ofte omtalt som akademikergruppen) er forutsatt gitt samme 
årslønnsvekst. 
 

Kommuneansatte Årsvekst Nivåheving Overheng
(inkl. lærere) 2020 i 2020 til 2021
Overheng 1,30 %
Sentrale tillegg per 1.5. 2,10 % 3,15 % 1,05 %
Forventet glidning 0,20 % 0,30 % 0,10 %
Sum 3,60 % 3,45 % 1,15 %
Forventet glidning (i snitt pr. 01.05): 0,20 % 0,30 % 0,10 %
Ans.opprykk 0,10 % 0,15 % 0,05 %
Øvrig glidning 0,10 % 0,15 % 0,05 %  
På kommunalområdenes budsjettområder er det satt av egne midler til å dekke 
konsekvenser av sentralt fastsatte tillegg, mens overheng og deler av glidningen 
(ansiennitetsopprykk) inngår i det ordinære lønnsbudsjettet som er basert på lønns-
tariffene per 1. januar 2020. 
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På sentrale tilleggsbevilgninger er det avsatt følgende til forventet lønnsjustering: 
 
Forventet lønnsjustering  (beløp i hele 1000) 2020 2021 2022 2023
Glidning 2020 (årsvekst 0,10 %) 2 700 2 700 2 700 2 700
Rest glidning 2019 200 200 200 200
Gjenstående til lønnsoppgjør 2019 68 68 68 68
Avvikende overheng fra lønnsoppgj. 2019 500 500 500 500
Avsatt til lør.- og søndagstillegg fra 2019 7 400 7 400 7 400 7 400
Sum forventet lønnsjustering 10 868 10 868 10 868 10 868  
 
Det settes årlig av 0,20 % av lønnsmassen til glidning gjennom året. Halvparten settes 
av på kommunalområdene til å dekke ansiennitetsopprykk og halvparten settes av 
under tilleggsbevilgninger til å dekke øvrig glidning. 
 
Rest glidning 2019 er en reserve som gjelder helårseffekt av eventuelle tillegg som gis 
på slutten av 2019. 
 
Det gjenstår forhandlinger for en liten gruppe i 2019. Det er satt av midler for å dekke 
helårseffekten av dette. 
 
Avvikende overheng fra lønnsoppgjør 2019, gjelder ansatte som er omfattet av 
hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5. Disse får et annet overheng til 2020 pga. 
virkningstidspunktet for oppgjøret i 2019. Denne bevilgningen må til for at det skal 
være dekning for en lønnsvekst på 3,6 % for denne gruppen også i 2020 (utover det 
som er satt av ordinært på kommunalområdene). 
 
I lønnsoppgjøret for 2018 ble det avtalt endringer i lørdags- og søndagstillegget med 
virkning fra 1. januar 2019. Dette har vært komplisert å håndtere i lønnssystemet, og 
det er også komplisert å beregne effekten. KS har beregnet at dette har en kostnad i 
snitt på 0,34 % av lønnsmassen for kommunene. Dette har rådmannen lagt til grunn 
for avsetningen på tilleggsbevilgningene. 

Øvrige tilleggsbevilgninger 
Tilleggsbevilgninger  (beløp i hele 1.000. kr) 2020 2021 2022 2023
Reservert til demografisk utvikling 0 13 200 21 800 29 600
Omstillings- og utredningsmidler 400 400 400 400
Velferdstiltak 1 364 1 364 1 364 1 364
IKT-tiltak 500 500
Sum tilleggsbevilgninger 1 764 14 964 24 064 31 864  
Kommentarer til elementene i tabellen ovenfor: 
 
- Økonomiplanen forutsetter en generell årlig realvekst i de frie inntektene som 

kompensasjon for anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Inn-
tektene til dekning av utgifter til demografi for 2020 er i sin helhet disponert i 
budsjettet. For 2021 til 2023 er det satt av om lag 45 % av forventede demografi-
midler (økte frie inntekter som følge av demografiendringer i perioden). 

- Til omstillingstiltak og utredninger er det reservert 0,4 mill. kr per år. 
- Til generelle velferdstiltak er det budsjettert med 1,36 mill. kr per år. Midlene er 

budsjettmessig plassert under rådmannens tilleggsbevilgninger, og blir årlig fordelt 
på de enkelte kommunalområdene. 
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- Rådmannen har tidligere hatt 1 mill. kr årlig til uspesifiserte IKT-tiltak. For å 
gjennomføre nye planlagte tiltak innenfor IKT (budsjettert under IKT-seksjonen) 
ble dette i forrige økonomiplan vedtatt delfinansiert ved å ikke ha denne reserven i 
2019-21 og ved å la det ligge 0,5 mill. kr fra 2022. 
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BEMERKNINGER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE 

Generelle kommentarer til investeringsbudsjettet er å finne i kapittel 6 i rådmannens utredning 
foran i budsjettdokumentet. Investeringsbudsjettet som helhet (investeringsprosjektene, tomte-
felter, havnekassen og diverse kapitalformål) vedtas som vist i Bevilgningsoversikt – 
investering (vedlegg bak i dokumentet). Under følger en tabell som viser 
investeringsprosjektenes del av denne oversikten. 
 

2020 2021 2022 2023
Inv. i varige driftsmidler (bto. inv.utg. bilag 1) 460 327 493 950 398 550 296 850
Tilskudd fra andre -78 980 -100 950 -21 050 -1 250
Salg av varige driftsmidler -12 335 -10 400 -10 400 -11 100
Årets finansieringsbehov (nto. inv. utg. bilag 1) 369 012 382 600 367 100 284 500

Finansiert slik:
Bruk av lån -208 000 -237 255 -220 108 -174 331
Overføring fra drift -161 012 -111 345 -146 992 -108 969
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond 0 -34 000 0 -1 200
Sum finansiering -369 012 -382 600 -367 100 -284 500  
I denne oversikten er utgifter til mva. og mva.-kompensasjon holdt utenom for å kunne vise sammenhengen med 
Bilag 1 Investeringer 2020-2023. 
 
Overføring fra drift er driftsbudsjettets bidrag til finansiering av investeringene. Dette består 
både av driftsbudsjettets ordinære bidrag til investering samt bruk av disposisjonsfondet (føres 
fra 2020 kun i driftsbudsjettet): 
 

2020 2021 2022 2023
Bidrag fra drift eks. bruk av disposisjonsfond 106 452 90 143 92 116 56 261
Bruk av disposisjonsfondet 54 560 21 202 54 876 53 435
Sum overføring fra drift 161 012 111 345 146 992 109 696  
 
Bruk av lån er generelle låneopptak for å finansiere investeringene. 
 
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv. fond gjelder bruk av følgende fond (beløp i faste hele 
1.000 kr): 
 

2020 2021 2022 2023
Kapitalfondet 0 34 000 0 1 200  
 
Under følger kommentarer til de enkelte prosjektene. I denne oversikten er prosjektene per 
rammeområde nummerert slik de fremkommer i investeringsbilaget (bilag 1) bak i dokumentet.  
 

SENTRALADMINISTRASJONEN 

1. IKT – duplisering av datarom for å øke påliteligheten 
Det er innarbeidet 2,85 mill. kr til et datarom nummer to. Rommet er tenkt plassert i 
kommunehuset i Stokke. Rommet skal være en såkalt «disaster site» og skal sikre drift 
av datasystemer ved eventuelle større uhell i datarommet på rådhuset. 
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2. Utvidet dekning for bredbånd og mobiltelefoni 
I tråd med kommunestyrets vedtak i rammesaken i juni er det satt av 3 mill. kr reservert 
til utvidet dekning for bredbånd og mobiltelefoni. 

OPPVEKST- OG KUNNSKAPSFORMÅL 

3. Miljørettet helsevern / utvikling av skoler og barnehager 
Det er innarbeidet 16,0 mill. kr til ulike tiltak for oppfølging av pålegg gitt med hjemmel 
i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, og til utvikling av skoler og 
barnehager. Bevilgningen er fordelt med 4,0 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden.  

4. Skoler – bygningsmessige elevtilpasninger 
Det er innarbeidet 1,0 mill. kr hvert år til eventuelle bygningsmessige tilpasninger i 
forbindelse med endring i tilretteleggingsbehov for elevgruppen. 

5. Oppgradering skoler 
Det er innarbeidet 8,0 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden til oppgradering av 
skolebygg. Prioritering av prosjekter innenfor denne rammen avklares mellom 
eiendomsavdelingen og oppvekst og kunnskap.  

6. Oppgradering barnehager 
Det er innarbeidet 3,0 mill. kr hvert år til oppgraderingsprosjekter. Prioritering av 
prosjekter innenfor denne rammen avklares mellom eiendomsavdelingen og oppvekst 
og kunnskap.  

7. Ny skole barnetrinnet 
Det er innarbeidet 300 mill. kr fordelt med 2 mill. kr i 2020, 3 mill. kr i 2021, 150 mill. 
kr i 2022 og 145 mill. kr i 2023. Bevilgningen må betraktes som en foreløpig ramme for 
ny skole og er ikke basert på en konkret vurdering av bevilgningsbehovet for et nytt 
skolebygg og dette kan endres når forprosjektet er gjennomført. Det kan også bli 
nødvendig å endre fordelingen av bevilgningen mellom årene i økonomiplanperioden.  

8. Omstilling av gamle skolebygg til ny bruk 
Det er innarbeidet 1 mill. kr til mulig omstilling av gamle skolebygg til ny bruk. 
Hensikten er å synliggjøre behov for midler til dette formålet og er ikke basert på en 
konkret vurdering av et fremtidig bevilgningsbehov. Endelig bevilgningsbehov vil bli 
innarbeidet når det foreligger en mer konkret vurdering av dette.  

HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSFORMÅL 

9. Nygård: Nye sykehjemsplasser og oppgraderinger 
Det er innarbeidet 455 mill. kr (netto 332 mill. kr som følge av investeringstilskudd fra 
Husbanken) til nye sykehjemsplasser. Det er en ambisjon om at sak om dette prosjektet 
legges frem parallelt med budsjettet og når arbeidet med forprosjektet er gjennomført. 
Det er usikkerhet vedr bevilgningsbehovet for prosjektet. Driftsmessige konsekvenser 
av dette tiltaket er innarbeidet med 18 mill. kr til drift i 2023. Dette forutsetter oppstart 
av 18 nye plasser i 10 måneder i dette året 
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10. Omsorgsboliger Aagaardstunet 
Det er innarbeidet 188 mill. kr (netto 130,2 mill. kr) fordelt med 66 mill. kr i 2020, 90 
mill. kr i 2021 og 32 mill. kr i 2022 til kjøp av 40 omsorgsboliger. Det er i tillegg  
bevilget 5 mill. kr til prosjektet i budsjettet for 2019. Det legges frem en egen sak om 
dette prosjektet parallelt med budsjettet og økonomiplanen.  

11. Bolig i Føykåsveien for personer med utviklingshemming. 
Det skal bygges en ny bolig for 8 personer med utviklingshemming. Boligene er planlagt 
bygd i Føykåsveien. Det er gjennomført anbud for prosjektet og på bakgrunn av dette er 
det innarbeidet 17 mill. kr (netto 5.070.000 kr) til fullføring av prosjektet. Anbudet viser 
et høyere bevilgningsbehov enn tidligere forutsatt og skyldes blant annet mer krevende 
grunnforhold. Det er forutsatt at boligen tas i bruk ved utgangen av 1. tertial 2021.  
 

12. Bolig i Havreveien for personer med utviklingshemming 
Det skal etableres boliger for 6 personer med utviklingshemming. Boligen er planlagt 
bygd i Havreveien, jf. formannskapssak 165/17. Hele prosjektet er anslått å koste 21,2 
mill. kr (etter fradrag av 5,3 mill. kr i mva/mva-ref.). Husbanken gir 8,7 mill. kr i 
tilskudd, mens 6 boenheter selges til beboerne for totalt 8,4 mill. kr. Netto 
investeringsutgift for kommunen blir da 4,1 mill. kr (nto. 6,1 mill. kr er bevilget i 2018 
og -4,85 mill. kr i 2019) 
 
Det er forutsatt at boligene kan tas i bruk primo 2021, og at det vil gi netto drifts-
kostnader for kommunen på 4,3 mill. kr pr. år. Driftskostnadene er i hovedsak knyttet 
til bemanning av boligen og er tidligere lagt inn i økonomiplanen for 2019-2022. 

13. Sykesignalanlegg Andebu bo- og behandlingssenter 
Sykesignalanlegget er gammelt, i dårlig forfatning og umoderne, og må skiftes ut. Dette 
har en kostnad på 3,1 mill. kr ekskl. mva. Det er forutsatt investeringstilskudd fra 
Husbanken på 2,1 mill. kr og en netto investeringskostnad for kommunen på 1 mill. kr. 
Det vil bli årlige driftsutgifter (vedlikeholdsavtale og 0,25 årsverk til drift av systemet) 
på 330 000 kr i 2020 og 660 000 kr i etterfølgende år. 

14. Sykesignalanlegg Soletunet bo- og behandlingssenter 
Sykesignalanlegget er gammelt, i dårlig forfatning og umoderne, og må skiftes ut. Dette 
har en kostnad på 3,5 mill. kr ekskl. mva. Det er forutsatt investeringstilskudd fra 
Husbanken på 2,4 mill. kr og en netto investeringskostnad for kommunen på 1,1 mill. 
kr. Det vil bli årlige driftsutgifter (vedlikeholdsavtale og 0,25 årsverk til drift av 
systemet) på 360 000 kr i 2020 og 720 000 kr i etterfølgende år. 
 

15. DigiSos 
DigiSos er en digital løsning som gir brukerne av sosiale tjenester mulighet til å 
kommunisere med NAV digitalt. Innbyggerne kan få digital veiledning om kommunale 
sosialtjenester og kan søke på nettet. For NAV vil dette gi mulighet for å benytte 
ansattressursene mer effektivt og få bedre oversikt. Det er bevilget 742 000 kr til 
anskaffelse av DigiSos i 2020. Dette gir årlige driftsutgifter på 53 000 kr. 

16. Tre el-biler til ambulerende natt/AKS 
Nattjenesten i hjemmesykepleien bruker i dag de samme bilene som benyttes av 
tjenesten på dagtid. Dette medfører ofte venting og lite effektiv bruk av ansattressurser. 
I dag lånes det biler midlertidig fra kommunens verksted, noe som går ut over andre 
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tjenestesteders behov for biler. Det bør anskaffes tre el-biler med 4wd. Det er bevilget 
1 020 000 kr til kjøp av bilene og 80 000 kr til drift i 2020 og 120 000 kr til drift i 
etterfølgende år. 

17. To el-biler til hjemmetjenesten 
Det er bevilget midler til to nye stillinger i hjemmesykepleien som følge av demografisk 
utvikling. Det er behov for en tjenestebil til hvert av disse årsverkene, og det er bevilget 
680 000 kr til innkjøp av to elbiler. Dette gir årlige driftsutgifter på 80 000 kr per år. 

KULTUR, IDRETT OG FRITIDSFORMÅL 

18. Oppgradering og rehabilitering av idrettsanlegg 
Behovet for oppgraderinger og rehabilitering av idrettsanlegg er stort, og i 
økonomiplanperioden er det avsatt totalt 30 mill. kr, hvorav 4 mill. kr er forutsatt 
finansiert av spillemidler. I 2020 er det lagt inn 6,5 mill. kr netto til dette formålet. 
Temaplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i kfbs.sak 9/19. Planen inkluderer en 
tiltaksliste over behov for oppgradering og rehabilitering. Denne rulleres årlig. Det 
legges frem en sak for hovedutvalg for kultur, idrett og fritid i jan./feb. 2020, med 
forslag om hvilke anlegg som skal prioriteres i 2020. 

19. Opparbeidelse/rehabilitering av friområder 
I økonomiplanperioden er det avsatt totalt 4,2 mill. kr, hvorav 1 mill. kr er forutsatt 
finansiert av spillemidler til opparbeidelse/rehabilitering av friområder. For 2020 er det 
avsatt 0,8 mill. kr netto til dette formålet. Temaplan for friluftsliv ble vedtatt i kfbs.sak 
10/19. Planen inkluderer en tiltaksliste over behov for oppgradering og rehabilitering. 
Denne rulleres årlig, og det legges frem en sak for hovedutvalg for kultur, idrett og fritid 
i jan./feb. 2020, med forslag om hvilke anlegg som skal prioriteres i 2020. 

20. Hjertnes kulturhus – oppgradering 
I f.sak 149/15 ble plan for oppgradering av Hjertnes kulturhus vedtatt. Det gjenstår 
utskifting av projektorer og avspillere for filmvisning, og det avsattes 3 mill. kr i 2020 
til sluttføring av denne planen.  

21. Oppgradering av lekeplasser  
Det er stort behov for oppgradering/rehabilitering av mange av de kommunale 
lekeplassene. Mange steder er lekeapparatene så slitt og ødelagte at de må rives. Det er 
avsatt totalt 6,5 mill. kr i økonomiplanperioden til dette arbeidet, hvorav 2 mill. kr i 
2020.   

22. Fleksibel kulturarena 
Det er innarbeidet 58,2 mill. kr til bygging av fleksibel kulturarena som fordeler seg 
med 29,1 mill. kr i årene 2020 og 2021. Det er tidligere bevilget 10,0 mill. kr i 2019. 
Det legges frem en sak parallelt med sak om budsjett og økonomiplan om dette 
prosjektet. Det vil være usikkerhet vedr bevilgningsbehovet til prosjektet frem til 
konkrete anbud er mottatt. 
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23. Utstyr - fleksibel kulturarena 

Det er nødvendig med noe utstyr for at huset skal fungere som en kulturarena. Det settes 
av 7,5 mill. kr i 2021 til kjøp av scenetepper, scenetrekk, og lyd- og lysutstyr med mer. 

24. Servicebygg Hjertnesstranda (toalett/vask/garderober) 
Det er innarbeidet 3 mill. kr til bygging av et servicebygg på Hjertnesstranda som er 
fordelt med 0,3 mill. kr i 2020 og 2,7 mill. kr i 2021. Det gjennomføres først et 
forprosjekt som avklarer byggets omfang og som gir et grunnlag for å vurdere 
bevilgningsbehovet. Det er også innarbeidet 1 mill. kr innenfor havnevesenets 
investeringsbudsjett på bakgrunn av at brukerne av gjestehavna også kan benytte 
byggets fasiliteter.  

MILJØ- OG PLANSAKSFORMÅL 

25. Parkeringsautomater 
I tråd med formannskapssak 08/16 «Ny forskrift for vilkårsparkering – konsekvenser 
for drift og publikum», er det innarbeidet 1,6 mill. kr i 2020 til utskifting av 
parkeringsautomatene, slik at disse tilfredsstiller kravene til universell utforming. Det 
er tidligere bevilget 1,6 mill. kr i 2019.  

26. Bil- og maskinpark - utskiftinger (utenfor selvkostområdet) 
Det er behov for kontinuerlig utskifting av biler og maskiner for å sikre en kostnads-
effektiv drift. Til dette tiltaket er det innarbeidet brutto/netto utgift på 55,3/46,9 mill. kr 
i perioden, fordelt med ca. 13,1 mill. kr i 2020, 13,6 mill. kr i 2021 og 2022 og 15 mill. 
kr i 2023. Det er i økonomiplanperioden forutsatt salg av biler og maskiner med ca.8,4 
mill. kr.  

27. Ny brannbil 
Det er innarbeidet 5 mill. kr til kjøp av ny brannbil. Utskifting gjelder 
hovedutrykningsbilen, som er 16 år gammel i 2022. 

28. Diverse tiltak vei/veilys 
Det er innarbeidet 30 mill. kr til diverse tiltak på vei/veilys fordelt med 7,5 mill. kr i 
året. Bevilgningen inneholder også tiltak til trafikksikkerhetstiltak.  

29. Oppdatering av kartverket 
Det er innarbeidet 1,5 mill. kr til oppdatering av kartverket i 2020. Etter kommune-
sammenslåingen består kartgrunnlaget av konstruksjoner fra tre forskjellige år. Stokkes 
konstruksjon er fra 2012, Sandefjord fra 2015 og Andebu fra 2016.  Behov begrunnes i 
at oppdateringen vil gi homogene data for konstruksjon av kartdata. I tillegg er det 
betydelige endringer siden siste konstruksjon/fotografering. 

30. Oppgradering av Kongens gate – strekningen Dronningens gate/Kirkegata 
Det er innarbeidet 6 mill. kr til oppgradering av Kongens gate på strekningen 
Dronningens gate – Kirkegata. Bevilgningen er fordelt med 500.000 kr i 2020 og 5,5 
mill. kr i 2021. I 2020 utarbeides et detaljprosjekt for tiltaket som gir grunnlag for 
vurdering av bevilgningsbehovet. 



Investeringsbudsjettet 174 Investeringsprosjektene 

 

31. Økt trafikksikkerhetstiltak ved skoler  
Det er innarbeidet 1,5 mill. kr i året i hele økonomiplanperioden til trafikk-
sikkerhetstiltak ved skolene.  
 

32. Økt belysning i sentrum  
Det er innarbeidet 1 mill. kr til økt belysning i sentrum. Det er tidligere bevilget 1 mill. 
kr i 2019 til dette tiltaket.  

33. Regulering for GS-veier 
Det er innarbeidet 0,5 mill. kr i året i hele økonomiplanperioden til utarbeidelse av 
reguleringsplaner for GS-veier. Tiltaket er en oppfølging av kommunestyrets 
behandling av sak 065/19 Rammer for budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.  

34. Strømforsyning ladestasjoner (kommunens tjenestebiler) 
Sandefjord kommune har vedtatt en målsetting om utskifting til utslippsfrie biler. I den 
forbindelse er det behov for ladestasjoner for kommunens tjenestebiler og det er 
innarbeidet 1 mill. kr i året i økonomiplanperioden.  

35. Diverse mindre grunnkjøp 
Det er budsjettert med 0,1 mill. kr hvert år til mindre grunnkjøp, hovedsakelig til 
veiformål. 

36. Klima- og energitiltak 
Det er innarbeidet 1,2 mill. kr i året til klima- og energitiltak. Det er forutsatt at enøk-
tiltakene vil gi en årlig reduksjon i energiutgiftene på 80.000 kr.   

37. SD-kontroll – driftsovervåking 
Det er innarbeidet 4,4 mill. kr til etablering av SD-kontroll (sentral driftskontroll) fordelt 
med 1,4 mill. kr i 2020 og 1 mill. kr i året i de etterfølgende årene. Tiltaket er en 
oppfølging av klima- og energiplanen.  

38. Utvikling av renholdstjenesten 
Til utvikling av renholdstjenesten er det innarbeidet 1,6 mill. kr i 2020. Bevilgningen 
skal disponeres til etablering av teppesoner og kjøp av ny programvare for planlegging 
av og kvalitetssikring av renholdet. Det er forutsatt at tiltaket vil gi en innsparingseffekt 
ved redusert renholdsbehov med 200.000 kr i 2020 og 700.000 kr i året fra 2021. Det er 
tidligere bevilget 1,6 mill. kr til tiltaket.  

39. Oppgradering nettverkskabler kommunale bygg 
Det er avdekket kapasitetsutfordringer på datanettverket i flere kommunale bygg. Det 
er foreløpig usikkerhet knyttet til omfanget av dette behov og i denne omgang 
innarbeides det 2 mill. kr i 2020 og 2021 til dette tiltaket.  

40. Kjøp og salg av boliger 
Til utskifting av kommunale boliger er det innarbeidet kjøp og salg av boliger med 8,0 
mill. kr i året. 
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Investeringer på selvkostområdene  

41. Bil- og maskinpark - utskiftinger 
Det er behov for kontinuerlig utskifting/fornyelse for å sikre en kostnadseffektiv drift. 
Til dette tiltaket er det innarbeidet brutto/netto ca. 22,2/19,5 mill. kr i perioden. Dette er 
fordelt med ca. 4,4 mill. kr i 2020, 4,2 mill. kr i 2021 og 2022 og 9,4 mill. kr i 2023.  
Det er forutsatt salg av biler og maskiner med ca. 2,7 mill. kr.  

42. Hovedplan vann – gjennomføring av tiltak 
Det er budsjettert med 95,4 mill. kr i økonomiplanperioden. Bevilgningen er fordelt 
med 30,6 mill. kr i 2020 og 21,6 mill. kr i året de etterfølgende årene.  

43. Hovedplan avløp – gjennomføring av tiltak 
Det er budsjettert med 64 mill. kr i perioden. Beløpet er fordelt med 16 mill. kr i året. 
Bevilgningen inkluderer også oppgradering av pumpestasjoner med 0,5 mill. kr i året.  

44. Renseanlegget – sekundærrensekrav 
Det er innarbeidet 151,5 mill. kr til utbygging og forbedring av renseprosessene ved 
renseanlegget. Bevilgningen er fordelt med 102 mill. kr i 2020, 46,2 mill. kr i 2021 og 
3,3 mill. kr i 2022. Det vises til kommunestyrets behandling av sak 071/19 Utbygging 
av biologisk rensetrinn på Sandefjord renseanlegg.  

45. Innsamling av plast – hytterenovasjon 
I tråd med ny renovasjonsplan skal det etableres ordning for innsamling av plast for 
hyttene i Sandefjord. Til dette formålet er det innarbeidet 700.000 kr i 2020.  

46. Økte gebyrinntekter/bruk av fond  
Driftsmessige konsekvenser av investeringer på vann- og avløpsområdene er 
innarbeidet med 1,6 mill. kr i 2020, 1,7 mill. kr i 2021, 1,8 mill. kr i 2022 og 1,9 mill. 
kr i 2023. Økte utgifter er innarbeidet i selvkostgrunnlaget og finansieres ved økte 
gebyrinntekter.  
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TOMTEFELT 

Innenfor tomtefeltregnskapet foretas kjøp og utvikling av ulike tomter og arealer som senere 
selges eksternt eller som "kjøpes" internt til bruk i kommunens virksomhet. Differansen mellom 
utgifter og inntekter det enkelte år balanseres mot fond, alternativt ved bruk av lån.  
 
Tomtefeltfondet anslås å være på ca. 24,6 mill. kr per 1. januar 2020. Det er usikkerhet når det 
gjelder beløp knyttet til de enkelte tomtefelter inntil detaljprosjektering er foretatt. Det er også 
usikkerhet med hensyn til tidspunkt for gjennomføring av de ulike prosjektene i økonomiplan-
perioden samt usikkerhet knyttet til konjunkturene i markedet. Med de forutsetningene som 
ligger i budsjettet, vil tomtefeltfondet ved utgangen av økonomiplanperioden være på ca. 22,1 
mill. kr (løpende pris).  
 
Tomtefeltbudsjettet vedtas av kommunestyret som en del av det totale investeringsbudsjettet i 
Bevilgningsoversikt investering. Under følger tomtefeltenes andel av dette skjemaet. 
 

(Beløp i 1.000 2020-kr) 2020 2021 2022 2023
Investeringer i varige driftsmidler 4 000 3 700 3 800 3 000
Tilskudd fra andre -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Salg av varige driftsmidler -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond -1 000 -700 -800 0
Totalt 0 0 0 0  
 
Linjen for Investeringer i anleggsmidler er tomtekjøp og opparbeidelseskostnader som er å 
finne igjen i de enkelte prosjektene som er listet opp under. Tilsvarende gjelder Inntekter fra 
salg av anleggsmidler. 
 
Torp flyplassområdet/næringsområde 
I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det budsjettert med 2 mill. kr fordelt med 1 
mill. kr i 2020 og 0,5 mill. kr i 2021 og 2022 til utarbeidelse av kommunedelplan for Torp 
flyplass/næringsområde.  
 
Forbindelsen Torp - Tassebekk 
I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det innarbeidet 0,3 mill. kr i 2022 til 
reguleringsplan for ny forbindelse mellom Torp og Tassebekk.  
 
Høgenhall 
I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det innarbeidet 0,1 mill. kr i 2021 til 
utarbeidelse av områdeplan for Høgenhall.  
 
Rismyhr/Huken 
I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det innarbeidet 0,1 mill. kr i 2021 til 
utarbeidelse av områdeplan for Rismyhr/Huken.  
 
Uspesifisert 
I tråd med praksis budsjetteres det med 3,0 mill. kr i året til kjøp og opparbeidelse av 
uspesifiserte boligfelter som finansieres med tomtesalg og refusjoner.  
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SANDEFJORD HAVNEVESEN 

På bakgrunn av havnelovens krav om at havneavgifter bare kan nyttes til havneformål håndteres 
havnekassens og småbåthavnens investeringer som eget selvfinansierende rammeområde. 
Investeringene på havneområdet finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet (bruk av 
fond/redusert avsetning til fond i driftsbudsjettet).  
 
Havnevesenets investeringsbudsjett vedtas av kommunestyret som en del av kommunens totale 
investeringsbudsjett i Bevilgningsoversikt - investering: 
 

(Beløp i 1.000 2020 kr) 2020 2021 2022 2023
Investering i varige driftmidler 10 600    13 900    -         -         
Overføring fra drift -10 600  -13 900  -         -         
Totalt -         -         -         -          
 
Under følger prosjektene som inngår i havnevesenets investeringer: 

Rehabilitering av fiskerikai 
Det er innarbeidet 5 mill. kr til rehabilitering av fiskerikaien i 2020. Tiltaket er nødvendig for 
å sikre nødvendig bæreevne for kaianlegget med den trafikken som er på kaien.  

Oppgradering av utstikker 2 
Det er innarbeidet 5 mill. kr til reparasjon av skade på utstikker 2 i 2020. Skaden skjedde i 
forbindelse med prosjektet «Renere Sandefjordsfjord».  

Utstikker A og B 
Det er innarbeidet 13 mill. kr til rehabilitering av Utstikker A og B i 2021. Skadene på anlegget 
er mer omfattende enn opprinnelig lagt til grunn.  
 
Servicebygg Hjertnesstranda 
Det er innarbeidet anslagsvis 1 mill. kr fordelt med 100.000 kr i 2020 og 900.000 kr i 2021 som 
delfinansiering av nytt servicebygg på Hjertnesstranda. Brukere av gjestehavna vil også bli 
brukere av dette servicebygget og dette er årsaken til at havnekassen delfinansierer tiltaket. 
Tiltaket skal først prosjekteres og forelegges folkevalgte før kvalitetssikret budsjett kan danne 
grunnlag for delfinansieringen. 

Avfallsordning i gjestehavnen 
Det er innarbeidet 500.000 kr i 2020 til etablering av avfallsordning i gjestehavnen.  
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DIVERSE KAPITALFORMÅL 

Under "Diverse kapitalformål" føres utgifter og inntekter som etter forskriftene skal i 
investeringsbudsjettet, men som ikke er en del av de ordinære investeringsprosjektene og heller 
ikke defineres inn i rammen for tomtefelter eller havnekassen. 
 
Vanligvis vil dette i hovedsak omfatte salg av anleggsmidler uten tilknytning til de ordinære 
investeringsprosjektene og transaksjoner knyttet til kommunens formidlingslån (ekskl. renter 
som inngår i driftsregnskapet). Rammeområdet skal som hovedregel balanseres, enten ved 
avsetning til / bruk av øremerkede investeringsfond eller kapitalfondet.  
 
Budsjettet for "Diverse kapitalformål" vedtas som en del av det totale investeringsbudsjettet i 
«Bevilgningsoversikt - investering». I tabellen nedenfor vises beløp knyttet til "Diverse 
kapitalformål": 
 
Bevilgningsoversikt investering   (tall i hele 1.000 kr) 2020 2021 2022 2023
Inv. i aksjer og andeler i selsk. (EK pensjonskasser) 11 750   12 450   13 250   14 050   
Salg av varige driftsmidler -200      -200      -200      -200      
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -        -9 275   -        -        
Videreutlån 50 000   49 020   48 058   47 116   
Bruk av lån til videreutlån -50 000 -49 020 -48 058 -47 116 
Avdrag på lån til videreutlån 28 339   29 511   30 743   31 622   
Mottatte avdrag på videreutlån -28 339 -29 511 -30 743 -31 622 
Overføring fra drift -11 750 -12 450 -13 250 -14 050 
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 200        9 475     200        200        
Sum 0 0 0 0  
 
Innholdet i tabellen består av følgende: 

Formidlingslån (etableringslån og startlån) 
Rådmannen har lagt til grunn en utlånsramme for startlån på 50 mill. kr per år (nominelt). 
Konsekvenser av dette er innarbeidet i tallene. Se kommentarer vedr. låneordningen under 
driftsbudsjettet til kommunalområdet for helse, sosial og omsorg. 
 
Under vises en oversikt over budsjetterte mottatte ordinære og ekstraordinære avdrag på 
formidlingslån. 
 
Avdrag på formidlingslån 2020 2021 2022 2023
(faste, hele 1.000 kr)
Ordinære avdragsutgifter

Kommunens avdragsutgifter 18 339 19 707 21 131 22 199
Mottatte avdrag fra publikum -18 339 -19 707 -21 131 -22 199

Netto ordinære avdragsutgifter 0 0 0 0
Ekstraordinære avdragsutgifter

Kommunens avdragsutgifter 10 000 9 804 9 612 9 423
Mottatte avdrag fra publikum -10 000 -9 804 -9 612 -9 423

Netto ekstraordinære avdragsutgifter 0 0 0 0  
 
Mottatte ekstraordinære avdrag på lån føres av budsjettekniske årsaker først som avsetning til 
fond, og så blir samme beløpet budsjettert brukt av fondet med tilsvarende nedbetaling overfor 
Husbanken.  
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Tilfeldig salg av tomter - avsatt til kapitalfondet 
Det budsjetteres årlig med tilfeldig salg av tomter på 200.000 kr som tilføres kapitalfondet.  

Egenkapital pensjonskasser 
Det er budsjettert med årlige innskudd til egenkapital i KLP (1,55 mill. kr per år) og Sandefjord 
kommunale Pensjonskasse (10,2 mill. kr i 2020 økende til 12,5 mill. kr i 2023). De årlige 
beløpene finansieres over driftsbudsjettet ved årlige overføringer lik egenkapitalinnskuddene. 
Overføringen på driftsbudsjettet brukes samme år til å finansiere utbetalingen på "diverse 
kapitalformål" (se for øvrig kommentarer under Sentraladministrasjonen, seksjon 19). 

Forskuttering av spillemidler 
Det er forskuttert spillemidler på ca. 9,46 mill. kr (9,275 mill. kr i 2020 kroner) til ulike 
idrettslag. Det er forventet at beløpet i sin helhet tilbakebetales i 2021. Faktisk innbetalings-
tidspunkt kan imidlertid avvike avhengig av tidspunkt for når idrettslagene mottar 
spillemidlene. 
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På de neste sidene følger disse oversiktene: 
 
 
Obligatoriske oppstillinger: Bevilgningsoversikt - drift 
  Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde 
  Bevilgningsoversikt - investering 
  Bevilgningsoversikt - investering per rammeområde 
  Økonomisk oversikt etter art - drift 
 
Bilag ………………….. 1 Investeringsprosjekter 2020 samt planleggingsramme  
   for 2021-2023 
   "     ………………..… 2 Kommunens fond 
   a  Disposisjonsfondet 
   b  Kapitalfondet 
   "     ……………..…… 3 Kommunens gjeld 
   "     ………..………… 4 Kommunens samlede gjeld og garantiansvar 
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   "     ………..………… 6 KOSTRA - Nøkkeltall 2018 
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   for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023  
   "     ……………..…… 8 Forslaget til økonomiplan i forhold til rammesaken 
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Bevilgningsoversikt – drift
Økonomiplan

Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2020 - 2023
Tall i 1000 kroner 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd -1 662 887 -1 727 200 -1 790 600 -1 817 200 -1 830 700 -1 842 300
Inntekts- og formuesskatt -1 650 021 -1 725 500 -1 761 500 -1 761 500 -1 761 500 -1 761 500
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre generelle driftsinntekter -11 268 -12 893 -13 343 -12 642 -11 414 -10 807
Sum generelle driftsinntekter -3 324 176 -3 465 593 -3 565 443 -3 591 342 -3 603 614 -3 614 607

Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto 3 093 343 3 451 285 3 449 805 3 479 445 3 478 372 3 517 446
Avskrivninger 159 107 0 0 0 0 0
Sum netto driftsutgifter 3 252 450 3 451 285 3 449 805 3 479 445 3 478 372 3 517 446

Brutto driftsresultat -71 726 -14 308 -115 638 -111 897 -125 242 -97 161

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter -26 283 -61 661 -63 033 -57 934 -50 737 -49 876
Utbytter -309 -2 507 -22 300 -22 300 -22 300 -22 300
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 3 703 0 0 0 0 0
Renteutgifter 21 508 28 638 34 125 37 376 36 204 37 843
Avdrag på lån 52 489 51 919 53 245 60 186 68 714 75 062
Netto finansutgifter 51 107 16 389 2 037 17 328 31 881 40 729
Motpost avskrivninger -159 107 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat -179 726 2 081 -113 601 -94 569 -93 361 -56 432

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering 88 773 110 855 183 362 137 695 160 242 123 019
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 27 606 -57 750 -10 395 -15 396 -4 780 -6 897
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 127 240 -35 413 -59 366 -27 730 -62 101 -59 690
Dekning av tidligere års merforbruk -83 667 -19 773 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 159 952 -2 081 113 601 94 569 93 361 56 432

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). -19 773 0 0 0 0 0
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Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde
Økonomiplan
Tall i 1000 kroner Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2020 - 2023
Fra Bevilgningsoversikt: 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sum bevilgning drift netto til fordeling 3 093 343 3 451 285 3 449 805 3 479 445 3 478 372 3 517 446

Bevilgninger drift, netto per kommunalområde
Sentraladministrasjonen 205 335 237 457 234 332 249 555 244 642 260 369

Oppvekst og kunnskap 1 174 428 1 265 523 1 285 975 1 291 147 1 287 247 1 287 247

Helse, sosial og omsorg 1 404 455 1 573 877 1 602 260 1 608 004 1 608 440 1 625 161

Kultur, idrett og fritid 120 816 131 589 130 107 129 152 128 663 128 683

Miljø- og plansaker 38 195 68 121 183 999 175 255 173 948 172 754

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 150 114 166 089 0 0 0 0

Tilleggsbevilgninger 0 8 629 13 132 26 332 35 432 43 232

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0

Sum bevilgning drift netto 3 093 343 3 451 285 3 449 805 3 479 445 3 478 372 3 517 446

Overføring til investering per kommunalområde
Sentraladministrasjonen 0 0 11 750 12 450 13 250 14 050

Miljø- og plansaker 0 0 10 600 13 900 0 0

Sum overføring til investering 0 0 22 350 26 350 13 250 14 050

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 
per kommunalområde
Sentraladministrasjonen 263 -699 0 0 0 0

Oppvekst og kunnskap 1 040 -22 025 0 0 0 0

Helse, sosial og omsorg 2 964 -28 124 0 0 0 0

Kultur, idrett og fritid 391 -1 519 0 0 0 0

Miljø- og plansaker 22 334 -5 439 -10 792 -15 894 -5 420 -7 872

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 271 -100 0 0 0 0

Sum netto avsetn. til eller bruk av bundne driftsfond 27 264 -57 906 -10 792 -15 894 -5 420 -7 872

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 
per kommunalområde
Sentraladministrasjonen 21 380 -3 438 -2 249 -1 193 -753 -753

Oppvekst og kunnskap -4 407 -19 659 -700 0 0 0

Helse, sosial og omsorg 17 957 -13 093 -1 944 -5 881 -7 391 -6 437

Kultur, idrett og fritid -184 -2 653 0 0 0 0

Miljø- og plansaker -572 -9 700 -5 436 807 807

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning -4 436 -4 569 0 0 0 0

Tilleggsbevilgninger -3 499 0 0 0 0 0

Sum netto avsetn. til eller bruk av disposisjonsfond 26 239 -53 112 -4 898 -6 638 -7 337 -6 383

Netto ramme per kommunalområde
Sentraladministrasjonen 226 978 233 320 243 833 260 812 257 139 273 666

Oppvekst og kunnskap 1 171 061 1 223 839 1 285 275 1 291 147 1 287 247 1 287 247

Helse, sosial og omsorg 1 425 376 1 532 660 1 600 316 1 602 123 1 601 049 1 618 724

Kultur, idrett og fritid 121 023 127 417 130 107 129 152 128 663 128 683

Miljø- og plansaker 59 957 52 982 183 802 173 697 169 335 165 689

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 145 949 161 420 0 0 0 0

Tilleggsbevilgninger -3 499 8 629 13 132 26 332 35 432 43 232

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0

Netto ramme for kommunalområdene 3 146 846 3 340 267 3 456 465 3 483 263 3 478 865 3 517 241
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Bevilgningsoversikt – investering
Økonomiplan

Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2020 - 2023
Tall i 1000 kroner 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler 367 329 623 670 544 339 607 988 485 663 356 913
Tilskudd til andres investeringer 116 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 28 199 27 535 11 750 12 450 13 250 14 050
Utlån av egne midler 79 086 54 495 0 0 0 0
Avdrag på lån 70 441 157 534 0 0 0 0
Sum investeringsutgifter 545 171 863 234 556 089 620 438 498 913 370 963

Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -57 609 -85 823 -69 412 -96 438 -83 313 -57 063
Tilskudd fra andre -88 660 -38 262 -80 480 -102 450 -22 550 -2 750
Salg av varige driftsmidler -35 757 -35 234 -14 035 -12 100 -12 100 -12 800
Salg av finansielle anleggsmidler -911 0 0 0 0 0
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -47 288 -69 496 0 -9 275 0 0
Bruk av lån -191 102 -231 000 -208 000 -237 255 -220 108 -174 331
Sum investeringsinntekter -421 326 -459 815 -371 927 -457 518 -338 071 -246 944

Videreutlån
Videreutlån 0 0 50 000 49 020 48 058 47 116
Bruk av lån til videreutlån 0 0 -50 000 -49 020 -48 058 -47 116
Avdrag på lån til videreutlån 0 0 28 339 29 511 30 743 31 622
Mottatte avdrag på videreutlån 0 0 -28 339 -29 511 -30 743 -31 622
Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 0 0

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift -88 773 -110 855 -183 362 -137 695 -160 242 -123 019
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 22 092 -23 128 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -29 051 -191 457 -800 -25 225 -600 -1 000
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -95 732 -325 440 -184 162 -162 920 -160 842 -124 019

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 28 113 77 979 0 0 0 0

Overføring til fordeling
Inntekter til fordeling 0 0 0 0 0 0
Utgifter til fordeling 474 730 705 700 556 089 620 438 498 913 370 963
Sum til fordeling (netto) * 474 730 705 700 556 089 620 438 498 913 370 963
* Tilsvarer linjen "Sum investeringsutgifter" - "Avdrag på lån"

Bevilgningsoversikt – investering per rammeområde
Økonomiplan
Tall i 1000 kroner Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2020 -  2023
Fra bevilgningsoversikt: 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investeringer til fordeling (netto) 474 730 705 700 556 089 620 438 498 913 370 963

Fordeling på rammeområde
Investeringsprosjekter 350 892 580 614 529 364 590 013 481 488 353 538
Investeringer tomtefelt 3 508 9 300 4 375 4 075 4 175 3 375
Investeringer Sandefjord havnevesen 7 848 34 881 10 600 13 900 0 0
Diverse kapitalformål 112 482 80 905 11 750 12 450 13 250 14 050

Sum fordelt 474 730 705 700 556 089 620 438 498 913 370 963
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Økonomisk oversikt etter art – drift
Økonomiplan

Regnskap Reg. bud. Økonomiplan 2020 - 2023
Tall i 1000 kroner 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Driftsinntekter
Rammetilskudd -1 662 887 -1 727 200 -1 790 600 -1 817 200 -1 830 700 -1 842 300
Inntekts- og formuesskatt -1 650 021 -1 725 500 -1 761 500 -1 761 500 -1 761 500 -1 761 500
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0
Andre overføringer og tilskudd fra staten -333 348 -265 749 -234 357 -216 333 -200 639 -196 221
Overføringer og tilskudd fra andre -479 194 -305 985 -257 608 -256 245 -255 579 -254 636
Brukerbetalinger -140 282 -143 785 -149 161 -149 470 -149 470 -149 470
Salgs- og leieinntekter -483 847 -466 521 -477 391 -483 352 -487 101 -490 456
Sum driftsinntekter -4 749 580 -4 634 740 -4 670 617 -4 684 100 -4 684 989 -4 694 583

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 2 321 992 2 324 771 2 326 059 2 319 791 2 312 854 2 309 987
Sosiale utgifter 741 637 812 948 831 177 824 974 826 154 838 467
Kjøp av varer og tjenester 1 112 265 1 026 177 935 959 966 537 967 311 969 929
Overføringer og tilskudd til andre 342 853 456 536 461 784 460 901 453 428 479 039
Avskrivninger 159 107 0 0 0 0 0
Sum driftsutgifter 4 677 854 4 620 432 4 554 979 4 572 203 4 559 747 4 597 422

Brutto driftsresultat -71 726 -14 308 -115 638 -111 897 -125 242 -97 161

Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter -26 283 -61 661 -63 033 -57 934 -50 737 -49 876
Utbytter -309 -2 507 -22 300 -22 300 -22 300 -22 300
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 3 703 0 0 0 0 0
Renteutgifter 21 508 28 638 34 125 37 376 36 204 37 843
Avdrag på lån 52 489 51 919 53 245 60 186 68 714 75 062
Netto finansutgifter 51 107 16 389 2 037 17 328 31 881 40 729

Motpost avskrivninger -159 107 0 0 0 0 0
Netto driftsresultat -179 726 2 081 -113 601 -94 569 -93 361 -56 432

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 88 773 110 855 183 362 137 695 160 242 123 019
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 27 606 -57 750 -10 395 -15 396 -4 780 -6 897
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 127 240 -35 413 -59 366 -27 730 -62 101 -59 690
Dekning av tidligere års merforbruk -83 667 -19 773 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 159 952 -2 081 113 601 94 569 93 361 56 432

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -19 773 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter 3,78 % -0,04 % 2,43 % 2,02 % 1,99 % 1,20 %
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KOMMUNENS FOND 

Under vises en oversikt over kommunens fond med saldo per 31.12.18 og med budsjettert saldo 
ved utløpet av hvert av årene fram til 2023. I henhold til økonomiforskriften inndeles 
kommunens fond i 4 grupper (beløp i 1.000-kr): 
 

 
 
Kraftfondet 
Saldo på kraftfondet er per 31.12.18 på 1.169 mill. kr. Kraftfondet er delt i et disposisjonsfond 
og et ubundet investeringsfond som vist over. I 2019 er det budsjettert satt av totalt 37,4 mill. 
kr for å opprettholde realverdien av fondet i tråd med finansreglementet. Dette dekker både for 
lite avsatt for 2018 og budsjettert avsetning for 2019. Etter denne avsetningen er fondet på totalt 
1.207 mill. kr. Fra 2020 har rådmannen forutsatt at det ikke lenger settes av midler til å 
opprettholde realverdien. 
 
Disposisjonsfond 
Disposisjonsfond er midler som i utgangspunktet står til fri disposisjon for kommunestyret. 
Enkelte av fondene er øremerket av kommunestyret. Kommunestyret kan fjerne øremerkingen 
etter eget ønske. Per 31.12.18 er samlet saldo 861 mill. kr, fordelt på følgende fond: 
 

Disposisjonsfond (hele 1000 kr) Saldo
Disposisjonsfondet 235 144             
Kraftfondet (andel på disposisjonsfond) 249 903             
Kursreguleringsfond 100 317             
Flyktningefondet 40 027               
Fond innkjøpssamarbeid i Vestfold 4 550                 
Levekårsfond 6 090                 
Disposisjonsfond til investeringer 156 936             
Disposisjonsfond - til bruk neste år 52 650               
Kraftfondets ikke-disponerte meravkastning 7 173                 
Fond Frivilligsentralen 766                    
Disposisjonsfond - Reguleringsplaner 1 568                 
Disposisjonsfond Havnevesenet 3 738                 
Fond vedr. mobil- og bredbåndsdekning (IKT) 1 242                 
Diverse mindre fond 708                    
Sum disposisjonsfond per 31.12.18 860 812              

 

Nominelle hele 1.000 kroner, saldo pr. 31/12 R B B B B B
Type fond 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fond 

Disposisjonsfond 860 812    633 935    574 569    546 284    481 675    418 332    
Bundne driftsfond 211 744    120 191    109 796    94 093      89 118      81 799      
Ubundne investeringsfond 1 045 866 981 665    980 865    955 135    954 511    953 450    
Bundne investeringsfond 25 894      23 120      23 120      23 120      23 120      23 120      

Sum fond 2 144 316 1 758 911 1 688 350 1 618 632 1 548 424 1 476 701 

Herav utgjør kraftfondet:
Disposisjonsfond 249 903    287 341    287 341    287 341    287 341    287 341    
Ubundet investeringsfond 919 453    919 453    919 453    919 453    919 453    919 453    

Sum kraftfondet 1 169 356 1 206 794 1 206 794 1 206 794 1 206 794 1 206 794 
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-  Disposisjonsfondet benyttes bl.a. ved salderinger i forbindelse med årsbudsjett, økonomi-
plan og ved regnskapsgjennomgangene. Saldo ved inngangen til 2019 er 235,1 mill. kr. 
Netto bruk av disposisjonsfondet i 2019 er 30,1 mill. kr, slik at forutsatt saldo ved 
inngangen til 2020 er på 205 mill. kr. Dette benyttes i økonomiplanperioden til å 
delfinansiere investeringene. Kommunestyret har vedtatt som mål å holde tilbake ca. 15 
mill. kr samlet på disposisjonsfondet og kapitalfondet ved utløpet av en økonomiplan-
periode. Se forøvrig egne vedlegg om disse fondene. 

- Kraftfondet er driftsdelen av fondet, og er omtalt samlet foran. 
- Kursreguleringsfond. For å skjerme tjenestetilbudet for negative avvik fra forutsatt avkast-

ning i kraftfondet er det et mål å ha et kursreguleringsfond basert på forskjellen mellom 
forventet avkastning av porteføljen og avkastningen i nedre del av utfallsrommet innenfor 
en sannsynlighet på 95 % (finansreglementet (KST-sak 144/17)). Dette fondet er "første-
linjeforsvaret" til å sikre forutsatt finansiering fra kraftfondet dersom fremtidig avkastning 
blir lavere enn budsjettert. 

- Flyktningefondet brukes til å utjevne utgifter kommunen har til flyktninger over tid. 
Kommunen mottar tilskudd per flyktning i opptil 5 år, mens utgiftene kan fordele seg over 
en lengre periode. Ved utløpet av økonomiplanperioden er fondet på om lag 10,3 mill. kr.  

- Fond innkjøpsavdelingen/VOIS benyttes bl.a. til å balansere utgifter og inntekter knyttet til 
Vestfold Offentlige InnkjøpsSamarbeid (VOIS) hvor Sandefjord kommune har 
sekretariatsfunksjonen. 

- Levekårsfondet: Av saldo ved inngangen til 2019 på 6,1 mill. kr er 1,0 mill. kr disponert til 
søskenmoderasjon i SFO. Resten er foreløpig ikke disponert i budsjettet. 

- Disposisjonsfond til investeringer gjelder forskjøvne investeringer fra 2018 til 2019. 
Midlene er budsjettert brukt til formålene i 2019. 

- Disposisjonsfond til bruk neste år er midler satt av i regnskapet for 2018 som disponeres i 
2019 til ulike prosjekter. 

- Kraftfondets ikke-disponerte avkastning gjelder en avsetning gjort etter regnskapet for 
Sandefjord kommune i 2013 hvor meravkastningen skulle brukes til gitte formål. Pga. 
forsinkelser i fremdriften står det ved inngangen til året fremdeles 7,2 mill. kr i fondet. 
Restbeløpet gjelder arbeider med gang- og sykkelvei langs Industriveien som har blitt 
forsinket som følge av uavklarte forhold med grunneiere langs veien. 

- Frivilligsentralen. Sandefjord kommune fører regnskap for frivilligsentralen. ”Overskudd” 
i regnskapet settes av på et fond som skal benyttes til utskifting av biler.  

- Disposisjonsfond reguleringsplaner er fond som benyttes til å balansere ut området som er 
forutsatt drevet til selvkost. Til forskjell fra øvrige selvkostfond er dette fondet å anse som 
disposisjonsfond. 

- Disposisjonsfond Havnevesenet skal dekke fornyelse og vedlikehold av småbåthavner. 
- Fond vedr. mobil og bredbåndsdekning. Det ble i 2017 avsatt 3 mill. kr til å bedre mobil- 

og bredbåndsdekningen i kommunen. Store deler av denne summen er disponert i 2018. 
Kommunestyret vedtok ved behandling av rammesaken for økonomiplanen 2019 – 2022 å 
bevilge ytterligere 5 mill. kr. Denne avsetningen gjøres i 2019. Etter disponering til vedtatte 
prosjekter i 2019 gjenstår det 2,8 mill. kr. 

- Diverse mindre fond gjelder en rekke mindre fond som er avsatt til særskilte prosjekter og 
formål. 

- Næringsfondet. Kommunestyret vedtok ved behandling av rammesaken for 
økonomiplanen 2019-2022 å bevilge 5 mill. kr til et næringsfond. Fondet fremgår ikke i 
oversikten foran fordi avsetningen gjøres i 2019, og det er saldo ved inngangen til 2019 
som vises. 2 mill. kr ble disponert i budsjettet for 2019 til prosjektet Grenseløse muligheter, 
og kommunestyret vedtok i sak 125/18 å disponere resten. 
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Bundne driftsfond 
Bundne driftsfond består av midler som etter lov, forskrift eller bestemt av eventuell giver er 
øremerket for bestemte formål. Per 31.12.18 utgjør bundne driftsfond 211,7 mill. kr. 
 

Fond Saldo
Selvkostfond VARSF, regulering, byggesak og oppmåling 99 325               
Havnefondet 35 565               
Innskudd småbåthavner 330                    
Museumsfondet 276                    
Tapsfond formidlingslån 4 099                 
Øremerkede statstilskudd avsatt i 2018 57 615               
Diverse gavefond 10 070               
Diverse prosjektmidler og tilskuddsmidler 4 464                 
Sum fond per 31.12.18 211 744              
 
- Selvkostfond VARSF, regulering, byggesak og oppmåling balanserer utgifter og inntekter 

knyttet til selvkostområdene de enkelte år (VARSF: vann, avløp, renovasjon, septik og 
feiing). 

- Havnefondet benyttes til å balansere driftsutgifter og -inntekter knyttet til havnekassen. 
Avgifter som kommunen krever inn etter havneloven, kan bare benyttes til havneformål. 
Det er planlagt flere store prosjekter i kommende økonomiplanperiode, og fondet viser en 
netto ved utløpet av økonomiplanperioden på ca. 62,4 mill. kr. 

- Museumsfondet består av donasjoner som disponeres av museumsstyret. 
- Tapsfond formidlingslån er tilskuddsmidler fra Husbanken som kommunen kan holde 

tilbake for å dekke eventuelle tap på lån gitt etter 1996. 
- Øremerkede statstilskudd. Disse midlene er budsjettert brukt til formålene i 2019. 
- Diverse gavefond består av pengegaver gitt til helse-, sosial- og omsorgsformål og skole- 

og barnehageformål. 
- Diverse prosjektmidler består av nesten 25 større og mindre fond, og gjelder hovedsakelig 

tilskuddsmidler der bruken av ulike grunner må forskyves fra ett år til et annet.  
 
Ubundne investeringsfond 
Dette er frie midler som kun kan benyttes til investeringsformål. Per 31.12.18 er samlet saldo 
1.045,9 mill. kr, fordelt på følgende fond: 
 
Fond Saldo
Kapitalfondet 59 426               
Tomtefondet 25 770               
Boligfondet 22 131               
Fond vedr. prosjekter overført fra 2018 18 511               
Diverse mindre prosjekter 575                    
Kraftfondet 919 453             
Sum fond per 31.12.18 1 045 866           
 
- Kapitalfondet benyttes i hovedsak til delfinansiering av investeringer i budsjettet. Se for 

øvrig eget bilag vedr. dette fondet. 
- Tomtefondet brukes til å saldere tomtefeltregnskapet.  Budsjettert saldo ved utløpet av 2023 

er på ca. 22 mill. kr. 
- Boligfondet fungerer primært til å mellomfinansiere perioder mellom kjøp og salg av 

kommunale boliger. 
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- Fond vedr. prosjekter overført fra 2018 gjelder bl.a. utsatte investeringsprosjekter fra 
regnskapet for 2018. 

- Diverse mindre prosjekter gjelder bl.a. avsatte midler til utvikling av Kodal sentrum mm. 
- Kraftfondet er den delen av fondet som er å anse som et ubundet investeringsfond. 
 
Bundne investeringsfond 
Når kapitalinntekter til bestemte formål ikke fullt ut medgår til dekning av utgifter/utbetalinger 
på investeringsregnskapet for det året de inntektsføres, må disse avsettes. Dette kan f.eks. gjelde 
øremerkede investeringstilskudd. Avsetning foretas i så fall til bundne investeringsfond. Bruk 
av slike avsetninger kan kun skje til det formål de opprinnelige inntektene var forutsatt nyttet 
til, dersom ikke annet angis av det eksterne organ som har foretatt øremerkingen. 
 
Per 31.12.18 utgjør bundne investeringsfond 25,9 mill. kr, og består av følgende fond: 
 
Fond Saldo
Fond til innfrielse av startlån 14 932               
Fond vedr Yxeney 1 563                 
Fond til utbygging av Hvalfangstmuseet 2 372                 
Fond til sykkelbyen 1 556                 
Ishall Bugården (tippemidler 2017) 266                    
Brann og alarmtiltak kirka - (Andebu) 288                    
Engeveien - oppstart - tilskudd (Stokke) 1 582                 
Naturbarnehage Melsom 4810 (Stokke) 237                    
Vei sentrum øst (Stokke) 680                    
Avløpsanlegg sentrum øst (Stokke) 923                    
Vannanlegg sentrum øst (Stokke) 929                    
Områdelekeplass Lilleborg terrasse (Stokke) 300                    
Tilfluktsromsfondet 135                    
Diverse mindre fond 131                    
Sum fond per 31.12.18 25 894                
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DISPOSISJONSFONDET
(nominelle, hele tusen kroner)

Saldo pr. 01.01.2019 235 144         

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -13 485          
Til infrastruktur i Haukerød-området (KST-sak 25/19) -942               
Ekstraordinær støtte til Stiftelsen Sandefjord kurbad (KST-sak 27/19) -230               
Deltakelse i DigiFin (KST-sak 30/19) -1 265            
Foreningen Kulturelt initiativ - Beethoven-festival 2020 (KST-sak 55/19) -500               
Bugården ishall - Vurd, av lengde på sesong med islagt hall (KST-sak 56/19) -400               
1. tertial 2019: Saldering 2 193             
2. tertial 2019: Saldering 10 575           
Netto vedr. "Investeringsprosjekter" ---> -4 054            

KST-sak 66/19 Endring i organisering, eierskap og kapital - Greve Biogass -16 060          
Netto vedr. "Diverse kapitalformål" ---> -16 060          

Avs. til næringsfond  (KST-sak 76/18) -5 000            
Avs. til fond for bredbånds- og mobildekning  (KST-sak 76/18) -5 000            
Netto vedr. driftsregnskapet ---> -10 000          

Netto bruk av disp.fondet 2019 -30 114          
Saldo pr. 31.12.2019 205 030         

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -54 560          
Netto bruk av disp.fondet 2020 ---> -54 560          
Saldo pr. 31.12.2020 150 470         

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -21 626          
Netto bruk av disp.fondet 2021 ---> -21 626          
Saldo pr. 31.12.2021 128 844         

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -57 093          
Netto bruk av disp.fondet 2022 ---> -57 093          
Saldo pr. 31.12.2022 71 751           

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -56 705          
Netto bruk av disp.fondet 2023 ---> -56 705          
Saldo pr. 31.12.2023 15 046           

"Generell finansiering av investeringsprosjekter" 2020 2021 2022 2023
uttrykt i 1.000 2020-kr 54 560         21 202         54 876         53 435         
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KAPITALFONDET
(nominelle, hele tusen kroner)

Saldo pr. 01.01.2019 59 426     

Tilbakebetalt forskuttering Sandefjord ballklubb - kunstgress - spillemidler 1 437       
Tilbakebetalt forskuttering mva for Andebu IL 800          
Tilbakebetalt forskuttering mva for IL Runar 1 641       
Salg av diverse tomter 200          
Tilbakebetalt forskuttering Sandefjord fotball - Gamle stadion 1 000       
Tilbakebetalt forskuttering Sandefjord fotball - kunstgress Bugårdsparken 972          
Forskuttering spillemidler  Stokke IL (KST-sak 116/17) -3 370      
Tilbakebetalt forskuttering fra SBI (KST-sak 47/17) - kunstgress 1 000       
Kjøp av aksjer i Fønix AS (KST-sak 65/18) -60           
Aksjekapital til etablering av Sandefjord Bredbånd AS (KST-sak 94/19) -30           
1. tert. Salg av diverse tomter 470          
2. tert. Salg av diverse tomter 300          

Netto vedr. "Diverse kapitalformål" ---> 4 360       

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -38 000    
Netto vedr. "Investeringsprosjekter" ---> -38 000    

Netto bruk av kapitalfondet 2019 -33 640    
Saldo pr. 31.12.2019 25 786     

Salg av diverse tomter 200          
Generell finansiering av investeringsprosjekter -               
Netto bruk av kapitalfondet 2020 ---> 200          
Saldo pr. 31.12.2020 25 986     

Tilbakebetalt forskuttering spillemidler fra Stokke idrettslag 3 370       
Tilbakebetalt forskuttering spillemidler fra Andebu IL 1 090       
Tilbakebetalt forskuttering spillemidler fra IL Runar 4 200       
Tilbekebetalt forskuttering spillemidler til skatepark 800          
Salg av diverse tomter 204          
Generell finansiering av investeringsprosjekter -34 680    
Netto bruk av kapitalfondet 2021 ---> -25 016    
Saldo pr. 31.12.2021 970          

Salg av diverse tomter 208          
Generell finansiering av investeringsprosjekter -               
Netto bruk av kapitalfondet 2022 ---> 208          
Saldo pr. 31.12.2022 1 178       

Salg av diverse tomter 212          
Generell finansiering av investeringsprosjekter -1 273      
Netto bruk av kapitalfondet 2023 ---> -1 061      
Saldo pr. 31.12.2023 117          

"Generell finansiering av investeringsprosjekter" 2020 2021 2022 2023
uttrykt i 1.000 2020-kr -               34 000     -               1 200       
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KOMMUNENS GJELD
(gjeld som betjenes av kommunekassens midler)*

Det forutsettes følgende låneopptak for økonomiplanperioden:

Hele 1.000 kr 2020 2021 2022 2023

Egne lån Nominelle kroner 208 000 242 000 229 000 185 000

Faste kroner 208 000 237 255 220 108 174 331

Startlån Nominelle kroner 50 000 50 000 50 000 50 000

Faste kroner 50 000 49 020 48 058 47 116

Dette gir følgende utvikling av lånegjeld (i nominelle mill. kr):

Gjeld til investeringer SUM

  Pr. 31.12. Ref. punkt Ordinære inv. Selvkostomr. Sum Formidlingslån GJELD

515,0 544,7 496,9 1 041,6 357,0 1 398,6

529,2 561,0 515,6 1 076,6 359,0 1 435,6

509,3 495,6 580,6 1 076,2 362,1 1 438,3

542,8 521,6 709,3 1 231,0 394,9 1 625,9

584,9 641,5 770,1 1 411,6 425,9 1 837,5

682,0 783,6 785,4 1 569,1 454,8 2 023,9

762,2 873,0 801,4 1 674,4 481,9 2 156,3

* Gjelden er her oppgitt ekskl. pensjonsforpliktelser og

havnekassens gjeld i form av leietakeres innskudd ved leie av småbåthavner (3.209 mill. kr per 31.12.2018).
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Ref.punkt på lån til ord. inv.

Formidlingslån

Referansepunkt for lån til ordinære investeringer:
Gjeldende lånepolitikk ble fastsatt av kommunestyret i sak 147/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.:
"Realverdien av gjeld til ordinære investeringer skal på sikt ikke økes." Utgangspunktet for referansepunkteter er gjeld på 
515 mill. kr per 31.12.2017. "Referansepunktet" i tabellen og figuren over viser målet for kommunens maksgjeld slik dette 
foreslås av rådmannen i økonomiplanen for 2020-2023.

Gjeld til "ordinære investeringer" inkluderer ikke lån til investeringer innenfor selvkostmrådet, formidlingslån (husbanklån 
til videre utlån), lån til kjøp og opparbeidelse av tomteområder og lån til havnekassen. Lån til disse formålene vurderes 
særskilt og holdes utenfor når lånerammen til "ordinære investeringer" fastsettes. 
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KOMMUNENS SAMLEDE GJELD, GARANTIANSVAR OG ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER

Nominelle hele 1.000 kroner KOMMUNENS GJELD SOM KONSERN
2019 2020 2021 2022 2023

Kommunekassens egen gjeld (jf. bilag 3) 1 438 295   1 625 851   1 837 461   2 023 870   2 156 314   

Kommunens øvrige gjeld *
Sandefjord Bredbånd KF 34 000        
Vestfold Krematorium IKS 14 761        14 484        14 106        13 728        13 349        
Vestfold Vann IKS 251 248      255 945      296 277      325 558      314 611      
IKA Kongsberg IKS 10 787        10 493        10 539        10 289        10 289        
Sør/Øst 110 IKS -                  -                 -                 -                 -                 
Vestfoldmuseene IKS -                  -                 -                 -                 -                 
Vestfold og Telemark revisjon IKS -                  -                 -                 -                 -                 
Tillegg som konsern 310 796      280 922      320 921      349 575      338 249      

Kommunens samlede gjeld som konsern 1 749 091   1 906 773   2 158 382   2 373 445   2 494 563   

Nominelle hele 1.000 kroner KOMMUNENS GARANTIER
2019 2020 2021 2022 2023

Garanti gitt for stiftelser 192 014      180 292      290 879      152 811      140 982      
Garanti gitt for ikke-kommunale barnehager 5 048          4 569          4 090          3 611          3 132          
Garanti for spillemidler fra UI 20 246        19 943        19 641        19 338        19 308        
Garanti for idrettslag 13 278        12 302        11 319        10 330        9 332          

Sum garantier 230 585      217 107      325 929      186 090      172 755      

Total gjeld og garantiansvar 1 979 676   2 123 880   2 484 312   2 559 534   2 667 318   

Faste hele 1.000 kroner VESENTLIGE FORPLIKTELSER
Utløper 2020 2021 2022 2023

Leie av lokaler i Søebergkvartalet 2026 6 383 6 383 6 383 6 383
Leie av lokaler på Ranvik brygge 2021 3 044 3 044
Leie av lokaler i Kilensenteret 2024 1 193 1 193 1 193 1 193
Leie av Parketten 1 og 2 2021 1 330 1 330
Leie av Stokke rådhus Uoppsigelig 5 900 5 900 5 900 5 900
Mosserød aldershjem, kjøp av 52 plasser 2020 48 409
RenoNorden AS renovasjon 2025 26 536 26 536 26 536 26 536
Norsk Gjenvinning AS vedr. Kastet gjenvinningsstasj. 2023 3 919 3 919 3 919 3 919
Norsk Miljø Industri AS (NMI AS) – beh. av kvist og hageavfall 2020 2 687

Sum vesentlige forpliktelser 99 401        48 305        43 931        43 931        
I økonomiplanen er utgifter knyttet til de vesentlige forpliktelsene budsjettert med like beløp for alle fire årene.

*)   Gjennom sine eierandeler i interkommunale selskaper (IKS) og kommunale foretak (KF) har  kommunen  ansvar for sin
forholdsmessige andel av selskapenes gjeld. Gjelden betjenes av selskapene. For Sandefjord kommune gjelder dette:

Sandefjord Bredbånd KF:
Foretaket er del av kommunen som juridisk person og kommunen er ansvarlig for all gjeld frem til 31/12 2019. Fra 
2020 omdannes selskapet til AS og inngår da ikke lenger i Sandefjord kommune som konsern.

Vestfold Krematorium IKS:
Kommunens eierandel er 25 % med ansvar for tilsvarende andel av gjelden.

Vestfold Vann IKS:
Kommunens økonomiske forpliktelse varierer med kommunens andel av vannforbruket. Som grunnlag for de angitte
tallene ligger en andel på 33,11 %. Økonomiplanen for VIV forutsetter låneopptak utover vedtaksfestet beløp. Det er
lagt til grunn at IKS-et får godkjent vedtektsendring på økt låneramme til 1 mrd. kr.

IKA Kongsberg IKS (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS):
Kommunens eierandel er 7,81 % med ansvar for tilsvarende andel av gjeld.

Sør-Øst 110 IKS:
Kommunens eierandel er 9,3 %. Selskapet har en låneramme på inntil 4 mill. kr.

Vestfoldmuseene IKS:
Kommunens eierandel er 16 % med ansvar for tilsvarende andel av eventuell gjeld.

Vestfold og Telemark revisjon IKS:
Kommunens eierandel er 9,1 % med ansvar for tilsvarende andel av eventuell gjeld.
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BETALINGSSATSER

Sats Sats Økning i
2019 2020 prosent

Oppvekst og kunnskap

Skolefritidsordningen (SFO)
5 dager morgen-/ettermiddagstilbud 2 845,00 2 935,00 3,2 %
3 ettermiddager og 5 morgener 2 000,00 2 060,00 3,0 %
3 dager morgen-/ettermiddagstilbud 1 850,00 1 905,00 3,0 %
2 ettermiddager og 5 morgener 1 790,00 1 845,00 3,1 %
2 dager morgen-/ettermiddagstilbud 1 565,00 1 615,00 3,2 %
5 dager morgentilbud 370,00 380,00 2,7 %
Enkeltdag 285,00 295,00 3,5 %
Det betales for 11 terminer i løpet av et skoleår

Det finnes ordninger for søskenmoderasjon og redusert betaling for foreldre med liten betalingsevne.
Det innføres gratis SFO for elever på 5.-7. med nedsatt funksjonsevne (fra h-2020)

Leirskoleundervisning
Per gruppe med inntil 27,5 timers undervisning Knattholmen 22 021,00 22 704,00 3,1 %
Kulturskolen
(Betalingssats per semester)
Kulturskoleundervisning 1 800,00 1 860,00 3,3 %
Orkester/samspill 600,00 620,00 3,3 %
Kor 800,00 820,00 2,5 %
Utvidet spilletid 3 300,00 3 400,00 3,0 %
Instrumentleie 400,00 410,00 2,5 %
Andre kurs/tilbud prissettes etter faktisk kostnad

Barnehage
Fulltidsplass månedspris f.o.m. 1/1-2020 3 040,00 3 135,00 3,1 %
Fulltidsplass dagsopphold 136,00 140,00 2,9 %
Tillegg for red. plass innenfor den enkelt barnehages åpningstid 165,00 170,00 3,0 %

Det betales for 11 måneder, slik at juli er betalingsfri. 
Det finnes ordninger for søskenmoderasjon og redusert betaling for foreldre med liten betalingsevne.

Helse,  sosial og omsorg

Mat på bo- og aktivitetssentere
Middag liten porsjon ved lev. til hjemmeboende med vedtak 59,00 60,00 1,7 %
Middag liten porsjon ved salg i kafeteria 74,00 77,00 4,1 %
Middag ordinær porsjon ved salg i kafeteria 93,00 95,00 2,2 %
Det betales særskilt for dessert

Følgende satser er økt med budsjettert konsumprisvekst 1,9 % fra 2019 til 2020: 
 Salg av «kaldmat» og dessert i bo- og aktivitetssentrene og eventuelt salg i institusjonene. 
 Andre gebyrer og betalingssatser i kommunalområdet for helse, sosial og omsorg hvor 

disse ikke er regulert gjennom særskilte avtaler og eller kreves inn i.h.t. regning. 
 

Følgende satser er økt med prisvekst på kommunal tjenesteyting 3,1 % fra 2019 til 2020: 
 Egenandeler ved vaksinering, svangerskapskurs m.v. 

 
Flere inntektsposter baseres på maksimalpris gitt i forskrifter sentralt, eventuelt med lokale 
vedtak om tilpasninger. Dette gjelder bl.a.: 
 Egenbetaling i alders- og sykehjem og rusinstitusjoner 
 Egenbetaling i hjemmetjenesten 
 Egenandeler for legetjenester 

 
Egenbetaling for langtidsopphold skal ikke overstige kommunens reelle kostnad per plass. 
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon var i 2018 4.252 kr i Sandefjord (kostra-tall) 



197 Bilag 5

Sats Sats Økning i
2019 2020 prosent

Egenbetaling for hjemmehjelp
Timesats:
Brukere med inntekt mellom 0 - 2 G 85,00        88,00 3,5 %
Brukere med inntekt mellom 2 - 3 G 122,00      126,00 3,3 %
Brukere med inntekt mellom 3 - 4 G 200,00      206,00 3,0 %
Brukere med inntekt mellom 4 - 5 G 297,00      306,00 3,0 %
Brukere med inntekt  5 G og over 345,00      354,00 2,6 %

Månedspris abonnement (6 timer og mer):
Brukere med inntekt mellom 0 - 2 G 210,00      210,00 0,0 %
Brukere med inntekt mellom 2 - 3 G 734,00      756,00 3,0 %
Brukere med inntekt mellom 3 - 4 G 1 203,00   1 236,00 2,7 %
Brukere med inntekt mellom 4 - 5 G 1 782,00   1 836,00 3,0 %
Brukere med inntekt  5 G og over 2 072,00   2 124,00 2,5 %

Månedspris abonnement 0-2 G er basert på maksimalpris fra statsbudsjettet.
G = Grunnbeløpet i folketrygden

Egenbetaling for trygghetsalarmer
Månedspris:
Brukere med inntekt mellom 0 - 2 G 0,00 0,00
Brukere med inntekt mellom 2 - 3 G 415,00 428,00 3,1 %
Brukere med inntekt mellom 3 - 4 G 510,00 526,00 3,1 %
Brukere med inntekt mellom 4 - 5 G 609,00 628,00 3,1 %
Brukere med inntekt  5 G og over 652,00 672,00 3,1 %

Andre satser
Korttidsopphold institusjon, pris per døgn 165,00 170,00 3,0 %
Opphold på dagsenter, pris per dag 85,00 90,00 5,9 %

Egenbetaling for opphold i korttidsleilighet, pris per døgn 160,00 165,00 3,1 %

Ved lengre opphold i korttidsleilighet kan rådmann fastsette annen betaling.

Kultur, idrett og fritid

Bibliotek
Purregebyr voksne 50,00 50,00 0,0 %
Purregebyr barn 20,00 20,00 0,0 %
Ved purring utover 1. gang dobles gebyret

Park, idrett og friluftsliv
Sandefjord svømmehall:
Enkeltbillett barn 35,00 40,00 14,3 %
Enkeltbillett voksen 78,00 80,00 2,6 %
Månedskort barn 210,00 240,00 14,3 %
Måneskort voksen 468,00 480,00 2,6 %
Årskort barn 1 575,00 1 800,00 14,3 %
Årskort vosken 3 510,00 3 600,00 2,6 %

Svømmehallen i Andebu administreres av Andebu ung.skole
Publikums tilbud i svømmehallen på Bokemoa administreres av Stokke IL

Festeavgift gravsted 220,00 220,00 0,0 %
Avgift på kremasjon 2 108,00 2 173,00 3,1 %
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Miljø- og plansaker

Parkeringsavgift per time 17,00 * 20,00 * 17,6 %
For plassene Brygga, Rådhuset, Mølllers gt,
Langes gt Jernbaneplassen og Havnetorget 17,00 * 20,00 * 17,6 %
Dagparkering 51,00 * 60,00 * 17,6 %
Dagparkering parkeringshus 57,00 * 57,00 * 0,0 %
Parkeringsavgift per time - Strandpromenaden 12,00 * 14,00 * 16,7 %
Parkeringsavgift per time - Park syd 12,00 * 14,00 * 16,7 %
Dagparkering - Park syd 30,00 * 35,00 * 16,7 %
Parkeringsavgift per time - Sykehustomta 12,00 * 14,00 * 16,7 %
Dagparkering - Sykehustomta 36,00 * 42,00 * 16,7 %
Parkeringsavgift per time - "Trekant" Peder Castbergsgate 12,00 * 14,00 * 16,7 %
Dagparkering - "Trekant" Peder Castbergsgate 20,00 * 24,00 * 20,0 %
Parkeringsavgift per time - Esso tomta 12,00 * 14,00 * 16,7 %
Dagparkering - Esso tomta 30,00 * 35,00 * 16,7 %
Parkeringsavgift per time - "Sukkertoppen" 12,00 * 14,00 * 16,7 %
Dagparkering - "Sukkertoppen" 20,00 * 24,00 * 20,0 %
Boligsoneparkering - månedskort 250,00 * 295,00 * 18,0 %
Frikjøpsbeløp for manglende parkering ved nybygg 136 500,00 140 700,00 3,1 %
Utleie av småbåtplasser - ekspempel 3,5 meter 4 430,00 4 570,00 3,2 %
Torgavgifter per plass/år 8 160,00 8 410,00 3,1 %
Torgavgifter dagleie per plass 380,00 390,00 2,6 %
Avgift for utrykning til unødige og blinde alarmer 8 530,00 * 8 790,00 * 3,0 %

Selvkostområder:
Behandlingsgebyrene for byggesaksbehandling 3,1 %
Behandlingsgebyrene oppmåling -5,3 %
Behandlingsgebyrene for reguleringsplaner 0,0 %
Årsgebyr feiing og tilsyn bolig 235,00 * 237,50 * 1,1 %
Årsgebyr feiing og tilsyn hytte 117,50 * 118,50 * 0,9 %

Årsavgift VAR samlet for standardabonnent 8 944,50 * 9 126,25 * 2,0 %
Årsavgift vann for standard abonnent 2 617,50 * 2 723,75 * 4,1 %
Årsavgift avløp for standard abonnent 3 750,00 * 3 752,50 * 0,1 %
Årsavgift renovasjon for standard abonnent 2 577,00 * 2 650,00 * 2,8 %
Salg av sekker (per stykk) 40,00 * 50,00 * 25,0 %
Tilknytningsavgifter vann pr m2 90,00 * 93,00 * 3,3 %
Tilknytningsavgifter avløp pr m2 115,75 * 119,50 * 3,2 %

Slamavgift:
Fast pris alle abonnenter 828,75 * 913,75 * 10,3 %
Variabel pris alle abonnenter per m3 346,25 * 361,25 * 4,3 %
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Avgiftssatser på Kastet Gjenvinningsstasjon:
Levering av kvist og hageavfall for husholdningsabonnenter 0,00 * 0,00 * 0,0 %
Levering av kvist og hageavfall - lastebil og container - per 10 m3 380,00 * 392,00 * 3,2 %
Levering av stubb og røtter - per m3 344,00 * 355,00 * 3,2 %
Levering av sand og stein - rene masser- per m3 - kun bilhenger 125,00 * 129,00 * 3,2 %
Levering av masser fra oppussing (gips, leire, flis blandet) - per m3 500,00 * 500,00 * 0,0 %
Levering av sortert avfall - fra husholdning 0,00 * 0,00 * 0,0 %
Levering av trevirke per m3 - kun husholdning 100,00 * 100,00 * 0,0 %
Levering bildekk med og uten felg, per stk 30,00 * 30,00 * 0,0 %
Restavfall per kg 1,80 * 1,85 * 2,8 %
Restavfall per 100 liters sekk 50,00 * 50,00 * 0,0 %

*) Merverdiavgiftspliktig - prisen er inklusiv merverdiavgift

Satser for utleie av møterom i  rådhuset - eksempel kommunestyresalen 1 696,00 1 749,00 3,1 %

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i medhold av lov av 17. desember 1976 nr.100 om 
renter ved forsinket betaling m.m. Ved varsling påløper gebyr i medhold av lov av 13. mai 1988 nr. 
26 (Inkassoloven).
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KOSTRA – Nøkkeltall 20181 
 
Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne velferdstjenester, og nøkkeltall fra 
KOSTRA kan blant annet brukes til å identifisere tjenesteområder med tanke på eventuelle 
omdisponeringer av ressursinnsatsen i Sandefjord kommune. KOSTRA deler kommunene inn 
i 16 ulike grupper, og Sandefjord inngår i KOSTRA-gruppe 13. Her sammenlignes Sandefjord 
med KOSTRA-gruppe 13 (heretter kalt G13), "Store kommuner utenom de fire største byene". 
 
Sandefjords samlede netto driftsutgifter var i 2018 på 3.393 mill. kr. Dette tilsvarer 53.626 kr 
per innbygger (63 271 innbyggere), mens G13 hadde 56.335 kr per innbygger. 
 
Inntektsforskjeller er den viktigste forklaringen bak ulikheter i samlet tjenestetilbud. 
Kommunenes prioriteringer uttrykkes vanligvis i form av netto driftsutgifter per innbygger eller 
per innbygger i målgruppen. Netto driftsutgifter påvirkes av forhold som dekningsgrader, 
standard på tjenesten, produktivitet og/eller kvalitet og omfanget av brukerbetaling.  
 
Netto driftsutgifter per innbygger sier noe om hvor mye penger kommunen brukte på de ulike 
tjenesteområdene.  En del av nøkkeltallene i KOSTRA er knyttet opp mot antall personer i ulike 
alders-/målgrupper. Hensikten er å gi et bedre uttrykk for reelle forskjeller i tjenestetilbudet til 
den enkelte tjenestemottaker. Kvaliteten på disse nøkkeltallene vil imidlertid variere med 
graden av samsvar mellom antall personer i disse målgruppene og det faktiske antallet på 
tjenestemottakere.  
 
Tabellen nedenfor viser netto driftsutgifter per innbygger i angitt målgruppe for Sandefjord og 
G13 for de ulike tjenesteområdene. I tillegg vises Sandefjords mer-/mindreutgifter totalt ift. 
G132: 
 

 
 

                                                 
1  Reviderte KOSTRA-tall pr. 15.06.19. Tall presentert i rammesaken var basert på foreløpige tall pr. 15.03.19. 
2  Sandefjords. utgifter per innbygger i målgruppen minus tilsvarende utgift per innbygger i G13, multiplisert 

med antall innbyggere i Sandefjords målgruppe. 

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe - 2018
NDU (kr / innb. i målgr) Målgr.

Tjenesteområde Sfj. G13
Mer-/ 

min.utg. Sfj 2018 Sfj 2017* SAS 2016* Innb.

Barnehage 142 696 151 141 -8 444 -28,3 -17,9 -12,9 1-5 år
Grunnskole 107 091 106 394 697 14,5 -16,3 20,8 6-15 år**
Pleie og omsorg 114 870 117 553 -2 682 -27,8 -0,1 -16,1 67 år +
Sosialtjenesten 4 266 4 449 -183 -7,0 -7,4 6,1 20-66 år
Barnevern 9 523 10 189 -665 -8,7 -3,0 -8,5 0-17 år
Kommunehelse 2 135 2 534 -398 -25,2 -17,0 -8,2 Alle
Administrasjon og styring 3 844 4 137 -293 -18,5 20,2 26,1 Alle

Delsum 1 -101,0 -41,7 7,2
Kultur 1 774 2 260 -485 -30,7 -32,5 -26,8 Alle
Kirke 550 614 -64 -4,1 -3,0 -4,0 Alle
Tekniske tjenester 1 303 2 241 -938 -59,3 -38,1 -76,3 Alle
Øvrige tjenester 129 44 85 5,4 10,0 -54,6 Alle

Delsum 2 -88,8 -63,6 -161,7
Sum alle tjenester -189,7 -105,3 -154,5

* Mer-/mindreutgifter Sfj. 2017 mot Kostragruppe 13 i 2017, tilsvarende for SAS 2016 mot G13 2016
** 6-9 år for SFO  og over 15 år for voksenopplæring.

Mer-/min.utg. ift. G13 (mill. kr)
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Tabellen viser at Sandefjord i 2018 samlet brukte 189,7 mill. kr mindre enn kommunen ville 
brukt dersom utgiftene per innbygger i de angitte målgruppene hadde vært som i G13. 
Rammetilskuddets kostnadsnøkkel (objektive kriterier) angir en forventning om at utgiftene i 
Sandefjord ville ligge om lag 27,2 mill. kr over snittet for G13 (tilsvarende 0,81 %). 
 
Kommentarer til de enkelte tjenesteområder 
 
Barnehage 
Sandefjords netto driftsutgifter til barnehage var i 2018 478 mill. kr. Sandefjords samlede 
utgifter til barnehage ligger 62,0 mill. kr lavere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi, mens 
objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en mindreutgift på 49,4 
mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 12,6 mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier. Hovedårsaken 
til forventningen om lave utgifter i Sandefjord er at kommunen har 6 % færre innbyggere 1-5 
år enn G13. 
 
Sandefjords utgifter ligger 28,3 mill. kr lavere enn utgiftene per innbygger 1-5 år i G13 skulle 
tilsi. Halve differansen kan forklares med lav dekningsgrad da Sandefjord har en lavere andel 
barn i alderen 1-5 år som går i barnehage (90,0 % i Sandefjord mot 92,2 % i G13).  
 
Begge målemetodene over tilsier at Sandefjord drifter sine barnehager med relativt lave 
kostnader.  
 
Grunnskole 
Sandefjords netto driftsutgifter til grunnskole var i 2018 821 mill. kr. Sandefjords samlede 
utgifter til grunnskole ligger 19,1 mill. kr lavere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi, 
mens objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en mindreutgift 
på 27,7 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 8,6 mill. kr høyere enn objektive kriterier tilsier. 
Hovedårsaken til forventningen om lavere utgifter i Sandefjord er at kommunen har 3 % færre 
innbyggere 6-15 år enn G13. 
 
Sandefjords utgifter ligger 14,5 mill. kr høyere enn utgiftene per innbygger 6-15 år i G13 skulle 
tilsi. Sandefjords merutgifter er primært knyttet til grunnskoleundervisning og til dels også 
voksenopplæring, mens utgifter til SFO og skolelokaler ligger noe lavere enn i G13. 
 
Målemetodene over antyder at Sandefjord drifter grunnskolen med kostnader som ligger 8,6-
14,5 mill. kr høyere enn G13.  
 
Verken kostnadsnøkkelen eller andel innbyggere 6-15 år fanger opp variasjoner knyttet til ulike 
andeler av 6-15-åringene som går i statlige og private skoler. Sandefjords andel innbyggere 6-
15 år som går i kommunal grunnskole utgjør 93,5 % mot 95,8 % i G13. Målt for denne gruppen 
ligger Sandefjords utgifter 29,4 mill. kr (2,6 %) høyere enn hva utgiftene i G13 skulle tilsi. 
 
Pleie og omsorg 
Sandefjords netto driftsutgifter til pleie og omsorg var i 2018 1.191 mill. kr. Sandefjords 
samlede utgifter til pleie og omsorg ligger 65,0 mill. kr høyere enn utgift per innbygger i G13 
skulle tilsi, mens objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en 
merutgift på 78,6 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 13,6 mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier.  
Hovedårsaken til forventningen om høye utgifter i Sandefjord er at kommunen har 8 % flere 
innbyggere som er 67 år eller eldre enn G13. 
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Sandefjords utgifter ligger 27,8 mill. kr lavere enn utgiftene per innbygger 67 år og over i G13 
skulle tilsi.  
 
Begge målemetodene over tilsier at Sandefjords utgifter til pleie og omsorg ligger lavere enn 
gjennomsnittet i G13. Med utgangspunkt i utgift per innbygger 67 år og over så bruker 
Sandefjord 18,7 mill. kr mer til hjemmeboende enn G13, mens utgiftene til pleie i institusjon 
ligger 27,7 mill. kr under G13 (Sandefjord har i tillegg 15,8 mill. kr lavere utgifter til 
institusjonslokaler). Sandefjords lave utgifter til pleie i institusjon skyldes få plasser, men 
utgiftene per plass er høye. "Pleie og omsorg" omfatter i tillegg akutthjelp og aktiviserings- og 
servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Til disse tjenestene 
bruker Sandefjord netto 3 mill. kr mindre enn G13. 
 
Sosialtjenesten 
Sandefjords netto driftsutgifter til sosialtjenesten var i 2018 162 mill. kr. Sandefjords samlede 
utgifter til sosialtjenesten ligger 8,5 mill. kr lavere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi, 
mens objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en merutgift på 
18,0 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 26,5 mill. kr lavere enn forventet i forhold til hva objektive 
kriterier tilsier. Hovedårsaken til forventningen om høye utgifter i Sandefjord er at kommunen 
har relativt mange uføre, aleneboende 30-66 år og arbeidsledige i forhold til G13. 
 
Sandefjords utgifter til sosialtjenesten ligger 7,0 mill. kr lavere enn utgiftene per innbygger 20-
66 år i G13 skulle tilsi (tabell 3). Bak dette beløpet ligger 23,2 mill. kr høyere utgifter til 
økonomisk sosialhjelp, mens utgiftene til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, til 
personer med rusproblemer og til kvalifiseringsordningen ligger 30,1 mill. kr lavere enn 
utgiftene per innbygger 20-66 år i G13 tilsier. I motsetning til kostnadsnøkkelen, fanger ikke 
målgruppen 20-66 år opp ulikheter i strukturelle og sosiale forhold mellom kommunen og G13. 
 
Begge målemetodene over tilsier at Sandefjords utgifter til sosialtjenesten ligger 7,0-26,5 mill. 
kr lavere enn utgiftsnivået i G13 tilsier. Rådmannen har ikke grunnlag for å beregne forventede 
utgifter basert på objektive kriterier for sosialtjenestens ulike deltjenester. 
 
Barnevern 
Sandefjords netto driftsutgifter til barnevern var i 2018 125 mill. kr. Sandefjords samlede 
utgifter til barnevern ligger 14,3 mill. kr lavere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi, mens 
objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en merutgift på 6,3 
mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 20,6 mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier. Hovedårsaken 
til forventningen om høyere utgifter i Sandefjord er primært at kommunen har flere barn 0-15 
år med enslig forsørger og flere personer med lav inntekt enn G13. 
 
Sandefjords utgifter ligger 8,7 mill. kr lavere enn utgiftene per innbygger 0-17 år i G13 skulle 
tilsi. Sandefjord har 4 % færre innbyggere 0-17 år enn snittet i G13 skulle tilsi. 
 
Utgiftene til ordinær drift av barnevernstjenesten ligger generelt sett lavt i Sandefjord. 
Sandefjord har også lave utgifter til barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet. 
Utgiftene til barnevernstiltak når barnet er plassert av kommunen er imidlertid relativt høye. 
 
Kommunehelse 
Sandefjords netto driftsutgifter til kommunehelse var i 2018 135 mill. kr. Sandefjords samlede 
utgifter til kommunehelse ligger 25,2 mill. kr lavere enn utgift per innbygger i G13 skulle tilsi, 
mens objektive kriterier (rammetilskuddets kostnadsnøkkel) tilsier isolert sett en merutgift på 
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1,8 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 27,0 mill. kr lavere enn objektive kriterier tilsier. 
Hovedårsaken til forventningen om høyere utgifter i Sandefjord er at kommunen har flere 
innbyggere 67 år og over enn G13. 
 
Nivået på Sandefjords utgifter til helsestasjons- og skolehelsetjeneste er 5,8 mill. kr lavere enn 
i G13. Kommunens mindreutgifter knyttet til diagnose, behandling og re-/habilitering er 12,6 
mill. kr lavere og annet forebyggende helsearbeid er 6,7 mill. kr lavere. 
 
Administrasjon og styring 
Sandefjords netto driftsutgifter til administrasjon og styring var i 2018 243 mill. kr. Sandefjords 
samlede utgifter til administrasjon og styring ligger 18,5 mill. kr lavere enn utgift per innbygger 
i G13 skulle tilsi, mens objektive kriterier (rammetilskuddets utgiftsutjevning) tilsier isolert sett 
en mindreutgift på 2,0 mill. kr. Dvs. utgiftene ligger 16,5 mill. kr lavere enn objektive kriterier 
tilsier. 
 
Kommunens mindreutgifter på 18,5 mill.kr fordeler seg på politisk styring, kontroll og revisjon 
(2,1 mill. kr), administrasjonslokaler (2,3 mill.kr), forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 
(8,8 mill. kr) og administrasjon (5,2 mill. kr). KOSTRAs administrasjon består av administrativ 
ledelse, store deler av sentraladministrasjonen, fellesfunksjoner og fellesutgifter.  
 
Sandefjords utgifter til administrasjon ligger lavere enn både kostnadsnøkkelen og utgiftene per 
innbygger tilsier. Kommunens utgifter i forhold til G13 er redusert vesentlig fra 2017 til 2018 
(fra merutgifter på 20,2 mill. kr i 2017 til mindreutgifter på 18,5 mill. kr i 2018). Deler av dette 
antas å være relatert til mottak og anvendelse av tilskuddsmidler av reformstøttemidler i 
forbindelse med kommunesammenslåinger. 



 204 Bilag 7 
 

 

Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 065/19 - Rammer for budsjett 

2020 og økonomiplan 2020-2023: 

Vedtak: 

1. Videre arbeid med økonomiplanen for 2020-2023 baseres på forutsetninger og 
prioriteringer som angitt i vedlegg 1. 

  
 Oppfølging: 

Innarbeidet i økonomiplanen. 
 

2. Skatt på formue og inntekt til kommunen kreves inn etter maksimalsatser. 

 Oppfølging: 
Innarbeidet i økonomiplanen. 

 
Saker som fremlegges folkevalgt behandling før budsjett og økonomiplan behandlingen 
2020-2023:  

1.  Arealer for ny skole til erstatning for Ormestad-, Framnes-, og Vesterøy skoler gis 
prioritet i forbindelse med arbeidet om skolestruktur. Grunnlaget for dette er frigjøring av 
skolebygg til barnehageformål i et område med utfordrende kapasitet. Det bør fokuseres 
på arealer rundt Kariåsen, og med innfartsmuligheter både fra Vesterøyveien og 
Industriveien. Rådmannen legger frem en sak som viser kommunens investeringsevne og 
hva som skal til for å kunne finansiere en ny skole.  

 Oppfølging: 
FSK-sak 190/19 Arealsøk for mulig plassering av ny skole på Vesterøya ble behandlet av 
formannskapet 08.10.19. Det ble vedtatt å utrede fire alternative lokaliteter før valg av 
skoletomt for "nye Vesterøy skolekrets" gjøres. 
 FSK-sak 191/19 Økonomisk vurdering av en ny barneskole ble behandlet av 
formannskapet 08.10.19. Vedtak: "Saken tas til orientering og legges frem på nytt, til nytt 
hovedutvalg etter konstituering av kommunestyret for perioden 2019-2023". 
 

2. Det legges frem en sak med forslag om hvordan utvidelse av midlertidige barnehage-
plasser for Vardenområdet kan utføres. Og en vurdering av muligheter for en tidlig 
oppstart av barnehageplasser på Ormestadskole.  

 Oppfølging: 
 FSK-sak 193/19 Utvidelse av barnehagekapasitet på kort sikt ble behandlet av 
formannskapet 08.10.19. Vedtak: "Det igangsettes en prosess for å videreføre midler-
tidige barnehageplasser i Vardenlia barnehage i lokaler på Breili eller Ormestad skole." 
 

3. Det fremlegges en sak om utvidelse av barnehageplasser i Høyjord barnehage.  

 Oppfølging: 
 Sak legges frem til behandling i november 2019. 
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4. Det igangsettes arbeid med å lokalisere tomt for en brannstasjon i Stokke-Borgeskogen. 
Tomten bør ta innover seg mulighet for å ha beredskap i hele den nye kommunen, slik at 
avtale med Tønsberg kan avsluttes. Responstid er et viktig element som bør vurderes ved 
tomtevalg.  

 Oppfølging: 
 Sak legges frem til behandling i november om videre utredning om organisering, 
dimensjonering og lokalisering av brann- og redningsseksjonen.  
 

5. Det legges frem en sak som omhandler den vedtatte midlertidige bruk av Lunden og 
kapasitet. Saken skal samtidig redegjøre for konsekvenser av valgt jernbanetrase for 
området.  

 Oppfølging: 
 Sak legges frem til behandling i november 2019. 
 
6. Rådmannen bes fremlegge en sak med vurdering av utvidelse av Engveien Eldresenter 

med en ny fløy.  

 Oppfølging: 
 Sak legges frem til behandling i november 2019. 
 
7. Det bes fremlagt en sak vedrørende rehabilitering/oppussing av gammel fløy ved Stokke 

U-skole.  

 Oppfølging: 
 Sak legges frem til behandling i november 2019. 
 
8. Utrede område for aktivitetspark i Stokke sentrum.  

 Oppfølging: 
Behandlet i formannskapet 29.10.19 (FSK-sak 217/19) og videre i kommunestyret 
14.11.19. 
 

9. Kartlegge og forberede anskaffelse av hjertestarter i kommunale formålsbygg.  

 Oppfølging: 
Egen sak fremmes for formannskapet og behandles av kommunestyret i desember. 
 

10. Utrede Legevaktbil i samarbeid med Larvik.  

 Oppfølging: 
Egen sak fremmes parallelt med budsjett/økonomiplan. 
 

11. Rådmannen bes forberede seg på å allokere ressurser til oppfølgingen av SØFs rapport 
omhandlende skoleutvikling som foreligger i løpet av høsten  

 Oppfølging: 
 Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2020 basert på eventuelle foreslåtte tiltak i 
rapporten. 
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12. Rådmannen bes legge fram en sak, med behovsvurdering og kostnadsestimat for 
gjennomføring av Boligpolitisk handlingsplan.  

 Oppfølging: 
 Egen sak fremmes parallelt med budsjett/økonomiplan.  
 

13. Det innføres ikke egenandel for fysioterapitjenester i kommunal regi.  

 Oppfølging: 
 Ikke innarbeidet i økonomiplanen. Dvs. egenandel forutsettes fra 2021. 
 

14. Rådmannen bes fremlegge en sak som drøfter muligheten for å prøve ut en ordning som 
vurderer å konvertere deler sosialhjelpen til kommunal lønn til mottakere som har 
forutsetninger for å arbeide.  

 Oppfølging: 
Egen sak fremmes parallelt med budsjett/økonomiplan.  
 

15. Det bes fremlagt en sak som belyser hvordan Kirkens Bymisjon kan finansieres og hva 
dette samarbeidet kan utløse av ekstra midler fra sentralt hold.  

 Oppfølging: 
 Egen sak fremmes parallelt med budsjett/økonomiplan.  
 

16. Rådmannen bes forsterke innsatsen for å styrke heltidskultur i Sandefjord kommune. Det 
fremlegges en sak før budsjett med evaluering av pågående prosjekter, samt hva vi har 
oppnådd og veien videre  

 Oppfølging: 
 Egen sak fremmes parallelt med budsjett/økonomiplan.  
  

Videre bes rådmannen innarbeide følgende i neste års budsjett og økonomiplan 2020-
2023:  

  
a. Det innarbeides en økning av antall lærlingeplasser med 15 i økonomiplanperioden 2020-

2023. 

 Oppfølging: 
Økonomiplan for 2019-2022 innebar en reduksjon av antall lærlingeplasser fra 82 til 72 
2. halvår 2021. Rådmann har lagt inn midler til en videreføring av 82 lærlingeplasser fra 
høsten 2021 og resten av økonomiplanperioden 
 

b.  Det innarbeides midler for å videreføre ordningen med praktisk bistand i hjemmet hver 
14. dag. 

 Oppfølging: 
 Innarbeidet i økonomiplanen. 
 

c. Kr 100 000,- til vinterbelysning i Sandefjord sentrum. 
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 Oppfølging: 
 Ikke innarbeidet i økonomiplanen. 
 

d. Midler til å utvide stillingen som frivillighetskoordinator til 100 %. 

 Oppfølging: 
 Ikke innarbeidet i økonomiplanen. 
 

e. Fellesnettverket/Rødekorshuset bevilges årlig kr 500 000 for 2020 og 2021. Ordningen 
evalueres høsten 2021.  

 Oppfølging: 
 Innarbeidet i økonomiplanen. 
 

f. Det settes av midler til vedtatt oppgradering av strekningen Dronningensgt/Kirkegt. 

 Oppfølging: 
 Innarbeidet i økonomiplanen. 
 

g. Det innarbeides kr 3 mill. til å fortsette etablering av bredbånd/mobiltelefoni i områder 
med manglende dekning. 

 Oppfølging: 
 Innarbeidet i økonomiplanen. 
 

h. Det innarbeides kr 10 mill. til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. 

 Oppfølging: 
 Ikke innarbeidet i økonomiplanen. 
 

i. Styrke arbeid med regulering av gang og sykkelstier kr 2 mill. 

 Oppfølging: 
 Innarbeidet i økonomiplanen. 
 

j. Styrke prosjekt/tilskuddsordning kulturarrangement i KFBS, økes til kr 2 mill. 

 Oppfølging: 
 Ikke innarbeidet i økonomiplanen. 
 

k. Det innføres valgfrihet mellom privat og kommunal BPA, og innarbeides kr 3 mill. til 
ordningen. 

 Oppfølging: 
 Ikke innarbeidet i økonomiplanen. 
 

l. Økning i bevilgningen til Kirkelig Fellesråd kr 551 000 pr år slik at reduksjonen i 
rammetilskuddet i 2018 reverseres. 

 Oppfølging: 
 Ikke innarbeidet i økonomiplanen. 
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Forslaget til økonomiplan i forhold til rammesaken 

Etter at kommunestyret behandlet budsjettrammene for 2020-2023 i juni, er flere forutsetninger 
vesentlig endret. To viktige gjengangere i så måte gjelder videreføringskonsekvenser av 
endringer i 2.-tertialsaken og konsekvenser av statsbudsjettet, men også andre er vesentlig 
endret siden kommunestyret behandlet rammesaken.  
 
Tabell 1 og 2 oppsummerer endringene som er innarbeidet i økonomiplanen etter rammesaken. 
 

Tabell 1 

 
 

Tabell 2 

 
 
Tabell 1 viser at netto utgifter i driftsbudsjettet i sum er økt med 2,5 mill. kr for 2020-2023. 
 
Tabell 2 viser at investeringsrammen for 2020-2023 er økt med 418,3 mill. kr siden ramme-
saken. Reduserte netto bidrag fra de enkelte årenes drift og netto reduserte bruk av fondsmidler, 
medfører at differansen på 426,9 mill. kr må dekkes ved økte lån. Av dette beløpet er 87,2 mill. 
kr knyttet til selvkostområdene som lånefinansieres i sin helhet, hvorav 56,2 mill. kr er en 
forskyvning fra 2019 til 2020 (jf. KST-sak 95/19 Budsjett 2019 - regnskapsgjennomgangen 
etter 2. tertial).  
 
Nedenfor kommenteres de enkelte elementene i tabell 1: 

Driftsbudsjettet  - endringer etter rammesaken

(pos. beløp er økt utg./red. innt. og omvendt) 2020 2021 2022 2023 Sum 4 år

(beløp i mill. 2020-kr)
   Konsekvenser av politiske vedtak 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6
   Videreføringer fra 2.-tertialsaken 47,8 45,2 42,4 39,7 175,1
   Konsekvenser av statsbudsjettet 7,3 1,4 2,7 2,8 14,2
   Endret lønns- og prisvekst 1,9 -0,5 -0,5 -0,5 0,5
   Netto reduserte pensjonskostnader og -utgifter -21,0 -18,5 -17,4 -17,1 -74,1
   Endr. i driftstiltak (ekskl. statsbud. og innsp.) 5,9 7,5 7,5 7,5 28,3
   Økte innsparinger -1,2 -5,7 -5,7 -5,7 -18,3
   Sandefjord Bredbånd AS, netto økt utbytte -13,8 -13,8 -13,8 -13,8 -55,0
   Kraftfondet, realverdi vedlikeholdes ikke -22,9 -23,5 -23,0 -22,4 -91,9
   Red. rentesats i 2022 og 2023 0,0 0,0 4,9 9,7 14,6

   Diverse korr. vedr. finansposter -3,0 -2,9 -1,9 -3,1 -11,0

   Konsekvenser av investeringer 0,5 1,0 12,1 20,6 34,3
   Andre endringer -3,7 -3,6 -5,2 -3,3 -15,8
Endret overføring fra årets drift til ord. inv.prosjekter -1,7 -13,1 2,5 14,7 2,5

Investeringsprosjekter - endringer etter rammesaken

(beløp i mill. 2020-kr) 2020 2021 2022 2023 Sum 4 år

Ordinære investeringer 9,7 74,1 184,5 62,8 331,1
Investeringer i selvkostområder 37,7 46,2 3,3 0,0 87,2
Investeringsprosjekter (netto) 47,4 120,3 187,8 62,8 418,3

Finansiering:
   Overført fra årets drift 1,7 13,1 -2,5 -14,7 -2,5
   Overført bruk av driftsfond 1,7 -48,7 51,9 -12,2 -7,3
   Bruk av investeringsfond 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2
   Bruk av lån 44,0 155,9 138,4 88,6 426,9
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- "Konsekvenser av politiske vedtak”: I KST-sak 56/19 Bugården ishall - Vurdering av lengde 

på sesong med islagt hall ble det bevilget 0,4 mill. kr til utvidet åpningstid i 2019. 
Rådmannen har videre fulgt opp anmodningen om å legge inn tilsvarende midler for 
etterfølgende år. 

 
- "Videreføringer fra 2.-tertialsaken”: For spesifisering av innhold vises til KST-sak 95/19.  
 
- "Konsekvenser av statsbudsjettet" er forklart i dokumentets kapittel 4.3.1 Konsekvenser av 

statsbudsjettet for Sandefjord. 
 
- ”Endret lønns- og prisvekst”: Kommunen følger statsbudsjettets forutsetninger for lønn- og 

prisvekst. Etter rammesaken er prisveksten økt med 0,2 %  -enheter til 1,9 %, lønnsveksten 
er økt med 0,1 % -enheter til 3,6 % og deflatoren1 er økt med 0,1 % -enhet til 3,1 %.  

 
- "Netto reduserte pensjonskostnader og -utgifter": Ny offentlig tjenestepensjon trer i kraft fra 

1. januar 2020 og gjelder for alle født i 1963 og senere. Dette påvirker både pensjonspremier 
og pensjonskostnadene i stor grad. 

 
- "Endringer i driftstiltak (ekskl. statsbudsjettet og innsparinger)": Rådmannen har foreslått å 

styrke legevakten med tre årsverk, hjemmetjenesten med 2 årsverk samt å legge til rette for 
et økt antall brukere av dagaktivitetstilbudet for personer med funksjonshemminger. I tillegg 
er tidligere forutsetning om å endre dagens ordning med praktisk bistand i hjemmet hver 
andre uke til hver tredje uke reversert. Det er reservert 235.000 kr til markering av 
kommunens 175-årsjubileum i 2020. 

 
- "Økte innsparinger": Rammesaken forutsatte at det skulle gjennomføres innsparinger i 2020 

for i alt 10,55 mill. kr, økende til 31,05 mill. kr fra 2022. Summen av spesifiserte og 
uspesifiserte innsparingstiltak ligger i økonomiplanen 1,15 mill. kr over tidligere 
forutsetninger for 2020 og 5,7 mill. kr over for etterfølgende år. 

 
- "Sandefjord Bredbånd AS, netto økt utbytte": Sandefjord Bredbånd omgjøres fra et 

kommunalt foretak til aksjeselskap ved kommende årsskifte. I rammesaken (som i gjeldende 
økonomiplan) var det forutsatt at kommunen fikk overført 6 mill. kr per år fra foretaket. Etter 
omgjøringen til aksjeselskap har rådmannen forutsatt at kommunen mottar et årlig utbytte 
på 20 mill. kr per år fra selskapet. Diverse avtaler mellom selskapet og kommunen gir 
kommunen i tillegg noen reduserte oppgaver og derav en netto redusert inntekt på 0,2 mill. 
kr per år.  

 
- "Kraftfondet, realverdi vedlikeholdes ikke": Som et resultat av stor vekst i kommunens 

investeringsutgifter og økte utgifter til drift, har rådmannen foreslått at kommunen ikke 
lenger vedlikeholder realverdien av kraftfondet. 

 
- "Redusert rentesats i 2022 og 2023": Basert på utviklingen i de forventede pengemarkeds-

rentene er rentesatsene redusert med 0,25 % -enheter i 2022 og 0,5 % -enheter i 2023 i 
forhold til forutsetningene i rammesaken. Budsjetterte netto reduserte inntekter inkluderer 
ikke reduserte renteutgifter på nye låneopptak (inngår i "Konsekvenser av investeringer"). 

                                                           
1  Deflatoren for kommunesektoren er en sammenveiing av lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester 

(driftskostnader og investeringer). Realvekst i kommunesektoren måler vekst utover deflatoren. 
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- "Diverse korreksjoner vedrørende finansposter": Netto mindreutgifter er for det meste en 

konsekvens av ekstraordinært låneavdrag på 56,2 mill. kr i 2019 som følge av tilsvarende 
forskyvning av investeringer i selvkostområdene (jf. KST-sak 95/19 Budsjett 2019 - 
regnskapsgjennomgangen etter 2. tertial). 

 
- ”Konsekvenser av investeringer”: Rammesakens forutsetninger var basert på gjeldende 

økonomiplan med et påslag i 2023 tilpasset gjeldende lånepolitikk og forventet overføring 
fra dette årets drift. Forslaget for 2020-2023 er basert på de konkrete forslag til investeringer 
med tilhørende drifts- og finanskostnader. 

 
 Budsjettert kostnadsvekst på 0,5 mill. kr i 2020 til 20,6 mill. kr i 2023 er i all hovedsak 

knyttet til økte renter og avdrag på lån til finansiering av det foreslåtte investerings-
programmet. 

 
- ”Andre endringer” oppsummerer alle øvrige endringer siden rammesaken. Disse består av 

mange enkeltelementer som hver for seg varierer i størrelse. Til å kompensere for økte 
kostnader knyttet til demografisk vekst gjennom 2019, var det i rammesaken reservert 11,3 
mill. kr per år. Disse er disponert bl.a. til å styrke deler av tjenestene innen kommunal-
området for helse, sosial og omsorg.   
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