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2018 i vedlegg 4 tas til etterretning. 

 
 
 
 

                     

 
 
 
 
 
 

 
SAKSUTREDNING 
 
Behandling: 
Saken legges frem for råd og utvalg til uttalelse og for formannskapet som innstiller til 
kommunestyret. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn 
Med dette legger rådmannen frem sak om regnskapet etter utløpet av 1. tertial, det vil si etter 
30. april. Én og samme sak legges frem for hovedutvalgene til orientering og til 
formannskapet som innstiller overfor kommunestyret. 
 
Målet med tertialgjennomgangen er å avdekke eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap 
for så å ta stilling til behovet for tiltak eller vurdere nye muligheter. Det er i denne 
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sammenheng viktig å ta stilling til de budsjettmessige konsekvenser både for inneværende år 
og i de kommende årene.  
 
Vedlegg 1 gir en mer detaljert gjennomgang av avvikene i de enkelte rammeområdene 
innenfor driftsbudsjettet samt for investeringer, tomtefelter, havnekassen og diverse 
kapitalformål. Vedlegg 2 viser budsjett og foreslått endring av dette på kommunestyrets 
vedtaksnivå. Vedlegg 3 er en orientering om kommunens finansforvaltning i januar - april. 
Vedlegg 4 viser Sandefjord Bredbånds tertialgjennomgang som ble styrebehandlet og vedtatt 
30. mai. 
 
Overordnede prinsipper  
Hovedregelen er at kommunalområdene skal holde seg innenfor sin totale budsjettramme. 
Kommunestyret har vedtatt budsjettet med netto rammer per kommunalområde. Endringer i 
kommunalområdenes rammer kan bare vedtas av kommunestyret selv. Dette innebærer at 
formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen i henhold til gitte fullmakter kan omdisponere 
innenfor det enkelte kommunalområdes ramme. Det betyr at hovedutvalget har anledning til 
å tilpasse seg nye oppgaver innenfor deres respektive budsjettrammer ved omprioriteringer. 
En vesentlig forutsetning for dette er at innsparinger som er engangstilfeller ikke brukes på 
tiltak av varighet. 
 
Den delegerte budsjettmyndigheten er ikke til hinder for at rådmannen i tertial-
gjennomgangene ber kommunestyret ta stilling til budsjettendringer som hovedutvalgene 
selv kan avgjøre. Ofte vil forslag til budsjettendringer innebære at et kommunalområde kan 
dekke deler av eventuelle økte utgifter innenfor egen ramme, mens det resterende søkes 
dekket ved tilleggsbevilgning eller etter omprioritering mellom kommunalområdene. Det kan 
hende at forutsetningene som ligger til grunn for en bevilgning har endret seg. Da vil det ofte 
være naturlig at kommunestyret tar stilling til disponering av eventuelle midler som kan 
fristilles.  
 
Ved tertialsakene foretas en full budsjettrevisjon for å forutse mulige avvik i forhold til 
budsjett. Rådmannen fremmer derfor forslag om at budsjettet justeres iht. prognose for året 
sett under ett. I tillegg innarbeides nye forslag, og eventuelt saker som tidligere har vært 
politisk behandlet uten at konsekvensene ble nedfelt i budsjettet.  
 
De forhold i tertialsaken som er oppgitt med økonomisk effekt for kommende års 
økonomiplan (videreføringseffekter) vil som hovedregel inngå i rådmannens forslag til  
rammer for budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022. Dette innebærer at tertialsaken 
kan være en vesentlig bidragsyter til endringer i kommende års budsjetter. Vedtak om økt 
eller redusert bruk av penger i tertialsaken gir en tilsvarende endring i pengemengden som 
er til disposisjon i den kommende økonomiplanen.  
 
I dette dokumentets talloppstillinger angis, der ikke annet er kommentert, forslag om økte 
bevilgninger (merutgift/mindreinntekt) med positive fortegn og reduserte bevilgninger 
(mindreutgift/merinntekt) med negative fortegn. Budsjettdokumentet og tertialsaken har 
dermed lik bruk av fortegn. 
 
Avvik etter 1. tertial 
Som det fremgår av tabellen nedenfor innebærer foreslåtte budsjettendringer, basert på 
regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial, at kommunens finansielle situasjon medfører økte 
kostnader på ca. 11,1 mill. kr i 2018 med netto merutgifter etterfølgende år på 5,3 mill. kr i 

2019 som øker til 12,8 mill. kr i 2022. Tallet for 2018 inneholder en netto reduksjon på 16 

mill. kr på bevilgningen til nytt sykehjem på Haukerød. Dette er bare en tidsforskyvning som 
må finansieres i kommende økonomiplan i stedet. Dette innebærer at den finansielle 
situasjonen reelt sett er svekket med 27,1 mill. kr. Som en liten motpost til dette kommer 
salgsinntekter, ført under diverse kapitalformål, på ca. 2,4 mill. kr som settes av til 
kapitalfondet. 
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I tillegg påvirkes fondsbruken som følge av to forhold: 

 F.sak 26/18 vedr. Langeby Camping. I den saken er det forutsatt at ny driver kjøper 
driftsmidler for i alt 375.000 kr. Dette salget må foretas i kapitalbudsjettet, og er her 
forutsatt avsatt til kapitalfondet. 

 Ubrukte fondsmidler til brannoppgradering av Andebu kirke på 1.993.000 kr, etter at 
alle tiltak er gjennomført, overføres til kapitalfondet. 

 
 
 

ENDRINGER ETTER 1. TERTIAL 2018 MED VIDEREFØRINGSEFFEKTER

Beløp i 1000 kr (2019-22 i 2019-kr) 2018 2019 2020 2021 2022

Skatteinntekter -               -               -               -               -               

Rammetilskudd 5 100       5 000       5 000       5 000       5 000       

 Andre generelle statstilskudd -280         -               -               -               -               

Frie inntekter 4 820       5 000       5 000       5 000       5 000       

Netto renteinntekter -6 057      -               -               -               -               

Utbytte -               -               -               -               -               

Netto lånerenter -538         -               -               -               -               

Netto avdrag 22            -               -               -               -               

Netto finansposter -6 573      -               -               -               -               

Netto avsetninger -               -               -               -               -               

Kommunalområdene:

Avvik og nye forslag* 22 322     -898         1 676       4 205       6 686       

Konsekvenser av politiske vedtak 1 325       1 200       1 200       1 200       1 200       

Overføring mellom drift og investering 14 765     -               -               -               -               

Tekniske endringer -               -               -               -               -               

Sum avvik på kommunalområdene 38 412     302          2 876       5 405       7 886       

NETTO AVVIK, drift (skjema 1A) 36 659     5 302       7 876       10 405     12 886     

Netto investeringsprosjekter -10 760    

Overføring mellom drift og investering -14 765    

NETTO AVVIK, inv.prosjekter -25 525    -               -               -               -               

NETTO AVVIK 11 134     5 302       7 876       10 405     12 886     

Beløp i 1000 kr (2019-22 i 2019-kr) 2018 2019 2020 2021 2022

* Avvik og nye forslag

Sentrale stabs-og støttefunksjoner 11 652     -3 828      -1 254      1 275       3 756       

Oppvekst og kunnskap 200          400          400          400          400          

Helse, sosial og omsorg 2 110       2 930       2 930       2 930       2 930       

Kultur, friluftsliv by- og stedsutvikling -               -               -               -               -               

Miljø- og plansaker 4 660       -               -               -               -               

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 3 580       -               -               -               -               

Tilleggsbevilgninger 120          -400         -400         -400         -400         

Totalt avvik 22 322     -898         1 676       4 205       6 686       
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Frie inntekter 
Regjeringen har nedjustert skatteprognosen for kommunene med 343 mill. kr i revidert 
nasjonalbudsjett (RNB) 2018 fordi lønnsveksten forventes å bli lavere enn man la til grunn i 
statsbudsjettet.  Skatteprognosen for landet etter stortingsbehandlingen av statsbudsjettet 
ligger 1,8 % over skatteinngangen i 2017. Tilsvarende ligger Sandefjords skatteprognose 
også 1,3 % over inngangen i fjor. Landsprognosen ligger etter nedjusteringen 1,1 % over 
fjorårets skatteinngang. Regjeringen viser til høy skatteinngang de siste to årene som følge 
av store utbytteuttak i aksjeselskaper pga. tilpasninger til skattereformen. Dette er ikke 
videreført i 2018 fordi skatteinntektene fra utbyttene har engangskarakter.  
 
Skattereformen er gjennomført fullt ut i 2018. Endring i skattesats er derfor ingen 
motivasjonsfaktor for privatpersoner til å ta ut ekstraordinære utbytter i år. 2017 var det siste 
året man kunne ta ut utbytte til lavere skattesats enn for etterfølgende år. Mens 
husholdningene tok ut 56,3 mrd. kr i utbytte i 2016 er det indikasjoner på at utbytteuttaket var 
om lag 53 mrd. kr i 2017. Før skattereformen var utbyttene på om lag 40 mrd. kr. 
Rådmannen forventer derfor at kommunene også i år vil oppleve økte skatteinntekter i likhet 
med de to siste årene innbetalt som tilleggsforskudd, restskatt og som del av margin- og 
fordelingsoppgjør etter skatteavregningen i november.  
 
Inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett 2018 er referansenivået for inntektsnivået neste år. 
Dersom engangsinntekten fra ekstra utbytteuttak i 2017 var innarbeidet i revidert nasjonal-
budsjett 2018, ville signalene om realveksten i de frie inntektene fra anslag 2018 til 2019 blitt 
tilsvarende lavere. Dette hadde vært et tydelig signal til kommunesektoren og vil være i tråd 
med signalene om at handlingsrommet i økonomien framover forventes å bli klart mindre enn 
det som har vært tilfellet de siste tiårene. 
 
Skatteinngangen i januar-april er om lag 5,3 mill. kr høyere enn prognosen. 2 mill. kr av dette 
skriver seg fra tilleggsforskudd.  
 
Rådmannen anbefaler at skatteprognosen for 2018 ikke endres nå, men at man kommer 
tilbake til dette i forbindelse med 2. tertial når Regjeringen har lagt fram ny prognose for 
skatteinntektene i 2018 i statsbudsjettforslaget for 2019. 
 
Som følge av den reduserte landsprognosen for skatt reduseres Sandefjords 
inntektsutjevning med i alt 3,7 mill. kr i 2018. I tillegg foretas det justeringer bl.a. som følge av 
oppdaterte innbyggertall slik at netto mindreinntekt på rammetilskuddet utgjør ca. 5,1 mill. kr i 
2018 med om lag tilsvarende videreføringseffekt. 
 
Kommunalområdenes avvik og nye forslag 
Kommunalområdenes avvik og nye forslag viser i 2018 en merutgift på ca. 22,3 mill. kr, og 
kan i hovedtrekk oppsummeres slik: 
 

 Sentrale stabs- og støttefunksjoner viser en netto merutgift på ca. 11,7 mill. kr. Dette 
skyldes i all hovedsak økte felles pensjonskostnader (11,1 mill. kr). Kommunen skyter 
inn ekstra egenkapital til Sandefjord kommunale pensjonskasse med 16,55 mill. kr 
utover budsjett. Dette har sammenheng med at kommunen henter ut pensjonskassens 
premiefond på 33,9 mill. kr i 2018, men dette får ikke resultatmessig effekt i 2018. På 
den andre siden har Statens pensjonskasse (SPK) varslet at premien i 2018 må økes fra 
8 % til 10,7 %. I juni i fjor varslet SPK en betydelig reduksjon i premien som rådmannen 
ba om få bekreftet riktigheten av og fikk det. Det viste seg i år at dette likevel var feil og 
SPK har beklaget det. Dette får heller ingen resultatmessig effekt i år, men begge disse 
avvikene amortiseres over de neste syv årene. 
 

 Oppvekst og kunnskap viser en merkostnad på 0,2 mill. kr. Dette har imidlertid motpost 
under rammetilskuddet hvor bevilgningen til dekning av gratis kjernetid for 3-5 åringer i 
barnehagen er økt pga. feil i beregningsgrunnlaget for det opprinnelige anslaget for 
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kostnaden. 
 

 Helse, sosial og omsorg viser en netto merutgift på ca. 2,1 mill. kr i 2018. Dette består 
av mange store avvik som delvis motvirker hverandre. De største avvikene er: 

· Økte kostnader innenfor NAV på totalt ca. 2 mill. kr. 
· Reduserte kostnader innenfor barnevern pga. vakanser og permisjoner mm. 
· Redusert netto kostnad innenfor bolig, aktivitet og avlastning på 13,7 mill. kr. Av dette 

skyldes 6,8 mill. kr inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester fra 2017. I tillegg 
viser nye beregninger av tilskuddet for 2018 en merinntekt på ca. 5 mill. kr, mens 
kostnaden til ressurskrevende tjenester øker med ca. 4,5 mill. kr. Kostnaden knyttet til 
enslige mindreårige flyktninger reduseres med 4 mill. kr, og kjøp av en plass fra privat 
aktør er avviklet, netto 2,3 mill. kr. 

· Bo- og behandlingssenter viser en merutgift på ca. 7,5 mill. kr. Dette skyldes i 
hovedsak økt kostnad til nattevakt ved Andebu sykehjem, økt bemanning pga. 
økende pleietyngde samt noe ombyggingskostnader. 

· Senter og hjemmetjeneste viser en merutgift på 5,9 mill. kr som bl.a. skyldes både 
flere brukere og mer tidkrevende oppdrag. 
 

 Kultur, friluftsliv by- og stedsutvikling har ikke rapportert noen avvik utover det som følger 
av saker vedtatt av formannskapet tidligere i år.  
 

 Miljø- og plansaker viser en netto merutgift på ca. 4,7 mill. kr.  Dette skyldes i all 
hovedsak merkostnad knyttet til vintervedlikeholdet av veiene i år. I merkostnaden er det 
hensyntatt redusert asfaltering sommeren 2018. 
 

 Næringsutvikling og eiendomsforvaltning viser en merutgift på ca. 3,6 mill. kr. Dette 
skyldes i all hovedsak anslaget på kommunens energiutgifter, samt kostnader knyttet til 
utskifting av sykesignalanlegg ved Andebu sykehjem og kostnader til forberedelse av 
anskaffelse av nye omsorgsboliger. 
 

 Tilleggsbevilgningene foreslås økt med 120.000 kr. Dette skyldes at rådmannen foreslår 
å tilføre formannskapets tilleggsbevilgningskonto ytterligere 500.000 kr, samt at midler 
avsatt til personvernombud frigjøres da denne oppgaven løses innenfor budsjettrammen 
til sentrale stabs- og støttefunksjoner. 

 
Finansposter og avsetninger 
Finansposter og avsetninger foreslås justert med totalt 6,6 mill. kr i netto merinntekt. Dette 
skyldes hovedsakelig økt anslag på avkastning på kommunens likviditet, både som følge av 
høyere likviditet enn forutsatt samt noe høyere renter. I tillegg har kommunen oppnådd noe 
lavere rente på lån enn forutsatt, og det er mottatt renter på ansvarlig lån til Sandefjord 
lufthavn som skulle vært inntektsført i 2017. 
 
Avkastningen på kraftfondet er budsjettert med 23 mill. kr. Avkastningen per utløpet av april 
er på 7,6 mill. kr. Det er avkastningen per utløpet av året som skal inntektsføres. Variasjonen 
innenfor hvert tertial er stor, og rådmannen anbefaler at budsjettet ikke justeres nå. 

 
Investeringer 
Investeringer viser en netto mindreutgift på 25,5 mill. kr. I dette ligger en reduksjon på 14,8 
mill. kr kr som kun er en teknisk flytting av midler til driftsbudsjettet, slik at mindrekostnaden 
på investeringer er 10,8 mill. kr. I dette ligger imidlertid en tidsforskyvning knyttet til nytt 
sykehjem på Haukerød på 16 mill. kr som må budsjetteres opp i etterfølgende år i 
økonomiplanen. Det reelle avviket blir dermed en netto merkostnad/mindreinntekt på ca. 5 
mill. kr som i all hovedsak skyldes nye anslag på salgsverdi på eiendommer kommunen 
kjøpte i forbindelse med ny trase for Ringveien (Gokstad). 
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Videreføringseffekter 2019 - 2022 
Totalt sett viser tertialsaken et økt bevilgningsbehov i 2019 på 5,3 mill. kr som øker til 12,9 
mill. kr i 2022. Dette består av mange større og mindre avvik, under listes de største 
avvikene opp: 
 
· Redusert rammetilskudd på 5 mill. kr per år, hovedsakelig pga. redusert skatteanslag for 

landet i RNB. 
· Felles pensjonskostnader viser en mindreutgift i 2019 på 5,2 mill. kr som endres til en 

merutgift i 2022 på 2,4 mill. kr. 
· Innenfor HSO øker utgiftene med ca. 2,9 mill. kr per år. Dette skyldes i all hovedsak 

ressurskrevende tjenester. 
 
For detaljerte forklaringer til avvik vises det til vedlegg 1. 
 
Rådmannens vurdering: 
Avviket i denne tertialsaken innebærer at årets drift, hvis vi ser bort ifra flyttinger mellom drift 
og investering, bidrar med 21,9 mill. kr mindre til finansiering av årets investeringer enn 
tidligere forutsatt. Investeringene reduseres med netto 10,8 mill. kr. Totalt medfører dette 
forslag om å øke bruk av disposisjonsfondet med 11,1 mill. kr. Samtidig foretas det salg og 
flyttinger under «diverse kapitalformål» som øker fondsavsetningen med ca. 2,4 mill. kr. Det 
er imidlertid viktig å ha med seg at det i dette er forutsatt å redusere bevilgningene til nytt 
sykehjem på Haukerød med netto 16 mill. kr i 2018 som må budsjetteres opp i kommende 
økonomiplan.  
 
Avkastningen på kraftfondet per utløpet av april er på ca. 7,6 mill. kr, mens det er budsjettert 
med 23 mill. kr. Endringer i avkastningen snur fort, og det er avkastningen som avleses per 
utløpet av 2018 som endelig skal inntektsføres i kommuneregnskapet. Rådmannen anbefaler 
derfor ikke å justere budsjettet nå. 
 
Videreføringseffekten av tertialsaken gir økte utgifter på mellom 5,3 og 12,9 mill. kr i 
perioden. Dette er beløp som rådmannen har innarbeidet i sak om forslag til rammer for 
budsjett  2019 og økonomiplan 2019 – 2022 som behandles parallelt med tertialsaken. Dette 
bidrar til å øke utfordringene som lå i forrige vedtatte økonomiplan.  
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at prognosen på avvikene under flere av kommunal-
områdene er høyere enn forslag til budsjettjusteringer tilsier, slik at det selv etter justeringene 
som foretas i denne saken, ligger utfordringer knyttet til å overholde rammen for i år, og 
etterfølgende år. Rådmannen har bl.a. ikke foreslått å videreføre merkostnader knyttet til 
veivedlikeholdet i år. 
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1 BAKGRUNN 

Med dette legger rådmannen frem sak om regnskapet etter utløpet av 1. tertial, det vil si etter 

30. april. I saksutredningen blir det gitt en kort gjennomgang av hovedkomponentene i saken 

både for inneværende år og videreføringseffektene. I dette vedlegget blir det gitt en mer fyldig 

gjennomgang av avvikene, både i driftsbudsjettet og kapitalbudsjettet (investeringer, tomtefelt, 

havnekassen og diverse kapitalformål) 

 

I dokumentets talloppstillinger angis, der ikke annet er kommentert, forslag om økte bevilg-

ninger (merutgift/mindreinntekt) med positive fortegn og reduserte bevilgninger (mindre-

utgift/merinntekt) med negative fortegn. Budsjettdokumentet og tertialsaken har dermed lik 

bruk av fortegn.  

2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL 

Rådmannen har foretatt en vurdering av driftsregnskapet etter utløpet av april. I tillegg er også 

investeringsbudsjettet undergitt en foreløpig vurdering.  
 

Nedenfor vises en oversikt over de ulike elementene i tertialsaken. I denne oversikten vil 

avviket i kommunalområdene bli delt i fire deler; avvik og nye forslag, konsekvenser av 

politiske vedtak, tekniske endringer og overføring mellom drift og investering.  
 

- Avvik og nye forslag er merforbruk/mindreforbruk som avdekkes ved denne regnskaps-

gjennomgangen, inkludert forslag om tiltak og nye bevilgninger. 

- Konsekvenser av politiske vedtak gjelder saker som har vært til politisk behandling hvor 

tiltakene skal iverksettes inneværende år. I saksfremstillingene har tiltakene ikke vært 

finansiert eller så har finansieringen vært utsatt til regnskapsgjennomgangen. 

- Tekniske endringer inneholder bl.a. ansvarsoverføringer mellom kommunalområdene, 

endrede kostnadssteder og konsekvenser av lønnsoppgjør og andre lønnsjusteringer med 

motpost under avsatte midler til dette m.m. Tekniske endringer består av endringer som ikke 

har noen resultateffekt for kommunen. Den eneste årsaken til at disse endringene blir tatt 

med i tertialsaken er at endringene kan ha netto resultateffekt for det enkelte 

kommunalområdet, og slike endringer i budsjettet kan bare bystyret foreta. 

- Overføring mellom drift og investering inneholder «tekniske endringer» mellom drift og 

investering. På budsjetteringstidspunktet kan det være vanskelig å vite om utgiftene blir å 

betrakte som investeringsutgifter eller driftsutgifter. Det kan derfor være nødvendig 

gjennom året å foreta omdisponeringer. 
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I tillegg påvirkes fondsbruken som følge av to forhold: 

 F.sak 26/18 vedr. Langeby Camping. I den saken er det forutsatt at ny driver kjøper 

driftsmidler for i alt 375.000 kr. Dette salget må foretas i kapitalbudsjettet, og er her 

forutsatt avsatt til kapitalfondet. 

 Ubrukte fondsmidler til brannoppgradering av Andebu kirke, etter at alle tiltak er 

gjennomført, 1.993.000 kr, overføres til kapitalfondet. 

 

Under følger en samletabell som viser en mer detaljert oversikt over «Avvik og nye forslag» 

innenfor kommunalområdene (tabellen er med liten skrift, men innholdet er også å finne under 

hvert enkelt kommunalområde):  

ENDRINGER ETTER 1. TERTIAL 2018 MED VIDEREFØRINGSEFFEKTER

Beløp i 1000 kr (2019-22 i 2019-kr) 2018 2019 2020 2021 2022

Skatteinntekter -               -               -               -               -               

Rammetilskudd 5 100       5 000       5 000       5 000       5 000       

 Andre generelle statstilskudd -280         -               -               -               -               

Frie inntekter 4 820       5 000       5 000       5 000       5 000       

Netto renteinntekter -6 057      -               -               -               -               

Utbytte -               -               -               -               -               

Netto lånerenter -538         -               -               -               -               

Netto avdrag 22            -               -               -               -               

Netto finansposter -6 573      -               -               -               -               

Netto avsetninger -               -               -               -               -               

Kommunalområdene:

Avvik og nye forslag* 22 322     -898         1 676       4 205       6 686       

Konsekvenser av politiske vedtak 1 325       1 200       1 200       1 200       1 200       

Overføring mellom drift og investering 14 765     -               -               -               -               

Tekniske endringer -               -               -               -               -               

Sum avvik på kommunalområdene 38 412     302          2 876       5 405       7 886       

NETTO AVVIK, drift (skjema 1A) 36 659     5 302       7 876       10 405     12 886     

Netto investeringsprosjekter -10 760    

Overføring mellom drift og investering -14 765    

NETTO AVVIK, inv.prosjekter -25 525    -               -               -               -               

NETTO AVVIK 11 134     5 302       7 876       10 405     12 886     

Beløp i 1000 kr (2019-22 i 2019-kr) 2018 2019 2020 2021 2022

* Avvik og nye forslag

Sentrale stabs-og støttefunksjoner 11 652     -3 828      -1 254      1 275       3 756       

Oppvekst og kunnskap 200          400          400          400          400          

Helse, sosial og omsorg 2 110       2 930       2 930       2 930       2 930       

Kultur, friluftsliv by- og stedsutvikling -               -               -               -               -               

Miljø- og plansaker 4 660       -               -               -               -               

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 3 580       -               -               -               -               

Tilleggsbevilgninger 120          -400         -400         -400         -400         

Totalt avvik 22 322     -898         1 676       4 205       6 686       
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Avvik og nye forslag - hovedpunkter 2018 2019 2020 2021 2022

Sentrale stabs- og støttefunksjoner

Kommuneadvokat -350      -              -              -              -             

Ledige midler kommuneplanlegger -112      -112        -112        -112        -112       

Økning i porto dokumentsenteret 100       100          100          100          100        

Oppgradering Websak dok.senter 90         -              -              -              -             

Tilskudd Midtåsen 93         -              -              -              -             

Kontanthåndtering -            500          500          500          500        

Økte kontingenter KS/FoU/OU -            336          336          336          336        

Lisensøkning 200       300          300          300          300        

Linjeleie økning 250       250          250          250          250        

Kursmidler 300       -              -              -              -             

Pensjon (felles) 11 081  -5 202     -2 628     -99          2 382     

Oppvekst og kunnskap

Antall barn priv. bhg. 736       761          761          761          761        

Renovasjon kommunale barnehager 80         84            84            84            84          

Feil sykepengerefusjon fra 2017 268       -              -              -              -             

Diverse tiltak -1 084   -845        -845        -845        -845       

Redusert inntekt gratis kjernetid i bhg 200       400          400          400          400        

Helse, sosial og omsorg

Overføring til boligstiftelsen for 2017 ble høyere enn periodisert 1 290    -              -              -              -             

Omsorgslønn har økt mer enn budsjettert 350       -              -              -              -             

Endret garantiordning boligstiftelsen -430      -              -              -              -             

Besparelser lønn; fravær, ledige vakanser, permisjoner barnevern -1 400   -              -              -              -             

Avtale om kjøp av tjenesten helsestasjon for ungdom fra Tønsberg er avviklet -110      -110        -110        -110        -110       

Vakanse i Miljørettet helsevern -100      -              -              -              -             

Reduserte utgifter til kjøp av tjenester Miljørettet helsevern -150      -              -              -              -             

Midler til forebyggende tiltak barn og unge -1 000   -1 080     -1 080     -1 080     -1 080    

Kvalifiseringsprogram: Lavere antall deltagere og redusert kjøp av tiltaksplasser -1 220   -540        -540        -540        -540       

Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp 2 600    -              -              -              -             

Bemanningen knyttet til aktivitetsplikten økes 540       540          540          540          540        

Nye brukere og brukere med endret bemanningsbehov i boligdriften 4 450    4 650       4 650       4 650       4 650     

Refusjon/tilskudd for ressurskrevende brukere: Høyere enn budsjettert -6 650   -7 650     -7 650     -7 650     -7 650    

Kjøp av plass fra privat aktør er avviklet -2 300   -2 300     -2 300     -2 300     -2 300    

Enslige mindreårige flyktninger: Kostnadene er lavere enn budsjettert -4 000   -440        -440        -440        -440       

Tilskudd for ressurskrevende brukere for 2017 er høyere enn periodisert -6 800   -              -              -              -             

Tilskudd ressurkrevende tjenester - pga. red.pensjon 1 600    1 600       1 600       1 600       1 600     

Abonnement, lisenser og serviceavtaler ulike systemer 550       550          550          550          550        

Årlig utgift for drift og support nødnett 950       950          950          950          950        

0,8 årsverk kreftsykepleier - mangler dekning i budsjett 490       490          490          490          490        

Nattevakt Andebu sykehjem; behov for ekstra vakt hver natt 1 680    -              -              -              -             

Kjøp av ekstra plasser Mosserød sykehjem 800       -              -              -              -             

Økt pleietyngde samt sykefravær ved Nygård og Kamfjord 2 500    -              -              -              -             

Økt pleietyngde samt sykefravær i bofellesskap for personer med demenssykdom 500       -              -              -              -             

Ombygging av bofellesskap,  arbeidstøy/garderobeløsning 700       -              -              -              -             

Kantinedrift og cateringvirksomhet, Soletunet bo- og behandlingssenter 570       570          570          570          570        

Ressurskrevende bruker: Bemanning er høyere enn budsjettert 800       800          800          800          800        

Flere brukere og mer tidkrevende oppdrag hjemmetjenesten- behov for 2,5 nye årsverk 1 800    1 800       1 800       1 800       1 800     

Harmonisering av middagspriser sentrene samt redusert cateringvirksomhet 500       500          500          500          500        

Nye enkeltbrukere, samt flere brukere med økt ressursbruk 3 600    2 600       2 600       2 600       2 600     

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

Miljø- og plansaker

Innsparingstiltak (finansiert i 2018) 1 500    -              -              -              -             

Avvirking av skog -100      -              -              -              -             

Selvkostområdene 160       -              -              -              -             

Omdisponering av lønnsmidler -750      

Vintervedlikehold 4 600    -              -              -              -             

Vakant stilling forebyggende (brann og redning) -750      -              -              -              -             

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning

Andebu sykehjem - sykesignalanlegg 350       -              -              -              -             

Lokalisering av virksomheter 230       -              -              -              -             

Drift av bygninger 2 500    -              -              -              -             

Anskaffelse av omsorgsboliger 500       -              -              -              -             

Tilleggsbevilgninger

Formannskapets tilleggsbevilgningskonto 500      -              -              -              -             

Personvernombud - frigjøring av midler -380      -400        -400        -400        -400       

Sum avvik og nye forslag 22 322 -898       1 676     4 205     6 686    
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3 DRIFTSBUDSJETTET 

3.1 Fellesinntekter 

3.1.1.1 Skatt og rammetilskudd 

Netto endring av budsjettrammene 2018 2019 2020-22

Skatt 0 0 0

Rammetilskudd:

Kostnad inntektsgarantiordningen 200 000 200 000 200 000

Oppdaterte innbyggertall 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Korrigering etter saldert statsbudsjett 100 000 100 000 100 000

RNB redusert landsprognose skatt 3 700 000 3 800 000 3 800 000

RNB Gratis kjernetid barnehager -200 000 -400 000 -400 000

Sum fellesinntekter 5 100 000 5 000 000 5 000 000  
 

Skatt 

Skatteinntektene i januar-april i landet og Sandefjord økte med hhv. 4,6 % og 3,7 % fra januar-

april 2017. Lavere vekst i skatteinngangen i Sandefjord skyldes bl.a. at skattetrekk for 6. termin 

2016 som ble innbetalt i januar 2017 fra innbyggerne på Vear, tilfalt Sandefjord fordi 

innbyggerne var skattepliktige til Stokke/Sandefjord i inntektsåret 2016. Sandefjords 

skatteinntekter utgjør 84,8 % av landsgjennomsnittet.  

 

Regjeringen har nedjustert skatteprognosen for kommunene med 343 mill. kr i revidert 

nasjonalbudsjett 2018 fordi lønnsveksten forventes å bli lavere enn man la til grunn i 

statsbudsjettet.  Skatteprognosen for landet etter stortingsbehandlingen av statsbudsjettet ligger 

1,8 % over skatteinngangen i 2017. Tilsvarende ligger Sandefjords skatteprognose også 1,3 % 

over inngangen i fjor. Landsprognosen ligger etter nedjusteringen 1,1 % over fjorårets skatte-

inngang. Regjeringen viser til høy skatteinngang de siste to årene som følge av store utbytte-

uttak i aksjeselskaper pga. tilpasninger til skattereformen. Dette er ikke videreført i 2018 fordi 

skatteinntektene fra utbyttene har engangskarakter.  

 

Skattereformen er gjennomført fullt ut i 2018. Endring i skattesats er derfor ingen motivasjons-

faktor for privatpersoner til å ta ut ekstraordinære utbytter i år. 2017 var det siste året man kunne 

ta ut utbytte til lavere skattesats enn for etterfølgende år. Mens husholdningene tok ut 56,3 mrd. 

kr i utbytte i 2016 er det indikasjoner på at utbytteuttaket var om lag 53 mrd. kr i 2017. Før 

skattereformen var utbyttene på om lag 40 mrd. kr. Rådmannen forventer derfor at kommunene 

også i år vil oppleve økte skatteinntekter i likhet med de to siste årene innbetalt som tilleggs-

forskudd, restskatt og som del av margin- og fordelingsoppgjør etter skatteavregningen i 

november.  

 

Inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett 2018 er referansenivået for inntektsnivået neste år. 

Dersom engangsinntekten fra ekstra utbytteuttak i 2017 var innarbeidet i revidert nasjonal-

budsjett 2018, ville signalene om realveksten i de frie inntektene fra anslag 2018 til 2019 blitt 

tilsvarende lavere. Dette hadde vært et tydelig signal til kommunesektoren og vil være i tråd 

med signalene om at handlingsrommet i økonomien framover forventes å bli klart mindre enn 

det som har vært tilfellet de siste tiårene. 
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Skatteinngangen i januar-april er om lag 5,3 mill. kr høyere enn prognosen. 2 mill. kr av dette 

skriver seg fra tilleggsforskudd.  

 

Rådmannen anbefaler at skatteprognosen for 2018 ikke endres nå, men at man kommer tilbake 

til dette i forbindelse med 2. tertial når Regjeringen har lagt fram ny prognose for skatte-

inntektene i 2018 i statsbudsjettforslaget for 2019. 

 

Rammetilskudd 

Rammetilskuddet reduseres med totalt 5,1 mill. kr i 2018 og deretter 5 mill. kr per år. Dette 

skyldes flere forhold: 

 Endret kostnad for inntektsutjevningsgarantien fra 1,28 % til 1,29 % gir en 

mindreinntekt på 0,2 mill. kr. 

 Justert innbyggertall (fra 01.07.17 til 01.01.18) gir en mindreinntekt på 1,3 mill. kr per 

år. 

 Korrigering etter saldert statsbudsjett (INGAR og overgangsordning for sammenslåing 

av kommuner) gir en mindreinntekt på 0,1 mill. kr. 

 Redusert landsprognose for skatt i revidert nasjonalbudsjett (RNB), totalt 343 mill. kr 

for landet gir redusert inntektsutjevning for Sandefjord med i alt 3,7 mill. kr i 2018 og 

deretter 3,8 mill. kr per år. 

 Regjeringen har endret anslag på kostnad for gratis kjernetid i barnehagene for 3-5-

åringer i RNB. Dette gir en merinntekt i 2018 på 0,2 mill. kr og deretter 0,4 mill. kr. 

Kommunalområdet for oppvekst og kunnskap er gitt tilsvarende påslag på antatt 

mindreinntekt. 

3.1.1.2 Andre generelle statstilskudd 

Kommunen mottar rentekompensasjon knyttet til skolebygg, kirkebygg, omsorgsboliger og 

sykehjemsprosjekter. Totalt budsjetterte inntekter er i 2018 på 11,5 mill. kr. Som følge av en 

noe høyere rente enn forutsatt viser prognosen en merinntekt på 280.000 kr i 2018. 

Konsekvenser av en ev. justering av forventet rente fra 2019 innarbeides i rammesaken for 

økonomiplanen for 2019-2022. 

3.2 Finansposter og avsetninger 

Netto endring av budsjettrammene 2018

Avkastning kommunens likviditet -5 488 000

Avkastning kraftfondet 0

Andre renteinntekter -569 000

Renter egne lån -874 000

Renter formidlingslån 336 000

Avdrag egne lån 22 000

Netto avsetninger 0

Sum -6 573 000  

3.2.1.1 Avkastning på kraftfondet og langsiktige plasseringer av likviditet 

Prognosen på avkastning på kommunens likviditet viser en total inntekt på ca. 19 mill. kr, dette 

er ca. 5,5 mill. kr mer enn budsjettert. Merinntekten skyldes både en høyere likviditet enn 

tidligere forutsatt, samt at avkastningen som et snitt ligger an til å bli om lag 0,15 % -poeng 

høyere enn forutsatt. 
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Det er budsjettert med en avkastning på total 23 mill. kr i 2018. Per utløpet av april er 

avkastningen 7,6 mill. kr. 

 

Det vises for øvrig til vedlegg 3 «Orientering om kommunens finansforvaltning i januar-april 

2018. 

3.2.1.2 Andre renteinntekter 

Det ansvarlige lånet til Sandefjord lufthavn på 34.608.000 kr ble utbetalt 31. mai 2017. Rentene 

for 2017, ca. 569.000 kr, blir etter avtalen overført etter at selskapets regnskap er avlagt. Dette 

skjer i slutten av april. Beløpet som ble overført i år burde vært periodisert i regnskapet for 

2017, men kommer nå som en merinntekt i 2018. 

3.2.1.3 Renter egne lån 

Som følge av noe lavere renter enn forutsatt viser prognosen en mindreutgift på i alt 874.000 

kr i 2018. 

3.2.1.4 Renter formidlingslån 

Renter på formidlingslån viser en mindreinntekt på 336.000 kr. Dette skyldes at ikke utlånte 

midler, og innfridde midler fra våre låntakere, er større enn tidligere forutsatt. Som et snitt har 

det tidligere vært forutsatt om lag 15 mill. kr som et gjennomsnitt for året, mens det nå ser ut 

til å være om lag 35 mill. kr. Motposten til dette er at dette inngår i kommunens likviditet som 

forrentes. 

3.2.1.5 Avdrag på egne lån 

Det er behov for å justere budsjettet på avdrag med 22.000 kr som skyldes to mindre husbanklån 

som skulle vært helt innfridd i fjor, men som står med en liten rest i år. 

3.2.1.6 Netto avsetninger 

Det ble i 2015 bevilget 1,8 mill. kr fra levekårsfondet, fordelt over tre år, til opplevelseskort 

som fordeles av NAV. Kortene er fordelt til brukerne, men har hittil blitt brukt mindre enn 

forutsatt. Fra 2017 er antall kort i ordningen utvidet, og fra 2018 har KFBS-området fått 

budsjettmidler til å dekke hele ordningen, og det foreslås også i denne saken å redusere 

bevilgningen. Av den avsatte bevilgningen for perioden 2015-2017 har det blitt brukt ca. 

110.000 kr. Det innebærer at det nå står til rest 1.690.000 kr som ikke vil komme til anvendelse 

til formålet. Levekårsfondet, som opprinnelig var på 5 mill. kr, ble vedtatt benyttet til 

prosjektene Music Factory (500.000 kr), Lærlinger HSO (1,3 mill. kr), God Start (1,4 mill. kr) 

og opplevelseskort (1,8 mill. kr). Music Factory er avsluttet i 2017. Lærlinger HSO fortsetter 

med samme nivå, og søkes dekket innenfor den aktuelle avdelings økonomiske rammer. Det 

gjenstod ca. 474.000 kr fra 2017 til God Start som er planlagt brukt på tiltaket i 2018. 

 

I 2017 ble det i tillegg satt av nye 4,4 mill. kr. Med tillegg av ubrukte midler til opplevelseskort 

utgjør total disponibel saldo nå ca. 6.090.000 kr.  

 

3.3 Sentrale stabs- og støttefunksjoner 

Regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial viser følgende avvik og forslag om endringer i 

rammen for 2018 med videreføringseffekter som angitt: 
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Netto endring av 

budsjettrammene 2018 2019 2020 2021 2022

Avvik og nye forslag 11 652 000 -3 828 000 -1 254 000 1 275 000 3 756 000

Innarbeiding av pol. vedtak

Tekniske endringer -10 971 000 -11 417 000 -11 417 000 -11 417 000 -11 417 000

Overf. mellom drift og inv.

Sum 681 000 -15 245 000 -12 671 000 -10 142 000 -7 661 000  

3.3.1 Avvik og nye forslag 

Seksjon/tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Rådmann

Kommuneadvokat -350 000

Ass. rådmann

Ledige midler kommuneplanlegger -112 000 -112 000 -112 000 -112 000 -112 000

Økning i porto dokumentsenter 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Oppgradering Websak dok.senter 90 000

Tilskudd Midtåsen 2016 93 000

Økonomiseksjon

Kontanthåndtering 500 000 500 000 500 000 500 000

Organisasjon og HR

Økte kontigenter KS/FoU/OU 336 000 336 000 336 000 336 000

Digitalisering og nye løsninger

Lisensøkning 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Linjeleie økning 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Kursmidler 300 000

Pensjon (felles) 11 081 000 -5 202 000 -2 628 000 -99 000 2 382 000

Sum 11 652 000 -3 828 000 -1 254 000 1 275 000 3 756 000  

3.3.1.1 Rådmann 

Kommuneadvokaten har en ubesatt stilling som medfører besparelser på lønn på 350.000 kr i 

år.  

3.3.1.2 Ass. rådmann 

Grunnet endringer i ansattforhold er det på området for strategi og samfunn 112.000 kr i ledige 

lønnsmidler som frigis for 2018-2022. På dokumentsenteret er prisen på posttjenester fra 

leverandør og porto økt, og det foreslås lagt inn en økning på driftsbudsjettet med 100.000 kr 

fra og med 2018. Det foreslås også å legge inn 90.000 kr til en oppgradering av arkivsystemet 

Acos Web Sak i 2018.  

 

Midtåsen AS har kommet med en anmodning om å få utbetalt ca. 93.000 kr som gjelder 2016. 

Kommunen utbetalte i 2016 tilskudd etter et estimat som ble mottatt fra selskapet. Selskapet 

har imidlertid ikke fakturert etter endelig regnskap, og kommunens andel av dette utgjør om lag 

93.000 kr. Dette er innenfor den rammen som lå i budsjettet i 2016, men mindreforbruket for 

kommunen har da inngått som en del av det totale budsjettavviket for regnskap 2016. 

3.3.1.3 Økonomiseksjonen 

I regnskapsseksjonen ser man at bankgebyrer grunnet kontanthåndtering har blitt betydelig 

større etter kommunesammenslåingen. I 2018 dekkes dette av interne omdisponeringer. 
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Kostnaden for 2019-2022 er 500.000 kr. 

3.3.1.4 Organisasjon og HR 

Økning av KS- og FoU-kontingent (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 

og forsknings- og utviklingsarbeid), samt økte kostnader til OU-kontingent (opplysnings- og 

utviklingsarbeid) tas innenfor seksjonen i 2018. Det foreslås lagt inn 147.000 kr til KS/FoU 

kontingent og 189.000 kr til OU-kontingent i økonomiplanperioden 2019-2022. 

3.3.1.5 Digitalisering og nye løsninger 

Lisenskostnadene har gått opp betydelig de siste årene og det foreslås derfor lagt inn 200.000 

kr i 2018 med videreføringseffekt på 300.000 kr. Linjeleie har også økt mer enn forventet 

grunnet endring i leverandørens prismodell, kostnaden er på 250.000 kr fra og med 2018 og i 

hele økonomiplanperioden. Innenfor området skjer det store endringer og IKT-seksjonen ser 

behovet for å kurse medarbeiderne mer enn før i både normal drift men også i de systemene de 

ulike kommunalområdene benytter. Det foreslås lagt inn 300.000 kr på driftsbudsjettet i 2018. 

3.3.1.6 Pensjon (felles) 

Styret i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) vurderer årlig pensjonskassens egen-

kapitalsituasjon og behovet for eventuell tilførsel av egenkapital. Styret behandlet slik sak i 

mars og det vedtok å anmode om egenkapitaltilførsel på 25,75 mill. fra kommunen. Dette er 

16,55 mill. kr mer enn budsjettert. Anmodningen må sees i sammenheng med styrets 

disponering av pensjonskassens resultat fra 2017. I SkP-sak 19/18 "Egenkapitalvurdering 2018" 

står bl.a.: "Pensjonskassens daglige leder og styreleder hadde 27.02.2018 møte med sponsor, 

der resultatdisponeringen for 2017 ble diskutert. En naturlig disponering av realisert 

renteresultat (33,5 mill. kr) ville være at halvparten gikk til premiefondet og halvparten gikk til 

pensjonskassens fond for tilleggsavsetninger, for å styrke bufrene. Det var enighet i møtet om 

resultatdisponeringen, med tilslutning fra styret i styremøte dagen etter, at hele renteresultatet 

disponeres til premiefond og at økningen på 16,75 mill. kr innkalles som økt egenkapital i 

forbindelse med den årlige egenkapitalgjennomgangen." En slik tilførsel vil gi pensjonskassen 

en kapitaldekning som gjør den godt rustet både til regelverksendringer og eventuelle 

markedsuroligheter." 

 

Kommunens premiefond i pensjonskassen utgjør om lag 33,9 mill. kr. Ved å bruke hele beløpet 

i år, mot 14,4 mill. kr som forutsatt i budsjettet, vil innbetaling av premie fra kommunekassen 

reduseres tilsvarende. Regnskapsreglene knyttet til pensjon medfører at dette ikke får noen  

bevilgningsmessig effekt i år. I stedet reduseres kostnadene til fordelt premieavvik med om lag 

3 mill. kr de neste syv årene.  

 

Disponering av resultatet fra 2017 i Kommunal landspensjonskasse (KLP) medfører at 

Sandefjords bruk av premiefond øker med 4,4 mill. kr (fra 1,6 mill. kr til 6,0 mill. kr). Dette 

reduserer kostnadene til fordelt premieavvik med om lag 0,6 mill. kr de neste syv årene. 

 

Den årlige avregningen for innbetalt premie har gitt kommunen en tilleggsregning på om lag 

11 mill. kr knyttet til 2017. Utgiften fordeles som premieavvik over syv år fra 2019 med om lag 

1,8 mill. kr per år. 

 

Regnskapsført premieavvik i 2017 ble om lag 5,6 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette gir 

redusert fordelt premieavvik over syv år fra 2018 på om lag 0,8 mill. kr per år. 

 

Fra 2018 har Statens pensjonskasse (SPK) endret sin modell for beregning og fakturering av 
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pensjonspremie. I sitt informasjonsbrev fra juni i fjor gikk det fram at Sandefjord kommune 

kunne forvente en reduksjon i de årlige utgiftene til premie med om lag 11,5 mill. kr per år (om 

lag 20 %). Rådmannen ba om bekreftelse på at en slik stor reduksjon kunne være riktig og fikk 

det. En oppdatert premieberegning fra Statens pensjonskasse fra februar i år viser imidlertid at 

det likevel lå en feil i deres tidligere beregninger. Pensjonskassen har beklaget dette. På denne 

bakgrunn øker de budsjettert utgiftene til pensjonspremie med om lag 12,5 mill. kr per år. 

Merutgiftene fordeles som premieavvik over syv år fra 2019 med 1,8 mill. kr, økende til 6,7 

mill. kr i 2022.  

 

Oppdaterte anslag for årets pensjonskostnader (differansen mellom betalt premie og bokført 

premieavvik) fra aktuarene i SkP, KLP og SPK tilsier reduserte kostnader netto på 4,4 mill. kr 

i 2018. Reduksjonen faller til 2,1 mill. kr i 2022. 

 

For øvrig er det foreslått mindre justeringer knyttet til pensjon som netto reduserer kostnadene 

med om lag 0,2 mill. kr i 2018, og opp mot en økning på 0,4 mill. kr i 2022. 

3.3.2 Tekniske endringer 

Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Pensjon: Økt premie for lærere -12 522 000 -12 847 000 -12 847 000 -12 847 000 -12 847 000

Beplantning av veikryss -26 000 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000

Midler til bilpool -49 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Talsperson for barn og unge 897 000 906 000 906 000 906 000 906 000

Tilskudd Midtåsen 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Frigjøring midler bli kjent komite 0 0 0 0 0

Ombyggingskostnader SAS -371 000

Personalmeldinger 200 000

Flytting gamle arkiver til IKA 600 000

Rapport ny skolestruktur -300 000

Stilling ansettelsestopp 0 0 0 0 0

Sum -10 971 000 -11 417 000 -11 417 000 -11 417 000 -11 417 000  
 

Økte utgifter til pensjonspremie for lærerne (Statens pensjonskasse) gir økte utgifter til premie 

på 12,5 mill. kr på budsjettet til oppvekst og kunnskap. Regnskapsreglene knyttet til pensjon 

medfører at årets premieavvik reduseres tilsvarende. 

 

Kommunen har, etter avtale med Statens vegvesen, ansvar for beplantning av veikrysset ved 

Borgeskogen. 26.000 kr overføres til kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling fra sentrale stabs- 

og støttefunksjoner. 

 

IKT avdelinger har midler til drift av biler. Dette flyttes til miljø- og plansaker til «bilpoolen» 

med 49.000 kr i 2018 og 50.000 kr i 2019-2022. 

 

Midler til å dekke en stilling som talsperson for barn og unge innenfor sentrale stabs- og 

støttefunksjoner flyttes fra oppvekst og kunnskap med 437.000 kr i 2018 og med 456.000 kr i 

videreføringseffekt og med 460.000 kr fra rådmannens tilleggsbevilgninger i 2018 med 450.000 

kr i videreføringseffekt. 

 

Tilskudd til Midtåsen på 600.000 kr foreslås flyttet fra rådmannens tilleggsbevilgninger til 

sentrale stabs- og støttefunksjoner. 
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Av det opprinnelige engangstilskuddet til kommunesammenslåingen på 42 mill. kr ble det 

tildelt 1.550.000 til «bli kjent komiteen». Komiteen foreslår nå å frigjøre 326.000 kr til andre 

tiltak innenfor samme ansvar. Samtidig foreslås det at totalt 371.000 kr flyttes til 

næringsutvikling og eiendomsforvaltning for å dekke ombyggingskostnader i forbindelse med 

kommunesammenslåingen, se kommentarer under tilleggsbevilgninger og næringsutvikling og 

eiendomsforvaltning. 

 

Arbeid med tilpasning av personalmeldinger har kostet 200.000 kr og det foreslås dekket ved 

bruk av IT-midlene på rådmannens tilleggsbevilgninger som før 1. tertial står med 1 mill.kr. 

 

De 3 tidligere kommuners gamle arkiver må ivaretas etter lovpålagte bestemmelser, og må 

derfor avleveres til vår depotleverandør IKA Kongsberg. Kostnaden på 600.000 kr foreslås 

dekket ved bruk av gjenværende reformstøttemidler på 719.000 kr på rådmannens 

tilleggsbevilgninger. 

 

Det foreslås flyttet 300.000 kr fra sentrale stabs- og støttefunksjoner til oppvekst og kunnskap 

grunnet merarbeid for kommunalsjefen ved at han har påtatt seg oppgaven som assisterende 

rådmann. 

 

Midlene til ledig hel stilling på dokumentsenteret flyttes grunnet at søknad om å besette stilling 

har blitt avslått. Midlene tas ut av dokumentsenteret med 200.000 kr i 2018 og 547.000 kr i 

2019-2022. 

3.4 Oppvekst og kunnskap 

Regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial viser følgende avvik og forslag om endringer i 

rammen for 2018, med videreføringseffekter som angitt: 

 

Netto endring av 

budsjettrammene 2018 2019 2020 2021 2022

Avvik og nye forslag 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000

Innarbeiding av pol. vedtak

Tekniske endringer 12 785 000 12 391 000 12 391 000 12 391 000 12 391 000

Overf. mellom drift og inv.

Sum 12 985 000 12 791 000 12 791 000 12 791 000 12 791 000  

3.4.1 Avvik og nye forslag 

Seksjon/tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Administrasjonen

Skoleseksjonen

Barnehageseksjonen 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000

Totalt avvik 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000  
 

Øvrig avvik som presenteres i saken vil bli forsøkt dekket innenfor rammen, og vil heller bli 

tatt opp igjen til 2. tertial dersom det ikke kan løses. 

3.4.1.1 Administrasjonen 

Kommunalsjefen for oppvekst og kunnskap er i perioden januar til og med juli konstituert som 
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assisterende rådmann, i tillegg til å inneha kommunalsjefstillingen. For å dekke deler av dette 

overføres 300.000 kr under tekniske endringer.  

 

Det er igangsatt en analyse av skole- og barnehagestrukturen i Sandefjord kommune. Analysen 

utføres av en ekstern aktør, og beregnet utgift vil være i underkant av 900.000 kr. I 

formannskapets møte 4. april 2018 ble følgende vedtatt under eventuelt: «Kommunalområdet 

for oppvekst og kunnskap har vedtatt at det utarbeides en analyse for skole- og 

barnehagestruktur. Administrasjonen bes legge frem alternativ finansiering av denne analysen 

som fordeler kostnadene på flere berørte kommunalområder i forbindelse med tertialsaken.» 

Det er avsatt 170.000 kr til formålet innenfor kommunalområdet. Det foreslås å hente 400.000 

kr fra omstillingsmidlene til rådmannen, og 300.000 kr ved å bruke av kompensasjonen for 

konstituert assisterende rådmann som nevnt i forrige avsnitt. 

3.4.1.2 Skoleseksjonen 

Administrasjon skole 

Per 1. tertial er det ikke avdekket avvik av betydning innenfor skoleadministrasjonen. Det ble 

anskaffet nytt skoleadministrativt system på slutten av 2017, og det må tas høyde for noe mer 

opplæring i systemet. Det er beregnet at budsjettet avsatt til lisenser er lagt på riktig nivå. 

Budsjettmidler knyttet til kjøp av tjenester fra andre kommuner ble etter sammenslåingen 

liggende igjen på skoleadministrasjonen, og flyttes over til ansvaret undervisning utenfor egne 

skoler der utgiftene føres. 

 

Barne- og ungdomstrinnet 

Det er budsjettert med øremerkede midler til økt lærertetthet for 1. til 4. trinn på totalt 14,3 mill. 

kr i 2018. I budsjettavtalen mellom H, FrP, V og KrF i desember ble det vedtatt å innføre en 

norm for lærertetthet på skolenivå innenfor hele skoleløpet 1. til 10. trinn. Normen skal innføres 

fra høsten 2018, og justeringen av de samlede kostnadene blir lagt inn i regjeringens forslag til 

revidert nasjonalbudsjett for 2018. I februar ble det mottatt 8,3 mill. kr for våren, og i revidert 

nasjonalbudsjett ble det tildelt ytterligere 5,8 mill. kr. Totalt mangler det ca. 155.000 kr 

sammenlignet med det som er budsjettert. Dette vil bli forsøkt dekket innenfor rammen.  

 

Endret prognose for pensjonspremie viser at pensjonssatsen til Statens pensjonskasse (SPK) 

økes fra 8 % til 10,7 %, som inneværende år utgjør ca. 12,5 mill. kr og ca. 12,8 mill. kr i 

påfølgende år. Tilførselen behandles som en teknisk endring og er nærmere omtalt under 

sentrale stabs- og støttefunksjoner.  

 

Undervisning utenfor egne skoler 

Det er for tidlig å anslå avvik fra budsjett fordi budsjettet bygger på en videreføring av 

tildelinger for skoleåret 2017/2018. En ny gjennomgang i forbindelse med nytt skoleår vil bli 

foretatt til 2. tertial. Da har vi også oversikt over hva som er mottatt av refusjonskrav første 

halvår. 

 

Kulturskolen 

Per 1. tertial er det ikke avdekket avvik av betydning ved kulturskolen. 

 

Voksenopplæringen 

Per 1. tertial er det ikke avdekket avvik av betydning ved voksenopplæringen. 

 

Fønix integrering 

IMDI er sterkt forsinket med utbetalinger av det statlige tilskuddet til opplæring i norsk og 
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samfunnskunnskap, som følge av «pågående arbeid med å justere utbetalingsløsningen». 

Forsinkelsen betyr tilsvarende utsettelse på kontroll/oppfølging foruten likviditetsmessige 

konsekvenser. 

3.4.1.3 Barnehageseksjonen  

Seksjon/tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Gratis kjernetid kommunale barnehager 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Gratis kjernetid private barnehager 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Totalt avvik 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000  
 

I saldert budsjett 2018 vedtok Stortinget en bevilgning på 24,8 mill. kroner til å heve 

beløpsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for 3-5-åringer til 533.500 kroner med virkning 

fra 1. august 2018. Midlene ble bevilget på innbyggertilskuddet til kommunene. I etterkant av 

budsjettbehandlingen er det oppdaget at feil gjennomsnittsinntekt for husholdningene ble lagt 

til grunn, og midler tilsvarende det som mottas i økt rammetilskudd fordeles likt mellom de 

private og de kommunale barnehagene. For 2018 tilsvarer dette 200.000 kr, med en 

videreføringseffekt på 400.000 kr. 

 

Kommunale barnehager 

I 2017 ble det feilaktig inntektsført sykepengerefusjoner på til sammen 268.000 kr ved to av 

barnehagene. Refusjonen er trukket tilbake i 2018. Dette var en av grunnene til besparelsen i 

de kommunale barnehagene i 2017, og for de to barnehagene det gjelder vil ekstrautgiften i år 

bli vanskelig å dekke inn. Frem mot 2. tertial vil det bli tatt en ny gjennomgang med mål om å 

kunne dekke dette innenfor området. 

 

De fleste barnehagene i gamle Sandefjord gikk i fjor over fra kommunal til privat 

renovasjonsordning. Budsjettoverføringene som ble gjort dekker ikke utgiftene til den nye 

ordningen. Det økte behovet er på ca. 80.000 kr fra 2018, og forsøkes dekket innenfor området. 

 

Flere av assistentene i de kommunale barnehagene fra gamle Stokke kommune ble før 

kommunesammenslåingen oppfordret til å ta fagbrev. I Stokke var rutinen at budsjettmidler til 

økt lønn ble overført i etterkant i forbindelse med tertialsakene. Vi kommer tilbake til antallet 

som er ferdig med utdanning, og som deltar i utdanning til 2. tertial. 

 

Utgifter til moderasjonsordningene i barnehagene (søsken, betalingsevne og gratis kjernetid) 

budsjetteres både under områdene for kommunale- og private barnehager. Behovet svinger litt 

fra år til år, og det vil foretas en intern justering av budsjettet for å tilpasse behovet.  

 

Barnehagemyndigheten 

Budsjettet forutsetter fulle barnehager innenfor de rammene som er satt på bemanning og areal. 

Med konkurranse om plassene, er det en utfordring å få på plass riktige barnegrupper som 

harmoniserer med rammene over tid. Barnegruppene i de kommunale barnehagene har stor 

betydning for tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene på grunn av beregningen av 

kostnad per oppholdstime.  

 

Utgifter knyttet til barn med spesielle behov ligger høyere enn budsjettert ved utgangen av 1. 

tertial. Det er den sakkyndige vurderingen og vedtaket knyttet til det enkelte barn som 

hovedsakelig styrer tildelingen. Det er igangsatt tiltak for å bremse utviklingen frem mot 

høstens tildeling. Dersom det etter avregningen i juni likevel viser seg at det ikke finnes 

muligheter til å hente inn merforbruket, vil vi komme tilbake til dette ved rapporteringen etter 
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2. tertial. 

 

Private barnehager 

I gjeldende budsjett er antall små og store barn i private barnehager for henholdsvis tidligere 

Andebu, Stokke og Sandefjord lagt til grunn. I en overgangsperiode skal tilskuddsberegningene 

for de respektive kommunene ta utgangspunkt i regnskapene to år før tilskuddsåret. Det betyr 

at det i år er siste gang det vil være ulike satser per plass for små og store barn. 

 

Ved årsmeldingsrapportering per 15.12.2017 viser det seg at antall barn er noe endret fra de 

forutsetningene som ble lagt til grunn i budsjettarbeidet. Endringene i barnegruppene med 

tilhørende satser gir et høyere kommunalt driftstilskudd med 736.000 kr, som blir forsøkt 

dekket innenfor rammen.  

 

Det kommunale tilskuddet til private barnehager budsjetteres i henhold til vedtak om tilskuddet 

for 2018 med tillegg av midler til opprettelse av en ny avdeling fra høsten. På bakgrunn av 

regnskapstallene for 2017 beregnes tilskuddssatser for 2019-tilskuddet, men disse er ennå ikke 

klare.  

 

Som nevnt under kommunale barnehager foretas det en internfordeling av budsjettet til 

moderasjon mellom områdene for private- og kommunale barnehager. 

3.4.2 Tekniske endringer 

Seksjon/tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Assisterende rådmann delvis 

dekket 300 000

Endret pensjonssats fra 8 til 

10,7 % SPK 12 522 000 12 847 000 12 847 000 12 847 000 12 847 000

Ovf. 1/2 still til strategi og 

samfunn -437 000 -456 000 -456 000 -456 000 -456 000

Ovf. fra omstillingsmidl. til 

strukturanalyse 400 000

Totalt avvik 12 785 000 12 391 000 12 391 000 12 391 000 12 391 000  
 

Det avgis lønnsmidler for å dekke en halv stilling som er overført til strategi og samfunn på 

varig basis. 

 

Det overføres 300.000 kr for å dekke deler av kommunalsjefens engasjement som assisterende 

rådmann i perioden.  

 

Til å delfinansiere analysen av skole- og barnehagestrukturen i Sandefjord kommune overføres 

det 400.000 kr fra rådmannens omstillingsmidler. 

 

Endret pensjonssats for Statens pensjonskasse fra 8,0 % til 10,7 % er innarbeidet. Forholdet er 

nærmere omtalt under sentrale stabs- og støttefunksjoner.  

3.5 Helse, sosial og omsorg 

Regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial viser følgende avvik og forslag til endringer i rammen 

for 2018 med videreføringseffekter som angitt: 
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Netto endring av 

budsjettrammene 2018 2019 2020 2021 2022

Innarbeiding av pol. vedtak

Avvik og nye forslag 2 110 000 2 930 000 2 930 000 2 930 000 2 930 000

Overf mellom drift og inv

Tekniske endringer

Sum 2 110 000 2 930 000 2 930 000 2 930 000 2 930 000  

3.5.1 Avvik og nye forslag 

Seksjon/tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Administrasjon og stab HSO 210 000 -1 080 000 -1 080 000 -1 080 000 -1 080 000

Seksjon barnevertjenesten -1 400 000

Seksjon familie og helse -360 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000

NAV 1 920 000 0 0 0 0

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning -13 700 000 -4 140 000 -4 140 000 -4 140 000 -4 140 000

Seksjon Sandefjord medisinske senter 1 990 000 1 990 000 1 990 000 1 990 000 1 990 000

Seksjon bo- og behandlingssenter 7 550 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000

Seksjon senter og hjemmetjeneste 5 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000

Totalt avvik 2 110 000 2 930 000 2 930 000 2 930 000 2 930 000  
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Seksjon/tiltak 2018 2019 2020-22

Administrasjon og stab HSO

Overføring til boligstiftelsen for 2017 ble høyere enn periodisert 1 290 000

Omsorgslønn har økt mer enn budsjettert 350 000

Midler til forebyggende tiltak barn og unge omdisponeres -1 000 000 -1 080 000 -1 080 000
Endret garantiordning boligstiftelsen -430 000
Seksjon barnevern

Besparelser lønn; fravær, ledige vakanser, permisjoner -1 400 000

Seksjon familie og helse

Avtale om kjøp av tjenesten helsestasjon for ungdom fra Tønsberg er 

avviklet
-110 000 -110 000 -110 000

Vakanse i Miljørettet helsevern -100 000

Kjøp av tjenester Miljørettet helsevern; lavere kostnader enn 

budsjettert
-150 000

NAV

Kvalifiseringsprogram: Lavere antall deltagere og redusert kjøp av 

tiltaksplasser
-1 220 000 -540 000 -540 000

Økonomisk sosialhjelp: Høyere kostnader enn budsjettert 2 600 000

Aktivitetsplikten: Behov for økt bemanning 540 000 540 000 540 000

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning

Nye brukere og brukere med endret bemanningsbehov i boligdriften 4 450 000 4 650 000 4 650 000

Ressurskrevende brukere: Endret grunnlag gir økt refusjon/tilskudd -5 050 000 -6 050 000 -6 050 000

Kjøp av plass fra privat aktør er avviklet -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000

Enslige mindreårige flyktninger: Kostnadene er lavere enn budsjettert -4 000 000 -440 000 -440 000

Tilskudd for ressurskrevende brukere for 2017 er høyere enn 

periodisert
-6 800 000

Seksjon Sandefjord medisinske senter

Abonnementer, lisenser og serviceavtaler ulike systemer: Høyere 

kostnader enn budsjettert
550 000 550 000 550 000

Årlig utgift for drift og support nødnett 950 000 950 000 950 000

0,8 årsverk kreftsykepleier - mangler dekning i budsjett 490 000 490 000 490 000

Seksjon bo- og behandlingssenter

Andebu sykehjem: Behov for ekstra vakt hver natt 1 680 000

Kjøp av ekstra plasser Mosserød sykehjem 800 000

Økt innleie pga økende pleietyngde ved bo- og behandlingssentrene 

Nygård og Kamfjord
2 500 000

Økt innleie pga økende pleietyngde  i bofellesskap for personer med 

demenssykdom
500 000

Ombygging av bofellesskap for personer med demenssykdom; for å 

sikre krav om arbeidstøy/garderober
700 000

Bortfall av inntekter fra kantinedrift og cateringvirksomhet ved 

kjøkkenet på Soletunet bo- og behandlingssenter
570 000 570 000 570 000

Ressurskrevende bruker: Bemanning er høyere enn budsjettert 800 000 800 000 800 000

Seksjon senter og hjemmetjeneste

Flere brukere og mer tidkrevende oppdrag hjemmetjenesten gir behov 

for 2,5 nye årsverk
1 800 000     1 800 000   1 800 000   

Harmonisering av middagspriser sentrene samt redusert 

cateringvirksomhet 
500 000        500 000      500 000      

Nye enkeltbrukere, samt flere brukere med økt ressursbruk 3 600 000     2 600 000   2 600 000   

Sum kommunalområdet 2 110 000   2 930 000  2 930 000   

3.5.1.1 Administrasjon og stab HSO 

Administrasjon og stab HSO viser en merkostnad på 210.000 kr i 2018 og en besparelse på 

1.080.000 kr fra 2019.  

 

Overføring til underskuddsdekning i Sandefjord kommunes boligstiftelse for 2017, utbetalt i 

2018, ble 1.290.000 kr høyere enn forutsatt. Samtidig gir endring fra simpel kausjon til 
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selvskyldnerkausjon for stiftelsens lån i Kommunalbanken besparelser på 430.000 kr i 2018. 

Det legges frem en egen sak til kommunestyret om sistnevnte. 

 

Midler bevilget til forebyggende tiltak barn og unge i forbindelse med statsbudsjett 2018 legges 

inn som en besparelse i sin helhet fra 2018. Dette utgjør 1 million kr i 2018 og 1,08 millioner 

kr fra 2019. Midlene var planlagt benyttet til samarbeid mellom barnevern og boligseksjonen 

om utsatte barn og unge. 

 

Kostnadene til omsorgslønn ser ut til å bli 350.000 kr høyere enn budsjettert i 2018. 

3.5.1.2 Seksjon barneverntjenesten 

Barneverntjenesten viser en besparelse på 1,4 millioner kr i 2018. Avviket skyldes i sin helhet 

lønnsbesparelser. Besparelsen videreføres ikke i økonomiplanen. 

 

Som omtalt i tertialrapporter i 2017 ble midler som tidligere var avsatt til kjøp av tjenester fra 

private aktører benyttet til å øke årsverksrammen til barneverntjenesten slik at tilsvarende 

tjenester og tiltak kan tilbys kommunalt. Ansettelsesprosessene er tidkrevende og det har vært 

noe ledighet i faste stillinger de første månedene i 2018. I tillegg har det vært noe ledighet i 

vikariater grunnet permisjoner og sykefravær. Fra mai 2018 skal alle stillinger utenom 1 årsverk 

være besatt. Det siste årsverket forventes å være besatt fra høsten 2018.  

 

Bruk av fosterhjem er så langt i 2018 lavere enn budsjettert, mens bruk av institusjonsplasser, 

beredskapshjem og familiehjem er høyere enn budsjettert. Samlet forventes det budsjettbalanse 

på disse områdene. 

3.5.1.3 Seksjon familie og helse 

Driften så langt i år viser en besparelse på 360.000 kr. 110.000 kr videreføres i økonomiplanen. 

 

Miljørettet helsevern har en vakant stilling i deler av 2018. Dette gir lønnsbesparelser på 

100.000 kr. Kostnader til kjøp av tjenester ser ut til å bli 150.000 kr lavere enn budsjettert i 

2018.  

 

En avtale om bruk av helsestasjon for ungdom i Tønsberg er avviklet. Dette gir en besparelse 

på 110.000 kr både inneværende år og i årene framover.  

3.5.1.4 NAV  

NAV viser en merkostnad på totalt 1.920.000 kr i 2018. Merkostnadene er ikke videreført i 

økonomiplanen. 

 

Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp ser ut til å bli høyere enn budsjettert. I 2017 ble 

kostnadene til økonomisk sosialhjelp 87,2 millioner kr (i 2018-tall); på nivå med justert budsjett 

for 2017. Budsjetterte kostnader i 2018 er 82,6 millioner kr. Differansen mellom budsjett for 

2018 og budsjett og resultat for 2017 skyldes blant annet et politisk vedtak om å redusere 

budsjettet til sosialhjelp med 1 million kr fra 2018; ut i fra en forventning om at aktivitetsplikten 

skulle føre til reduserte utbetalinger (k.sak 147/17). I tillegg ble det i 2017 tilført midler til 

området økonomisk sosialhjelp som ikke ble videreført. Prognose for 2018 viser merutgifter 

inneværende år på 2,6 millioner kr, forutsatt at aktivitetsplikten vil føre til reduserte månedlige 

kostnader framover; i tråd med vedtatt budsjettreduksjon. Avviket per måned er i prognosen 

forventet å bli lavere framover enn i årets fire første måneder. Det er mange usikker-

hetsmomenter i beregningen av økonomisk sosialhjelp. Foreløpig er det også behov for mer 
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erfaring med aktivitetsplikten før eventuelle økonomisk effekter fra 2019 kan vurderes. 

Merkostnadene er derfor ikke videreført.  

 

I snitt har det vært ti deltagere i kvalifiseringsprogrammet i årets fire første måneder, mot 

budsjetterte 15 deltagere. Dette gir besparelser på ca. 680.000 kr inneværende år. Besparelsen 

videreføres ikke. I kvalifiseringsprogrammet er i tillegg kjøp av tiltaksplasser redusert med 

540.000 kr; for å kunne finansiere økt behov for årsverk innenfor området aktivitetsplikt. 

Omdisponeringen foreslås videreført. Aktivitetsplikten er kravet som stilles til unge 

sosialhjelpsmottakere om aktivitet og arbeid. Erfaringene fra aktivitetsplikten er foreløpig gode, 

men personalressursene oppleves som for lave til å oppnå forventet resultat. 

 

Antall personer som deltar i introduksjonsprogrammet er langt høyere enn budsjettert. Tidligere 

var introduksjonsprogrammet toårig. Det er nå mulig å få forlengelse med inntil ett år, og en 

stor andel av deltagerne får dette. Økt programtid gir igjen økte kostnader til blant annet 

introduksjonsstønad. Økte kostnader knyttet til introduksjonsprogrammet påvirker flyktninge-

fondet. 

3.5.1.5 Seksjon for bolig, aktivitet og avlastning 

Seksjonen viser en besparelse på 13,7 millioner kr i 2018 og 4,14 millioner kr i videreføring. 

 

I seksjonen er det nå flere brukere som har et høyere hjelpebehov enn det avdelingene som 

utfører tjenestene er bemannet til å håndtere. I tillegg får seksjonen stadig nye brukere med 

omfattende behov. Dette fører til at flere avdelinger har høyere lønnskostnader enn budsjettert. 

For 2018 ser merkostnaden ut til å bli 4.450.000 kr brutto for seksjonen samlet. Merkostnaden 

er videreført med 4.650.000 kr. Økte kostnader finansieres i sin helhet av forventet økt tilskudd 

for ressurskrevende brukere.  

 

Beregning av tilskudd for ressurskrevende brukere er omfattende og avhenger av en rekke 

faktorer; blant annet sammensetning av brukere i de ulike boligene og endret omsorgs- og 

pleiebehov. Erfaringsmessig vil forventet tilskudd endre seg betraktelig i løpet av året.  

Foreløpige beregninger viser en merinntekt på 5.050.000 kr for 2018. Dette er videreført med 

6.050.000 kr fra 2019. 

  

Endelig beregning av tilskudd for ressurskrevende brukere for 2017 viser en forventet inntekt 

på 6,8 millioner kr mer enn det som er periodisert.  

 

I enhet for enslige mindreårige flyktninger ser det ut til å bli en netto besparelse på 4 millioner 

kr i 2018. Dette skyldes i hovedsak at flere av barna som enheten får tilskudd for er under 

barneverntjenestens omsorg og håndteres innenfor barneverntjenestens budsjett. Budsjett for 

2019 avviker fra 2018; det er forventet at alle kostnader i tjenesteområdet enslige mindreårige 

flyktninger finansieres med tilskudd fra 2019. Besparelsen videreføres med 440.000 kr fra 

2019. 

 

Kjøp av plass fra en privat aktør er avviklet, og brukeren får nå nødvendige tjenester fra 

kommunen. Bruttokostnaden på 2,3 millioner kr per år er lagt inn som en besparelse i 2018 og 

i øvrige år i økonomiplanperioden. 

3.5.1.6 Seksjon Sandefjord medisinske senter 

Sandefjord medisinske senter viser en merkostnad på 1.990.000 kr inneværende år. 

Merkostnaden er videreført i økonomiplanen. 
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Da Sandefjord medisinske senter ble opprettet var en rekke av driftskostnadene usikre, i 

hovedsak fordi driften var av en annen art enn øvrig drift i HSO. Sandefjord medisinske senter 

benytter systemer og velferdsteknologi aktivt og driftskostnadene til dette har vist seg å være 

høyere enn budsjettert. Utgifter til abonnementer, lisenser og avtaler knyttet til ulike systemer 

er 550.000 kr høyere enn budsjettert. I tillegg mangler seksjonen 950.000 kr årlig til drift, 

support og forvaltning av nødnett. Her var det kun budsjett til abonnement på ca. 350.000 kr. 

 

I sammenslåingsprosessen ble personene som var ansatt som kreftkoordinatorer organisert 

under Sandefjord medisinske senter. Antall fastansatte årsverk er 0,8 flere enn det budsjettet gir 

rom for. Dette gir en merkostnad på 490.000 kr i 2018 og i videreføring. 

3.5.1.7 Seksjon bo- og behandlingssentre 

Seksjonen viser en merkostnad på 7.550.000 kr inneværende år. Avviket er videreført med 

1.370.000 kr fra 2019. 

 

I årets fire første måneder har kommunen kjøpt to ekstra plasser på Mosserød sykehjem. Det 

forventes bruk av en plass mer enn budsjettert ut året. Dette gir et avvik på totalt 800.000 kr. 

 

Før kommunesammenslåingen benyttet Andebu sykehjem seg i stor grad av nattevakten til 

hjemmesykepleien i Andebu. Etter kommunesammenslåingen er ikke lenger dette mulig; i 

hovedsak på grunn av økt antall oppdrag i hjemmetjenesten. For å sikre en forsvarlig drift leier 

sykehjemmet inn en ekstra vakt hver natt. Inneværende år gir det en merkostnad på 1,68 

millioner kr. Bo- og behandlingssentrene Nygård og Kamfjord har høyere lønnskostnader enn 

budsjettert; i hovedsak fordi dagens pasienter krever tettere oppfølging enn ordinær bemanning 

håndterer. Inneværende år ser merkostnadene ut til å bli 2,5 millioner kr. Også i bofellesskapene 

for personer med demens er det høyere innleie enn budsjettert, knyttet til økende pleietyngde. 

Inneværende år ser merkostnadene her ut til å bli 500.000 kr. Foreløpig videreføres ingen av 

merkostnadene i pleieavdelingene i seksjonen. I løpet av 2018 skal alle turnuser i seksjonen 

gjennomgås for å se om det innenfor egen drift er mulig å håndtere noe av det økende 

pleiebehovet. Seksjonen skal utarbeide standarder for pleiebemanning basert på kompetanse-

baserte bemanningsplaner.  

 

Et av bofellesskapene for demente bygges om for å få plass til garderobeløsning som er 

nødvendig for å innfri krav om arbeidstøy. Dette koster 700.000 kr inneværende år. 

 

Tidligere hadde kjøkkenet på Soletunet bo- og behandlingssenter ansvar for kantinen på 

rådhuset i Stokke. Denne ordningen er avviklet uten at forventet inntekt er justert. I tillegg er 

cateringvirksomheten ved kjøkkenet avviklet grunnet begrensede personalressurser. Til 

sammen gir dette en inntektsreduksjon på 570.000 kr. Mindreinntekten videreføres. 

 

Seksjonen fikk en ny ressurskrevende bruker i 2017. I tertial 2017 forventet man at brukeren 

skulle få tildelt en ordinær institusjonsplass og at grunnbemanningen her skulle benyttes som 

et supplement til ekstra bemanning. Å benytte en ordinær institusjonsplass var imidlertid ikke 

mulig; det ble opprettet en ny plass for bruker og muligheten for bruk av grunnbemanning i 

institusjon falt bort. Ressursbehovet knyttet til brukeren er derfor 800.000 kr høyere enn 

budsjettert. 

3.5.1.8 Seksjon for senter og hjemmetjenester  

Seksjonen viser en merkostnad på 5,9 millioner kr inneværende år og en videreføring på 4,9 
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millioner kr fra 2019. 

 

Flere brukere og mer tidkrevende oppdrag i hjemmetjenesten gir behov for økt innleie i flere 

avdelinger. For å kunne rekruttere personer med rett kompetanse og redusere tidkrevende 

innleie økes årsverksrammen med til sammen 2,5 årsverk i avdelingene Forsmann 

hjemmesykepleie og Parken bofellesskap.  

 

I forbindelse med kommunesammenslåingen var det behov for å harmonisere middagsprisene 

på alle eldresentrene i den nye kommunen. Dette har ført til mindreinntekter på senteret 

Engveien. I tillegg er omfanget av catering redusert i kjøkkendriften slik at kjøkkenene kan 

håndtere sine primæroppgaver innenfor eksisterende personalramme. Endringene har totalt gitt 

mindreinntekter på 500.000 kr. Avviket videreføres. 

 

I seksjonen er det nå flere enkeltbrukere med egen bemanning som har et høyere hjelpebehov 

enn det avdelingene som utfører tjenestene er bemannet til å håndtere. I tillegg får seksjonen 

stadig nye brukere med omfattende behov. I 2018 gir dette merkostnader på 3,6 millioner kr 

netto. Da behovene endres raskt er prognosene for kommende år usikre. Foreløpig er 

merkostnaden videreført med 2,6 millioner kr. 

3.6 Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 

Regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial 2018 viser intet netto avvik av betydning, utover det 

som følger av tekniske endringer og politiske vedtak. 

 

Netto endring av 

budsjettrammene 2018 2019 2020 2021 2022

Avvik og nye forslag 0 0 0 0 0

Tekniske endringer -254 000 -254 000 -254 000 -254 000 -254 000

Politiske vedtak 75 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Overføring drift/investering 0 0 0 0 0

Sum -179 000 -54 000 -54 000 -54 000 -54 000  

3.6.1 Avvik og nye forslag 

3.6.1.1 Bibliotekseksjonen 

Utlån av e-bøker øker, og antall utsendte purregebyr og krav om bokerstatninger (bøker som 

ikke leveres tilbake) reduseres. Ved utlån av e-bøker trekkes boken automatisk tilbake når 

lånetiden er omme. Det anslås en inntektsreduksjon på ca. 220.000 kr, som for 2018 i sin helhet 

finansieres av besparelse på lønn som følge av at seksjonslederstillingen har vært vakant i en 

periode. Fra 2019 finansieres inntektsbortfallet ved reduksjon i bokbudsjettet. 

3.6.1.2 Kultur- og kinoseksjonen 

Sykefravær uten inntak av vikar i administrasjonen gir en besparelse på ca. 100.000 kr. 

Herredshuset i Andebu står snart klar til bruk. Det er imidlertid behov for div. inventar og utstyr 

for at huset skal fungere slik som forutsatt. I første omgang gjelder dette møteromutstyr, 

utemøbler med mer. Besparelsen i administrasjonen omdisponeres til bruk i herredshuset i 

Andebu. 
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3.6.2 Tekniske endringer 

Tekniske endringer 2018 2019 2020 2021 2022

Ishallen -280 000 -280 000 -280 000 -280 000 -280 000
Beplantning veikryss Borgeskogen 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000

Sum -254 000 -254 000 -254 000 -254 000 -254 000  
 

Ishallen  

Budsjetterte midler til vedlikehold av tekniske anlegg og utgifter til strøm gjeldende ishallen, 

overføres til kommunalområdet for næringsutvikling og eiendomsforvaltning. 

 

Veikryss ved Borgeskogen 

Kommunen har, etter avtale med Statens vegvesen, ansvar for beplantning av veikrysset ved 

Borgeskogen. Midlene er budsjettert på sentrale stab og støttefunksjoner, og overføres til 

kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. 

 

Det er i tillegg behov for å foreta enkelte budsjettendringer innenfor kommunalområdet, slik at 

budsjetterte midler og oppgaver ligger på samme ansvarsområder (netto 0). 

3.6.3 Politiske vedtak 

Politiske vedtak 2018 2019 2020 2021 2022

Tilskudd - dyrebeskyttelsen 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Opplevelseskortet -350 000 -550 000 -550 000 -550 000 -550 000

Langeby camping 375 000 700 000 700 000 700 000 700 000

Sum 75 000 200 000 200 000 200 000 200 000  
 

Tilskudd til dyrebeskyttelsen i Sandefjord 

Formannskapet vedtok i sak 24/18 Søknad om støtte – Dyrebeskyttelsen i Sandefjord, følgende: 

«Formannskapet er positive til å støtte dyrebeskyttelsen med 50.000 kr, og kommer tilbake til 

finansiering i forbindelse med 1. tertialrapport». Rådmannen har innarbeidet dette i denne 

rapporten. 

 

Opplevelseskortet 

Formannskapet vedtok i sak 39/18 Opplevelseskortet, å redusere bevilgningen til kortet med 

350.000 kr i 2018 økende til 550.000 kr per år fra og med 2019.  

  

Langeby camping – drift 

Formannskapet vedtok i sak 26/18 Langeby camping – drift, å inngå driftsavtale med privat 

driver. I denne saken ble det vedtatt at netto mindreinntekt i 2018 på 325.000 kr finansieres ved 

bruk av disposisjonsfondet. Den budsjettendringen er gjennomført i tråd med vedtaket. I disse 

tallene ligger en reduksjon i netto inntekter på 700.000 kr, og salg av driftsmidler i 2018 på i 

alt 375.000 kr. Dette salget skal imidlertid foretas i investeringsregnskapet, derfor foreslår 

rådmannen at nettoeffekten i driftsregnskapet økes med 375.000 kr, men denne vil ha motpost 

under diverse kapitalformål og har derfor ingen nettoeffekt. Vedtaket i formannskapet sa også 

at netto mindreinntekt for etterfølgende år på 700.000 kr innarbeides i rammesaken for budsjett 

2019 – 2022. Rådmannen foreslår at dette gjøres som en videreføringseffekt i denne saken.  

3.7 Miljø- og plansaker 

Etter regnskapsgjennomgangen per 1. tertial utgjør innarbeiding av politiske vedtak, avvik og 
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nye forslag, overføring mellom drift og investering og tekniske endringer en merutgift på 

9.189.000 kr i 2018, en merutgift på 1.050.000 i året fra 2019. 

 

Netto endring av 

budsjettrammene 2018 2019 2020 2021 2022

Innarbeiding av pol. vedtak 1 250 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Avvik og nye forslag 4 660 000

Overf mellom drift og inv 3 230 000

Tekniske endringer 49 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Sum 9 189 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000  

3.7.1 Innarbeiding av politiske vedtak 

Seksjon/tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Parkeringsenheten 1 250 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Sum 1 250 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000  
 

Parkeringsenheten 

Lavere gebyrinntekter som følge av lavere kapasitet i parkeringsenheten utgjør 1.500.000 kr. 

Dette finansieres delvis ved lavere lønnsutgifter i 2018 med 850.000 kr. Det er lagt til grunn av 

kapasiteten økes fra 2019. På usikkert grunnlag er det nødvendig å redusere parkerings-

inntektene med 600.000 kr i 2018 og med en videreføringseffekt på 1.000.000 kr, som følge av 

innføring av gratis parkering langs Thor Dahls gate, Aagaards plass og parkeringsplassen som 

ligger bak taxiholdeplassen.   

3.7.2 Avvik og nye forslag 

Seksjon/tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Administrasjonsstaben

Innsparingstiltak 1 500 000

Klima-, miljø- og landbruksseksj.

Avvirkning av skog -100 000

Kommunalteknikk

Selvkostområdene 160 000

Omdisponering av lønnsmidler -750 000

Vintervedlikeholdet 4 600 000

Verkstedet 0

Byggesak og arealforvaltning

Skanning av arkiver 0

Økt bemanning 0

Brann og redning

Vakant stilling forebyggende -750 000

Havneseksjonen

Hesteskoen 0

Sum 4 660 000 0 0 0 0  

3.7.2.1 Administrasjonsstaben 

Innsparingstiltak 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2018 og økonomiplan for 2018 – 

2021 ble det blant annet vedtatt et økt innsparingskrav på 1,5 mill. kr for kommunalområdet for 
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miljø- og plansaker. Dette kommer i tillegg til det innsparingskravet som allerede er 

gjennomført og som ble vedtatt i forbindelse med den opprinnelige innsparingsrammen og der 

dette kommunalområdet fikk en sjablonmessig andel på 700.000 kr. Kommunalområdet har 

overoppfylt det opprinnelige innsparingskravet. Innsparingskravet for 2018 realiseres ved at 

ledige lønnsmidler i forebyggende enhet i brann- og redningsseksjonen og i kommunalteknisk 

seksjon (utenfor selvkost) trekkes inn. Begge disse tiltakene gjelder kun i 2018 og har ikke 

videreføringseffekt. Det vises for øvrig til hovedutvalg for miljø- og plansakers behandling av 

sak 32/18.  

3.7.2.2 Klima-, miljø- og landbruksseksjonen 

Avvirkning av skog 

Det er planlagt uttak av virke som gir en netto inntekt på 100.000 kr i 2018.  

 

Finansiering av stilling 

Ledige lønnsmidler i kommunalteknisk seksjon disponeres i 2018 til inndekking av 

innsparingskravet for kommunalområdet.  

3.7.2.3 Kommunalteknikk 

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slam 

Det er innarbeidet endringer på selvkostområdene vann og avløp som i hovedsak gjelder lavere 

utgifter til kjøp av vann og lavere driftsutgifter på avløpsområdet. Samlet medfører disse 

endringene en økt avsetning til fond med i underkant av 2 mill. kr.  

 

På renovasjonsområdet er det innarbeidet økte lønnsutgifter i forbindelse med en nødvendig 

omplassering av medarbeider i kommunalområdet. Økte lønnsutgifter bidrar til økt kapasitet 

som kan øke sorteringsgraden på Kastet.  

 

Det er gjort nye vurderinger av fordelingen av innsatsen i kommunalteknisk seksjon på disse 

områdene. Dette medfører at innsatsen er noe større på slam og til behandling av utslippssaker. 

For utslippssaker finansieres dette ved bruk av fond/økte gebyrinntekter. For området slam er 

det imidlertid fremført et underskudd som må dekkes inn før økte utgifter kan finansieres ved 

bruk av fond/økte gebyrinntekter. Dette medfører derfor en merutgift på 160.000 kr i årene fra 

2018 til og med 2021.  

 

Samlet sett medfører endringene på selvkostområdene reduserte driftsutgifter som isolert sett 

vil gi lavere avgifter fra 2019.  

 

Omdisponering av lønnsmidler 

Det trekkes inn ledige lønnsmidler med 750.000 kr i 2018 som en del av innsparingstiltakene 

for kommunalområdet 

 

Veivedlikeholdet 

Regnskapet for 2017 viser en betydelig merutgift på veivedlikeholdet. Vinteren 2018 har 

medført ekstraordinært store utgifter til brøyting og strøing. Det er på bakgrunn av dette behov 

for å øke budsjettet med 4,6 mill. kr. Det er da forutsatt at det ikke vil være midler til 

reasfaltering i 2018, men kun midler til løpende drift og mindre asfaltarbeider. 

Bevilgningsbehovet på vei i 2018 har, i tillegg til store utgifter til vintervedlikeholdet, også 

bakgrunn for lave bevilgninger til en forsvarlig drift. Det er et stort etterslep på området og det 

er behov for å øke innsatsen på området også etter 2018.  
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Verksted 

Etter sammenslåingen av de 3 kommunene har verkstedet nå flere biler og maskiner som skal 

følges opp. Dette medfører økte utgifter for enheten som faktureres de som bruker bilene og 

maskinene.  

3.7.2.4 Byggesak og arealforvaltning 

Skanning av arkiv 

I budsjettet for 2017 var det budsjettert med midler til skanning av byggesaksarkivet og 

oppmålingsarkivet. Deler av bevilgningen ble ikke disponert og budsjettet økes derfor med 

2.600.000 kr som finansieres ved bruk av fond.  

 

Byggesaksbehandling 

Det er fortsatt kapasitetsmessige utfordringer på byggesaksbehandlingen. Det legges opp til en 

bemanningsøkning på 1 årsverk som finansieres ved økte gebyrinntekter.   

3.7.2.5 Brann og redningsseksjonen 

Vakant stilling i forebyggende enhet 

Det er en vakant stilling i forebyggende enhet som holdes vakant i 2018 i påvente av utredning 

om samarbeid med Larvik kommune om denne tjenesten. Ledige lønnsmidler bidrar til å 

realisere innsparingskravet for kommunalområdet.  

3.7.2.6 Havneseksjonen 

Hesteskoen 

Etter mudring i hesteskoen og tildekking er det behov for nye peler langs utstikker A og B. Det 

er også behov for å rehabilitere en flytebrygge med nye utrigger til en samlet utgift anslått til 

450.000 kr som finansieres av havnefondet.  

3.7.3 Overføring mellom drift og investeringer  

Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Tilskudd Ringveien 3 230 000

Sum 3 230 000 0 0 0 0  
 

Tilskudd til Ringveien 

Sandefjord kommune skal bidra til finansiering med 1/3 av Vestfold fylkeskommunes utgifter 

til Ringveien ved at det utbetales tilskudd. Tilskudd klassifiseres som driftsutgift og det er 

overført 3.230.000 fra investeringsbudsjettet til delvis finansiering av tilskuddet for 2018. Med 

tilskuddet for 2018 har Sandefjord kommune betalt sin andel.  

3.7.4 Tekniske endringer 

Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Bilreservasjonsordningen 49 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Sum 49 000 50 000 50 000 50 000 50 000  
 

Bilreservasjonsordningen 

Det overføres 49.000 kr i 2018 og 50.000 kr i året fra 2019 fra IKT-seksjonen etter at 2 biler er 

overført til Verkstedet og nå inngår i felles bilreservasjonsordning.  
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3.8 Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 

Etter regnskapsgjennomgangen per 1. tertial utgjør innarbeiding av politiske vedtak, avvik og 

nye forslag, overføring mellom drift og investering og tekniske endringer en merutgift på 

18.665.000 kr i 2018 og en merutgift på 280.000 kr i året fra 2019. 

 

Netto endring av 

budsjettrammene 2018 2019 2020 2021 2022

Innarbeiding av pol. vedtak

Avvik og nye forslag 3 580 000

Overf mellom drift og inv 11 535 000

Tekniske endringer 3 550 000 280 000 280 000 280 000 280 000

Sum 18 665 000 280 000 280 000 280 000 280 000  

3.8.1 Avvik og nye forslag 

Seksjon/tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Drift og vedlikeholdsseksjonen

Andebu sykehjem 350 000

Forvaltnings- og utviklingsseksjonen

Lokalisering av virksomheter 230 000

Drift av bygninger 2 500 000

Anskaffelse av omsorgsboliger 500 000

Sum 3 580 000 0 0 0 0  

3.8.1.1 Drift- og vedlikeholdsseksjonen 

Sykesignalanlegget på Andebu sykehjem 

Sykesignalanlegg på Andebu sykehjem er i dårlig forfatning og det er ikke mulig å få tak i deler 

til reparasjoner. Dette medfører at anlegget må byttes til en utgift anslått til 350.000 kr. Anlegget 

bør byttes i 2018 og før dette settes ut av drift.  

3.8.1.2 Forvaltnings- og utviklingsseksjonen 

Bygningsmessige tilpasninger i forbindelse med lokaliseringsprosessen 

Arbeidet med lokalisering av virksomheter i rådhuset i Sandefjord, kommunehuset i Stokke, 

Lunden og Søeberg-kvartalet medfører at det må gjennomføres bygningsmessig tilpasninger 

mm. Det anslås at det er behov for tiltak utover det som allerede er bevilget med 3,5 mill. kr. 

Dette finansieres med 230.000 kr utover ubrukte midler til engangsstøtte ved kommune-

sammenslåing. Dette er også omtalt under tekniske endringer nedenfor.  

Drift av bygninger 

Prognosen for energiutgifter viser at utgiftsveksten fortsetter. Dette skyldes både en kald vinter 

og høyere pris. Merutgiften er på usikkert grunnlag anslått til ca. 5,0 mill. kr for inneværende 

år. Deler av utgiftsveksten kan finansieres ved besparelser på andre driftsutgifter og ved økte 

leieinntekter ved utleie av kommunale boliger. Det er ikke innarbeidet videreføringseffekt på 

bakgrunn av at deler av merutgiften skyldes høyere forbruk som følge av en unormalt kald 

vinter. Det skal legges frem en sak om energiforbruket for folkevalgt behandling. 

Videreføringseffekten vurderes på nytt i forbindelse med regnskapsgjennomgang per 2. tertial 

og etter at folkevalgte har behandlet sak om energiforbruket.  

Anskaffelse av omsorgsboliger 

Kommunestyret behandlet i møtet den 15. mai 2018 sak 39/18 Anskaffelse av omsorgsboliger. 

Som en oppfølging av denne saken er det innarbeidet 0,5 mill. kr til planlegging, utarbeidelse 
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av anbudsdokumenter og juridisk bistand til avtaledokumenter.  

 

Kommunehuset i Stokke 

Det er behov for en omfattende oppgradering av kommunehuset i Stokke. Det er ikke satt av 

tilstrekkelige midler til en slik oppgradering og eventuell oppgradering må også vurderes i 

forhold til et eventuelt kjøp.  

3.8.2 Overføring mellom drift og investering 

Seksjon/tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Oppgradering av skolebygg 9 635 000

Paviljongen Kodal skole 1 900 000

Sum 11 535 000 0 0 0 0  
 

Oppgradering av skolebygg 

Det er bevilget 1.635.000 kr til ventilasjonsanlegget på Høyjord skole og 8.000.000 kr til 

oppgradering av skolebygg i investeringsbudsjettet. Oppgradering av skolebyggene vurderes 

som vedlikehold og bevilgningene overføres til driftsbudsjettet i tråd med klassifiserings-

reglene.  

 

Paviljongen ved Kodal skole 

I tråd med klassifiseringsreglene overføres 1.900.000 kr til driftsbudsjettet til leie av 

midlertidige lokaler ved Kodal skole.   

3.8.3 Tekniske endringer 

Tiltak 2018 2019 2020 2021 2022

Ishallen 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000

Lokalisering av virksomheter 3 270 000

Sum 3 550 000 280 000 280 000 280 000 280 000  
 

Ishallen i Bugården 

Det overføres 280.000 kr til drift av Ishallen i Bugården fra kommunalområdet for kultur, 

friluftsliv, by og stedsutvikling (KFBS). KFBS hadde tidligere ansvaret for energi og drift av 

den kunstfrosne isflata og dette overføres til kommunalområdet for næringsutvikling og 

eiendomsforvaltning.  

 

Bygningsmessige tilpasninger i forbindelse med lokaliseringsprosessen 

Arbeidet med lokalisering av virksomheter i rådhuset i Sandefjord, kommunehuset i Stokke, 

Lunden og Søeberg-kvartalet medfører at det må gjennomføres bygningsmessig tilpasninger 

mm. Det anslås at det er behov for tiltak utover det som allerede er bevilget med 3,5 mill. kr. 

Dette finansieres ved disponering av ubrukte midler til engangsstøtte ved kommunesammen-

slåing med 3.270.000 kr.  
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3.9 Tilleggsbevilgninger 

Netto endring av 

budsjettrammene 2018 2019 2020 2021 2022

Avvik og nye forslag 120 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

Innarbeiding av pol. vedtak

Tekniske endringer -5 159 000 -1 050 000 -1 050 000 -1 050 000 -1 050 000

Overføringer mellom drift og inv.

Sum tilleggsbevilgninger -5 039 000 -1 450 000 -1 450 000 -1 450 000 -1 450 000  

3.9.1 Avvik og nye forslag 

Årets lønnsoppgjør 

Årets lønnsoppgjør for ansatte som er underlagt hovedtariffavtalens kapittel 4 (omfatter den 

store massen ansatte) er ferdig forhandlet, og rammen er på landsbasis beregnet til å ligge på 

2,8 % (inkl. overheng fra 2017). Sandefjord kommunes budsjett er basert på statsbudsjettets 

forutsetning om en total ramme på 3 %. Det er foreløpig ikke foretatt beregninger på effekten 

for Sandefjord, og det gjenstår fremdeles å forhandle for de øvrige gruppene (akademiker-

gruppen, ledergruppene og ordfører). Det er dessuten forskjell i det beregnede overhenget fra 

2017 til 2018 fra tidligere forutsetninger. Fjorårets oppgjør viste at Sandefjord hadde en høyere 

kostnad enn landsgjennomsnittet pga. profilen på oppgjøret. Rådmannen vil derfor ikke foreslå 

å foreta justering av de avsatte midlene.  

 

Formannskapets tilleggsbevilgningskonto 

Det settes årlig av 500.000 kr til formannskapets tilleggsbevilgningskonto. Årets bevilgning 

står til rest med 10.000 kr da formannskapet har bevilget 240.000 kr til rekrutteringsprosessen 

til ny rådmann og 250.000 kr til prosjektet Vintage Baby. I sistnevnte sak ble det også vedtatt 

at rådmannen bes vurdere å styrke formannskapets tilleggsbevilgningskonto ved regnskaps-

gjennomgangen etter 1. tertial. Rådmannen foreslår derfor at det legges inn ytterligere 500.000 

kr til bruk resten av året. 

 

Personvernombud – midler avsatt 

Det er avsatt 380.000 kr inneværende år og deretter 400.000 kr per år til personvernombud. Det 

er foretatt en internansettelse til dette slik at oppgaven løses innenfor seksjonen strategi og 

samfunn. De avsatte midlene kan derfor frigjøres. 

3.9.2 Tekniske endringer 

Følgende foreslåtte tekniske endringer gjelder overføringer til og fra kommunalområdene og er 

nærmere omtalt der: 

 

 50 % stilling som talsperson for barn og unge, 460.000 kr i 2018 og deretter 450.000 kr 

overføres til sentrale stabs og støttefunksjoner. 

 Tilskudd til Midtåsen overføres til sentrale stabs- og støttefunksjoner. 

 200.000 kr til arbeid med personalmeldinger overføres til sentrale stabs- og 

støttefunksjoner. 

 Gamle arkiver må overføres til IKA Kongsberg. 600.000 overføres sentrale stabs- og 

støttefunksjoner fra reformstøttemidlene. 

 400.000 kr overføres fra rådmannens utredningsmidler til oppvekst og kunnskap til 

delfinansiering av skolestrukturanalyse. 

 Resten av reformstøttemidlene, 2.899.000 kr, overføres til næringsutvikling og 

eiendomsforvaltning til å delfinansiere ombygging av lokaler. 
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4 INVESTERINGS PROSJEKTER

4.1.1 Avvik og n ye forslag
Nedre Gokstad vei 48 og 50
Det er budsjettert med salg av eiendommene Nedre Gokstadvei 48 og 50 med 14 mill. kr.
Salgssummen utgjøres av de utgiftene Sandefjord kommune har hatt i forbindelse med
nødvendig ervervelse av eiendom for å tilretteleg ge for bygging av deler av Ringveien, fra -
trukket det som er videresolgt til Vestfold fylkeskommune til veiformål. Endelig regulerings -
plan har medført større verneinteresser enn det som opprinnelig ble lagt til grunn. Eiendoms -
megler har nå vurdert at eie ndommen bør selges samlet og gitt en prisvurdering på 9 mill. kr.
Dette er 5 mill. kr lavere enn budsjettert.

Kodal skole – infrastrukturtiltak
Det er en uavklart situasjon vedr reguleringsplanen og rekkefølgebestemmelsene knyttet til
infrastrukturtiltak . Endelig løsning kan medføre et økt bevilgningsbehov for dette prosjektet.

Stokke ungdomsskole til EPC - prosjektet
Det overføres 3.250.000 kr fra prosjektet Stokke ungdomsskole til EPC - prosjektet på bakgrunn
av at utgiftene til ENØK - tiltakene på Stokke u ngdomsskole er belastet på EPC - prosjektet.

Riving av bygning på Fossnes
Det gjenstår å rive én bygning på Fossnes. Til dette er det innarbeidet 1.000.000 kr.

Bugårdshallen
I regnskapet for 2017 ble det foretatt en avsetning til bundet fond av ubrukte tippemidler med
1.861.000 kr. Avsatte midler inntektsføres i 2018 for å fullføre anlegget.



Vedlegg 2 

 

 

 

 

 
 

BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET

BUDSJET T  2018

BUDSJET T JUST ERT ENDRINGER NYT T

Beløp i 1000 kr PER 01.01 BUDSJET T 1. T ERT IAL BUDSJET T

Skatteinntekter -1 638 400             -1 638 400             -1 638 400             

Rammetilskudd -1 627 900             -1 627 900             5 100                      -1 622 800             

Frie  inntekte r -3 266 300       -3 266 300       5 100               -3 261 200       

Øvrige generelle statstilskudd -11 483                   -11 483                   -280                        -11 763                   

FELLESINNT EKT ER -3 277 783       -3 277 783       4 820               -3 272 963       

Netto renteinntekter og utbytte -44 430                   -44 430                   -5 320                     -49 750                   

Gevinst finansielle instrumenter -                               

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 24 483                    24 483                    -1 275                     23 208                    

Avdrag på lån 52 467                    52 467                    22                            52 489                    

Netto finansposter 32 520             32 520             -6 573              25 947             

Netto avsetninger 17 482                    17 482                    -                               17 482                    

Overført til investe ringer 94 226             94 051             -36 659            57 392             

T il forde ling drift -3 133 555       -3 133 730       -38 412            -3 172 142       

BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET

T il forde ling drift * -3 133 555       -3 133 730       -38 412            -3 172 142       

Sentrale stabs- og støttefunksjoner 253 849                  253 963                  681                          254 644                  

Oppvekst og kunnskap 1 159 043              1 159 043              12 985                    1 172 028              

Helse, sosial og omsorg 1 409 057              1 409 307              2 110                      1 411 417              

Kultur, friluftslif, by- og stedsutvikling 119 839                  120 214                  -179                        120 035                  

Miljø- og plansaker 44 273                    44 273                    9 189                      53 462                    

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 129 865                  130 172                  18 665                    148 837                  

Tilleggsbevilgninger 17 629                    16 758                    -5 039                     11 719                    

Sum forde lt 3 133 555        3 133 730        38 412             3 172 142        
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Orientering om kommunens finansforvaltning i januar-april 2018 

1 BAKGRUNN 

I henhold til kommunens finansreglement legger rådmannen fram en orientering om 

kommunens finansforvaltning i januar-april 2018. Dette er en samlet orientering om forvalt-

ning av kommunens likviditet, kraftfondet og kommunens låneportefølje.  

2 FINANSFORVALTNINGEN I JANUAR-APRIL 2018 

I resultatoppstillingen er rentebærende verdipapirer, pengemarkeds- og obligasjonsfonds-

plasseringer og aksjefondsplasseringer verdsatt til markedspris. Urealisert gevinst eller tap på 

plasseringene er derfor resultatført. Avkastningen til Sandefjord kommunes kraftfond bygger 

på forvalternes rapportering med verdivurdering per 30. april 2018. 

 

Avkastning av kommunens likviditet og kraftfond: 

 Beløp i hele 1000 kr Regnskap 

 Avkastning på likviditeten  6 040 

 Avkastning på kraftfondet fra Sandefjord 7 633 

 Samlet finansavkastning 13 673 

 

Utgifter på kommunens egne lån og Sandefjord Bredbånds lån. 

 Beløp i hele 1000 kr Regnskap 

 Kommunens egne lån, dvs. ex formidlingslån  4 824 

 Sertifikatlån 1 661  

 Avdragslån 3 163  

 Sandefjord Bredbånd KF 236 

2.1 Kommunens likviditet 

2.1.1 Avkastning av kommunens likviditet 

 Resultatoversikt i 1000 kr Regnskap 

 Renteinntekter på bankinnskudd og plasseringer 6 220 

 Renter tilført legater, havnekasse, fonds m.v.      -   180 

 Avkastning på kommunens likviditet 6 040 

2.1.2 Rentebærende plasseringer 

Den samlede likviditeten var 1.268 mill. kr som gjennomsnitt. Likviditetssituasjonen har bl.a. 

vært påvirket av etterslep i investeringsprosjekter fra 2017 og ikke utlånte husbankmidler. 

Likviditeten består av kommunens likviditet, gravlegater, husbankmidler for videre utlån, 

VAR-fond, tilfluktsromsmidler, havnekassens midler m.v. Det settes ikke av midler til 

likviditetsreserven selv om kommunens aktivitet vokser. Kommunen er derfor avhengig av at 

deler av fondsmidlene står ubenyttet til enhver tid. Bruk av oppsparte midler i fond og 

utvikling av premieavvik for pensjon påvirker kommunens likviditet i betydelig grad.  

 

Kommunen oppnådde en gjennomsnittsforrentning på likviditeten på 1,49 %, mens 3 
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måneders nibor var 1 %. Avkastningen på rentebærende likviditet for kommunen, havne-

kassen og legater m.v. var på 6,2 mill. kr. 0,2 mill. kr av avkastningen tilfalt legater, havne-

kassen og fondsmidler m.v.  

2.1.3 Sammensetningen av porteføljen 

 31.12. 2017 30.04. 2018   

Tall i 1000 kr Beløp % Beløp %     

Bankinnskudd på særvilkår 540 000 42% 838 858 69%     

Renteb. verdipapirfond 100 000 8% 100 000 8%     

Rentebærende plasseringer 640 000 50% 938 858 77%     

Innskudd i avtalebanken 633 257 50% 282 206 23%     

Samlet likviditet 1 278 257  1 221 064      

2.2 Sandefjord kommunes kraftfond 

2.2.1 Kraftfondets aktivasammensetning/benchmark 

Kraftfondets benchmark for de enkelte aktivaklasser og allokeringen ved utløpet av april 

framgår av tabellen nedenfor.  

 

 Aktiva Benchmark fordeling Fordeling 30.04 

 Rentebærende verdipapirer  80 %  78,6 %  

  Norsk pengemarked (0 - 1 år)   42 %  42,1 % 

 Obligasjoner (1- 6 år)   38 %  36,5 % 

 Aksjer  20 %  21,4 %  

 Norske aksjer    5 %  7,7 % 

 Utenlandske aksjer   15 %  13,7 % 

 Samlet 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.2.2 Risiko og risikostyring 

Risiko oppfattes ofte som fare for å lide tap på investeringene. I finansmiljøet defineres risiko 

som størrelsen på svingningene i den årlige avkastningen.  

 

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig årlig avkastning i NOK for enkelte aktivaklasser for 

20-årsperioden 1998-2017 og oppdelt i 4-årsperioder. Sandefjord kommunes økonomiplan 

omfatter 4 år. 20-års-perioden har vært begivenhetsrik med bl.a. aksjekrakket høsten 1998, 

dot.com-boblen som sprakk i 2000, terrorangrepene høsten 2001, finanskrisen i 2008 og 

statsgjeldskrisen i 2011.  

 

Tidsperiode 1998 1998 2002 2006 2010 2014 

Avkastning i NOK 2017 2001 2005 2009 2013 2017 

Prisøkning (konsumpris) 2,1 % 2,7 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,4 % 

Norske statskasseveksler 3,3 % 6,2 % 3,9 % 3,8 % 2,0 % 0,8 % 

Norske statsobl. 3 år 4,3 % 4,9 % 6,7 % 4,4 % 3,4 % 2,1 % 

Oslo Børs (Hovedindeks) 7,5 % - 3,3 % 18,8 % 2,8 % 10,2 % 10,4 % 

Globale aksjer (MSCI W) 6,6 % 8,0 % 0,2 % - 3,5 % 12,8 % 16,6 % 

3 md. NIBOR 3,6 % 6,6 % 3,8 % 4,2 % 2,3 % 1,2 % 

Benchmark kraftfond1 4,8 % 5,9 % 5,9 % 3,5 % 4,6 % 4,2 % 

 

                                                 
1 Vekting av delindeksene for kraftfondets aktivaklasser med 20 % i aksjer og 80 % i rentebærende verdipapirer. 
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Tabellen viser at det er store variasjoner i avkastningen innenfor 20-årsperioden. For enkeltår 

er variasjonene betydelige. Eksempelvis hadde norske og internasjonale aksjer negativ avkast-

ning på h.h.v. -54 % og -24 % i 2008 for deretter å ha en positiv avkastning på h.h.v. 65 % og 

8 % i 2009. Med en gjennomsnittlig prisstigning på 2,1 % per år har risikofri rente 

representert med statskasseveksler (statssertifikater) hatt en realavkastning i perioden 1998-

2017 på 1,2 %-poeng. Mens norske statsobligasjoner har gitt en risikopremie på 1 %-poeng i 

20-årsperioden, har norske og internasjonale aksjer gitt en risikopremie på h.h.v. 4,2 %- og 

3,3 %-poeng.  

 

Dersom man benytter gjennomsnittsavkastningen for 1998-2017 på kraftfondets strategiske 

sammensetning gir dette en samlet risikopremie mot 3 md. nibor på 1,2 %-poeng. I perioden 

etter salget av energiverket, dvs. på 2000-tallet har den strategiske aktivafordelingen i kraft-

fondet med 20 % i aksjer og 80 % i rentebærende verdipapirer hatt en risikopremie på 1,1 %-

poeng sammenholdt med 3 md. nibor. Risikopremien varierer mye hvert enkelt år og også i 4-

årsperioder. Bl.a. har svært lavt rentenivå og investorenes jakt etter avkastning påvirket 

utviklingen i aksjemarkedet. Økonomiplanen for 2018-2021, forutsetter en samlet risiko-

premie for kraftfondet mot 3 md. nibor på 1 %-poeng. Dersom oppnådd avkastning er høyere 

enn budsjettet, innebærer dette ett års forskyvning i tid for disponering av meravkastningen. 

 

Porteføljesammensetningen må bestemmes av kommunens risikotoleranse, dvs. i hvilken grad 

kommunen er avhengig av en bestemt avkastning i korte perioder, for eksempel hvert tertial, 

år m.v. Langsiktige finansielle aktiva er ikke utslagsgivende for kommunens betalingsevne på 

kort sikt. Kraftfondet kan derfor ta noe høyere finansiell risiko og lavere likviditet i bytte for å 

få noe høyere avkastning på lang sikt. Analyser i år viser at kraftfondets benchmark har en 

langsiktig forventet årlig avkastning på 3,1 % basert på forventet avkastning, risiko og 

samvariasjon. Risikoen (standardavvik) er 3,5 %. Dette betyr at den årlige avkastningen i 2 av 

3 år kan forventes å ligge mellom -0,4 % og 6,6 %. Sannsynligheten for tap ett enkelt år er om 

lag 14,3 %, dvs. at negativ årlig avkastning rent statistisk kan forventes i ett av 7 år. Samlet 

for en 3-årsperiode er sannsynligheten for tap 3,5 %. Med 10 års horisont er sannsynligheten 

for negativ avkastning om lag 0 %. Beregningene er veldig følsomme for endringer i forventet 

avkastning.  

 

Selv om ikke forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva er utslagsgivende for kommunens 

betalingsevne på kort sikt, kan forvaltningen skape vansker for budsjettbalansen når tilliten til 

markedene svekkes dersom man ikke har buffere å tære på. 

 

Budsjett og økonomiplan baseres på at realverdien av kraftfondet opprettholdes dersom 

avkastningen overstiger prisveksten, mens en realavkastning disponeres til å delfinansiere 

investeringer samme år. Kommunen er i sin helhet sårbar overfor variasjoner i den årlige 

avkastningen. Oppbygging av et kursreguleringsfond ved hjelp av meravkastningen i gode 

perioder gir større robusthet og evne til å ta større risiko for å kunne øke den langsiktige 

avkastningen. Kommunen kan tære på kursreguleringsfondet i perioder med lavere avkastning 

enn budsjett slik som i 2008 og 2011, og dermed sikre en stabil og mer forutsigbar finansier-

ing fra kraftfondet. Figuren nedenfor viser at mens forventet avkastning er 3,1 %, er det 2,5 % 

sannsynlighet for at avkastningen kan bli lavere enn -3,76 % (nedre utfallsrom, teoretisk 

nedside) og 2,5 % sannsynlighet for at avkastningen blir høyere enn 9,96 % (øvre utfallsrom, 

teoretisk oppside). Dersom avkastningen blir -3,76 % (nedre utfallsrom), utgjør mindreav-

kastningen i forhold til forventet avkastning om lag 80 mill. kr, mens kursreguleringsfondet er 

på 95 mill. kr.  

 

Tabellen nedenfor viser resultatet av en stresstest på porteføljen til kraftfondet ved utløpet av 
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april som er basert på at markedet for rentebærende verdipapirer får et parallellskift på 2 %, 

aksjemarkedet får et verdifall på 30 % for norske aksjer og 20 % for internasjonale aksjer 

samt at NOK styrkes med 10 %. Dette gir et beregnet tap på om lag 86 mill. kr.  

 

Aktiva Markedsverdi Portef.-vekt Stresstest Beregnet tap 

Internasjonale aksjer 159 456 901 13,69 % 20,00 % 31 891 380 

Norske aksjer 89 582 006 7,69 % 30,00 % 26 874 602 

Sum Aksjer 249 038 906 21,38 %  58 765 982 

Obligasjoner 425 633 375 36,54 % 2,00 % 16 254 802 

Pengemarked 490 320 271 42,09 % 2,00 % 2 019 551 

Sum Renter 915 953 646 78,62 %  18 274 353 

Åpen valutaeksponering 86 513 092  10,00 % 8 651 309 

Sum Totalt 1 164 992 552 100,00 %  85 691 644 

 

Figuren nedenfor viser forventet langsiktig årlig avkastning for kraftfondet, benchmarkavkast-

ning i januar-april 2018, oppnådd avkastning i januar-april 2018 og utfallsrommet for avkast-

ningen innenfor 95 % sannsynlighet. Dette betyr at det er 2,5 % sannsynlighet for at avkast-

ningen blir høyere og 2,5 % sannsynlighet for at avkastningen blir lavere enn de røde 

kurvene. Oppnådd avkastning ble 0,65 %. Avkastningen er 0,8 %-poeng høyere enn bench-

markavkastningen og 0,4 %-poeng lavere enn den langsiktige forventede avkastningen. Valg 

av verdipapirer i alle aktivaklassene og overvekt i norske aksjer har bidratt til at kraftfondet 

har oppnådd høyere avkastning enn benchmark. Den historiske oversikten viser at man ikke 

kan budsjettere med den langsiktige gjennomsnittsavkastningen hvert enkelt år. 

 

 
 

2.2.3 Samlet resultat - status for kraftfondet per 30.04. 2018 

Forvalterne av kraftfondet har et blandet mandat. Dette betyr at forvalterne har ansvaret både 

for rente- og aksjesiden og allokeringen mellom renter og aksjer innenfor kraftfondets frihets-

grader. Erfaringer viser at allokeringen mellom aktivaklasser har størst betydning for den 

avkastningen man kan forvente å oppnå. I tillegg innvirker graden av valutasikring av den 

internasjonale aksjeporteføljen på avviket mellom oppnådd avkastning og benchmark som er 

uten sikring av valutakursen. 
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Verdipapirene fra Andebu kommunes langsiktige plasseringer ble solgt i desember i fjor. De 

to kraftfondene ble «sammensmeltet» i februar samt at realverdien i kraftfondet ble 

opprettholdt. Rent praktisk ble dette gjennomført ved at forvalterne i sum fikk beholde 

avkastningen på 53,6 mill. kr fra 2017 i tillegg til en netto tilførsel på 13,1 mill. kr, mens 

Sandefjord kommune beholdt avkastningen på 2,7 mill. kr samt gjenstående del av Andebu-

kraftfondet på 32,8 mill. kr, til sammen 35,5 mill. kr. Ved utgangen av april utgjorde 

kraftfondet 1 165 mill. kr hvorav 21,4 % var investert i aksjer og 78,6 % i rentebærende 

verdipapirer.  

 

 Tall i 1000 kr 31.12.2017 Innsk. 2018 30.04.2018 

 Eiendeler:    

 Rentebærende verdipapirer i pengemarkedet 445 184  490 320 

 Norske obligasjoner 436 781  413 206 

 Utenlandske obligasjoner 12 965  12 428 

 Norske aksjer 89 512  89 582 

 Utenlandske aksjer 159 800  159 457 

 Realverdiavsetning og Andebu-midler  66 741  

 Sum eiendeler 1 144 242 66 741 1 164 993 

     

 Gjeld og egenkapital:    

 Gjeld 0  0 

 Egenkapital:    

 Egenkapital 1 090 619 66 741  1 157 360 

 Årets resultat 53 623 - 53 623 7 633 

 Sum gjeld og egenkapital 1 144 242 13 118 1 164 993 

 

Resultatet er sammensatt av:  

   Tidsvektet avkastning 

 Beløp i 1000 kr  Faktisk Benchmark 

 Avkastning i pengemarkedet 2 323 0,57 % 0,10 % 

 Avkastning i obligasjonsmarkedet 1 159 0,21 % -0,47 % 

 Avkastning på norske aksjefond  6 183 6,87 % 5,59 % 

 Avkastning på utenlandske aksjefond           -2 032 -1,37 % -2,20 % 

 Samlet avkastning  7 633  0,65 % -0,15 % 

 

Avkastningen i kraftfondet hadde følgende utvikling (tall i 1.000 kr): 

Januar Februar Mars April 1. tertial 

2 413 -2 670 -6 346 14 236 7 633 

 

Kraftfondets avkastning ble 7,6 mill. kr. Det er budsjettert med 23 mill. kr i avkastning for 

året hvorav 17,3 mill. kr er budsjettert avsatt til å opprettholde realverdien fra 31.12. 2017. 

Tabellen over viser at det er store variasjoner i avkastningen fra måned til måned. Verdien av 

utenlandske aksjer påvirkes av kronekursutviklingen. Det er vanskelig å forutse endringer i 

valutakursen, og man kan velge å ta bort denne delen av risikoen ved å sikre den utenlandske 

aksjeporteføljen i NOK. Analyser viser at man oppnår den laveste risikoen ved å sikre om lag 

halvparten av utenlandseksponeringen. Når NOK styrker seg, reduseres verdien av uten-

landske aksjer, og man oppnår høyere verdi og avkastning regnet i NOK ved å ha valuta-

sikring sammenliknet med en usikret portefølje. Motsatt oppnår man lavere avkastning 

gjennom valutasikring når NOK svekker seg. I januar-april styrket NOK seg med 2,5 % mot 

USD, 1,8 % mot euro og 11,8 % mot Yen. Deler av kraftfondet er valutasikret. Avkastningen 
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var 0,65 %. Dette er 0,8 %-poeng høyere enn benchmark. Benchmarkavkastningen er uten 

kostnader, mens kraftfondet har kostnader både til forvaltningshonorar og transaksjoner i 

fondene. Som det framgår av figuren under skyldes meravkastningen i hovedsak valg av 

verdipapirer i alle aktivaklassene samt overvekt i norske aksjer.  

 

 
 

3 Finansmarkedene 

Sentralbankenes ekspansive politikk med lav styringsrente og kjøp av verdipapirer har presset 

investorer på jakt etter avkastning inn i markeder med større kredittrisiko, lengre løpetider og 

lavere likviditet. Bl.a. er aksjekursene høye. Sentralbankstimulansene er imidlertid ikke 

avsluttet, men trappes ned. Det er antatt at den europeiske sentralbanken (ECB) ikke vil øke 

styringsrenten før verdipapirkjøpsprogrammet er avsluttet, og man har fått tilstrekkelig tid til 

å vurdere virkningene av avslutningen. Utviklingen i internasjonale renter er en viktig faktor 

for norsk pengepolitikk. Det antas at Norges Bank vil være i etterkant av ECB med å øke 

styringsrenten. Tempoet i fjerning av stimulansene blir en krevende balansekunst for 

sentralbankene. Stemningen blant investorer kan snu når verdipapirkjøpsprogrammene 

avsluttes og private investorer må stå for kjøp av nyutstedt obligasjonsgjeld alene. En stor 

mengde midler kan da bli flyttet fra høyrisiko- til lavrisikoinvesteringer på kort tid. Bedrifter i 

USA har høy gjeld, som betjenes med lave renter, noe som kan endre seg dersom renter og 

kredittpremier kommer raskt opp.  

 

Aksjer er en ledende indikator for økonomien. Når aksjemarkedet begynner å falle i forkant 

av en lavkonjunktur, er det fordi investorene forventer svakere inntjening som følge av 

nedgang i økonomien, snarere enn at fallende aksjemarkeder forårsaker lavkonjunkturen. 

Lave renter som betyr at sikre obligasjoner er finansielt lite attraktive, har ført til at investorer 

som nevnt, har økt risikoen i jakten på avkastning. Dette har ført til høyere prising i andre 

aktivaklasser som f.eks. aksjer. Blant aktivaklassene i kraftfondet har aksjer de største 

svingningene, og dermed den største risikoen. Verdsettelse målt med pris/fortjeneste (P/E) er 

nå på nivåer som kun er observert under teknologiboblen på starten av 2000-tallet. Med 
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unntak av energi- og råvaresektoren er forholdet mellom pris og bokført verdi som toppnivået 

før finanskrisen i 2008. Dette viser ikke sannsynlig avkastning det neste året, men indikerer at 

det er høy risiko. I løpet av 2017 oppnådde Oslo Børs 49 toppnoteringer. Oslo Børs har i 

tillegg oppnådd flere toppnoteringer også i år. Når noe har blitt dyrt nok, er det en risiko for 

prisfall. Aksjer gir avkastning fordi selskapene skaper verdier og går med overskudd. Dersom 

næringslivet fortsetter å generere overskudd, er retningen gitt. Aksjemarkedet skal videre 

oppover på lang sikt. Innimellom har vi perioder der aksjekursene faller, til dels kraftig. 

Prisingen i aksjemarkedet er preget av at rentene er rekordlave. Kraftige børsfall skjer ofte i 

etterkant av perioder med høye aksjekurser i forhold til underliggende verdier som inntjening, 

kontantstrøm eller bokført egenkapital. Optimismen blant investorene er høy, noe som tyder 

på at man i liten grad er forberedt på negative overraskelser. Det er størst risiko for tap når 

perioden med oppgang har vært lang og prisingen er høy som nå, mens risikoen for tap er 

lavest etter kraftige verdifall i aksjemarkedet.  

 

Finansforvaltning er preget av at det lages mange analyser av den historiske utviklingen for å 

forklare markedsutviklingen og for være til hjelp ved tolking av markedet for å kunne forutsi 

utviklingen framover. Modellene er imidlertid ikke fullstendige i den betydning at alt kan 

forutsees. Historiske eksempler på ting man ikke hadde tenkt på er dotcomboblen i USA ved 

årtusenskiftet da høyt verdsatte internettaksjer krasjet, finanskrisen i 2008 da investerings-

banken Lehman Brothers kollapset og råtne boliglån i USA førte til at finanskrisen spredte 

seg til andre land. 

 

Målt med benchmarkindeksen hadde Oslo Børs 5,6 % avkastning i januar-april. Globalt hadde 

aksjemarkedet målt ved Morgan Stanleys verdensindeks,negativ avkastning på -0,15 % i USD 

og -2,65 % omregnet til NOK.  

 

Både norske og internasjonale renter ligger på svært lave nivåer. Pengemarkedsrenten målt 

med 3 md. nibor var 1,11 % ved utløpet av april. Styringsrenten er mellom 1 ½ % og 1 ¾ % i 

USA, Storbritannia har ½ %, Europa har 0 % og Norge har ½ %. Renten på statsobligasjoner 

med 3 år, 5 år og 10 års løpetid var h.h.v. 1,14 %, 1,47 % og 1,94 % ved utløpet av april.  

3.1.1 Avkastning og status per 30.04.2018 for forvalterne  

Hovedstolen i kraftfondet ble fordelt med 40 % hver på DNB Asset Management og 

Storebrand Asset Management og 20 % på Fondsforvaltning. Forvalterne har like mandater 

hvor de i tillegg til å velge aksjefond og rentebærende verdipapirer eller rentefond også har 

ansvaret for allokeringen mellom aktivaklassene innenfor de fastlagte frihetsgradene.  
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Ved utløpet av april var markedsverdien og resultatet for forvalterne:  

   Fondsfor- Rente   

Beløp i 1000 kr DNB Storebrand valtning  m.v. Samlet % 

Pengemarked 200 221 217 301 72 798  490 320 42,1 

Obligasjon -norske 184 813 119 937 108 455  413 205 35,5 

Obligasjon - utenl. 0 12 428 0  12 428 1,0 

Sum rentebærende 385 034 349 666 181 253  915 953 78,6 

Norske aksjer 31 649 29 020 28 913  89 582 7,7 

Utenlandske aksjer 59 320 72 944 27 193  159 457 13,7 

Sum aksjer 90 969 101 964 56 106  249 039 21 4 

SUM TOTAL 476 003 451 630 237 359  1 164 992 100,0 

       

Hovedstol 2017 448 678 422 038 219 903  1 090 619  

Andebus kraftfond 18 359 18 359 9 179  45 897  

Omfordeling uttak -2 667 1 680 987  0  

Opprettholde realverdi 8 516 8 108 4 219  20 843  

Innskudd til forv. 472 886 450 185 234 288  1 157 359  

       

Resultat jan-april 3 117 1 445 3 071  7 633  

Resultat 2012-2017 150 907 128 616 73 340 5 289 358 152  

Resultat f.o.m. 2012 154 024 130 061 76 411 5 289 365 785  

 

Samlet oppnådde forvalterne en avkastning på 7,6 mill. kr i januar-april. Figuren nedenfor 

viser avkastningsutviklingen for de enkelte forvalterne samt benchmarkavkastningen.  

 

 
 

 

Alle forvalterne har oppnådd høyere avkastning enn benchmark (-015 %). Fondsforvaltning 

(1,31 %), DNB Asset Management (0,64 %) og Storebrand Asset Management (0,32 %).  
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Ved utløpet av april var aksjer 1,4 %-poeng overvektet. Fondsforvaltning og Storebrand var 

h.h.v. 3,6 %-poeng og 2,6 %-poeng overvektet, mens DNB var 0,9 %-poeng undervektet i 

aksjer.  

 

Porteføljen med rentebærende verdipapirer var 1,4 %-poeng undervektet innenfor 

obligasjoner. Den samlede obligasjonsporteføljen hadde 1,9 års løpetid, mens benchmark er 3 

år. Kortere løpetid betyr at man reduserer kurstapet dersom renten stiger. Basert på porteføljen 

per 30. april gir hvert %-poeng rentenivået øker, et kurstap på om lag 8 mill. kr på obliga-

sjoner og 1 mill. kr på pengemarkedsplasseringene. 

 

Siden salget av Sandefjordregionen Energiverk i 2000 har kraftfondet gitt 906 mill. kr i 

avkastning: 

  Bankinnsk mv Forvaltere Samlet 

 2000: 13 428 000   13 428 000  

 2001: 20 370 000  2 240 000  22 610 000  

 2002: 10 774 000  -  6 571 000  4 203 000  

 2003: 125 000  114 374 000  114 499 000  

 2004:  51 470 000 51 470 000 

 2005:   80 342 000 80 342 000 

 2006:  59 077 000 59 077 000 

 2007:  41 684 000 41 684 000 

 2008:  -  36 967 000 -  36 967 000 

 2009:  110 396 000 110 396 000 

 2010:  69 579 000 69 579 000 

 2011:  7 183 000 7 183 000 

 2012: 56 000 70 919 000 70 975 000 

 2013:  97 905 000 97 905 000 

 2014:  66 440 000 66 440 000 

 2015:  26 254 000 26 254 000 

 2016:  42 970 000 42 970 000 

 2017 Sandefjord  53 623 000 53 623 000 

 2017 Andebu 2 708 000  2 708 000 

 2018 januar-april  7 633 000 7 633 000 

 Samlet 47 461 000  858 551 000  906 012 000  

3.1.2 Etiske betraktninger  

Reglementet for finansforvaltningen fastlegger at forvaltningen skal baseres på etiske 

kriterier. I tillegg til aktsomhetsregelen om at forvalter skal søke å unngå å investere i 

aksjefond som kan skade Sandefjord kommunes omdømme, skal forvalterne legge FNs 

Global Compact til grunn for forvaltningen. FNs Global Compact har 10 prinsipper som 

dreier seg om: 

 

Menneskerettigheter 

1. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene 

2. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften 

opererer 

  

Arbeidstakerrettigheter 

3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger. 

4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid. 
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5. Fjerne bruken av barnearbeid. 

6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke. 

  

Miljø  

7. Støtte ”føre var”-prinsippet i miljøspørsmål 

8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar. 

9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. 

  

Korrupsjon 

10. Bekjempe all form for korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser. 

 

I tillegg til å legge FNs Global Compact til grunn, ekskluderer forvalterne selskaper som 

Statens pensjonsfond – utland har utelukket fra sitt investeringsunivers. Forvalterne går noe 

lenger i å fjerne selskaper fra sine investeringsunivers enn Statens pensjonsfond - utland. Det 

kan bl.a. nevnes at mens Statens pensjonsfond – utland har utelukket 148 selskaper av et 

investeringsunivers på om lag 8.000 selskaper, har Storebrand utelukket 183 selskaper av et 

investeringsunivers på ca. 3.500 selskaper. Rådmannens erfaring er at forvalterne av 

kraftfondet har stor oppmerksomhet på etiske problemstillinger.  

3.2 Låneforvaltning 

Sandefjord kommune medregnet Sandefjord Bredbånd KF hadde en samlet lånegjeld på 1455 

mill. kr ved utløpet av april. Lånene fordeler seg på (tall i 1000 kr): 

 
Lånegjeld  31.12.2017 30.04.2018 

Tall i 1000 kr Beløp Beløp 

Sertifikatlån Sandefjord kommune 491 000 491 000 

Avdragslån 550 602 547 956 

Kommunens egne lån 1 041 602 1 038 956 

Husbanklån 357 019 340 646 

Samlet lån kommunen 1 398 621 1 379 602 

Sandefjord Bredbånd KF 73 000 73 000 

Gjeld vedr. småbåthavner 3 149 3 149 

Samlet 1 474 770 1 455 751 

3.2.1 Låneopptak i verdipapirmarkedet 

Sandefjord kommune legger ut sertifikat- og pengemarkedslån. Lånene har en løpetid på 

mellom 3 måneder og ett år. Kommunen håndterer låneprosessen selv. Ved utløpet av april 

hadde kommunen og Sandefjord Bredbånd 3 sertifikatlån: 

 

  Gjeld Rente Forfall 

 Kommunalbanken 231,0 mill kr 0,968 % 13.06.2018 

 Kommunalbanken 260,0 mill kr 0,968 % 19.06.2018 

 Kommunens lån 491,0 mill kr   

 SpareBank 1 Markets 73,0 mill kr 0,962 % 8.06.2018 

 Samlet 562,0 mill kr   

 

Markedssituasjonen og forfallstidspunktet avgjør periodelengden på sertifikatlånene. Råd-

mannen har lagt opp til å unngå forfall rundt årsskiftet. Mens sertifikatlånene ved inngangen 

til 2018 var 6 måneders sertifikater ble det lagt ut 3 måneders sertifikater i mars. Rente- og 

VPS-kostnadene utgjorde 1.661.000 kr i januar-april. Gjennomsnittsrenten for sertifikatlånene 



Vedlegg 3

11

var 1,03 % inklusive kostnader til kontofører og VPS, mens kommunens rente bærende
likvid itet har hatt en avkastning på 1,49 %. Gjennom snitt for 3 og 6 md. nibor har vært
0,92 %. Penge markedsrentene målt med 3 md nibor har økt med 0,23 % - poeng fra 1. januar
til 30. april.

3.2.2 Banklån
Avdragslån i Kommunalbanken og KLP utgjorde 548 mill. kr ved utløpet av april. Lånene
består dels av lån med fast rente, lån med nibortilknytning og lån med flytende rente (pt -
rente). Rentekostnadene utgjorde 3.163.000 kr. Gjennomsnittlig rente i perioden var 1,75 %.

3.2.3 Husbanklån
Ved utløpet av april hadde Sandefjord kommune husbanklån på 341 mill. kr. Husbanklånene
videreutlånes til innbyggerne. Det er tidsforskyvning mellom kommunens låneopptak i
Husbanken og utbetaling av startlån til kommunens låntakere. I tillegg innfrir kommunens
låntakere lån som kommunen igjen benytter til å betale ekstra ordinære avdrag til Husbanken.

I januar - april har ikke utlånte husbanklån utgjort 62 mill. kr i gjennomsnitt. I tillegg har
innfrielser fra kommunens låntakere fratrukket kommunens ekstraordinære avdrag til
Husbanken utgjort 1 4 mill. kr. Sandefjord kommune tar opp 40 mill. kr i husbanklån i
begynnelsen av mai.

Forvaltningen av husbanklånene representerer en bankvirk somhet i landets kommuner. Et
alternativ til dette kan være at kommunenes rolle begrenses til å være bindeledd m ellom
innbyggerne og Husbanken, og at de endelige låntakerne har sine lån i Husbanken og ikke i
kommunene. Dagens ordning betyr at kommunens likviditet alltid vil inneholde ikke utlånte
husbankmidler. Renteinntekten på denne delen av likviditeten må benytt es til å betjene
husbanklånene.

3.2.4 Låneporteføljen
Sentrale myndigheter har oppmerksomhet på refinansieringsrisiko av lån med kort løpetid.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet har påpekt dette i forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning.

Rådmannen har erfaring med at sertifikatmark edet er et effektivt sted å finansiere kommunale
lån. Rådmannen har ikke opplevd problemer med å refinansiere Sandefjord kommunes
sertifikatlån. I Sandefjord kommunes forvaltning av likviditeten legges det opp til å redusere
refinansieringsrisikoen ved rul leringen av sertifikatlån.

Mens sertifikatlånene hadde en gjennomsnittsrente på 1,02 % i januar - april, var gjennom -
snittsrenten 1,75 % på lånene i Kommunalbanken og KLP. Renteforskjellen kan betraktes
som risikopremien for refinansieringsrisikoen. Rådmann en vil i tillegg påpeke at mange
låneavtaler med flytende rente inneholder en rett for långiver til å kreve lånet innfridd med 12
måneders skriftlig varsel.

Banklånene består av lån av ulik størrelse, ulik rentebinding, ulike avdragsterminer etc.
Gjennom året blir låneporteføljen vurdert m.h.t. sammenslåing av lån, utstedelse av
sertifikatlån, utstedelse av obligasjonslån og bruk av rentebytteavtaler. Endring av
sammensetningen av låneporteføljen må gjennomføres innenfor de muligheter som
rentetilknytninge ne tillater. Dette må dessuten gjøres i samarbeid med dagens långivere.
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Sak nr. 1 6 . Sandefjord Bredbånd KF - Regnskap 1. tertial 201 8 og budsjett 201 8

Følgende saksfremlegg foreslås oversendt til vi dere behandling i formannskap/kommune styre:

Bakgrunn
Sandefjord bredbånd har i perioden fra 2004 til april 201 8 bygget ut ny fiberbasert infrastruktur
i ca. 9 7 % av «gamle» Sandefjord kommune s bolig – og næringsområder. I samme periode er
det etablert tjenester til ca. 10 6 00 husstander (ca. 25 - 30.000 innbyg gere) og ca. 4 5 0 bedrifter i
kommunen. Det betyr at Sandefjord bredbånd leverer tjenester til mer enn halvparten av
«gamle» Sandefjord kommune s husstander og bedrifter i de områdene som er bygget ut.
Sandefjord bredbånd er en betydelig aktør i det lokale m arkedet.

Status regnskap pr 1.tertial 201 8

U tviklingen i omsetning og driftsresultat så langt i 2018 viser i det fremlagte resultatregnskapet
at det er relativt nær budsjetterte størrelser . Sum inntekter i 1. tertial er 0,9 mill. kr høyere enn
budsjett , mens resultatet pr 1. tertial er 0,6 mill. kr bedre enn budsjett.
Samme utvikling forventes utover i regnskapsåret.

Det fremmes ikke forslag om endringer i budsjett for 2018.

Tallene er vist i vedlegg 1. Tilhørende utvikling i balanseregnskapet er vist i vedlegg 2.

Styret vurderer at status i foretaket er tilfredsstillende. Styret legger saken frem for
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Orienteringen om regnskapssituasjonen ved utløpet av 1. tertial 2018 tas til etterretning.
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