
2021
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP



Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

2



Sidenr:
ÅRSBERETNING 5

Sammendrag m/regnskapsoppstillinger 6

KOMMENTARER

Driftsregnskapet
Sentraladministrasjonen 16
Kunnskap, barn og unge 27
Helse, sosial og omsorg 40
Kultur, idrett og fritid 58
Miljø og plan 69
Tilleggsbevilgninger 83
Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer 85

Investeringsregnskapet m/tabeller
Investeringsprosjekter 91
Diverse kapitalformål 101
Sandefjord Havnevesen 104
Tomtefelt 105

Balanseregnskapet 107

Etiske retningslinjer 112
Informasjonssikkerhet 113
Klima og miljø 114
Internkontroll 115
Likestilling 117

ÅRSREGNSKAP 126

Bevilgningsoversikter og økonomiske oversikter
Bevilgningsoversikt drift 127
Bevilgningsoversikt drift - fordelt på kommunalområdene 128
Økonomisk oversikt etter art  - driftsregnskapet 129
Bevilgningsoversikt investering 130
Bevilgningsoversikt investering - til fordeling 130
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner 131
Balanseregnskapet 132

Konsolidert regnskap, regnskapsprinsipper og organisering 133

Noter
 1 Endring i arbeidskapital 135
 2 Kapitalkonto 136
 3 Varige driftsmidler 137
 4 Finansielle eiendeler

INNHOLD

138

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

3



 5 Utlån (finansielle anleggsmidler) 139
 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 140
 7 Lån 142
 8 Avdrag på lån og minimumsavdrag 144
 9 Pensjon 145
10 Garantier gitt av kommunen 148
11 Vesentlige bundne fond 149
12 Selvkosttjenester 150
13 Godtgjørelse til ledende personer 153
14 Godtgjørelse til revisor 153
15 Konsolidert regnskap 153
16 Fond 154

Underskriftsblad 156
Revisjonsberetning 157

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

4



ÅÅRRSSBBEERREETTNNIINNGG

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

5



SAMMENDRAG

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

I dette sammendraget kommenteres regnskapet for 2021 på et overordnet, finansielt nivå. For 
informasjon om kommunens oppnåelse av mål knyttet til FNs bærekraftsmål, tiltak i 
handlingsplanen samt mer detaljerte kommentarer til regnskapet, vises til øvrige deler av 
årsberetningen.

Kommunen har i sitt økonomireglement fem mål for utviklingen av kommunens økonomi.
Disse vises nedenfor med angivelse av resultatet for 2021:

1 Kommunalområdenes netto driftsutgifter skal ikke være større enn frie inntekter (skatt og 
rammetilskudd).
Regnskapet viser: Positiv margin på 322 mill. kr.

2 Kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere investeringer.
Regnskapet viser: Beløp overført til investeringer (utover bruk av disposisjonsfondet) 

overstiger kraftfondets avkastning med 128 mill. kr.

3 Ordinære investeringer kan lånefinansieres med maksimalt 50 %.
Regnskapet viser: Lånegrad på 43 %.

4 Netto driftsresultat skal utgjøre minst 1,75 % av sum driftsinntekter.
Regnskapet viser: Netto driftsresultat er på 6,8 %.

5 Saldo for disposisjons- og kapitalfondet skal ved utløpet av økonomiplanperioden ikke 
være lavere enn 15 mill. kr.
Regnskapet viser: Saldo 31.12.2021 på 426 mill. kr. Dette er 149 mill. kr mer enn forutsatt 

i vedtatt handlings- og økonomiplan for 2022-2025.

Regnskapet viser full måloppnåelse. I tillegg er det i 2021 satt av midler til fond slik at 
utgifter til forsinkede (etterslep) drifts- og investeringstiltak er sikret finansiering i 2022. 
Dermed bør den økte saldoen på 149 mill. kr på disposisjons- og kapitalfondet ved årets 
utgang, tilsi at kommunens økonomiske stilling er tilsvarende bedre enn forutsatt og lagt til 
grunn i vedtatt handlings- og økonomiplan for 2022-2025.

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

Koronapandemien og kommunens regnskap 2021
Situasjonen globalt, nasjonalt og lokalt har som i 2020, også i 2021 vært vesentlig påvirket av 
koronapandemien. Det har vært opprettholdt betydelige tiltak for å bremse smitten og det er 
brukt store midler for å bøte på de økonomiske konsekvensene.

Kommunen har i 2021 mottatt 423 mill. kr som er direkte knyttet til koronapandemien. Av 
dette inngår 1,1 mill. kr i det opprinnelig vedtatte budsjettet (andel av 100 mill. kr til
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habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne).

Gjennom året har kommunen hatt utgifter på 235 mill. kr til karantenehoteller og 20 mill. kr 
til teststasjonene på Torp og i havnen. Dette er refundert av staten i sin helhet. Kommunen har 
mottatt statlig koronastøtte på 41 mill. kr til videreformidling til næringslivet. Av disse er 35 
mill. kr fordelt i 2021 og 6 mill. kr fordeles i løpet av 2022. I tillegg har kommunen mottatt 
andre øremerkede tilskudd på 15 mill. kr til sommerskole, til tiltak for sårbare barn, til 
aktivitetstiltak overfor eldre mm.

Ved regnskapsgjennomgangene etter 1. og 2. tertial har kommunedirektøren rapportert om 
kommunens økte kostnader/reduserte inntekter og kompensasjoner gitt via rammetilskuddet 
til dekning av dette. For hele året har kommunen mottatt 111 mill. kr via rammetilskuddet til 
dekning av påløpte utgifter og bortfall av inntekter.

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

Med ovenstående som utgangspunkt har kommunedirektøren satt opp et forenklet korona-
regnskap for 2021:

Tabell 1

Utgifter knyttet til karantenehoteller, teststasjoner, næringsstøtten og andre øremerkede 

Forenklet koronaregnskap 2021
(beløp i mill. kr)  (inntekter (-). utgifter (+)

Karantenehoteller: 0,0
Utlegg 235,0
Refundert -235,0

Teststatsjoner ved grensepassering (Torp og havnen): 0,0
Utlegg 20,0
Refundert -20,0

Koronastøtte til næringslivet: 0,0
Videreformidlet fra kommunen 41,3
Mottatt fra staten -41,3

Andre øremerkede statstilskudd
Anvendt 15,3
Motatt -15,3

Kompensasjon motttatt via rammetilskuddet -111,1
Habilitering og avlastningstilbud barn og unge 1,1

Øvrige netto merutgifter i kommunalområdene: 103,3
Sentraladministrasjonen 0,8
Kunnskap, barn og unge 38,2
Helse, sosial og omsorg 34,9
Kultur, idrett og fritid 5,8
Miljø- og plansaker 23,7

Anslag netto merinntekter (ekskl. finansposter og skatt) -6,7
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tilskudd dekkes i sin helhet av staten og dette påvirker derfor ikke kommunalområdenes 
nettoutgifter. Til øvrige nettoutgifter for kommunen har staten gitt kompensasjon via 
rammetilskuddet.

For hvert kommunalområde er det gjort anslag over netto økte kostnader/reduserte inntekter i 
2021. Totalt er det anslått merkostnader på 103,3 mill. kr. Disse er spesifisert per kommunal-
område i kommentardelen. Anslagene er basert både på registrerte og anslåtte beløp. Det er 
stor usikkerhet knyttet til anslag for bortfall av inntekter.

Av beløpet på 23,7 mill. kr for kommunalområdet for miljø- og plansaker, inngår 20,3 mill. kr 
som anslåtte mindreinntekter i forhold til et normalår for havnekassen. (Av dette var 6,1 mill. 
kr allerede nedfelt i havnekassens opprinnelige budsjett). Havnevirksomheten skal regnskaps-
messig holdes adskilt fra kommunens øvrige virksomhet, og den håndteres derfor som et 
selvkostområde som balanserer utgifter og inntekter mot et eget havnefond. Mindreinntekten 
har derfor medført at havnefondet er tilsvarende svekket/redusert.

Det forenklede koronaregnskapet for 2021 antyder at kommunen har hatt netto merinntekter 
knyttet til pandemien på 6,7 mill. kr. Dersom man ser bort fra de tapte havneinntektene på 
20,3 mill. kr, vil kommunalområdenes anslåtte netto merutgifter ligge 27 mill. kr lavere enn 
kompensasjonen gitt via rammetilskuddet. Det er da ikke gjort anslag for pandemiens effekter 
på finanspostene og skatteinntektene. Det er heller ikke regnet på konsekvenser av endringene 
i, utsettelser av, eller bortfall av kommunale tjenester for kommunens tjenestemottakere eller
ansatte. Det er imidlertid liten tvil om at pandemien vil ha stor innvirkning for mange over 
lang tid, og dermed også på kommunens økonomi.

Som et særskilt tiltak i forbindelse med virusutbruddet fikk kommunene via det opprinnelig 
vedtatte statsbudsjettet, 1,9 mrd. kr som kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 
2020. Dette var et beløp utover det som automatisk kompenseres gjennom at kostnadsveksten 
også er lavere. Dette er midler som gir en varig økning i kommunesektorens inntekter, og de 
bidrar dermed til en generell styrking av det kommunale tjenestetilbudet. Kommunens andel av 
disse midlene inngår ikke i det forenklede koronaregnskapet.

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

Sum generelle driftsinntekter
Rammetilskuddet ble 6,8 mill. kr (1,3 %) lavere enn budsjettert. Mindreinntekten er for det 
meste knyttet til inntektsutjevningen som følge av høyere skatteinntekter enn budsjettert
(-18,4 mill. kr) og økt tilskudd til Covid-19 gitt sent på året (10,3 mill. kr).

Skatteinngangen var 103,8 mill. kr (5,2 %) høyere enn budsjettert. Landets skatteinntekter ble 
3,9 % høyere enn Finansdepartementet anslo da statsbudsjettet for 2022 ble lagt fram i 
oktober 2021. Sandefjords skatteinntekter per innbygger utgjør 89,1 % av landsgjennom-
snittet.

Andre generelle driftsinntekter gjelder rentekompensasjonsordninger. Mindreinntekten 
skyldes at kommunen har fått kompensasjon basert på en lavere rentesats enn budsjettert.

Sum bevilgninger drift, netto
Kommunalområdenes nettorammer består av sum bevilgninger drift, netto avsetninger til og 
bruk av fond, samt enkelte overføringer til investeringer.

Oversikten foran, viser at kommunalområdene har brukt 74,9 mill. kr mindre enn 
bevilgningene til drift.

Etterfølgende tabell 5 viser at 46,4 mill. kr av dette mindreforbruket dekker større netto 
avsetninger (45,8 mill. kr) og større overføringer til investeringer (0,6 mill. kr) enn 
budsjettert. Restbeløpet på 28,5 mill. kr utgjør kommunalområdenes netto mindreforbruk.

Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat gir et visst uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å 
finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet samt evne til å avsette midler til 
senere års bruk. 

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

Rammetilskudd -1 868,8 -1 875,6 -6,8
Inntekts- og formuesskatt -2 082,8 -1 979,0 103,8
Andre generelle driftsinntekter -9,1 -9,6 -0,5
Sum generelle driftsinntekter -3 960,7 -3 864,2 96,5
Sum bevilgninger drift, netto 3 606,9 3 681,8 74,9
Avskrivninger 187,1 0,0 -187,1
Brutto driftsresultat -166,7 -182,4 -15,7
Netto finansutgifter -32,5 21,2 53,7
Motpost avskrivninger -187,1 0,0 187,1
Netto driftsresultat -386,2 -161,2 225,0

Disponering av netto driftsresultat:
Overføring til investering 244,2 412,6 168,4
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -29,6 -25,3 4,3
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 171,7 -226,1 -397,8
Sum disponeringer av netto driftsresultat 386,2 161,2 -225,0
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Brutto driftsresultat er på 167 mill. kr. Dette er isolert sett 16 mill. kr lavere enn budsjettert.
Ser man bort fra avskrivningene som ikke budsjetteres, er brutto driftsresultat 171 mill. kr 
høyere enn budsjettert. 

Ettersom kommunen ikke budsjetterer avskrivningene og nettorammene for kommunal-
områdene inkluderer fondsposter og overføringer til investeringer som ikke inngår i brutto 
driftsresultat, vies dette resultatbegrepet generelt liten oppmerksomhet i forhold til netto 
driftsresultat.

Netto finansutgifter/-inntekter
Finanspostene for 2021 viser en netto inntekt på 32,5 mill. kr og består av følgende:

Tabell 3

Netto finansinntekter er 53,7 mill. kr høyere enn budsjettert. Av merinntekten er 51,0 mill. kr 
fra avkastning på kraftfondet.

Kraftfondets hovedstol er på 1.206,8 mill. kr. Avkastningen i 2021 ble 69,1 mill. kr. Dette var 
51,0 mill. kr mer enn budsjettert. I tråd med kommunens økonomireglement, er 34,0 mill. kr 
av kraftfondets avkastning utover budsjett, tilført kraftfondets bufferfond. Med en aksjeandel 
på 35 % for kraftfondets plasseringer, har bufferfondet med denne tilførselen nådd målet på 
140 mill. kr for fondets størrelse. Resterende 17,0 mill. kr inngår i årets samlede 
mindreforbruk (budsjettavvik).

Kommunens økonomiske mål nr. 2 sier at kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere 
investeringer. I 2021 er 197 mill. kr fra løpende drift overført til finansiering av investeringer
(244,2 mill. kr overført til investeringsregnskapet fratrukket 47,2 mill. kr som er hentet fra
disposisjonsfondet), mens kraftfondet ga en avkastning på 69,1 mill. kr. Mål nr. 2 er dermed 
oppnådd med en margin på 128 mill. kr.

Motpost avskrivninger
Kommunale regnskap avviker fra regnskapene til selskaper som følger regnskapsloven (Norsk 
Standard). De viktigste avvikene er knyttet til avdrag på lån, avskrivninger og anordnings-
prinsippet. All tilgang på og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksom-
het skal framgå av drifts- og investeringsregnskapet. Avskrivninger inngår som en kostnad 
ved beregning av brutto driftsresultat. Ved beregning av netto driftsresultat inngår avdrag på 

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

Avkastning fra kommunens likviditet -10,5 -6,8 3,7
Renter av fond som tilføres fond -0,3 -0,2 0,1
Avkastning fra kraftfondet -69,1 -18,1 51,0
Mottatte renter av formidlingslån -4,6 -5,3 -0,8
Utbytte -20,3 -20,3 0,0
Sum finansinntekter -104,8 -50,7 54,1
Renter på kommunens lån 7,7 7,5 -0,2
Renter på formidlingslån 4,7 4,5 -0,1
Ordinære avdrag på gamle lån 59,9 59,9 0,0
Sum finansutgifter 72,3 71,9 -0,4

Netto finansutgifter/-inntekter -32,5 21,2 53,7

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

10



lån i stedet for avskrivninger.

Avskrivningene utgjør 187,1 mill. kr. Til sammenlikning er det betalt avdrag på 59,9 mill. kr 
(inngår i netto finansposter).

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat er den mest sentrale indikatoren på økonomisk balanse i kommunene.
Resultatet viser hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer.

Netto driftsresultat i 2021 er på 386 mill. kr. Sum driftsinntekter utgjør 5.666 mill. kr1. Netto 
driftsresultat utgjør dermed 6,8 % av sum driftsinntekter. Kommunens økonomiske mål nr. 4 
sier at netto driftsresultat minst skal utgjøre 1,75 %.

Netto driftsresultat er 225,0 mill. kr høyere enn budsjettert. Av dette er 74,9 mill. kr bidrag fra
kommunalområdenes bevilgninger, hvorav 46,3 mill. kr dekker netto økt avsetning til 
kommunalområdenes fond og økt særskilt finansiering av mindre investeringer. Resterende 
28,5 mill. kr utgjør kommunalområdenes bidrag til årets mindreforbruk.

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

Tabell 4

Enkelte utgifter i investeringsregnskapet finansieres med direkte overføringer fra de ulike 
kommunalområdene. I tillegg bruker de ulike kommunalområdene av og avsetter til sine 
respektive fond. Regnskapsmessig er dette disponeringer av netto driftsresultat som også 
inngår i kommunalområdenes nettorammer (se tabell 5). Regnskapet viser at kommunal-
områdene på disse postene har disponert 46,3 mill. kr mer enn budsjettert (omtales i 
tilknytning til tabell 5).

Budsjettet forutsatte at det skulle overføres 399,9 mill. kr fra drift til investeringer, hvorav 
44,3 mill. kr skulle tas fra disposisjonsfondet og 167,2 mill. kr var avsetninger fra 2020 til 
finansiering av investeringer i 2021. Resterende 188,4 mill. kr var bidrag fra løpende drift.

Investeringsprosjektene har et samlet mindreforbruk i 2021 på 169,0 mill. kr. Av dette er 4,7
mill. kr mindreforbruk på avsluttede prosjekter, mens 164,3 mill. kr er forsinkelser eller 

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

Disponering av netto driftsresultat - gruppert
(beløp i mill. kr)      (inntekter (-), utgifter (+) Regnskap Budsjett Avvik

Inngår i nettorammen for kommunalområdene: 22,7 -23,7 -46,3
Overført til investeringer (generell finansiering) 230,9 399,9 169,0
Bruk av disp.fondet til finansiering av investeringer -44,3 -44,3 0,0
Bruk av fond til spesielle formål, etterslep på inv. -2,9 -167,2 -164,3
Bruk av levekårsfondet -3,7 -3,7 0,0
Avs. renter av fond til fond 0,3 0,2 -0,1
Avs. til kraftfondets bufferfond 34,0 0,0 -34,0
Årets mindreforbruk 149,3 0,0 -149,3
Sum disponering av netto driftsresultat 386,2 161,2 -225,0

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

11



etterslep på øvrige prosjekter. Det er derfor overført 169,0 mill. kr mindre enn budsjettert fra 
drift til investeringer.

Kraftfondet ga i 2021 en avkastning på 51 mill. kr mer enn budsjettert. Av dette er 34 mill. kr 
tilført kraftfondets bufferfond. Bufferfondet har etter dette en saldo på 140 mill. kr som med 
gitte forutsetninger er lik målet for fondets størrelse.

Årets mindreforbruk (samlet budsjettavvik) for 2021 er på 149,3 mill. kr. Beløpet er i tråd 
med regnskapsreglene satt av til disposisjonsfondet. Mindreforbruket består av bidrag på 96,5
mill. kr fra de generelle driftsinntektene (97,0 mill. kr fra skatt og rammetilskudd), 28,5 mill. 
kr fra kommunalområdenes netto mindreforbruk, 4,7 mill. kr fra innsparinger på investeringer 
og korrigerte netto finansposter på 19,6 mill. kr2.

Netto ramme for kommunalområdene 
Netto ramme for kommunalområdene som vises i neste tabell er et sammendrag av oversikten 
som inngår i årsregnskapets obligatoriske oversikter. 

Tabell 5

Budsjettert netto ramme for kommunalområdene var på 3.658 mill. kr. Rammen består av 
ordinære bevilgninger, overføringer til mindre investeringer og netto bruk av eller avsetninger 
til fond. Regnskapet viser at det er brukt 74,9 mill. kr mindre av de ordinære bevilgningene 
enn budsjettert. Dette finansierer netto økte avsetninger til disposisjonsfond på 50,2 mill. kr 
(hvorav 32,1 mill. kr er økt avsetning som følge av forsinket framdrift (fra 73,3 mill. kr til 
105,3 mil. kr)) og økte overføringer til investeringer på 0,6 mill. kr. I tillegg er det netto brukt 
4,4 mill. kr mer av bundne fond enn budsjettert (primært knyttet til statstilskudd). Netto 
medfører dette at kommunalområdene har brukt 28,5 mill. kr, eller 0,8 %, mindre enn den 
budsjetterte nettorammen ga rom for. Avvikene er kommentert i kommentarene per 
kommunalområde.

2 Netto finansinntekter utgjør 53,7 mill. kr. Av disse er 34,0 mill. kr fra kraftfondets avkastning tilført 
kraftfondets bufferfond, og 0,1 mill. kr mer enn budsjetterte renter av fond er tilført de samme fondene.

Bevilgningsoversikt – drift per kommunalområde
(beløp i mill. kr)      (inntekter (-), utgifter (+) Regnskap Budsjett Avvik

Sum bevilgninger drift, netto 3 606,9 3 681,8 74,9
Sum overføring til investering 13,3 12,8 -0,6
Sum netto avsetn. til eller bruk av bundne driftsfond -29,9 -25,5 4,4
Sum netto avsetn. til eller bruk av disposisjonsfond 39,2 -11,0 -50,2
Netto ramme for kommunalområdene 3 629,6 3 658,1 28,5

Fordelt på:
Sentraladministrasjonen 193,7 207,7 14,0
Kunnskap, barn og unge 1 499,7 1 500,8 1,2
Helse, sosial og omsorg 1 516,0 1 521,6 5,7
Kultur, idrett og fritid 122,2 123,4 1,3
Miljø- og plansaker 298,1 289,6 -8,5
Tilleggsbevilgninger 0,0 14,9 14,9
Netto ramme for kommunalområdene 3 629,6 3 658,1 28,5
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Kommunalområdene for kunnskap, barn og unge (KBU) og helse, sosial og omsorg (HSO) 
disponerer til sammen 83 % av kommunalområdenes netto driftsutgifter.

Det første av kommunens økonomiske mål sier at kommunalområdenes netto driftsutgifter 
ikke skal være større enn frie inntekter (skatt og rammetilskudd). I 2021 var de frie inntektene 
3.952 mill. kr, mens kommunalområdenes nettorammer på 3.630 mill. kr er 322 mill. kr 
lavere enn de frie inntektene. Kommunens drift i 2021 var dermed i tråd med målet.

Selvkostområdene
Kommunale gebyrer og andre inntekter knyttet til vann, avløp, renovasjon, septik og feiing 
(VARSF) utgjorde 265 mill. kr i 2021 og er blant kommunens største inntektsposter. 
Inntektene føres på kommunalområdet for miljø- og plansaker. Kommunen kan ikke kreve inn 
mer enn selvkost. Selvkost består av løpende driftsutgifter (direkte kostnader), administrasjon 
for virksomheten (indirekte kostnader) samt kapitalkostnader knyttet til investeringer i 
anleggsmidler. Dette utgjør avgiftsgrunnlaget. Inntekter utover avgiftsgrunnlaget blir avsatt til 
bundne fond for senere anvendelse, mens lavere inntekter enn avgiftsgrunnlaget finansieres 
ved å bruke av tidligere avsatte midler fra selvkostområdene.

Tabell 6 viser samlede inntekter og utgifter knyttet til selvkosttjenestene for VARSF i 2021
(disse og øvrige selvkosttjenester er spesifisert hver for seg i regnskapets note nr. 12):

Tabell 6

Tabellen viser at kommunens inntekter på 265 mill. kr var 23,4 mill. kr lavere (8,1 %) enn 
selvkostgrunnlaget (kostnadene). Netto er selvkostfondene redusert med 22,1 mill. kr i 2021,
etter tilførsel av renter på 1,3 mill. kr. Ved utgangen av 2021 utgjør selvkostfondenes saldo 
62,0 mill. kr, tilsvarende 24 % inntektene samme år.

INVESTERINGSREGNSKAP
Investeringsregnskapet er delt inn i 4 rammeområder; investeringsprosjektene, tomtefelt, 
Sandefjord havnevesen og diverse kapitalformål. Her kommenteres kun rammeområdet for 
investeringsprosjektene.

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

Brukerbetalinger/salgsinntekt -264,9
Direkte kostnader 243,8
Indirekte kostnader 6,7
Netto kapitalkostnader 37,8
Manglende inndekking av selvkostgrunnlaget 23,4
Selvkostandel 91,9 %
Netto bruk av selvkostfond -22,1
Renter tilført selvkostfondene 1,3
Selvkostfondenes saldo 31.12. 62,0
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Tabell 7

Netto utgifter til investeringsprosjektene utgjør 562,9 mill. kr mot budsjettert 731,9 mill. kr.
Av ulike årsaker avviker framdriften for en rekke prosjekter fra budsjettets forutsetninger. 
Samlet har det oppstått et netto etterslep for investeringsprosjektene på 164,3 mill. kr (hvorav 
154,8 mill. kr gjelder ord. investeringer og 9,5 mill. kr gjelder selvkostområdene), mens
avsluttede prosjekter viser et mindreforbruk på 4,7 mill. kr. På grunn av det reduserte 
finansieringsbehovet er det overført 169,0 mill. kr mindre fra driftsregnskapet enn budsjettert:
Det er brukt 164,3 mill. kr mindre av «etterslepsfondet» slik at etterslepet fra 2021 er sikret 
finansiering i 2022, og overført 4,7 mill. kr mindre fra løpende drift.

Kommunens økonomiske mål nr. 3 sier at ordinære investeringer kan lånefinansieres med 
maksimalt 50 %. I kommentarene til investeringsregnskapet med tilhørende tabell, er 
ordinære investeringer adskilt fra investeringer i selvkostområdene som i sin helhet låne-
finansieres (121,5 mill. kr). Videre framkommer at netto ordinære investeringer utgjør 441,4
mill. kr. Disse er lånefinansiert med 189,5 mill. kr, tilsvarende 43 %, dvs. innenfor målet på 
maksimalt 50 %.

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

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

Kommunens langsiktige gjeld ekskl. pensjonsforpliktelsene, utgjør i alt 1.997 mill. kr. Dette 
er 342 mill. kr mer enn ved starten på året. Gjelden er fordelt som følger:

Tabell 8

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

Brutto investeringer (eks. mva.komp.) 723,4 871,3 148,0
Salg av eiendeler, refusjoner og tilskudd -155,6 -130,8
Bruk av investeringsfond -3,1 -8,7
Overf. fra driftsregnskapet (særskilt fin.) -1,7 -160,5 0,0 -139,5 21,0
Netto investeringer 562,9  731,9 169,0
Bruk av lånemidler -311,0 -311,0 0,0
Overført fra driftsregnskapet -230,9 -399,9 -169,0
Bruk av kapitalfondet -21,0 -21,0 0,0
Sum generell finansiering. -562,9 -731,9 -169,0

Regnskap Budsjett Avvik

Kommunens lån
(beløp i mill. kr) Saldo 31.12.21 Saldo 31.12.20 Endringer 2021

Sertifikatlån 1151,0 840,0 311,0
Lån i Kommunalbanken og KLP 279,0 339,0 -60,0
Lån til investeringer 1430,0 1179,0 251,0
  Herav: Lån til ordinære investeringer 723,6 569,3 154,3
             Lån til selvkostområder 706,5 609,7 96,8
Innskudd til småbåthavner (havnevesenet) 3,6 3,5 0,1
Lån til investeringer inkl. innskudd til småbåthavner 1433,6 1182,5 251,1
Husbanklån til videre utlån (formidlingslån) 563,5 462,0 101,5
Kommunens samlede lånegjeld 1997,1 1644,5 352,6
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Sertifikatlånene rulleres i markedet. Lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken er ordinære 
serielån og annuitetslån (Husbanken).

Det er i 2021 tatt opp lån til investeringer på 311 mill. kr. Det er betalt 60 mill. kr i avdrag.
Lån til investeringer er dermed økt med 251 mill. kr, fra 1179 mill. kr til 1430 mill. kr.

Investeringer i selvkostområdene lånefinansieres i sin helhet og avdras i takt med avskriv-
ningene. Lån til selvkostområdene svarer derfor til restverdiene på tilhørende investeringer, 
og veksten i lån til selvkostområdene svarer til årets investeringer (121,5 mill. kr) fratrukket 
avskrivningene (24,7 mill. kr).

Det ble tatt opp startlån i Husbanken på 150 mill. kr for videre utlån til kommunens 
innbyggere. Det er betalt 48,5 mill. kr i avdrag slik at kommunens lån i Husbanken økte med 
101,5 mill. kr. Tabellen under viser status for formidlingslånene per 31. desember 2021:

Tabell 9

Kommunen er gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin andel av 
selskapenes gjeld. Gjelden betjenes av selskapene. Sandefjords andel av disse lånene utgjør 
samlet 335 mill. kr fordelt på Vestfold Vann IKS (301,6 mill. kr), Vestfold krematorium IKS 
(15,3 mill. kr), Vestfoldmuseene IKS (9,6 mill. kr) og IKA Kongsberg IKS (8,8 mill. kr).

I tillegg til kommunens gjeldsansvar, har kommunen stilt garantier for andres lån (bolig-
stiftelser, borettslag, ikke-kommunale barnehager og idrettslag) på i alt 170 mill. kr.

Saldo for disposisjonsfondet og kapitalfondet inngår i balanseregnskapets poster for hhv. 
"Disposisjonsfond" og "Ubundne investeringsfond". Kommunens mål nr. 5 sier at saldo for 
disposisjons- og kapitalfondet ved utløpet av økonomiplanperioden ikke skal være lavere enn 
15 mill. kr. Saldo for disse to fondene per 31.12.2021 var om lag 426 mill. kr, dvs. godt over 
målet. Saldoen er 149 mill. kr høyere enn forutsatt i vedtatt økonomiplan for 2022-2025 og
forklares i hovedsak av at mindreforbruket i 2021 på 149,3 mill. kr er tilført disposisjons-
fondet.

Formidlingslån
(beløp i mill. kr) Saldo 31.12.21 Saldo 31.12.20 Endringer 2021

Kommunens lån i Husbanken 563,5 462,0 101,5
Utlån til innbyggere -474,0 -404,4 -69,6
Netto gjeld 89,5 57,6 31,9
Herav til inndekking:
   Husbanklån som ikke er utlånt (ubrukte lån) -69,0 -50,7 -18,3
   Fond til avdrag på kommunens lån (innfridde utlån) -20,5 -7,0 -13,5
Netto 0,0 0,0 0,0
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SENTRALADMINISTRASJONEN (SA)

ORGANISASJON

Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse for kommunedirektøren og de to 
kommunalområdene HR og utvikling (HRU) og økonomi og analyse (ØA).

MÅL

God utdanning
▪ Kommunen som virksomhet tilbyr lærlingeplasser.
▪ Kommunen skal bidra til at næringslivet har tilgang til spesialisert og 

relevant kompetanse.

Måloppnåelse:
Kommunen hadde 84 lærlingeplasser i egen virksomhet og dette er i henhold 
til plan. I tillegg krever kommunen i flere anskaffelser at leverandører 
benytter lærlinger. I byggeprosjekter rapporteres bruk av lærlinger løpende. 
Kommunen samarbeider med lokale og regionale undervisningsinstitusjoner
om tilrettelegging av tilbud som gir kompetanse som er etterspurt av 
næringslivet. Kommunen har støttet og deltatt i flere prosjekter som øker
kjennskap til Sandefjord som arbeidsted. Kommunen har støttet videre drift 

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

16



av Skagerak skoles virksomhet som er en viktig faktor for attraktivitet og 
tilgang til relevant kompetanse fra andre land. 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
▪ Sandefjord er en smart, digital og levende by med attraktivt nærings- og

arbeidsliv som gir trivsel og vekst for innbyggerne.
▪ Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for 

næring.
▪ Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder sosialt 

entreprenørskap.

Måloppnåelse:
Koronaåret 2021er krevende å måle isolert sett. Vekst i antallet arbeidsplasser 
er bedre enn sammenlignbare kommuner over tid og utviklingen ble belyst i 
KST-sak 130/21 – Status for næringsutvikling i Sandefjord kommune. Det er 
tilrettelagt for ytterligere attraktive næringsarealer i kommunen
(Borgeskogen, Skolmar). Kommunen har støttet aktivt opp om prosjekter som 
utvikler sosialt entreprenørskap, men det er krevende å rapportere på 
endringer i antallet arbeidsplasser innen segmentet.

 
Industri, innovasjon og infrastruktur
▪ Kommunen bruker anskaffelser som et verktøy for å styrke innovasjon
▪ Sandefjord kommune skal bli regionens mest offensive tilrettelegger for 

næringslivet.
▪ Det er attraktivt for nye, grønne næringsaktører å etablere seg i

Sandefjord.

Måloppnåelse:
Antallet innovative anskaffelser er ikke talt opp, men benyttes i anskaffelser 
innen velferdsteknologi. Innkjøpsansvarlige er orientert om muligheter som 
ligger innenfor regelverket. Næringsstrategien er fulgt opp. Referer til 
måloppnåelse omtalt over. Kommunen bidrar i forbindelse med SNFs Green 
Network, men det er ikke observert vesentlige endringer i kommunens 
attraktivitet for nye, grønne næringsaktører.

 
Mindre ulikhet
Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor all kommunal 
planlegging. 

Måloppnåelse:
Folkehelseperspektivet er godt forankret i kommunal planlegging og 
prioritering. Kommunens oversikter over tilbud og tiltak i geografiske 
områder med levekårsutfordringer er ikke tydelige nok.
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Bærekraftige byer og lokalsamfunn
▪ Det jobbes systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, i daglig drift 

og i alt utviklingsarbeid.

Måloppnåelse:
Samfunnssikkerhet og beredskap er ytterligere systematisert i 2021 og har et 
større fokus i virksomheten. Kommunal ROS er gjennomført og
beredskapsrådgiverrollen er styrket. Beredskapsvakter er formalisert og 
fordelt på flere ansatte. Dette har gitt ett styrket fagmiljø og redusert risiko
ved håndtering av hendelser. 

TILTAK I HANDLINGSPLANEN 2021-2024:

Tiltak FN mål: Plan gjennom-
føring (År)

Revisjon av kommunal ROS før utgangen av 2020 11, 13 2021
Status: 
Helhetlig ROS med handlingsplan ble utarbeidet i 2021 og vedtatt av KST 3/2-2022. 
Attraktive arealer for næring 4, 8, 9, 10, 

11, 17
2021-2022

Status: 
Arbeidet er forsinket som følge av korona og prioritering av kommuneplanarbeidet. Det 
er etablert nye næringsarealer i 2021 (Borgeskogen og Skolmar).  
Barnetråkkregistrering 10, 11 2021-2022
Status: 
Arbeidet ble igangsatt i 2021. 
Strategi for koordinert samarbeid med frivilligheten 10,11 Påbegynt
Status:
Det jobbes med strategi for frivillighet innen flere kommunalområder. Det er opprettet et 
frivilligråd med deltakere fra frivillige lag og foreninger og ansatte i kommunen.
Anskaffelser skal benyttes som verktøy for å styrke 
innovasjon, og det skal utarbeides en
anskaffelsesstrategi 

9 2021

Status:
Anskaffelsesstrategi ble vedtatt i KST-sak 013/21. Strategien og handlingsplanen legger 
til rette for ytterligere innovasjon i anskaffelsesprosesser i planperioden.
Fra starten av utarbeidelse av kommuneplanen må 
brukerrepresentanter involveres 

10, 17 Ved oppstart 
planarbeid for 
kommuneplanen

Status:
Det kom inn 30 innspill til høring av planprogram til kommuneplanens arealdel, fordelt 
på offentlige myndigheter, foreninger og privatpersoner.
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REGNSKAP

Driftsregnskapet viser følgende tall for sentraladministrasjonen i 2021 (hele 1.000 kroner):

Sentraladministrasjonen Budsjett Regnskap Avvik
(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Kommunedirektøren 5 466 5 466 4 851 4 851 615 615
HR og utvikling 141 310 118 234 300 143 115 294 -158 833 2 940
Økonomi og analyse 178 072 50 422 345 753 55 414 -167 681 -4 992
Sentraladm. ekskl. pensjon 324 848 174 122 650 747 175 559 -325 899 -1 437

Pensjon (felles) 33 546 33 546 18 093 18 093 15 453 15 453
Sum sentraladministrasjonen 358 394 207 668 668 840 193 652 -310 446 14 016

Netto avvik på 14 mill. kr utgjør 6,7 % av budsjettert netto utgift. Av dette netto avviket er 
15,5 mill. kr knyttet til pensjon.

Avvikskommentarer er hovedsakelig lagt inn under det enkelte hovedkostnadssted.

Konsekvenser av korona-situasjonen

Tiltak                                                                                (tall i hele 1.000 kr) Regnskap
Regionalt lager for smittevernsutstyr 300
IKT/Kommunikasjon 247
Merutgifter lønn 183
Div. merutgifter korona reiser/møter 66
Sum 796

Kostnader til regionalt lager for smittevernsutstyr har en kostnad på 300.000 kr. Vi har mottatt 
300.000 kr i rammetilskuddet som del av skjønnstilskuddet for 2021 til å dekke kostnadene.

Innkjøp av IKT-utstyr til bl.a. hjemmekontor og merarbeid i forbindelse med informasjon til
innbyggere, annonser, etc. beløper seg til 247.000 kr.

Diverse merutgifter til lønn beløper seg totalt til 183.000 kr. Kostnadene er høyere enn dette,
men seksjonene har håndtert det ved omdisponering av ansatte.

Andre merkostnader grunnet korona inkludert reisevirksomhet, vaktordning og
møtevirksomhet kom på 66.000 kr.

Det er videre ført om lag 235 mill. kr. på sentraladministrasjonen i kostnader som gjelder 
karantenehotellordningen, isolasjon av egne innbyggere og andre diverse kostnader ved Torp. 
Disse utgiftene er i sin helhet refundert kommunen via øremerkede tilskudd og andre 
refusjoner fra DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) og Helsedirektoratet.
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KOMMENTARER PER SEKSJON

KOMMUNEDIREKTØR
Ansvarsområdet dekker kommunedirektøren og diverse administrative oppgaver som er tillagt 
kommunedirektøren.

Kommunedirektøren, felles
Ansvarsområdet dekker lønnsmidler, drift av kommunedirektørens administrasjon, midler til 
kommunedirektørens disposisjon og tilfeldige utgifter og inntekter. I år har det blitt gjort en 
jobb med å rydde i gamle refusjoner og uoppgjorte krav sendt til NAV i perioden 2017-2019.
Dette har medført en utgift for å dekke avskrivning av sykepenger på 2,4 mill.kr.

Virksomhetsområde                        (i hele 1.000. kr) Budsjettert 
netto utgift

Avvik

Kommunedirektøren, felles 2 178 109
Kommunedirektøren, administrasjon 275 -51
Til kommunedirektørens disposisjon 13 4
Tilfeldige utgifter og inntekter 3 000 553
Sum 5 466 615

Netto avvik for seksjonen utgjør 11,3 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

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

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

HR og utvikling, felles 2 792 2 792 148 791 2 965 -145 999 -173
Seksjon kommunikasjon, digitalisering 
og politisk sekretariat 28 797 25 841 27 431 24 196 1 366 1 645
Seksjon organisasjon og HR 45 508 39 378 45 110 38 509 398 869
Seksjon IKT 52 649 40 659 67 083 40 083 -14 434 576
Seksjon kommuneadvokaten 11 564 9 564 11 728 9 542 -164 22
Sum 141 310 118 234 300 143 115 294 -158 833 2 940

Netto avvik for seksjonen utgjør 2,5 % i forhold til budsjettert netto utgift. 

Seksjon HR og utvikling, felles
Seksjonen omfatter lønnsmidler til kommunalsjef og fellesutgifter i kommunalområdet. I 
tillegg har det i 2022 også blitt ført utgifter og inntekter knyttet til karantenehotell på området.

Seksjon kommunikasjon, digitalisering og politisk sekretariat
Seksjonen omfatter kommunikasjon (internt og eksternt), digitaliseringsprosjekter samt 
politisk sekretariat, med lønnsmidler, driftsmidler og prosjektutgifter.
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Kommunikasjon har ett merforbruk knyttet til lønnsutgifter på 109.000 kr.

Trykkeriet har ett mindreforbruk på kr 337.000 knyttet hovedsakelig til innkjøp kontor-
rekvisita og leasingkostnader kontormaskiner.

Politisk sekretariat med budsjettet for folkevalgte har ett mindreforbruk på kr 1.356.000.
Dette er i hovedsak knyttet til at det er gjennomført mange digital møter i løpet av 2021.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:

- 150.000 kr på publikumsmottaket til planlagte sikkerhetstiltak
- 292.000 kr etterbetaling lønnsoppgjør folkevalgte 
- 33.000 kr på trykkeriet til nytt IT-utstyr
- 20.000 kr til eldrerådet til bruk på arrangementer

Organisasjon og HR
Seksjonen har mindreutgifter på kr 869.000 som må sees i sammenheng med pandemien. 
Mindreutgifter til felles opplæringstiltak og ledersamlinger som ikke har latt seg gjennomføre 
i 2021, aktivitet knyttet til bedriftshelsetjenesten som står på vent, vakante lærlingeplasser 
samt merinntekter knyttet til tiltak for lærlinger. Det er heller ikke gjennomført arrangement 
for jubilantene i 2021.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:

- 300.000 kr til seniorkurs og kurset Praktisk ledelse som ikke kunne avvikles i 2021, 
men som kommer i stand så fort situasjonen tillater det 

- 115.800 kr tilskudd oppfølgingsmidler til lærlinger

IKT
Seksjon IKT har ett mindreforbruk på kr 576.000 som dreier seg i hovedsak om 
mindreutgifter på lisenser.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:

- 320.500 kr til prosjektet Automatisering øk. sosialhjelp
- 1.402.000 kr til prosjektet Nettverk fiber Stokke – Andebu - Sandefjord 
- 2.381.000 kr til prosjektet Nytt serverrom 2020
- 683.000 kr til prosjektet Vedlikehold kjernenett/infrastruktur
- 91.000 kr til prosjektet Trådløst nett
- 147.000 kr til prosjektet Power BI 
- 2.251.000 kr til prosjektet Utvidet dekning for bredbånd og mobiltelefoni
- 314.000 kr til prosjektet Drift telefoniløsning
- 313.000 kr til opprustning kontormøbler/utstyr

Kommuneadvokaten
Seksjon kommuneadvokaten leverer ett regnskap lik budsjettet.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
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- 800.000 kr sakføring i pågående saker som er utsatt grunnet pandemien

Det ble inngått forlik og utbetalt erstatning for to personal-/varslersaker i 2021. Sakene oppsto 
før 2018. 

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

Økonomi og analyse Budsjett Regnskap Avvik
(i hele 1000. kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Økonomi og analyse 7 983 7 501 7 931 7 385 52 116
Økonomi og analyse, diverse 1 047 1 047 9 705 9 705 -8 658 -8 658
Sentral økonomi og planlegging 10 330 9 907 110 793 7 527 -100 463 2 380
Regnskapsseksjonen 14 480 12 115 14 638 11 408 -158 708
Momskompensasjon 105 799 0 122 526 0 -16 727 0
Lønningsseksjonen 12 421 9 976 12 478 9 687 -57 289
Innkjøpsseksjonen og VOIS 7 402 3 400 7 166 3 279 236 121
Seksjon næringsutvikling 18 610 6 476 60 516 6 424 -41 906 52
Sum 178 072 50 422 345 753 55 414 -167 681 -4 992

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

Økonomi og analyse
Området dekker utgifter til økonomisjef, diverse fellesutgifter, varslingssekretariat og 
opplæringsbudsjett for økonomiseksjonen.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:

- 180.000 kr til videre arbeid med kvalitetssystemet Compilo
- 32.000 kr til videre arbeid med informasjonssikkerhet

Økonomi og analyse, diverse
Timelister for arbeid utført en måned utgiftsføres på kommunalområdene måneden etter. For 
at det i balansen per 31.12. skal fremgå at kommunen skylder ansatte lønn knyttet til time-
listene i desember, utgiftsføres anslått beløp for kommunen under ett på området. Samme 
beløp tilbakeføres etter årsskiftet. Dermed vil driftsregnskapet vise anslått vekst i utgiftene 
knyttet til timelister i desember fra siste til inneværende år. Denne kostnaden benevnes ofte 
som 13. måned lønn.

Veksten i 13. måned lønn (variabel lønn for desember 2021 som utbetales i 2022) var i 2021
budsjettert med 1.047.000 kr inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. Avsetningen vil kunne variere 
fra år til år, og for 2021 viser den reelle etterskuddslønnen at det avsatte beløpet i balansen er 
for lavt, slik at avsetningen må økes med totalt 9.705.000 kr. Det innebærer en merkostnad i
forhold til budsjett på 8.658.000 kr. Totalt utgjør 13. md. lønn utbetalt i januar 2022 38,8 mill. 
kr (ekskl. pensjon og AGA). Hovedforklaringen til dette er at det i forbindelse med 
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koronapandemien er langt flere ansatte med timelister enn i et normalår. Dette betyr at dersom 
2022 blir et mer normalt år, så vil det være rom for å redusere avsetningen til 13. md. lønn. 
Kommunedirektøren vil komme tilbake til det ved regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial.

Sentral økonomi og planlegging
Seksjonen skal gi gode underlag for beslutninger som har økonomiske konsekvenser, samt 
oppfølging av kommunens økonomiske utvikling og de overordnede økonomiske 
rammebetingelsene. Seksjonen inkluderer budsjettene til kommuneplan, 
folkehelsekoordinator, samfunnssikkerhet, beredskap og personvern.

Avviket er knyttet til diverse Covid-19 utgifter som ble refundert i større grad enn først tenkt 
gjennom året.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:

- 194.000 kr til opplæring og etterarbeid Framsikt 
- 500.000 kr til kommuneplanarbeid
- 100.000 kr gjenværende midler Aldersvennlige Sandefjord

Regnskapsseksjonen
Regnskapsseksjonen har det faglige ansvar for kommunens regnskaper. Dette innebærer at 
regnskapet skal føres løpende og være à jour og avlagt i samsvar med lover og forskrifter. 
Samtidig skal regnskapet gi uttrykk for virksomhetens økonomiske stilling ved
regnskapsavleggelsen. Seksjonen produserer og følger opp kommunale regninger. I tillegg 
føres også regnskapet for Sandefjord kommunale Pensjonskasse, Midtåsen AS og diverse 
legater. Etter opprettelsen av NAV-kontor i Sandefjord føres alle felles driftsutgifter av 
regnskapsseksjonen i Sandefjord kommune, med etterfølgende fordeling på stat og kommune.

Avviket skyldes mindreutgifter på fakturering og innfordring på ca. 250.000 kr knyttet til
gebyrer og avgifter, færre tap på fordringer enn antatt og føring av en akkumulert differanse
på arbeidsgiveravgift på ca. 450.000 kr mot skatteetatens lister fra flere år tilbake etter 
automatisering av a-ordningen.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:

- 800.000 kr til fjerndriftsavtale, konsulentbruk og andre utgifter tilknyttet Agresso

Mva-utgifter og -kompensasjon, drift
På dette hovedkostnadsstedet føres utgifter til kompensasjonsberettiget moms og refundert 
beløp for driftsbudsjettet.

Lønningsseksjonen
Lønningsseksjonens hovedoppgave er å legge til rette for utbetaling av riktig lønn og ytelser
til rett person til rett tid. I tillegg rapporteres alle utbetalinger, trekk m.m. månedlig til a-
ordningen. Videre foretas oppgjør og avstemming av arbeidsgiveravgift, skattetrekk, samt 
behandling og innkreving av sykepenge-/foreldrepengerefusjon fra NAV. Lønningsseksjonen 
beregner og rapporterer pensjonsrettigheter til KLP og Sandefjord kommunale Pensjonskasse.

Lønningsseksjonen administrerer oppgaver som er nevnt ovenfor for Sandefjord kommune og
Sandefjord kommunale Pensjonskasse.
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Avviket skyldes mindreforbruk lønnskostnader grunnet høyt sykefravær og ikke innleide 
vikarer.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:

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

Innkjøpsseksjonen og VOIS
Innkjøpsseksjonen har bl.a. ansvaret for e-handel og for å inngå innkjøpsavtaler innenfor lov 
om offentlige anskaffelser.

Sandefjord har siden 01.06.02 hatt ansvaret for driften av sekretariatsfunksjonen for Vestfold 
offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). VOIS ble etablert i 01.01.96 og er et formalisert 
samarbeid som har alle kommunene i Vestfold samt Høgskolen i Sørøst Norge som 
avtalemedlemmer. VOIS er organisert som et vertskommunesamarbeid i henhold til 
kommunelovens § 20-2 der Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS har et rådgivende 
styre som består av en representant fra alle kommunene. Sekretariatets utgifter finansieres ved 
overføringer fra medlemmene i samarbeidet (inkl. Sandefjord) samt gjennom
samkjøpsproveny. Mer- eller mindreforbruk på slutten av året balanseres mot VOIS-fondet.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:

- 204.000 kr settes av til innkjøpsløsning (prosjekt KGV/KAV)

Seksjon næringsutvikling
Næringsutvikling har ansvaret for tildelingene av statlige korona-midler til næringslivet i 
Sandefjord. Gjennom fem tildelingsrunder i 2021 har kommunen mottatt 41,3 millioner 
kroner. Av disse skal 6,3 mill. kr tildeles i 2022 og er avsatt til bundne fond til bruk i 2022. 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:

- 121.000 kr for videre arbeid med Sandefjord Næringsforum
- 572.000 kr til Digivant (forskning-/analyseprosjekt)

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

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

- reguleringspremie, rentegarantipremie, avtalefestet pensjon (AFP) mm.,
- bruk av premiefond,
- årets premieavvik og fordelt premieavvik fra tidligere år, samt
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- diverse andre kostnader knyttet til pensjon.

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

Ovenstående elementer viser følgende:

Pensjon (felles) Budsjett Regnskap Avvik
(i hele 1000. kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

P.premie til p.kasser (felles) 220 345 220 345 213 747 213 747 6 598 6 598
Bruk av premiefond -37 655 -37 655 -37 655 -37 655 0 0
Årets premieavvik -209 485 -209 485 -217 241 -217 241 7 756 7 756
Fordelt premieavvik fra tidl. år 46 832 46 832 46 833 46 833 -1 -1
Fordelt premie til div. kost.steder -1 678 -1 678 -2 598 -2 598 920 920
Div. kostn. knyttet til pensjon 15 187 15 187 15 008 15 008 179 179
Sum 33 546 33 546 18 093 18 093 15 453 15 453

Seksjon 19 Pensjon (felles) viser et positivt budsjettavvik på 15,5 mill. kr. Dette skyldes 
lavere utgifter til (felles) pensjonspremier på 6,6 mill. kr, høyere premieavvik på 7,8 mill. kr 
og høyere fordelt premie til diverse kostnadssteder på 0,9 mill. kr.

Deler av eventuelle overskudd fra foregående regnskapsår i SkP og KLP stilles generelt sett 
til kommunens disposisjon via premiefond. Premiefond nyttes til delvis dekning av premie. I 
2021 er det brukt 37,7 mill. kr av premiefond (inkl. arbeidsgiveravgift) fordelt med 34,2 mill. 
kr i SkP og 3,4 mill. kr i KLP. Dette er som budsjettert. Saldo på kommunens premiefond i 
SkP og KLP er spesifisert i regnskapets note 9 Pensjon.

"Diverse kostnader knyttet til pensjon" består av egenkapitalinnskudd i Sandefjord
kommunale Pensjonskasse (9,9 mill. kr) og Kommunal Landspensjonskasse (1,5 mill. kr) og 
diverse andre kostnader knyttet til pensjon (3,6 mill. kr til Overføringsavtalen, Pensjons-
kontoret, kommunal pensjon mm.). Dette er 0,2 mill. kr lavere enn budsjettert.

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

Pensjonspremie, -kostnad og premieavvik

(beløp i mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift)) Budsj. Regnsk. Avvik
Sum netto pensjonskostnad 274,2 274,3 -0,1
Sum innbetalt premie 483,7 491,5 -7,9
Sum årets premieavvik -209,5 -217,2 7,8
Sum fordelt tidligere års premieavvik 46,8 46,8 0,0
Netto endring i likviditet / økt akkumulert premieavvik: -162,7 -170,4 7,8

Akkumulert premieavvik per 31.12.2021 -331,5 -339,3 7,8

Det kommunale regnskapet skal belastes med et jevnt nivå for pensjonskostnader basert på en 
utvikling som er mer stabil enn nivået på utviklingen i pensjonspremiene. Det "jevne nivået" 
er representert ved netto pensjonskostnad som hvert år beregnes av en aktuar (ekspert i 
forsikringstekniske beregninger). Forskjellen mellom pensjonskostnaden og den betalte 
pensjonspremien (etter fradrag for bruk av premiefond), kalles premieavvik. Når årets 
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innbetalte pensjonspremie er større/mindre enn pensjonskostnadene, inntekts-/utgiftsføres 
differansen som årets premieavvik. Dette premieavviket utgifts-/inntektsføres som fordelt 
premieavvik i de etterfølgende 7 årene.

Innbetalt premie består av felles pensjonsutgifter fratrukket bruk av premiefond, premie 
knyttet til løpende lønn (ført på de ulike kommunalområdene), og ansattes andel (2 % av 
lønnen).

Innbetalt premie er 7,9 mill. kr høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Avviket består av: 
Lavere felles pensjonsutgifter -6,6 mill. kr
Høyere premie knyttet til løpende lønn på kommunalområdene 11,2 mill. kr
Høyere premie fra ansattes andel 3,3 mill. kr

Ettersom pensjonskostnaden er 0,1 mill. kr høyere enn budsjettert, vil det negative avviket 
knyttet til innbetalt premie på 7,9 mill. kr, resultere i positivt avvik knyttet til premieavviket
på 7,8 mill. kr.

Det positive avviket knyttet til årets premieavvik vil øke etterfølgende års utgifter til
amortisering av premieavvik fra tidligere år med 1/7 per år de neste 7 årene (om lag 1,1 mill. 
kr per år).

Pr. 1.1.2021 hadde kommunen akkumulerte premieavvik fra tidligere år på i alt 168,9 mill. kr 
(inkl. arbeidsgiveravgift). Av dette er 46,8 mill. kr kostnadsført som fordelt premieavvik fra 
tidligere år, mens årets premieavvik utgjør -217,2 mill. kr. Etter dette utgjør det akkumulerte 
premieavviket ved utgangen av 2021 339,3 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift).

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

For ytterligere informasjon om pensjon vises det til regnskapets note 9 Pensjon.
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   KUNNSKAP, BARN OG UNGE

ORGANISASJON

Kommunen har ansvar for å sikre at alle barn og unge har et trygt og godt barnehage- og
skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Kommunalområdet kunnskap, barn og unge (KBU) 
har dette som sitt mandat. KBUS felles mål er:

Alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre 
det videregående opplæringsløpet

For å oppnå dette er det sentralt at KBU lykkes med å bygge utviklingskraft, styrke 
kommunen som samfunnsutvikler og bedre den fag- og sektorovergripende samhandlingen 
for alle tjenestene som tilhører KBU. I den forbindelse er det satt i gang et 
samhandlingsprosjekt Tenk Sammen som skal definere en ny samhandlingsmodell basert på 
BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) og familiens hus. Modellen skal ligge klar til utprøving i 
2022.

Formålet med samhandlingsprosjektet av kommunalområdet, er å lykkes bedre med en 
sammenhengende og helhetlig tilnærming til barn og unge som igjen vil føre til høyere 
kvalitative tjenester og bedrede resultater.

Kommunedirektøren har blant annet en uttalt forventing om at kommunen skal være blant de 
beste kommunene på de områdene som måles i kommunebarometeret. For kunnskap, barn og 
unge gjelder dette tjenesteområdene barnehage, grunnskole, barnevern, helse og 
omsorgstjenester for barn og unge, herunder frafall i skolen, spesialundervisning, bistand, 
omsorg, saksbehandlingstid, institusjonstilbud, skolehelse, hjemmebesøk og forebygging.

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

27



MÅL
God helse og livskvalitet
▪ Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne (K) 

(PS)

Måloppnåelse:
• Økt fysisk aktivitet for barn og unge, gjennom samarbeid mellom 

barnehager og fysio- og ergoterapitjenester, FLEKS.
• Pågående arbeid med å sikre sammenhengende tjenester for barn med 

sammensatte og medfødte vansker gjennom ny organisering og 
helhetlig innsats

• Fortsatt fokus på helsefremmende arbeid
• Implementering av handlingsveileder i barnehage og skole for å ha 

gode tverrfaglige samarbeid på et tidlig tidspunkt
• Det er foretatt kompetanseutvikling for ansatte i et utvalg barnehager 

med temaet «barnehagemiljø og krenkelser»
• Implementering av «plan for et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø» ihht. nytt lovverk i barnehageloven §41-43
• Implementering av standard for et likeverdig og tilrettelagt 

barnehagetilbud gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. 
Prioriterte områder er «inkluderende fellesskap» og «lek og læring»

God utdanning
▪ Sikre alle barn et godt barnehagetilbud som bidrar til sammenheng i 

læringsløpet (K) (PS)
▪ Sikre at grunnskolen bidrar til at flest mulig fullfører og består 

videregående skole (K) (PS)
▪ Sikre alle barn og unge trygge, inkluderende og effektive 

læringsomgivelser (K)

Måloppnåelse:
• Økt innsats på opplæring og veiledning ute i enhetene
• Fullført og bestått vgs: Den sikreste påvirkningsfaktoren for fullført 

og bestått videregående skole er karakterer ved avslutningen av 
grunnskolen. De siste årene med pandemi har medført at eksamen har 
utgått for 10.trinn, og grunnskolepoengene er derfor utelukkende 
basert på standpunktkarakterene. Gjennomsnittskarakterene har 
dermed økt, i likhet med landet. Statistikk fra VTFK viser at flere 
elever fullfører og består VG1, VG2 og VG3 i 2020/21 enn de 
foregående år, selv om det har vært noen svingninger 

• Læringsomgivelser: Elevundersøkelsen 2021-22 for 7. trinn viser litt
svakere resultater enn foregående år på sentrale indikatorer 
vedrørende læringsmiljøet for både Sandefjord og landet for øvrig.
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For 10.trinn er tendensen motsatt, der langt færre elever oppgir 
mobbing enn foregående år, og trivselen er på linje med landet. 
Trivselen på 10. trinn har vært stabil de senere år til tross for 
pandemien.

• Implementert standard for et likeverdig og tilrettelagt 
barnehagetilbud

• Sikret gode overganger mellom barnehage og skole ihht. kommunens 
rutiner

Bærekraftige byer og lokalsamfunn
▪ Kommunen bidrar til å forhindre vold og seksuelle overgrep mot barn 

gjennom oppdatert kunnskap hos ansatte, systematiske handlingsplaner 
og hensiktsmessig atferd (PS)

Måloppnåelse:
• Målet må ses i sammenheng med måloppnåelsen i bærekraftmål nr. 

3., som det er flyttet til i HØP 2022-25

Mål fra gjeldende kommuneplan (K)
Prioritert i vedtatt planstrategi (PS)

TILTAK I HANDLINGSPLANEN 2021-2024:

Tiltak FN mål: Status 
gjennomføring 
(År)

Plan for skole- og barnehagestruktur 3,4,11,13 Fra 
2019-2024

Status: Igangsatt og i prosess
Opprette en profilskole 4 2021-2024
Status: Statsforvalteren sier følgende ang. offentlige 
profilskoler: 
«Opplæringsloven har ingen bestemmelser som direkte 
berører muligheten for å etablere offentlige profilskoler. 
Heller ikke høringsutkastet (høst 2021) til ny opplæringslov 
tar opp muligheten for å etablere offentlige profilskoler.

Innenfor de ordinære reglene for fleksibilitet i fag- og
timefordelingen er det begrensede muligheter for å tilpasse 
undervisningsprofilen ved en skole. Etter forskrift til 
opplæringsloven § 1-1 andre ledd har skoleeier mulighet til 
å omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre 
fag. Skoleeier kan også bestemme hvilke valgfag den 
enkelte skole skal tilby.
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Reglen om omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet 
i fag gjelder for enkeltelever, og kan ikke benyttes til å 
omdisponere timer for hele grupper av elever eller skoler.»

På bakgrunn av ovenstående er opprettelsen av profilskole 
tatt ut av handlingsplanen for 2022-2025
Plan for samarbeid og gode overganger mellom skole og 
barnehage

4 Påbegynt, 2020

Status: Overgangsrutine er vedtatt, og sak om plan for 
pedagogisk samarbeid og kompetanseoverføring mellom 
barnehage, skole og SFO utarbeides innen våren 2022, jf
KBU-sak 37/21.
Ferdigstille standard for et likeverdig og tilrettelagt 
barnehagetilbud 

3,4,10 Implementeres
2019-2022

Status: Standarden er ferdigstilt og implementeres i
barnehagene.
Iverksette tiltak for å øke andelen minoritetsspråklige barn i 
barnehage 

3,4,10 Prosjekt til 
2021

Status: Prosjektet er videreført.
Utarbeide en strategi for at «Åpen barnehage» er en 
rekrutteringsarena for høyere barnehagedeltakelse 

3,4,10,17 2021

Status: Arbeidet ble ikke igangsatt i 2021, hovedsakelig 
grunnet stengt tilbud i deler av året.
Ferdigstille system for dokumentasjon av risikovurdering i 
barnehage *

4 2021

Status: Ny tilsynsplan er utarbeidet med dette som et
element.
Utarbeide et system for å synliggjøre at tilsyn medfører 
forbedret praksis og kvalitet *

4 2021

Status: Oppfølging av barnehager etter tilsyn er tatt inn i
ny tilsynsplan.
Aktiv deltakelse i det statlige «Prosjekt folkehelse» 3,4 Fra

2019-2023
Status: Deltar på samlinger, og har nettopp rapportert på 
tiltaksutviklingen i program for folkehelsearbeidet i 
kommunene gjeldende for 2021. Er med i planleggingen av 
hovedevalueringen som etter planen vil ferdigstilles våren 
2023.
Forbedre systemer for koordinering av tilbudet til utsatte 
barn og unge 

3,4 Fra 2021

Status: Tenk Sammen, Sandefjord kommunes 
samhandlingsmodell er utviklet. Modellen skal bidra til økt 
samhandling for å identifisere familier, barn og unge som 
har behov for hjelp og bistand. Modellen inneholder 
handlingsveiledere, ulike verktøy samt oversikter over
lover, tjenester, pakkeforløp, planer, tiltak og 
samhandlingsarenaer.
Planlegge for nye oppgaver overført kommunal 
barneverntjeneste 

3 2021 og 2022
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* Omarbeides til ett punkt: Gjennomføre tilsyn i kommunale og private barnehager i henhold 
til løpende risikovurdering.

REGNSKAP

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2021 (hele 1.000-kroner):

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Adm. seksjon 8 967 8 294 9 031 8 290 -64 4
Oppvekst og helse 248 167 219 271 267 629 216 770 -19 462 2 501
Skoleseksjon 833 905 737 772 880 893 739 436 -46 988 -1 664
Barnehageseksjon 586 907 535 495 609 641 535 167 -22 734 328
Sum 1 677 946 1 500 832 1 767 193 1 499 662 -89 247 1 170

Det er tilnærmet budsjettbalanse for kommunalområdet i 2021, med et positivt avvik som 
utgjør 0,08 % av korrigert netto budsjett.

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

Avvikene er ellers kommentert under den enkelte seksjonen.

I forbindelse med tertialsakene i 2021 ble det laget prognoser for forventede årskonsekvenser 
av korona, og kommunalområdet fikk kompensert merutgiftene i tråd med dette.

I tabellen nedenfor vises en oppsummering av årets koronakonsekvenser.

Status: Barnevernstjenesten har gjennom flere år planlagt, 
organisert og arbeidet for å møte kravene i 
barnevernreformen. Reformen vil utfordre alle tjenester 
som arbeider med barn og unge (spesielt barnehage og 
skole) innenfor det forebyggende arbeidet
Familieveiledning og tiltak i hjemmet for å fremme 
mestring for foreldre 

3 2021 og 2022

Status: Det er gjennomført COS for ulike målgrupper og
starter samarbeid med familievernkontoret
Utarbeide kommunal plan mot vold og seksuelle overgrep 
mot barn

3 2021-2023

Status: Arbeidet med plan mot vold og seksuelle overgrep
er igangsatt. Prosjektgruppen har fått et utvidet ansvar slik
at planen vil gjelde alle innbyggere i Sandefjord kommune.
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Sammenlignet med prognosene i 2. tertial, ble kostnadene i barnehage og skole noe høyere 
enn estimert. Dettes skyldes naturlig nok utvidet bruk av vikarer for å håndtere den økte 
smitten utover høsten. For skole ble kostnadene omkring 1 mill. kr høyere enn estimert, og
øvrige koronakostnader ble omkring 150.000 kr høyere. 
De økte kostnadene i barnehage vil hovedsakelig vises i 2022, da vikarbruken i desember 
lønnes ut i januar. Kostnadene til moderasjonsordningene ble marginalt lavere enn estimert, 
men fortsetter på det høyere nivået inn i 2022, og er derfor avsatt til formålet.

KOMMENTARER PR. SEKSJON

ADMINISTRASJONEN 

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

Seksjon/tiltak (Beløp i hele 1 000 kr) Netto utgift
Seksjon oppvekst og helse
Prosjekt koronavaksinering 4 500
Økning vedtaksdøgn, privatavlastning 3 000
Øvrig lønn/drift prosjekt korona 650

Skoleseksjonen
Foreldrebetaling SFO 300
Skoleskyss 450
Leirskole (våre elever) 1 100
Økt bemanning kohorter 9 371
Øvrige kostnader ført på prosjekt for korona 1 048

Barnehageseksjonen (Inkl. tilskudd private bhg.)
Tapt foreldrebetaling ved stengte barnehager 268
Moderasjonsordninger kommunale 938
Moderasjonsordninger private 1 711
Økt bemanning kohorter, vikar m.m. 11 400
Økt spes.ped. grunnet kohorter og færre gruppetiltak 1 500
Øvrige kostnader ført på prosjekt for korona 1 962
Sum 38 198

Budsjettert
netto utgift

Kommunalsjef OK            1 866                1 913 -47
Administrasjon, felles stab            5 804                5 777 27
Myndighet/internkontroll               624 600 24
Sum            8 294                8 290              4 

Virksomhetsområder                                        
(i hele 1.000-kroner)

Regnskapsført 
netto utgift

Avvik
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Administrasjon og myndighet/internkontroll
Det er tilnærmet budsjettbalanse innenfor administrasjonen i 2021.

Det er avsatt 301.000 kr til disposisjonsfond. Dette gjelder prosjekt «overgang barnehage 
skole», utsatt møte i fellesforum, samt bestilt IKT utstyr. 

OPPVEKST OG HELSE 

Seksjonen omfatter administrasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, fysio-
og ergoterapitjenester, jordmortjeneste, ungdomshelse og migrasjon, familiesentre, brukerstyrt 
personlig assistanse og avlastningstjenester som gis på døgnbasis eller på timebasis. 

Hovedkostnadssted Budsjett Regnskap Avvik 
(i hele 1.000-kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Oppvekst og helse felles 4 696 4 518 6 074 5 896 -1 378 -1 378
PP-tjenesten 20 175 19 465 21 791 19 466 -1 616 -1
Barnevern 101 957 86 669 104 426 83 950 -2 469 2 719
Familie, helse og bolig 121 339 108 619 135 338 107 457 -13 999 1 162
Sum Oppvekst og helse 248 167 219 271 267 629 216 770 (19 462) 2 501 

Det er et positivt avvik på seksjonen på. om lag 2,5 mill. kroner.
Avviket fremkommer under barnevern, og forklares med at det er noe mindre utgifter til tiltak 
enn forventet, samt at noen ansettelser har blitt utsatt i forbindelse med iverksettelse av ny 
barnevernsreform fra 1.1.2022. 

Oppvekst og helse felles
Kostnadsstedet omfatter lønn til seksjonsleder, prosjektansatt rådgiver og fellesutgifter for 
seksjonen.
Budsjettavviket skyldes budsjetteringfordelingen mellom fellesområdet og enhet familie, 
helse og bolig, som har tilsvarende besparelse.

Det er avsatt 950 000 kroner på bundet fond til bruk i 2022, som gjelder implementeringen av 
samhandlingsprosjektet.

Pedagogisk psykologisk tjeneste
Enheten omfatter lønn til leder og rådgivere.
Det er budsjettbalanse innenfor pedagogisk psykologisk tjeneste i 2021. 

Det er avsatt 0,8 mill. kr til disposisjonsfond. Dette gjelder hovedsakelig midler til å ta igjen 
saker på venteliste, som har oppstått som en følge av manglende møter grunnet 
koronarestriksjoner, og noe midler til uavviklet ferie i 2021.
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Barnevernet
Enheten omfatter administrasjon med leder og stab, fellesutgifter, tiltak i hjemmet, tiltak 
utenfor hjemmet som omfatter blant annet godtgjørelser til fosterfamilier og beredskapshjem 
og kjøp av institusjonsplasser.
Det er i tillegg ca. 65 årsverk i fire avdelinger; småbarnsenhet, barneenhet, ungdomsenhet og 
omsorg og stab/tilsyn.

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon 6 059 5 266 5 060 4 365 999 901
Fellesutgifter 3 642 (4 900) 5 313 (3 988) -1 671 -912
Tiltak 2 307 2 307 1 867 1 867 440 440
Tiltak utenfor hjemmet 53 004 49 729 54 666 47 410 -1 662 2 319
Småbarnsenhet 10 141 8 874 9 274 8 594 867 280
Barneenhet 9 852 8 647 9 275 8 735 577 -88
Ungdomsenhet 8 751 8 230 8 625 8 492 126 -262
Omsorg 8 778 8 516 9 770 8 476 -992 40
Sum 102 534 86 669 103 849 83 950 -1 315 2 719

Mindreutgiften på barnevernet skyldes at det har vært noe mindre utgifter til tiltak enn 
forventet. I tillegg har noen ansettelser som gjelder iverksettelsen av ny barneversreform fra 
1.1.2022 blitt utsatt.

Det er avsatt 675 000 kroner til bundet fond til bruk i 2022. Dette er øremerkede statlige 
midler til ulike kompetansetiltak i barnevernet.

Familie, helse og bolig
Familie, helse og bolig omfatter ressursenhet for vold i nære relasjoner, psykisk helse 0-18 år, 
fysio- og ergoterapitjenester 0-18 år, helsetjeneste for flyktninger, smittevern, 
jordmortjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Enheten gir i tillegg avlastningstjenester 
til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis som noen timer enkelte
dager, eller som lengre, døgnbaserte avlastningstiltak i to avlastningsboliger, bemanning i 
private hjem (BPA), time- og gruppeavlastning tilsyn før og etter skoletid.

Enheten har et positivt avvik i 2021, som må ses i sammenheng med tilsvarende negativt
avvik innenfor fellesområdet på oppvekst og helse.

*Bassenggrupper og frisklivsgrupper ble tilpasset koronarestriksjonene i 20/21.

Aktivitetstall- og indikatorer 2020 2021
Barn fra andre kommuner plassert i Sandefjord, med tilsynsansvar for Sandefjord 
kommune pr. 31.12.

104 112

Antall barn med hjelpetiltak gjennom året 365 369
Antall bekymringsmeldinger 1 262 1 240
Barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12. 11 14
Barn i fosterhjem pr. 31.12. 100 74
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Det er avsatt ca. 2,2 mill. kr på bundet fond til bruk i 2022, der halvparten gjelder styrkingen
av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. De øvrige avsetningene gjelder 
kompetansehevingstiltak og enkeltstående prosjekter.

SKOLESEKSJONEN

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

Hovedkostnadssted Budsjett Regnskap Avvik 
(i hele 1.000-kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Administrasjon 34 497 7 864 44 120 8 819 -9 623 -955
Barnetrinnet 539 820 486 145 567 132 485 253 -27 312 892
Ungdomstrinn 209 481 205 119 219 437 205 514 -9 956 -395
Utenf. egne skoler 29 455 23 866 29 311 24 860 144 -994
Sandefj. voksenoppl. 20 652 14 778 20 893 14 990 -241 -212
Sum Skoleseksjon 833 905 737 772 880 893 739 436 (46 988) -1 664

Aktivitetstall og -indikatorer 2020 2021
Antall barn med habiliteringsbehov 131 150
Antall konsultasjoner habiliterings barn / cos doc 2 791 2 510
Nyhenvendelser helsestasjon og skolehelsetjenesten 592 652
Antall konsultasjoner 6 886 6 191
Barn og ungdom i bassenggrupper* 48 46
Barn og ungdom i frisklivsgrupper* 45 43
Antall individuelle treninger gj.f. i frisklivsgrupper 491

Aktivitetstall og – indikatorer 2020 2021
Barselsbesøk av jordmor 324 387
Hjemmebesøk nyfødte 539 552
Antall 8.klasse samtaler 687 590
Besøk på helsestasjon 15 630 16 255
Utenlandsvaksinasjoner 1 299 2 847

Aktivitetstall og – indikatorer 2020 2021
Barn som får avlastning i avlastningsbolig (inkl. gruppeavlastning) 45 55
Barn som får avlastning hjemme 1 1
Barn/voksne som får avlastning i private hjem 129 135
Barn som får timeavlastning 8
Barn som får tilsyn før- og etter skole 14 17
Barn som har brukerstyrt personlig assistent 2 2
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Det er et negativt netto avvik i seksjonen på ca. 0,23 % av budsjetterte netto driftsutgifter i 
2021.

Administrasjon skoleseksjonen 
Hovedkostnadsstedet omfatter seksjonsleder skole med rådgivere, skole-IKT og 
kompetanseutvikling.

Det er et negativt avvik innenfor området på knapt 1 mill. kr. Merforbruket er primært knyttet 
til innkjøp av IKT utstyr for å sikre gode undervisningsverktøy for både lærere og elever. I 
tillegg er det noe manglende budsjettjusteringer gjennom året for kostnader som skulle vært
fordelt på skolene.

Det er avsatt ca. 11,8 mill. kr til bundet driftsfond. Beløpet gjelder hovedsakelig prosjekter 
knyttet til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, videreutdanning av lærere, 
samt fagfornyelsen.

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

Barnetrinnet viser et positivt avvik på ca. 900.000. kr. I tillegg til forklaringen under 
administrasjonen, skyldes avviket noe lavere skyssutgifter enn budsjettert. Antall elever med 
krav på skyss, vil variere fra år til år, og det er derfor vanskelig å treffe nøyaktig med 
budsjettet hvert år.

Det er avsatt ca. 2,5 mill. kr til disposisjonsfond til bruk neste år som gjelder igangsatte 
prosjekter og bestillinger som ferdigstilles/mottas i 2022. I tillegg er det overført ca. 5,0 mill. 
kr knyttet til kjøp av leirskoleplasser, inkludert etterslep på nåværende ungdomsskoleelever 
(8. og 9. trinn), som ikke fikk leirskoletilbud på 7. trinn grunnet korona.

Til bundet driftsfond er det avsatt 554.000 kr. Dette gjelder udisponerte øremerkede midler 
ved enkeltskoler.

Aktivitetstallene viser følgende:

Aktivitetstall/- indikatorer 2021
Budsjett Realisert

Antall elever - GSI* 5 209 5 207
Antall barn i SFO  - GSI 1 331 1 444
Brutto kostnad pr elev 94 881 95 117
Brutto kostnad pr barn i SFO 30 709 28 663

* GSI er GrunnSkolens Informasjonssystem (statistiske data). 
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Ungdomstrinnet 
Hovedkostnadsstedet omfatter 6 ungdomsskoler med «lilleskoler» (gjelder kun 3 av skolene). 
I tillegg føres kostnader til tospråklig fagopplæring under dette området.

Regnskapet for 2021 viser et merforbruk på ca. 400.000 kr. Merforbruket kan i sin helhet 
tilskrives koronakostnader påløpt på slutten av året, etter prognosen fra 2. tertial.

Det er avsatt 1,6 mill. kr til disposisjonsfond til bruk neste år på ungdomstrinnet. Avsetningen 
gjelder primært bestillinger foretatt før nyttår og til å fullføre allerede igangsatte prosjekter.

I tillegg er det avsatt omkring 700.000 kr til bundet driftsfond som gjelder udisponerte 
øremerkede midler ved enkeltskoler.

Aktivitetstallene viser følgende:
Aktivitetstall/- indikatorer 2021

Budsjett Realisert
Antall elever- GSI * 2 622 2 622
Brutto kostnad pr elev 79 789 80 578

* GSI er GrunnSkolens Informasjonssystem (statistiske data). 

Undervisning utenfor egne skoler 
Hovedkostnadsstedet omfatter utgifter til kjøp av elevplasser utenfor Sandefjords egne skoler, 
i andre kommuner, skoler med spesielt tilrettelagt undervisning samt midler til 
spesialpedagogiske støttetiltak for grunnskoleelever i private skoler.

Det negative budsjettavviket i 2021 er på 994.000 kr, og skyldes økt kjøp av tjenester til 
alternativ opplæringsarena og skyss i forbindelse med dette. Noe av merforbruket skulle ha 
vært dekket av den enkelte nærskole, og må derfor ses noe i sammenheng med avvikene på 
barne- og ungdomstrinnet.

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

Det er merforbruk på ca. 212 000 kr i 2021, som hovedsakelig gjelder utgifter til kjøp av 
inventar og utstyr til den nybygde paviljongen.

BARNEHAGESEKSJONEN

Barnehageseksjonen omfatter administrasjonen og kommunale barnehager. 
Barnehagemyndigheten er også lagt under barnehageseksjonen, men holdes adskilt fra de 
kommunale barnehagene med egen leder.
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Hovedkostnadssted Budsjett Regnskap Avvik 
(i hele 1.000-kroner) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon 24 255 24 255 25 881 24 363 -1 626 -108

Kommunale barnehager 201 058 163 560 219 558 162 816 -18 500 744

Bhg.myndighet 361 594 347 680 364 201 347 988 -2 607 -308
Sum barnehageseksjonen 586 907 535 495 609 640 535 167 -22 733 328

Det er tilnærmet budsjettbalanse i seksjonen i 2021.

Administrasjon barnehageseksjonen
Under barnehageadministrasjonen føres kostnader til seksjonsleder og to rådgiverstillinger, og 
kostnader til tiltak for barn med spesielle behov. Kostnader relatert til tiltak for barn med 
spesielle behov refunderes gjennom overføring fra barnehagemyndigheten.

Det er et negativt avvik innenfor området på 0,1 mill. kr., som skyldes manglende 
budsjettjustering mellom administrasjonen og de kommunale barnehagene.

Det er avsatt 0,1 mill. kr til disposisjonsfond til planlagt lederopplæring, og prosjektarbeid 
som er forsinket på grunn av covid-19.

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

Aktiviteten i de kommunale barnehagene kan illustreres med følgende aktivitetstall, der 
andelen viser forholdet mellom de kommunale barnehagene i prosent av totalen i 
aldersgruppen i Sandefjord kommune som går i barnehage. Se tilsvarende tabell under private
barnehager.

Antall hele plasser * Pr 15/12-20 Pr 15/12-21 endr. 2021 andel
Kommunal bhg, under 3 år            362,9            359,8 (3,1) 34 %
Kommunal bhg, over 3 år            795,6            788,2 (7,4) 39 %
Åpen kommunal bhg             72,0             97,0 25,0 71 %
Sum barn i kommunale barnehager 1 230,5 1 245,0 14,5 39 %

* antall hele plasser rapportert pr 15. desember hvert år.

Regnskapet viser et positivt avvik på 0,7 mill. kr ved årets slutt. I tillegg til kommentaren 
under administrasjonen ang. budsjettjustering administrasjon/barnehage gjelder besparelsen 
hovedsakelig refusjon av feriepenger av sykepengerefusjon. Dette er en del av 
innsparingstiltakene som iverksettes fra budsjett 2022.

Det er avsatt 3,5 mill. kr til disposisjonsfond til bruk i 2022. Dette gjelder bestillinger foretatt 
på slutten av året, planlagt lederopplæring og prosjektarbeid som har blitt forsinket på grunn 
av korona, lønnsutgifter gjeldende 2021, ubrukte midler til matservering og midler til 
videreføring av moderasjonsordninger, som nevnt under koronatabellen.
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I tillegg er det avsatt 3 mill. kr til bundet driftsfond, som hovedsakelig består av statlige 
tilskudd øremerket til arbeid med minoritetsspråklige barn for barnehageåret 2021/2022, og
prosjektmidler til videreutdanning.

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

Barnehagemyndigheten, ekskl. tilskuddet til private barnehager er i budsjettbalanse i 2021.

Det er avsatt 2,7 mill. kr til disposisjonsfond, som gjelder videreføring av tiltak til enkeltbarn.

Det er avsatt ca. 5 mill. kr til bundet driftsfond til bruk i 2022. Dette gjelder statstilskudd til 
barnehagedeltakelse for flerspråklige barn, kompetansemidler og til implementering av ny 
rammeplan. 

Private barnehager
Ved utgangen av året var det 38 private barnehager i kommunen, inkludert ett åpent tilbud.
Kommunalt tilskudd ble gitt etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Aktiviteten i de private barnehagene kan illustreres med følgende aktivitetstall, der andelen 
viser forholdet mellom de private barnehagene i prosent av totalen i aldersgruppen i 
Sandefjord kommune som går i barnehage. Se tilsvarende tabell under kommunale 
barnehager.

Antall hele plasser * Pr 15/12-20 Pr 15/12-21 endr. 2021 andel
Under 3 år           686,1           696,5            10,4 66 %
Over 3 år 1 252,1 1 239,9           (12,2) 61 %
Åpen bhg            40,0            40,0                -   29 %
Sum barn i private bhg. 1 978,2 1 976,4             (1,8) 61 %

* antall hele plasser rapportert pr 15. desember hvert år

Regnskapet viser et merforbruk på 245 000 kr, som er tilnærmet budsjettbalanse. 

Det er regnskapet for kommunens egne barnehager to år før tilskuddsåret som legges til 
grunn ved beregning av tilskuddssatsene. Kommunens merutgift og mindreinntekt som følge 
av korona påløpt i 2021 vil således ikke kompenseres de private barnehagene før i 2023. Det 
er avsatt 10,2 mill. kr i 2021 til spesielle fond, som gjelder det økte tilskuddet til de private 
barnehagene. 
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HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Kommunalområdet har ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggere over 18 år, samt 
sosialtjenester til hele befolkningen via NAV.

Framskrivinger av den demografiske utviklingen gjør det tydelig at det er overfor den eldre 
innbyggergruppen kommunen i fremtiden har en av de største utfordringene relatert til 
omfang av tjenester. Retningsvalget Leve hele livet og de satsingsområdene det jobbes med i 
planen understøtter målsetningen om at innbyggerne er i stand til å mestre livet og ivareta 
egen helse.

Det er en utfordring at en høy andel av de ansatte i HSO har en lavere stillingsprosent enn de 
ønsker og at sykefraværet i tjenestene er høyt. To viktige satsinger er derfor prosjektet 
«Heltidskultur» og oppfølging av sykefraværet via metoden «Tett på».

MÅL 
God helse og livskvalitet
▪ Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse
▪ Tjenestene utvikles slik at etterspørsel etter heldøgnsplasser 

reduseres

Måloppnåelse:
I sak om evaluering og rullering av handlingsplanen Leve hele livet i 
Sandefjord (behandlet av kommunestyret 23.08.21), ble det vist til at 
tjenesten har utviklet seg i ønsket retning i henhold til de to målene.  

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
▪ Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder 

sosialt entreprenørskap
▪ Det er flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad

Måloppnåelse:
Tilskuddsordning for sosiale entreprenører bidrar til satsning innenfor 
dette området. Etableringen av Mulighetshuset (2022) og aktivitetsplikt 
vil bidra til å få flere i arbeid/aktivitet og færre på stønad. I 2021 var det 
1 851 personer som fikk utbetalt økonomisk sosialhjelp, mot 1 920 i 
2020.
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Industri, innovasjon og infrastruktur
▪ Kommunen fremmer gründerskap, innovasjon og kompetanse
▪ Digitalisering bidrar til innbyggerdialog og riktig bruk av 

velferdsteknologi

Måloppnåelse:
Det er foreløpig ingen gode indikatorer til å måle dette. HSO har 
imidlertid mange pågående prosjekter knyttet til velferdsteknologi, som 
skal bidra til at innbyggere kan klare seg lenger hjemme og til effektiv 
tjenesteproduksjon.

Mindre ulikhet
▪ Kommunen jobber kontinuerlig for å redusere sosial ulikhet i helse

Måloppnåelse:
Det er foreløpig ingen gode indikatorer til å måle dette. Det vil bli 
jobbet med ulike tiltak knyttet til rulleringen av boligsosial 
handlingsplan, i plan for mangfold og inkludering m.m. i 2022.
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TILTAK I HANDLINGSPLANEN 2021-2024:

Tiltak FN-mål Plan gjennomføring (år)

Boligsosial handlingsplan 3, 10 2022-2023
Status:
Arbeidet starter opp i løpet av våren 2022.

Handlingsplanen "Leve hele livet" Løpende
Status:
Ble rullert/evaluert i 2021

Plan for habilitering og rehabilitering 2022
Status:
Rulleres i løpet av 2022

Plan for rus og psykisk helse 2022-2023
Status:
Arbeidet starter opp i løpet av våren 2022.

Planlegge for hvilke områder kommunen ønsker 
bosetting av eldre Løpende

Status:
Kontinuerlig arbeid. Inngår i rulleringen av 
kommuneplanens arealdel.

Plan for mangfold, inkludering og integrering 2022
Status:
Folkevalgt behandling våren 2022

Plan for legetjenesten 2021
Status:
Vedtatt i 2021

Arbeid med heltidskultur Løpende
Status:
Kontinuerlig arbeid

Satsing og strategi for frivillighet Løpende
Status:
Pågår

Utrede muligheter for samarbeid med private aktører, 
utbyggere og tjenesteleverandører Løpende

Status:
Løpende

REGNSKAP

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2021 (hele 1.000-kroner):
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Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Administrasjon HSO 85 340               57 442             129 307         66 234           43 967-            8 792-              
NAV 199 631             135 426           213 831         133 111         14 200-            2 315              
Bolig, aktivitet og avlastning 411 324             287 249           406 164         280 125         5 160              7 124              
Psykisk helse- og rustjenester 113 415             80 973             117 195         79 260           3 780-              1 713              
Bolig- og tjenestekontor 40 764               40 444             42 300            40 810           1 536-              366-                 
Sandefjord medisinske senter 248 941             219 453           260 568         219 290         11 627-            163                 
Bo- og behandlingssenter 480 988             341 839           493 199         338 262         12 211-            3 577              
Senter og hjemmetjenester 406 883             358 806           427 430         358 869         20 547-            63-                   
Sum 1 987 286          1 521 632       2 089 994      1 515 961      102 708-          5 671              

Budsjett Regnskap Avvik

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

De største årsakene til avviket:

• Det er avsatt 9 mill. kr til etterbetaling knyttet til Avlasterdommen III.
• Økning i innslagspunkt for tilskudd til ressurskrevende brukere utover prisvekst, som 

ble foreslått i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett, ble reversert av Støre-
regjeringen. Reverseringen er innarbeidet i budsjettet for 2022-2025, men gir også 
besparelse på 4,5 mill. kr i 2021, som er fordelt på flere seksjoner.

• Senere oppstart enn forutsatt av to nyopprettede driftssteder i BOA gir en besparelse 
på 3,7 mill. kr i 2021.

Avvikene er kommentert under den enkelte seksjon.

Konsekvenser av koronasituasjonen

Tiltak Netto utgift
Beløp i hele 1.000 kr

Test og smittesporing 9 303                  
Innleie av personell 9 816                  
Smittevernmateriell 6 590                  
Økonomisk sosialhjelp 1 731                  
Vaksineprogram 500                     
Kostnader vaksinasjon legetjenester 1 512                  
Bortfall av egenbetaling og inntekter 2 560                  
Diverse 2 874                  
Sum 34 886                

Tabellen ovenfor viser netto merutgifter knyttet til koronasituasjonen i HSO. Det ble bevilget 
budsjettmidler til dette i forbindelse med 1. og 2. tertialsakene. Bevillingene var samlet på 
35,6 mill. kr, altså litt høyere enn de endelige utgiftene i 2021. Utgiftene er postert i alle 
seksjoner i HSO, og inngår i både budsjett- og regnskapstallene der.

Her følger kommentarer til de ulike tiltakene:

Test og smittesporing er netto merutgifter knyttet til teststasjonen i Bugården/Nybyen samt 
arbeidet med smittesporing. Teststasjonen på Torp og havna er i sin helhet finansiert med
statlig tilskudd. For 2021 utgjør dette om lag 20 mill. kr.

Ekstra innleie ved koronarelatert fravær og annet behov for ekstra personell gir en netto 
merutgift samlet på 9,8 mill. kr. Kostnadene er betydelig høyere enn dette, men seksjonene 
har håndtert store deler av dette ved omdisponering av ansatte som følge av lavere aktivitet i 
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enkelte tjenester i første del av koronasituasjonen samt mindre innleie av vikarer knyttet til 
andre forhold.

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

Utgifter til økonomisk sosialhjelp knyttet til koronasituasjonen ble 1,7 mill. kr i 2021. Dette er 
omtrent som forutsatt ved 2. tertialgjennomgangen. 

Kommunen har gått til anskaffelse av et nytt system for vaksinasjon, som blant annet 
håndterer innkallinger til vaksinasjon på en bedre måte enn i dag. 

Kostnader til vaksinering hos fastleger og bruk av fastleger til vaksineprogrammet m.m. 
utgjør 1,5 mill. kr.

Lavere egenbetaling og netto reduserte inntekter ved kjøkken på sentere og sykehjem utgjør 
2,56 mill. kr. 

I tillegg påløper det diverse kostnader knyttet til smittevernkontroller på skjenkesteder, 
diverse innkjøp m.m. på til sammen 2,9 mill. kr.

KOMMENTARER PR. SEKSJON

ADMINISTRASJON HSO

Seksjonen omfattet i 2021:

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

Avviket er i hovedsak knyttet til en avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år. Se 
kommentar nedenfor.

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

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

HSO økonomi og service har oppgaver knyttet til økonomioppfølging i kommunalområdet, 
salgs- og skjenkebevillinger, internkontroll (systemnivå), startlån og boligtilskudd, egen-
betaling (vedtak, beregninger m.m.), miljørettet helsevern, Overgrepsmottak for Vestfold og 
diverse administrative oppgaver.

Kommunen lånte i 2021 150 mill. kr fra Husbanken til videreutlån. Av disse midlene ble 130
mill. kr utbetalt, mens det ble gitt forhåndstilsagn for den resterende rammen. Tabellen neden-
for viser aktuelle nøkkeltall for 2019-2021:
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Søknad: 2019 2020 2021
Antall søknader: 365 461 444
Avslagsprosent: 64,50 % 74,70 % 75,90 %

Utbetaling: 2019 2020 2021
Antall hustander som har fått kjøpt bolig 60 76 68
Andel barnefamilier 55 % 59 % 59 %
Gjennomsnittlig kjøpesum 1,5 mill. 1,5 mill. 2,1 mill.
Beløp Startlån utbetalt: 77,4 mill. 99,1 mill. 130,1 mill.

Teststasjoner og smittesporing er også organisert under administrasjon HSO. Dette består av 
teststasjonene i Bugården/Nybyen og på Torp og havna, samt smittesporingsteamet. Utgifter 
til innleie av personell m.m. til vaksinering er også postert her. Staten refunderer alle 
kostnader knyttet til teststasjonen på Torp og havna via øremerket tilskudd. 

Avsetninger til 2021:

Det er avsatt 0,1 mill. kr knyttet til gaver til bruk neste år

Det er avsatt 9,3 mill. kr knyttet til ulike statstilskudd til bruk neste år. Av dette gjelder 3,6
mill. kr kompetansemidler fra Statsforvalteren og 5 mill. kr ulike prosjekter i 
Utviklingssenteret.

Det er avsatt 22,185 mill. kr til disposisjonsfond til bruk neste år. Dette er midler knyttet til 
velferdsteknologi (9,209 mill. kr), midler til Leve hele livet (3 mill. kr), avlasterdommen III (9
mill. kr) og aktivitetsbasert finansiering (0,9 mill. kr).

Utrulleringen av velferdsteknologi er forsinket og vil bli videreført i 2022. Digitalisering og 
utvikling jobber med utviklingsarbeid og integrasjoner. Det jobbes på svært mange områder, 
bla annet med sensorteknologi, utskifting av trygghetsalarmer, elektroniske dørlåser, 
dokumentasjonsverktøy, integrasjoner til pasientjournal systemet osv. Det er ikke hyllevarer 
som anskaffes, men det jobbes med ulike funksjonaliteter som testes og utvikles. Dette 
medfører at tidsperspektiver og priser ikke er avklart. Målet er hele tiden å få systemer som er 
tids- og økonomisk effektive med høy kvalitet. Det er i budsjettene avsatt midler til både drift 
av planlagte systemer og anskaffelser. Pga at det tar lenger tid å utvikle systemene enn det 
man har trodd blir det besparelser på både drift og anskaffelser. 

I 2018 innarbeidet kommunen konsekvenser av Avlasterdommen II. Denne innebar at privat 
avlastning ikke skulle lønnes med oppdragsavtaler, men med fast ansettelse og fast lønn. 
Kommunen etterbetalte fra 01.07.17, som var virkningsdato for forskrift og sentral særavtale. 
I etterkant har Høyesterett avsagt dom i nok en sak knyttet til avlastning; Avlasterdommen III. 
Denne gjelder tidspunktet for etterbetalinger knyttet til Avlasterdommen II. Dette skal være 3 
år før dato for domsavsigelse i Avlasterdommen II. Dette medfører at det skal etterbetales fra 
juni 2013 til juli 2017. Dette blir en omfattende oppgave, blant annet å få fram og sikre riktig 
dokumentasjon, og vil pågå i store deler av 2022. Det er grovt anslått at dette vil ha en 
kostnad på 9 mill. kr.
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NAV

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

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Nav drift kommune 38 386               34 870             42 877            34 414           4 491-              456                 
Kvalifiseringsprogrammet 14 622               14 622             13 105            13 107           1 517              1 515              
Økonomisk sosialhjelp 110 127             88 239             106 328         87 981           3 799              258                 
Introteam/Nav integrering 33 516               -                   48 218            -                  14 702-            -                  
Uspes. bruk av flyktningfond -                     5 296-               -                  5 296-              -                  -                  
Aktivitetsplikt 2 990                 2 990               3 049              2 904              59-                    86                   
Sum 199 641             135 425           213 577         133 110         13 936-            2 315              

Budsjett Regnskap Avvik

Avviket utgjør 1,7 % av netto driftsbudsjett.

Nav drift kommune
Kostnadsstedet inneholder lønnsutgifter til alle kommunalt ansatte ved NAV- kontoret, med 
unntak av de som jobber med KVP (kvalifiseringsprogrammet) og på introteamet, samt 
kommunens andel av driftskostnader ved NAV- kontoret. 

Avviket skyldes noe mindre lønnsutgifter pga. sykefravær uten inntak av vikarer.

Kvalifiseringsprogrammet.
Kvalifiseringsprogrammet har en mindre utgift på kr 1 515 000. Dette skyldes lavere 
utbetaling av kvalifiseringsstønad/færre deltagere i programmet enn forutsatt, i siste del av 
2021. Det har gjennom siste halvdel av 2021, vært tilgang på en stor andel virkemidler og 
tiltak som et resultat av pandemi og en vanskelig situasjon på arbeidsmarkedet. Dette gjør at 
det har blitt søkt inn færre deltakere enn forventet. Det har også vært en reduksjon i antall 
langtids sosialhjelpsmottakere, som gjør at det er færre mulige kandidater.

Økonomisk sosialhjelp
Netto avvik 258 000 kr i mindre utgift.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er 15 000 kr høyere enn justert budsjett. Det er ikke 
utbetalt noe på «tap på garantier uten krav om regress» og dette gir en mindre utgift på 
273 000 kr. 

Antall sosialhjelpsklienter med utbetaling pr. mnd. har i gjennomsnitt vært 717.
Det ble utbetalt netto 87 966 000 kr i økonomisk sosialhjelp i 2021 (ekskl. flyktninger).  I 
2020 ble det utbetalt 94 550 00 kr, dvs en nedgang på 6 584 000 kr fra 2020. 
Nedgangen henger sammen med følgende faktorer:

• Økt bruk av statlige tiltaksmidler i stedet for sosialhjelp gjennom hele 2021.
• Opprettholdt lavere utbetalinger til tap på garantier der hvor kommunen ikke kan stille 

regress
• Alle saker skal godkjennes av ytterligere 1 ansatt før utbetaling. Dette fører til likere 

praksis blant saksbehandlere, og skjerper kravene for utbetaling av sosialhjelp.
• Opprettholdt satsing på bruk av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere har medført en 

reduksjon i antall og varigheten med sosialhjelp
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Budsjetter ble økt med 1,8 mil kr. til dekning av korona-relaterte utgifter. Dokumenterte 
korona-relaterte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp var 1,7 mill. kr og øvrige korona-
relaterte utgifter ca. 56 000 kr. 

Introteam/NAV integrering 
Det ble avsatt 1,6 mill. kr i ubrukt integreringstilskudd til flyktningefondet. I justert budsjett 
var det forutsatt bruk av fond med 5 mill. kr. Dette medfører en bedring av fondet med 6,6 
mill. kr. Budsjettert uspesifisert bruk av fondet var 5,3 mill. kr i 2021. Dvs netto endring av 
flyktningefondet ble en reduksjon på 3,7 mill. kr (5,3 mill. kr -1,6 mill. kr).

Mindre bruk av fondet skyldes hovedsakelig: 

• Integreringstilskudd til kommunen ble 4 493 000 kr høyere enn budsjettert. Dettes 
skyldes blant annet etterbetaling for mottak og familiegjenforeninger i 2020. IMDI har 
gjort om sine rutiner for utbetaling av tilskudd til kommunene, noe som medfører 
etterslep i registrering av tilskuddsberettigede og utbetaling av tilskudd. 

• Utgifter til introduksjonsstønad er tilnærmet som budsjettert mens sosialhjelp til 
flyktninger og innvandrere viser en mindre utgift på 965 000 kr. 

Flyktningefondet er ved årsskiftet på ca. 25 mill. kr og forventes å være ca. 8 mill. kr i slutten 
av planperioden, forutsatt et uspesifisert kostnadskutt i økonomiplan på til sammen 9 mill. kr.

Det har i gjennomsnitt vært 50 deltagere i introduksjonsordningen i 2021.

Aktivitetstall- og 2020
indikatorer Realisert Forutsatt Realisert
Avtale m/IMDi 26                 33                 32                 
Familiegjenforening 12                 7                    17                 
Tilflytting (netto) 2                    5                    -                
Sum 40                 45                 49                 

2021

Nav ved Introteamet overtok ansvaret for norskopplæring av flyktninger og innvandrere i 
2020. Norskopplæringen ble kjøpt av Fønix.  Netto utgift for ansvaret er 0 kr.  

I 2020 ble 4 236 000 kr er overført til bruk i 2021.Av disse midlene er 1 276 000 kr avsatt til 
bruk i 2022. Det vil si at norskopplæring har kostet 3 498 000 kr mer enn kommunen har 
mottatt i tilskudd til norskopplæring fra IMDI i 2021. Fra 2022 er avtalen med Fønix avsluttet 
og kommunen skal selv stå for norskopplæringen.

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

Kommunen mottok ekstra Korona-midler på 540 000 kr fra IMDI for å dekke ekstraordinære 
utgifter i forbindelse med pandemien. 

Avsetninger til 2022:
Det er avsatt 5,67 mill. kr knyttet til ulike statstilskudd til bruk neste år. Dette er tilskudds-
midler som benyttes til videreføring av prosjekter; 30 000 kr til «Individuell jobbstøtte» (IPS 
NAV); 388 000 kr til «Rådgivning hverdagsøkonomi»,259 000 kr til «Globale Sandefjord»,
366 000 kr til «Helhetlig oppfølging av sosialhjelpsmottagere», 166 000 kr til prosjektet 
«ERASMUS», 239 000 kr til «Tilskudd til frivillige innvandrerorganisasjoner», 190 000 kr til 
«Mulighetshuset», 48 000 kr til «Veien til formell kompetanse» og 908 000 kr til prosjektet 
«Kvinneløftet». Tidligere ubrukt tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere er avsatt 
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med 1 276 000 kr. Til sammen 1 801 000 kr gjenstående prosjektmidler fra IMDI til 
flyktninger med funksjonsnedsettelse, fordelt på 10 tilskudd, er avsatt til bruk i 2022.

SEKSJON BOLIG, AKTIVITET OG AVLASTNING 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Administrasjon BOA 35 579        54 955-        33 260        57 098-        2 319          2 143          
Boliger, avlastning, 
ambulante tjenester og 
dagaktivitetstilbud

364 542     349 711     367 710     346 038     3 168-          3 673          

Enslige mindreårige flyktninge 11 203        7 507-          5 193          8 815-          6 010          1 308          
Sum 411 324     287 249     406 163     280 125     5 161          7 124          

Budsjett Regnskap Avvik

 
Seksjonen har en netto besparelse på 7,1 mill. kr. Dette utgjør 2,5 % av netto budsjett i 
seksjonen.  
 
I 2021 har det vært en økning i antall brukere som får tjenester fra seksjonen, i tillegg er det 
flere brukere som har utløst behov for økte tjenester. Våren 2020 ble tjenester til barn/unge 
overført til kommunalområdet kunnskap, barn og unge (KBU), fra januar 2021 ble 
barneboligtilbudet overført fra KBU til seksjon BOA.  
 
Det er tre hovedårsaker til mindre forbruket, og det er forventet å gjelde kun inneværende år. 
Dette er to nyopprettede driftssteder som har hatt senere oppstart enn planlagt da budsjettet 
ble satt. Samlet besparelse for 2021 utgjør 3,7 mill. kr. Videre viser tjenester til enslige 
mindreårige flyktninger til besparelser på 1,3 mill. kr. Ved administrasjonen i seksjonen er det 
en besparelse på 2,1 mill. kr som følge av ubenyttede demografimidler under Covid-19. I 
tillegg er det besparelser på husleiebudsjettet som skal sees opp mot underbudsjettering 
bolig/tjenestekontor. 
 
Administrasjon BOA  
Hovedkostnadsstedet omfatter blant annet lønn til seksjonsleder og fag- og kvalitetsrådgiver, 
kjøp av plasser fra private og offentlige aktører. Tilskudd for ressurskrevende tjenester i 
seksjonen inntektsføres samlet på dette kostnadsstedet.  
 
Bolig, avlastning, ambulante tjenester og dagaktivitetstilbud  
Seksjonen gir mange ulike tjenester til mange ulike brukere. Dette er tjenester til personer 
som har ulik grad av nedsatt funksjonsevne. Omfanget av tjenester er knyttet til boliger med 
og uten bemanning, dagtilbud, ambulante tjenester, avlastning, støttekontakt, ledsager-
tjenester, tilsyn etter skoletid m.m.  

Enslige mindreårige flyktninger (EMF)  
Tilskudd til EMF ligger lavere enn budsjettert, men med betydelig lavere kostnader er det en 
besparelse tilsvarende 1,3 millioner.   

PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Administrasjon PHR 9 785                 13 137-             10 044            13 674-           259-                 537                 
PHR Stokke/Sfj og Herredshuset 40 220               35 543             42 122            34 601           1 902-              942                 
Dagtiltak 6 906                 5 643               7 127              5 457              221-                 186                 
Boliger 56 504               52 924             57 902            52 876           1 398-              48                   
Sum 113 415             80 973             117 195         79 260           3 780-              1 713              

Budsjett Regnskap Avvik
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Seksjonen har en netto besparelse på 1,7 mill. kr. Dette utgjør 2,1 % av netto budsjett i 
seksjonen.

Besparelsen i administrasjon knytter seg til merinntekt refusjon for ressurskrevende tjenester. 
I PHR Stokke/Sandefjord og Herredshuset har lav innleie for sykmeldte ført til høyere 
refusjon sykelønn enn utgifter til sykevikarer. Lav innleie er ikke tilsiktet, eller ønskelig, men 
vanskelig å unngå i enheter bestående av faste behandlerstillinger. Besparelsen i dagtiltakene 
er hovedsakelig knyttet opp mot kjøp av plasser som ble avsluttet høsten 2021.

Administrasjon PHR 
Hovedkostnadsstedet omfatter blant annet lønn til seksjonsleder og enhetslederne. Tilskudd 
for ressurskrevende tjenester i seksjonen inntektsføres samlet på dette kostnadsstedet.

Psykisk helse- og rustjenester
Seksjonen har et mangfoldig tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og/eller 
ruslidelser. Tjenesten gir tilbud om oppfølging og behandling av ulike tilstander av rus- og
psykiske lidelser. Tjenesten omfatter også oppfølging i hjemmet, med fokus på mestring og 
livskvalitet. Omfanget av tjenester knytter seg til boliger med og uten bemanning, bemanning 
i private hjem, dagtilbud, ambulante tjenester og ulike aktivitetstilbud. Kommunens feltpleie 
er også organisert i seksjonen.

Avsetninger til 2022:
Det er satt av 133 000 kr til disposisjonsfond til bruk neste år. Dette er midler til Glimt (fysisk 
aktivitetstilbud), gateavis og brukerstyrt kafe på Optimisten

Det er avsatt 368 000 kr knyttet til gaver til bruk neste år (dagsenteret)

Det er avsatt 1,53 mill. kr knyttet til ulike statstilskudd til bruk neste år. Dette er:
o 1,35 mill. kr – tre stillinger som hadde oppstart høsten 2021, disse fortsetter i 

2022 og midlene vil brukes da
o 106 773 kr – menneskemøte og kompetanse. Kompetanseutviklingsprogram i 

regi av RVTS – regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging

o 37 890 kr – overdoseforbygging i kommunen
o 7 671 kr – resterende midler, verdensdagen for psykisk helse
o 6 064 kr – folkehelsemidler Anexet

SEKSJON BOLIG OG TJENESTEKONTOR

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Bolig- og tjenestekontor 40 764               40 444             42 300            40 810           1 536-              366-                 
Sum 40 764               40 444             42 300            40 810           1 536-              366-                 

Budsjett Regnskap Avvik

Seksjonen har et merforbruk på 0,365 mill. kr. Dette utgjør 0,9 % av netto budsjett i 
seksjonen.

Merforbruket i seksjonen skyldes blant annet av høyere utgifter til overliggerdøgn enn 
budsjettert. Merforbruket til overliggerdøgn utgjør totalt 0,7 mill. kr, men er delvis finansiert 
av besparelser på driftskostnader og omsorgsgodtgjørelse. I 2021 betalte kommunen for 
mange overliggerdøgn. Dette går i bølger, og det er gjerne ekstra mange pasienter som ligger 
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på sykehuset når situasjonen med mange overliggerdøgn oppstår. Kommunen jobber aktivt 
med å holde antallet døgn nede, men det kan være ekstra sykefravær, pasienter som trenger 
ekstra ressurser, eller at kommunen ikke har riktige tilbud som gjør at antallet døgn går opp. 
Kommunen skal sørge for at pasientene gis forsvarlige tjenester. Dersom det ikke er mulig, så 
betales det for overliggerdøgn. Det er også merforbruk på husleier, men deler av denne kan 
ses opp mot tilsvarende besparelse i seksjon BOA. Seksjonen har tildelingsrett til ca. 1500
boliger. Når boliger eid av Sandefjord kommunes boligstiftelse eller Stiftelsen Sandefjord 
Utleieboliger, ikke blir utleid når de meldes ledige, påløper det husleie som kommunen 
betaler til stiftelsene. Det vil alltid være noe tomgangsleie som følge av at de som søker bolig 
ikke alltid er i målgruppen for ledige boliger. Kommunen har tegnet samarbeidsavtale med 
stiftelsene og det samarbeides når det gjelder å imøtekomme innbyggernes boligbehov.

Seksjon bolig og tjenestekontor ble etablert høsten 2020. Seksjonen er slått sammen av 
tidligere boligkontor, tjenestekontor og koordinerende enhet. 

Administrasjon Bolig og tjenestekontor
Hovedkostnadsstedet omfatter lønn til seksjonsleder, driftskostnader av seksjonen og 
overliggerdøgn knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Sykehuset i Vestfold.

Driftsenhetene i Bolig og tjenestekontor 
Sandefjord kommune har en bestiller-utfører-modell og seksjonens oppgave er å saksbehandle 
søknader om boliger og helse- og omsorgstjenester. Omsorgsstønad er en del av seksjonens 
ansvarsområde. Det er i snitt 125 personer som mottar omsorgsstønad for særlig tyngende 
omsorgsoppgaver hver måned. 

Avsetninger til 2022:

Det er avsatt kr 194 132 til bundne driftsfond til bruk neste år, dette gjelder prosjektmidler til
opplæring og rekrutteringsmidler BPA.
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SEKSJON SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Administrasjon SMS 25 033               23 545             24 348            22 367           685                 1 178              
Legetjenester og legevakt 104 727             88 206             111 252         88 841           6 525-              635-                 
Rehabilitering og forebygging 35 564               33 063             38 097            32 653           2 533-              410                 
Pleieavdelinger 83 617               74 639             86 871            75 429           3 254-              790-                 
Sum 248 941             219 453           260 568         219 290         11 627-            163                 

Budsjett Regnskap Avvik

Seksjonen viser et netto avvik på 0,07 % av netto budsjett. 

Sandefjord medisinske senter startet deler av sin drift i 2016, og har vært i full drift fra 2017. 
Det er 61 døgnplasser på senteret. 59 av døgnplassene er fordelt på tre enheter: Lindrende 
enhet, intermediær enhet (forsterket korttidsavdeling) med kommunal øyeblikkelig hjelp 
(ØHD), og rehabiliteringsenhet med både døgn- og dagtilbud samt basseng- og trenings-
arealer. I tillegg til pleieenhetene er følgende funksjoner og enheter organisert i Sandefjord 
medisinske senter: 24-timers legevakt med observasjonssenger, legetjenester bestående av 
leger til sykehjem, helsestasjon og fatslegetjenesten, ergo- og fysioterapitjenester til voksne, 
korttidslager for hjelpemidler, lærings- og mestringssenter, frisklivssentral og ferdighets-
senter. I tillegg har senteret servicetilbud som resepsjon og kantine. Senterets kjøkken er 
organisert som mottakskjøkken. 

Administrasjonen Sandefjord medisinske senter
Administrasjonsenheten omfatter seksjonsleder med stab, og serviceavdeling med 
medarbeidere innenfor områdene renhold, resepsjon, og merkantile funksjoner og
forebygging. Det meste av senterets driftskostnader utover lønn er sentralisert til 
ansvarsområdet felleskostnader.

Mindre utgift skyldes i hovedsak netto mindre utgift til lønn pga. vakant i stilling, og 
sykevikar/refusjon sykelønn og lønnsmidler som foreløpig er plassert her, men som må ses 
opp mot merutgift på pleieavdelingene.

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

Legevakten er døgnbemannet og skal yte nødvendig behandling ved tilstander der hjelpen, av 
medisinske årsaker, ikke kan utsettes til neste dag eller til fastlege er tilgjengelig. Det er to 
ØHD-senger (øyeblikkelig hjelp døgntilbud) på legevakten.

Legetjenester og legevakt viser et samlet avvik på 0,6 mill. kr. Legetjenester har en merutgift 
på 4,2 mill. kr. Dette er avsetning av midler til etableringen av Lunden kommunale fastlege-
kontor, bl.a  kjøp av hjemler, inventar og ombygging av lokaler på Lunden. Det vises til 
omtale nedenfor. Legevakten har en netto mindre utgift/høyere inntekt på 3,5 mill. kr som 
hovedsakelig er knyttet til refusjoner fra HELFO (covid-19).

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

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

51



legetjenestene. Utfordringer med å skaffe vikarer i fastlegetjenesten har medført økt bruk av 
vikarbyrå inn i fastlegetjenesten.

2020 2021
86 700          90 018          
18 557          19 460          Herav antall legekonsultasjoner

Aktivitetstall- og indikatorer
Antall henvendelser legevakta

Rehabilitering og forebygging 
Enheten består av ergo og fysioterapitjenester til voksne, korttidslager for hjelpemidler, 
frisklivsentralen og lærings- og mestringssenteret. Tjenestene skal sikre personer med 
funksjonssvikt, og personer som står i fare for å utvikle funksjonssvikt, en rask og systematisk 
kartlegging, utredning og et anbefalt tilbud. Tjenestene gis enten i pasientenes hjem, via 
poliklinisk behandling, eller i gruppetrening. Alle tjenestene gis i hovedsak som tilbud på 
dagtid. Gruppetrening har vært noe redusert i 2021 grunnet Korona-situasjonen.

Enheten har en mindre netto utgift enn budsjettert på 0,4 mill. kr som skyldes mindre utgift 
for refusjon til HELFO for behandling i utlandet, samt mindre utgift på driftstilskudd til 
private fysioterapeuter.

2020 2021
2 265            2 040            

Henviste saker fysioterapi 676               754               
Oppdrag teknikere 9 367            10 979          
Henviste saker syn 286               226               
Henviste saker hørsel 1 335            1 517            
Henvisninger fra Frisklivsentralen 243               237               
Antall deltagere balansegrupper 796               749               

526               460               

Aktivitetstall- og indikatorer
Henviste saker ergoterapi

Antall deltagere basseng og friskliv

Pleieavdelinger
Hovedfokus i korttidsavdelingene med heldøgns pleie er å bidra til at de aller fleste pasientene 
skal kunne bli i stand til å klare seg i egen bolig. Senterets 61 døgnplasser er korttidsplasser; 
59 av plassene er organisert i pleieavdelingene. I tillegg er det to ØHD-senger (kommunalt 
akutt døgntilbud) på legevakta. I døgnavdelingene er det tilbud om fysio- og ergoterapi til 
pasientene. 

Sandefjord medisinske senter har tre pleieavdelinger:

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

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

Lindrende-/korttids enhet
Enheten har 19 døgnplasser. Her gis det tilbud om lindrende behandling og korttidsopphold.
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Pleieavdelingene samlet har en merutgift på 0,8 mill. kr, knyttet til lønn, sykevikar /refusjon 
sykelønn og overtid.

Innleggelser 2020 2021
Rehabiliterings/forsterket enhet 196               204               
Intermediær enhet med ØHD-plasser 639               683               
Lindrende-/korttidsenhet 331               380               
Sum innleggelser SMS 1 166            1 267            
Antall pasienter fra sykehuset 776               947               

Avsetninger til 2022:
Det er avsatt til sammen 5 752 000 mil kr til bundet driftsfond til bruk neste år. Dette er bl.a. 
gaver fra Kreftforeningen på hhv 576 000 kr og 91 000 kr samt 340 000 kr til å delfinansiere 
stilling innen kreftomsorgen. Det er også avsatt gavemidler til Intermediær avdeling på 9 300
kr, gaver til SMS 513 000 kr, gave til «Motomed» 15 000 kr og 10 000 kr i gave til Lindrende 
enhet. I tillegg er det avsatt 266 000 kr. til kurs/opplæring i Akuttmedisinforskriften, 447 000
kr til prosjekt «Einsemd», 1 500 kr til veiledning av innvandrerkvinner, 8 400 kr til forebyg-
gende seniorarbeid, 49 000 kr til «Beste årgang», 580 449 kr til «Barn som pårørende», 
125 000 kr «Fengselshelsetjeneste», 2 623 000 kr til «LIS 3» (Leger i spesialisering) og 5 000 
kr til «Livsstilsprosjekt»/ felles midler med organisasjoner.

I tillegg er det avsatt totalt 11,8 mill. kr til opprettelse av Lunden kommunale fastlegekontor. 
Midlene skal dekke kjøp av legehjemler, inventar/utstyr og nødvendige bygningsmessige 
endringer på Lunden. Opprinnelig var det bevilget 6,5 mill. kr til kjøp av hjemler, utstyr og 
ombygging/oppussing av lokalene på Lunden. Sistnevnte blir vesentlig dyrere enn anslått, 
blant annet knyttet til opparbeiding av ny parkeringsplass og mer omfattende behov i bygget 
enn først anslått. Samlet er det nå beregnet et behov på 13,8 mill. kr, hvorav 8,5 mill. kr er 
knyttet til lokalene. Av beløpet finansieres 2 mill. kr med bruk av bevilgning til diverse 
investeringsformål i HSO i 2021. Resterende beløp (11,8 mill. kr) er avsatt i regnskapet.

SEKSJON BO- OG BEHANDLINGSSENTRE

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Administrasjon BBS 68 207               56 592             69 169            56 199           962-                 393                 
Bo- og behandlingssentre 412 781             285 247           424 031         282 063         11 250-            3 184              
Sum 480 988             341 839           493 200         338 262         12 212-            3 577              

Budsjett Regnskap Avvik

Seksjonen har en netto besparelse på 3,577 mill. kr. Dette utgjør 1,05 % av netto budsjett i 
seksjonen.

Administrasjon bo- og behandlingssentre

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

Store deler av koronakostnadene for HSO er ført på administrasjon BBS, både lønn og 
medisinsk utstyr. Innkjøp av medisinsk utstyr ble noe lavere enn antatt, og utgjør deler av 
besparelsen på administrasjon. I tillegg er det merinntekter på egenbetaling for plassene på 
Mosserødhjemmet.

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

53



Bo- og behandlingssentre 

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Nygård 1 502 301          113 593           155 472         114 228         1 346 829      635-                 
Bofellesskap for personer med 
demenssykdom 43 699               38 428             43 504            37 299           195                 1 129              

Kamfjord 94 256               50 409             96 020            49 081           1 764-              1 328              
Soletunet 78 303               46 348             80 666            44 564           2 363-              1 784              
Andebu 46 292               36 469             48 369            36 891           2 077-              422-                 
Sum 1 764 851          285 247           424 031         282 063         1 340 820      3 184              

Budsjett Regnskap Avvik

Avvikene for enhetene må ses samlet, blant annet på grunn av ressurskrevende tjenester for 
brukere under 67 år som igjen fører til tilskudd fra staten. Innslagspunktet i denne 
beregningen økte mindre enn forventet, og dette førte til merinntekter i regnskapet på ca 1,2 
mill. kr.

Egenbetaling (brukerbetaling i institusjon) økte utover det som var forventet tidligere på året, 
og utgjør ca 1,2 mill. kr av besparelsen i seksjonen. Økte inntekter skyldes hovedsakelig 
etteroppgjør og justering av satsene som legges til grunn for beregning av egenbetaling.

En tredje årsak til besparelsen i seksjonen er at netto kostnader til lærlinger ble lavere enn 
forutsatt.

Nygård bo- og behandlingssenter

Aktivitetstall- og indikatorer 2020 2021
Antall plasser demens 63                 63                 
Antall plasser langtid 50                 63                 
Antall plasser korttid/avlastning 13                 -                
Sum antall plasser 126               126               
Kurdøgn 44 205          45 280          
Utnyttelsesgrad 95,9 % 98,5 %
Antall innskrivninger/tjenester 343               197               

Bofellesskap for personer med demenssykdom

Aktivitetstall- og indikatorer 2020 2021
Antall plasser Nygårdsvollen 16                 16                 
Antall plasser Bokeveien 16                 16                 
Antall plasser Ranvikskogen 16                 16                 
Sum antall plasser 48                 48                 
Kurdøgn 16 889          16 847          
Utnyttelsesgrad 96,4 % 96,2 %
Antall innskrivninger/tjenester 56                 60                 
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Kamfjord bo- og behandlingssenter

Aktivitetstall- og indikatorer 2020 2021
Antall plasser langtid demens/psykiatri 56                 56                 
Antall plasser korttid/avlastning 8                    8                    
Sum antall plasser 64                 64                 
Kurdøgn 22 966          23 007          
Utnyttelsesgrad 98,3 % 98,5 %
Antall innskrivninger/tjenester 117               137               

Soletunet bo- og behandlingssenter

Aktivitetstall- og indikatorer 2020 2021
Antall plasser demens 24                 24                 
Antall plasser langtid 17                 10                 
Antall plasser korttid 6                    13                 
Sum antall plasser 47                 47                 
Kurdøgn 16 616          16 883          

Utnyttelsesgrad 96,6 % 98,4 %
Antall innskrivninger/tjenester 198               245               

Andebu bo- og behandlingssenter

Aktivitetstall- og indikatorer 2020 2021
Antall plasser demens 12                 12                 
Antall plasser langtid 21                 15                 
Antall plasser korttid/rehabilitering 6                    12                 
Sum antall plasser 39                 39                 
Kurdøgn 13 864          13 659          
Utnyttelsesgrad 97,4 % 96,0 %
Antall innskrivninger/tjenester 208               207               

Utnyttelsesgraden i 2020 gikk litt ned i forhold til 2019 på Nygård og Soletunet. Grunnen var 
reduserte antall plasser i perioder på grunn av rehabilitering. I starten av 2021 var det også 
redusert antall plasser på Nygård på grunn av koronautbrudd, men etter det er utnyttelses-
graden tilbake til et mer «normalt» nivå. Antall innskrivinger/tjenester på Nygård BBS er 
redusert i 2021 på grunn av at alle plassene er gjort om til langtidsplasser grunnet ny-
byggingen. Korttids- og avlastningsplasser er da flyttet til Soletunet og Andebu.

Avsetninger til 2022:

Det er avsatt totalt 902 000 kr til bundet driftsfond som gjelder udisponerte pengegaver for 
hele seksjonen.

På bundne driftsfond til bruk neste år er det avsatt følgende i seksjon BBS:
• 1,175 mill. kr – kompetansemidler BBS
• 138 000 kr – Sammen om måltider, et prosjekt innunder Leve hele livet
• 131 000 kr – pårørendeskole, Frisklivsentralen
• 9 800 kr – aktivitetstilbud, bofellesskapene
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SEKSJON SENTER OG HJEMMETJENESTER

Beløp i hele 1.000 kr

Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Administrasjon SHT 14 571               1 557               14 330            949                 241                 608                 
Hjemmetjenester 340 335             320 579           349 789         322 175         9 454-              1 596-              
Bo- og servicesentrene 37 717               23 875             49 771            23 525           12 054-            350                 
Dagsenter 14 260               12 795             13 540            12 220           720                 575                 
Sum 406 883             358 806           427 430         358 869         20 547-            63-                   

Budsjett Regnskap Avvik

Netto avvik for seksjonen utgjør 0,02 % i forhold til nettobudsjett.

Administrasjon SHT
Hovedkostnadsstedet omfatter administrasjon med seksjonsleder, stabskonsulenter og 
prosjekter.

Besparelsen i Administrasjon SHT skyldes i hovedsak mindre forbruk på lønn, grunnet vakant 
stilling. 

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

Hovedårsaken til merforbruket i hjemmetjenester er høyere forbruk på medisinsk forbruks-
materiell enn budsjettert. Det har vært høy prisstigning på engangshansker og annet beskyt-
telsesutstyr som benyttes i tjenesten.

2020 2021
1 372              1 325              

886                 935                 
106                 108                 
104                 104                 
105                 97                   

Gjennomsnittlig antall bruker med praktisk bistand pr. md
Gjennomsnittlig antall nyinnskrevne brukere av hjemmesykepl. pr. md
Gjennomsnittlig antall nyutskrevne brukere av hjemmesykepl. pr. md
Gjennomsnittlig antall pasienter direkte fra sykehus med behov for hjemmesykepleie pr. md

Aktivitetstall- og indikatorer
Gjennomsnittlig antall bruker med hjemmesykepleie pr. md

Gjennomsnittlig antall brukere pr måned av hjemmesykepleien var fallende i 2020. Trenden 
har fortsatte inn i 2021, men vi ser likevel en økning i slutten av 2021. Snittet for andre halvår 
er på 1345, til sammenligning var snittet for første halvår på 1304. Et stort antall pasienter 
skrives ut og nye kommer inn hver måned. Dette krever mye ressurser i avdelingene. 
Aktivitetstall viser at hjemmesykepleien i 2021 i snitt skrev ut 104 brukere, og fikk 108 
nyinnskrevne pasienter pr. måned. Hjemmesykepleien mottok gjennomsnittlig 97 pasienter pr 
mnd. direkte hjem fra sykehus. Dette snittet er kun hentet ut fra perioden januar til september, 
etter dette har det dessverre ikke vært mulig å hente ut disse tallene. Sykehusinnleggelser 
utløser økt aktivitet med nødvendig oppfølging fra hjemmesykepleien både før, under og etter 
utskrivelse.

Bo- og servicesentrene 
Hovedkostnadsstedene omfatter senterdrift, kjøkkendrift og prosjekter senterdrift.

Aktivitetstall- og indikatorer 2020 2021
Antall aktivitetsgrupper 222               *
Antall oppmøter på aktiviteter 34 926          *
Antall middager pr. dg - gjennomsnitt 383               390               
Antall frivillige 269               253               
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*Antall aktivitetsgrupper har vært tilnærmet det samme som tidligere år, men mange av gruppene har nesten ikke 
hatt aktivitet pga. covid-19.

Syv av sentrene har åpen kafeteria, og alle sentrene har tilbud om ulike måltider. Alle sentrene 
har middagsservering, og flere av sentre har måltidsgrupper for frokost og kveldsmat et ulikt 
antall dager per uke.

De åtte sentrene har rundt 200 aktivitetsgrupper; blant annet yoga, trimgrupper, bingo, ulike 
kort- og ballspill, quiz og hjernetrim, litteraturgruppe, egne herregrupper, snekkergrupper, 
håndarbeidsgrupper, dans, allsang mm. Flere av gruppene er driftet av frivillige. I 2021 har 
aktiviteten i de ulike gruppene vært svært varierende ut ifra hva covid- retningslinjer har 
tillatt. I perioder har gruppene kun vært åpne for beboere, i perioder har de vært åpne for alle, 
men med avstandsrestriksjoner som har ført til maks tillatt antall deltagere. Senterdriften 
arrangerer i tillegg til faste aktiviteter en rekke arrangementer hver måned; blant annet 
kulturelle arrangementer, foredrag, kurs, markeder, temafester og generasjonsmøter. 
Senterdriften samarbeider også med likemannsforeninger som blant annet har 
hørselsveiledning og diabetesveiledning på sentrene. Senterets lokaler lånes eller leies normalt 
sett ut til en rekke lag og foreninger. Muligheten for utleie har vært sterkt redusert i deler av 
2021; både grunnet restriksjoner og fordi lag og foreninger har begrenset sin aktivitet av frykt 
for smitte. På grunn av variasjonene covid- retningslinjene har ført til er det ikke mulig å gi et 
godt anslag for totalt antall besøkende i 2021.

Mindreforbruket i bo- og servicesentrene skyldes hovedsakelig netto besparelse på sykefravær 
og lavere forbruk av varer og tjenester. 

Dagsenter

Hovedkostnadsstedet omfatter fem dagsenter og et demensteam og ledes av en enhetsleder. 
Demensteamet kartlegger og følger opp pasienter med demenssykdom i samarbeid med 
fastlegene og hjemmesykepleien.

Besparelsen på dagsentrene skyldes noe lavere aktivitet pga covid, både når det gjelder 
matkostnader og forbruksmateriell. I tillegg er det besparelse på netto sykevikar og 
ekstrahjelp. 

Avsetninger til 2022:
Det er avsatt 821 000 kr til disposisjonsfond til bruk neste år. 397 000 kr gjelder avsetninger 
til aktivitetsavdelingene og arrangementer ved sentrene. I tillegg er det avsatt 375 000 kr til 
møbler ved Engveien og Framnessenteret. Det var avsatt midler til formålet, men kjøpet ble 
utsatt til 2022. Av bestilte varer, men som ikke kommer før i 2022 er det avsatt 31 000 kr til
garderobeskap til ny base for Stokke hjemmesykepleie og 18 000 kr til nye rullgardiner/screen 
på Møylandsenteret.

Det er satt av 522 000 kr til bundet fond gaver til bruk neste år. Av dette gjelder 16 542 kr
dagsenter, 153 864 kr hjemmesykepleieavdelinger og 351 595 kr bo- og servicesentrene.

Det er satt av 102 291 kr til bundne driftsfond til bruk neste år, dette gjelder prosjektet 
«Pårørendeskolen».
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KULTUR, IDRETT OG FRITID (KIF)

ORGANISASJON

Kommunalområdet skal gi muligheter for kulturell og fysisk utfoldelse, ha ansvar for utvikling 
og forvaltning av kommunens kultur- og idrettsarenaer, gravplasser, lekeplasser, parker og 
friområder. Legge til rette for et mangfold av kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper, der 
idrettsanlegg og grøntområder, kulturskolen, bibliotekene, museet, kulturhusene og kinoen 
spiller viktige roller. 

Kommunalområdet skal sikre en god og verdig gravplassforvaltning.

MÅL

God helse
• Sikre innbyggerne tilgang til mange ulike arenaer for fysisk og kulturell aktivitet og 

rekreasjon hele året.

Måloppnåelse:
Godt tilbud til den organiserte idretten, god hallkapasitet og flere 
kunstgressbaner i tillegg til ishall og svømmehall. Plan for rekreasjon og 
tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjorden er under utarbeidelse. Det arbeides 
med en plan for rehabilitering og oppgradering av lekeplasser. Helthetlig og 
samlet plan for utvikling og oppgradering av friområder og idrettsanlegg.
Hjertnes kulturhus, sambrukshus for kino, kulturarrangement, konferanser ol. 
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Biblioteket som litteraturhus, samfunnsarena og kunnskaps- og inspirasjons-
rom. Kulturskolen underviser i grunnskole og barnehage og tilbyr tilrettelagt 
undervisning i musikk og visuell kunst.
Sandefjord kommune har, til tross for et godt tilbud til sine innbyggere, hatt 
begrensninger i mulighetene til å kunne tilby kulturelle aktiviteter og tilgang til 
ulike arenaer som følge av korona og smittevernregler i perioder i 2021. 

God utdanning
• Legge til rette for kulturell læring

Måloppnåelse:
Biblioteket driver aktiv formidling av litteratur, kunnskap, informasjon og 
kulturopplevelser og skal stimulere til økt leseglede og leseferdighet i samarbeid med 
skoler og barnehager. Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk, teater, visuell kunst, 
sirkus og musikkterapi. Den kulturelle skolesekken hvor kunst og kultur formidles til 
alle barn i grunnskolen. Markedet for scenekunst er landets viktigste arena for visning 
av ny scenekunst for barn og unge, gjennomføres hvert år. Barnas kulturprogram er et 
tilbud spesielt rettet mot barn i førskolealder. Den kulturelle vandringsstaven skal 
formidle gode kulturopplevelser for seniorene i kommunen.

Mindre ulikhet
• Bidra til at hele befolkningen kan ta del i kultur- og fritidstilbudene, 

enten som deltagere eller publikum. 
• Styrke frivilligheten som viktig samarbeidspartnere for å sikre 

deltagelse, utvikling og mangfold i lokalmiljøene.

Måloppnåelse:
Opplevelseskort som skal sikre barn og unge fra familier med svak økonomi 
muligheten til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetskort for 
aleneboende minstepensjonister. 
Frivilligsentralene har som mål å være lokalt forankrede møteplasser for 
frivillige i byen, et kontaktpunkt for frivillig virke og kulturelt mangfold. 
Bidra til å skape et godt frivilligmiljø og gode aktivitetstilbud. Nærdemokrati-
ordningen skal bidra til god kontakt mellom innbyggere og kommune-
folkevalgte og administrasjon.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn
▪ Stimulere til et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med 

frivillige organisasjoner og lokal kulturnæring.

Måloppnåelse:
Tilskuddsordninger til lokale lag og foreninger innenfor kultur og idrett.
Ny fleksibel kulturarena ferdigstilles i 2022 hvor målet er et åpent og 
inkluderende samlingspunkt for kulturaktører i Sandefjord – både amatører og 
profesjonelle. Tett dialog og samarbeid med Idrettsrådet og Kulturrådet.
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Fremtidsrettet bibliotek og kulturskole under planlegging. Nærdemokrati-
ordningen skal sikre gode og trygge lokalmiljøer der alle innbyggere føler seg 
inkludert og deltar aktivt. 
 
 
 
 
 

TILTAK I HANDLINGSPLANEN 2021-2024:
Tiltak FN mål: Plan 

gjennom-
føring (År)

Etablere servicebygg i Hesteskoen 3/10/11 2021
Status:
Under etablering, åpner 1. halvår 2022
Etablere navnet minnelund på tre gravplasser 11 2020 - 2022
Status:
Gjennomført for Stokke, under planlegging for Sandefjord og 
Andebu og ferdigstilles i 2022/2023
Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjorden 3/10/11 2021 - 2022
Status:
Gjennomført en digital undersøkelse for innbyggere. Innspill vil 
inngå som grunnlag for videre arbeid. Politiske vedtak vil 
avklare retningsvalg for evnt utarbeidelse av plan.
Etablere Fleksibel kulturarena 3/10/11 2021 - 2022
Status:
Ihht plan, åpning i august 2022
Temaplan for utvikling og rehabilitering av lekeplasser 3/10/11 2021 – 2022
Status:
Har startet arbeidet med en ny plan for rehabilitering og 
videreutvikling. 

Tilrettelegging for digital kulturformidling 3/10/11 2020 – 2021
Status:
Avtale inngått med Norsk kunstdatabase i 2021, gjennomføres i 
2022/2023
Plan for en fremtidsrettet kulturskole 3/4/10 2021 - 2022
Status:
Plan for å tilrettelegge for et mulig nytt bibliotek og kulturskole 
er under arbeid, se KST-sak 147/21. 
Nytt garderobebygg i Jotunhallen 3/10/11 2021 – 2022
Status:
Gjennomføres innenfor avsatt bevilgning KST-sak 148/21
Anbudsrunde 1. halvår 2022
Rullering av strategisk KIF-plan 3/10/11 2023
Status:
Planlegges gjennomført i 2023/2024
Finne egnede arealer til ny hundepark i Stokke, som erstatning 
for den midlertidige hundeparken i Bokemoa

10 2024
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Status:
Kommer senere

Kommunalområdet er delt i 4 seksjoner, dokumentsenteret, biblioteket, kultur og kino, park, 
idrett og friluftsliv og stabsfunksjon.

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2021 (hele 1.000-kroner)

Beløp i hele 1.000 Budsjett Regnskap Avvik
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon KIF 4565 4340 4570 4345 -5 -5
Dokumentsenteret 20399 18863 20480 18579 -81 284
Bibliotek 18578 17445 18510 17079 68 366
Kultur og kino 69033 42893 86229 43689 -17196 -796
Park, idrett og friluftsliv 56600 39908 65384 38466 -8784 1442
Sum kommunalområde 169175 123449 195173 122158 -25998 1291

Netto avvik for kommunalområdet utgjør ca. 1% i forhold til budsjettert netto utgift.
Bruttoavvik skyldes i hovedsak videreformidling av inntekter, tilskudd og spillemidler til 
videreformidling.

Konsekvenser av koronasituasjonen

Hovedkostnadssted Netto utgift

Bibliotek 90
Kultur og kino 2672
Park og Idrett 3002
Sum 5764

Tabellen over viser netto merutgifter/mindreinntekter knyttet til koronasituasjonen i KIF.
Seksjon Kultur og kino og Park, idrett og friluftsliv er hardest rammet. Dette gjelder i
hovedsak tap av inntekter for kino, kulturarrangement, svømmehall og utleie av idrettshaller. 
Tilbudet har vært begrenset og også helt stengt i perioder.

KOMMENTARER PR. SEKSJON

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

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Administrasjon KIF 4 565 4 340 4 570 4 345 -5 -5
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Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 200.000 kr til ombygging kontorlokaler.

SEKSJON DOKUMENTSENTERET
Dokumentsenteret ivaretar Sandefjord kommunes dokumentasjonsforvaltning og har et 
overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkiver, papirbaserte og digitale.
Dokumentsenteret har som et av sine mål å innlemme arkiv som en del av kommunens 
internkontroll hvor fastsettelse av mål og vurdering av risiko og sårbarhet er viktige 
fundamenter i dokumentasjonsforvaltningen.

Dokumentsenteret arbeider med løsninger for en mer sømløs arkivering av dokumentasjon fra 
samhandlingsløsninger og fagsystemer slik at man i større grad kan bidra til automatisert og
innebygd arkivering i fremtiden.

Etter Arkivverkets tilsyn i 2020 er 4 av totalt 6 pålegg lukket. De resterende 2 påleggene 
forventes lukket i første halvdel av 2022.

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Dokumentsenteret 20 399 18 863 20 480 18 579 -81 284

Netto avvik for seksjonen utgjør ca 1,5% og skyldes i hovedsak vakant stilling som nå er 
besatt.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 330.000 kr til prosjekt Avlevering gamle arkiver
• 395.000 kr til utvikling av dokumentsenteret

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

Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Seksjon bibliotek 18 578 17 445 18 510 17 079 68 366

Netto avvik for seksjonen utgjør ca 2,1% og skyldes i hovedsak vakant stilling som nå er 
besatt.

Covid-19 har preget på driften ved bibliotekene. Smitteverntiltak som har satt begrensninger i 
bruken av biblioteket, har ført til redusert besøk og langt færre arrangementer. Utlånstallene er 
likevel ganske gode, noe som skyldes bibliotekets bestill-og-hent-tjenester som ble innført i
2020. Biblioteket jobber kontinuerlig med digital formidling av bibliotekets innhold.
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Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 130.000 kr – diverse arrangement

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

SEKSJON KULTUR OG KINO
Seksjonen omfatter drift av Hjertnes kulturhus inkl. kino, prosjekttilskudd og faste 
driftstilskudd til foreninger som sorterer under denne seksjonen, kulturformidling, 
ledsagerbevis, Sentralen for friskliv og frivillighet i Andebu inkl. Andebu herredshus og
frivilligsentralene i Sandefjord og Stokke og kulturskolen. Seksjonen er også sekretariat for 
17. mai komiteen. 

Stella Polaris har ansvar for drift av Varden grendehus og tiltak for barn og unge i 
Vardenområdet, mens Frilynt Norge har ansvar for tiltak for uorganisert ungdom i 
Napergården. Begge organisasjonene mottar faste driftstilskudd fra kommunen.

Seksjon/avdeling
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Adm Kultur 2796 2796 2702 2659 94 137
Sentralene for frivillighet 
og friskliv 7036 3479 10665 3106 -3629 373
Tilskuddsordninger 14341 14013 15432 13705 -1091 308
Kulturhusdrift 23173 5178 34438 7181 -11265 -2003
Kulturformidling felles 3795 3795 3850 3691 -55 104
Kulturproduksjoner 2520 1836 2293 1794 227 42
Kulturformidling 2196 995 2728 863 -532 132
Kulturskolen 13176 10801 14121 10690 -945 111
Sum kultur og kino 69033 42893 86229 43689 -17196 -796

Budsjett Regnskap Avvik

Netto avvik for seksjonen utgjør ca. -1,9% i forhold til budsjett.

Negativt avvik for seksjonen totalt sett og for kulturhusdrift skyldes avsetning til Fleksibel 
kulturarena som dekker deler av egenfinansiert utstyr. Avviket dekkes innenfor eget
kommunalområdet.

Tilskuddsordninger adm. av seksjon kultur og kino
Hovedkostnadsstedet omfatter i hovedsak driftstilskudd, og prosjekttilskudd samt diverse 
priser (barne- og ungdomspris, kulturpris og ærespris).

Aktivitetstall 2019 2020 2021
Antall tildelte prosjekttilskudd 82 88 94
Antall tildelte tilskudd til større arrangementer 
om sommeren

21 14 29

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 389.000 kr - prosjekttilskudd hvor arrangementene skal gjennomføres i 2022.
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Frivilligsentralene 
Det er etablert frivilligsentraler i Stokke, Andebu og Sandefjord. Frivilligsentralene er 
selvstendige sentraler, og det er inngått samarbeidsavtaler mellom sentralene og kommunen. 
Sentralene finansieres av tilskudd fra stat og kommune, samt av gaver, tilskudd og 
egenbetaling. Stokke frivilligsentral har i 2021 fått ansvar for økt ungdomssatsing i Stokke, og 
mottar tilskudd fra Sandefjord kommune på 389.000 kr i perioden 2021-2024, til etablering og 
drift av tilbudet. Sandefjord og Stokke frivilligsentraler leier lokaler eksternt, mens Andebu 
frivilligsentral holder til i Andebu herredshus, og benytter her lokaler vederlagsfritt. 

Kommunen fører regnskap for sentralene, og har personalansvar for fast ansatte. 
Eventuelle overskudd settes av til øremerkede fond. Eventuelt underskudd finansieres ved 
bruk av det samme fondet. 

Sandefjord
Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år 
• 308.000 kr i mottatte gaver til bruk i 2022
• 96.000 kr til videreføring/sluttføring av prosjekt finansiert av ulike tilskudd.

Ved Sandefjord frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 192.462,90 kr. Dette ble 
overført til sentralens fond. Fondets saldo pr. 31.12.21 er 1.267.782,69 kr.

Stokke
Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år 
• 10.000 kr i mottatte gaver til bruk i 2022
• 680.000 til videreføring/sluttføring av prosjekt finansiert av ulike tilskudd.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 630.000 kr til videreføring/sluttføring av prosjekt i 2022 finansiert av ulike tilskudd

Ved Stokke frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 78.367,38 kr. Overskuddet er satt 
inn på eget fond. Fondets saldo pr 31.12.21 er 512.960,87 kr.

Andebu
Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år:
• 196.000 kr i mottatte gaver til bruk i 2022

Ved Andebu frivilligsentral viste regnskapet et overskudd på 21.502,98 kr som er overført 
fond. Fondets saldo pr 31.12.21 er 22.637,24

Frisklivsentralen:
Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond til bruk neste år:
• 32.000 kr i mottatte gaver til bruk i 2022
• 423.000 kr til videreføring/sluttføring av prosjekter finansiert av ulike tilskudd.

Drift kulturhus inkl. kino
Hjertnes kulturhus er et flerbrukshus for kino, arrangementer, konferanser og lignende. Drift 
kulturhus omfatter i hovedsak planlegging, koordinering og gjennomføring av enhetens 
tjenester, inkl. fellesfunksjoner som renhold av Hjertnes kulturhus og drift av kiosk med 
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billettsalg. Det er et høyt aktivitetsnivå i Hjertnes kulturhus og aktiviteten er økende. Dette 
fører til slitasje på inventar og utstyr, og det må kontinuerlig foretas utbedringer og 
reparasjoner. I 2021 ble rehabilitering av backstage trinn1 samt installasjon motoriserte 
scenetrekk trinn1 sluttført. Oppføringen av fleksibel kulturarena krever mye oppfølging fra 
avdelingens fagpersonell. Kinoåret 2021 har vært preget av avlyste filmpremierer og 
koronatiltak som har medført betraktelig lavere besøk enn i normalår. Forventet besøk med 
tilhørende netto billettinntekter ble justert ved regnskapsgjennomgangen etter 1. og 2. tertial 
2021. Den største filmen i 2021 var ‘James Bond: No Time to Die’ med 5 389 besøk.
Koronasituasjonen påvirket alle tjenesteområder i 2021. Raskt skiftende restriksjoner og tiltak 
førte til større grad av usikkerhet i kalkyler og påvirket samtidig utvalget av film fra uke til 
uke. De ulike støtteordningene slo tilfeldig ut for kulturhuset og for leietakere. Det har derfor 
vært naturlig å holde igjen på rehabilitering og innkjøp. 
 

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 269.000 kr til diverse utstyr
• 600.000 kr ombygging kiosk/billettkontor
• 480.000 kr til teppefliser foaje
• 200.000 kr til styringspaneler
• 3.000.000 kr til utstyr fleksibel kulturarena

Utstyr til fleksibel kulturarena har blitt dyrere som følge av høyere råvarepriser. 
Byggeprosjektet og utstyr har frem til nå mottatt henholdsvis 17 mill. kr og 3,5 mill. kr i 
ekstern finansiering. Det er skissert en plan for og søkt ytterligere ekstern finansiering til 
utstyr. På usikkert grunnlag er det avsatt 3 mill. kroner av mindre forbruket innen 
kommunalområdet i 2021 for å dekke opp for usikkerhet i fremtidig finansiering. Deler av 
avsetningen kan bli omdisponert i tertialsak når finansiering er avklart. 

Kulturformidling/produksjoner
Enheten forvalter nasjonale ordninger som:
• Den kulturelle skolesekken (DKS), formidling av kunst og kultur til barn i 

grunnskolen
• Den kulturelle vandringsstaven (DKV), formidling av gode kulturopplevelser for 

seniorene
• Markedet for scenekunst (MFS), landets viktigste arena for visning av ny scenekunst 

for barn og unge
• Ung Kultur Møtes (UKM)
• Barnas kulturprogram, tilbud spesielt rettet mot barn i førskolealder

I tillegg arrangerer enheten kulturproduksjoner som Speil, 17. mai-arrangement i kommunen 
og forvalter kommunens priser og stipender, kommunes kunstsamling, fritidskort for barn og 
unge, aktivitetskort for seniorer og ledsagerbevis.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 350.000 kr til digitalisering av fritidskort for barn og unge
• 280.000 kr til aktivitetskort for aleneboende minstepensjonister
• 350.000 kr til Markedet for scenekunst
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• 300.000 kr til aktivitet/arrangementer i Den kulturelle skolesekken.
• 240.000 kr til den kulturelle spaserstokken

Kulturskolen
Sandefjord kulturskole har ansvaret for kommunens undervisningstilbud innen kunstfag til 
barn og unge i Sandefjord med hovedvekt på fagene musikk, teater og visuell kunst.
Kulturskolen tilbyr, i tillegg til skolens egne kurs, også tilrettelagt undervisning i fagene 
musikk, sirkus og visuell kunst til grunnskoler og barnehager i kommunen. Kulturskolen
ivaretar undervisning i alle de programmene rammeplanen «Mangfold og fordypning» 
regulerer: Bredde-, kjerne- og fordypningsprogram. Nytt av året er kurs i visuell kunst for 
seniorer 65+ som er kulturskolens tilbud innenfor «Aldersvennlige Sandefjord»

I 2021/22 har kulturskolen hatt 167 elever i gruppetilbud som varer under ett semester og 130 
elever i helårstilbud i barnehage (kulturkarusell) og grunnskole (musikkterapi). Elevantallet 
har økt til tross for at koronapandemien også har ført til avmeldinger og færre på venteliste.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 30.000 kr til kurs utsatt til 2022 grunnet Covid-19

Følgende beløp er avsatt til bundet driftsfond
• 73.000 kr omdisponering av midler til bruk i 2022 til «Program for unge utøvere»

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

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

66



Seksjon/avdeling Budsjett Regnskap Avvik
Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Adm park, idrett, friluftsliv og 
gravplassforvaltning 6 332 6 323 5 900 5 836 432 487
Nærdemokratiordningen 2 657 2 657 2 619 2 619 38 38
Tilskuddsordninger 10 181 10 086 18 152 10 080 -7 971 6
Drift og vedlikehold av 
idrettsanlegg,  lekeplasser, 
parker og friområder 380 -1 515 136 -2 415 244 900
Kirken og andre tros- og 
livssynsamfunn 21 911 21 712 21 895 21 693 16 19
Drift- og vedlikehold av 
gravlunder og andre utendørs 
anlegg 4 951 -4 508 6 687 -2 644 -1 736 -1 864
Svømmehall og idrettshaller 9 279 5 154 9 996 3 298 -717 1 856
 Sum park, idrett og friluftsliv 55 691 39 909 65 385 38 467 -9 694 1 442

Netto avvik for seksjonen utgjør ca. 3,6 % i forhold til budsjettert netto utgift.  Brutto avvik 
på Tilskuddsordninger skyldes i hovedsak videreformidling av mottatte spillemidler.
Netto avvik for seksjonen skyldes besparelser på lønn, høyere leieinntekter og salgsinntekter 
for våre haller, parker og plasser. Negativt avvik gravlunder skyldes en avsetning i forbindelse 
med ankesak og sees samlet for seksjonen. 

Adm. Park, idrett, friluftsliv og gravplassforvaltning

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 160.000 kr til lønn 
• 150.000 kr til advokatutgifter
• 67.000 kr forprosjekt navnede minnelunder

Tilskuddsordninger adm. av park, idrett og friluftsliv 
Tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger, til gjennomføring av en årlig 
foreningskonferanse og til prosjekttilskudd knyttet til idrett. 

Aktivitetstall 2019 2020 2021
Antall frivillig – idrett og friluftsliv 69 70 66
Medlemstall:
Antall barn og unge opp til 20 år 7593

7637 6971

Antall medlemmer totalt 25.130 27.267 26096
Antall tildelte prosjekttilskudd – idrett 26 10 15

Det var totalt 141 frivillige lag og foreninger som søkte tilskudd i 2021. Dette fordeler seg 
med 66 idretts- og frilufts foreninger og 75 kultur- og barne-/ungdomsforeninger.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 156.000 kr i prosjekttilskudd som ikke ble delt ut i 2021 grunnet Covid-19.
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• 34.000 kr til utsatt frivilligkonferanse

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

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 2.000.000 kr til ankesak

Svømmehall og idrettshaller
Hovedstedet omfatter drift og utleie av svømmehallen i Bugårdsparken, Jotunhallen, 
Bugården ishall, samt utleie av Bugårdshallen og de fem skolehallene (Store Bergan hallen, 
Ormestadhallen, Helgerødhallen, Stokkehallen og Andebuhallen). Ulike smittevernregler 
gjennom året, som følge av pandemien, har ført til perioder med stengte haller og perioder
med begrenset bruk og antallsrestriksjoner.

Følgende beløp er avsatt til disposisjonsfond til bruk neste år:
• 230.000 kr til kjøp av nødvendig utstyr
• 94.000 kr til obligatorisk kurs utsatt til 2022 grunnet Covid-19
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MILJØ OG PLANSAKER (MP)

ORGANISASJON

Kommunalområdet har ansvar for behandling av arealplaner og byggesøknader, teknisk 
infrastruktur, kommunens eiendommer og brann- og redningstjenester. Kommunalområdets 
oppgaver og prioriteringer har betydning for hvordan Sandefjord kommune kan nå 
bærekraftsmålene som ble prioritert i samfunnsdelen. 
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MÅL  

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
▪ Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for 

næring (K) (PS)
 

Måloppnåelse:
Det er solgt 4 næringstomter med samlet areal på 28,5 daa for en samlet 
sum av 11,3 mill. kr.
Arbeidet med regulering av næringsområdet Foksrød Vest er videreført og 
HMP vedtok 16. juni 2021 å legge forslag til detaljreguleringsplan ut på 
høring. Detaljreguleringsplan inneholder 339 daa foreslått regulert til 
kombinert formål industri/lager/kontor. Maksimalt samlet bruksareal er 
100.000 m2 og av dette kan maksimalt 36.000 m2 benyttes til rent 
kontorareal, mens 7.000 m2 kan være tilknyttet lager/industri. 
Handel er ikke tillatt.
Jotun er løst fra festeavtale for næringstomtene Gbnr 169/37 og 48 i 
Nybyen. Tomtene er regulert til næringsformål og ligger i tilknytning til 
Lunden og dagens Jernbanestasjon
Bistår utbyggere med gjennomføring av planer ved inngåelse av 
utbyggingsavtaler.

 
Industri, innovasjon og infrastruktur
▪ Kommunen skal sikre grønn og blå infrastruktur og være pådriver for 

god teknisk infrastruktur (K)

Måloppnåelse:
Ny hovedplan vann og avløp vedtatt og fulgt opp i HØP 2022 – 2025.
Utbygging av nytt biologisk rensetrinn på Enga renseanlegg pågår.
Ordningen med frikjøp for lekearealer har blitt fulgt opp med ny lekeplass i 
Flors gate. 

 
  

Bærekraftige byer og lokalsamfunn
▪ Framtidsrettede klimatiltak vurderes i alle plan- og byggesaker, og 

kommunen har nødvendig kunnskap, planer og beredskap for å begrense 
konsekvensene av klimaendringene (K) (PS)

▪ Bevare og utvikle kommunens grønne preg med parker, plasser og 
friområder (PS)

Måloppnåelse:
Det er anlagt blått tak på Aagaardstunet og formålet er å fordrøye overvann. 
Oppgradering av Rukla-parken gjennomført i 2021.
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Stoppe klimaendringene
▪ Innen 2030 skal klimagassutslippene i kommunen være redusert med 

minst 40 % sammenliknet med 1990 nivå.

Måloppnåelse:
Det er gjennomført energiøkonomiserende tiltak ved nybyggprosjektene 
Aagaardstunet og Føykås. Det er gjennomført 34 energiøkonomiserende 
tiltak på eksisterende bygningsmasse. Tiltakene er i all hovedsak rettet mot 
bytting av vinduer, isolering av tak, utskifting til LED-belysning, 
installasjon av varmepumper og oppgradering av styringssystemer. 
Det er utarbeidet rapport som grunnlag for vurdering av miljøkrav ved
neste tildeling ved videre ferjedrift. 
Utskifting av fossile kjøretøy til utslippsfrie pågår. 
Ved gjennomføring av anbud stilles det miljøkrav til tilbydere. 

TILTAK I HANDLINGSPLANEN 2021-2024:

Tiltak FN mål: Plan gjennom-
føring (År)

Revidere/samordne ny hovedplan for vann og avløp 3,6,9,11,13 2021
Status: 
Vedtatt i desember 2021 i kommunestyret 
Lage ny transportplan/samferdselsplan 3,9,11,13 2021
Status: 
Igangsatt og forsinket. Forventet ferdig 2022. 
Utvikle strategi og gjennomføring av ENØK-tiltak for å 
redusere energiutgiftene på kommunale bygg 

11,13 2021

Status: 
Det er utarbeidet en 5-års plan for gjennomføring av energiøkonomiserende tiltak. 
Vurdere ulike løsninger for en mer aktiv rolle i 
tilrettelegging og utvikling av næringsarealer 

8,9,11,13 2021

Status: 
Det er i arbeidet med HØP 2022-25 lagt inn målindikator for eide næringsarealer ferdig 
regulert. Det er satt mål om å øke arealet i planperioden for å imøtekomme ønske om 
tilrettelagte næringstomter. Regulering av områder som Fokserød Vest og frigjøring av 
Jotun fra sin festeavtale i Nybyen er tiltak for å nå dette målet. 
Skape regionens mest attraktive arealer for næring 8,9,11,13 Løpende
Status: 
Det er i arbeidet med rullering av kommuneplanen sett på områder som på sikt kan 
utvikles til næringsområder.  
Oppheve gamle reguleringsplaner  11 2021 
Status: 
Igangsatt. Siste pulje forventes ferdig 1. kvartal 2022 
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Gjennomføre en småbåthavnutredning 
(behovskartlegging med mer) 

9,14 2021

Status: 
Igangsatt og forsinket. Forventet ferdig 2022 
Lage områdeplan for Høgenhallområdet 3, 9, 11 2021
Status: 
Utsatt. Politisk vedtak om å stoppe arbeidet. 
Lage områdeplan/plan for oppgradering av 
infrastruktur på Pindsle 

8,9,11 2021

Status: 
Igangsatt og forsinket. Forventet ferdig 1. kvartal 2022 
Utarbeide en dekningsanalyse for grønnstruktur i 
kommunens byer, tettsteder og lokalsenter 

3,11,15 2021

Status: 
Utført. Det er laget en analyse som kan brukes i relevant planarbeid. 
Utrede eierstrategi for Torp Øst 7,9,11,12 2021
Status: 
Utvikling av Torp Øst vil kreve omfattende utbygging av infrastruktur uansett type 
formål. Her er ny vei til Torp Vest og Torp Øst avgjørende. Denne er igjen avhengig av 
endelig trasse for jernbanen. Det pågår analyse av mulighet for ny vei fra Tassebekk til 
Torp og Bane NOR jobber med utredning knyttet til endelig trassevalg. Før disse 
faktorene er avklart avventes eierstrategi for Torp Øst. 
Lage strategi for klimatilpasning 8,13 2021
Status: 
Stormfloutredning igangsatt. Forventes ferdig 2022. 
Lage reguleringsplan for Håsken 9,11 2021
Status: 
Igangsatt og forsinket. Forventes ferdig 2. kvartal 2022 
Strategisk eiendomsplan 8,9,11,13 2021
Status: 
Utsatt til 2022. 
Utrede fremtidig stasjonsstruktur for brann- og 
redningstjenesten

3,9,11,12,13 2021

Status: Utsatt på ubestemt tid grunnet nye befolkningsframskrivinger fra SSB som 
estimerer at tettstedet Sandefjord ikke passerer 50 000 innbyggere før 2041 
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REGNSKAP

Driftsregnskapet viser følgende tall for kommunalområdet i 2021 (hele 1.000-kroner):

Netto avvik for kommunalområdet utgjør et merforbruk på 8.490.000 kr, som utgjør 2,9 % i 
forhold til budsjettert netto utgift.

Avvikene blir kommentert under den enkelte seksjon nedenfor, men kan i hovedsak 
oppsummeres slik: 
− Merutgiftene til energi (eks selvkostområdene) utgjør 14,1 mill. kr. Avviket fordeler 

seg med 1,5 mill. kr på bydrift og 12,6 mill. kr på eiendom. Merutgiftene til energi i 
disse seksjonene er større enn avvikene. Utover merutgiftene til energi har seksjonene 
et aktivitetsnivå som er i tråd med eller lavere enn budsjettet. 

− Regnskap for de øvrige seksjonene viser et mindreforbruk og dette bidrar til delvis 
dekning av merutigftene til energi i kommunalområdet. 

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

Avvikene er kommentert under den enkelte seksjon. 

Konsekvenser av koronasituasjonen

Tabellen ovenfor viser økte utgifter og reduserte inntekter i 2021 som følge av korona-
situasjonen. 

Parkeringsinntektene ble vurdert i forbindelse med regnskapsgjennomgangen pr 1. tertial. 
Inntektsreduksjonen ble anslått til 3,0 mill. kr, mens regnskapet for 2021 viser en 
inntektsreduksjon på 2,4 mill. kr. 

Miljø og plan
(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Administrasjonsstab 10 381 9 897 9 965 9 569 416 328
Bydrift 393 492 29 634 411 889 30 419 -18 397 -785
Eiendom 312 895 197 462 330 795 209 779 -17 900 -12 317
Klima, byggesak og arealforv. 48 885 13 392 48 957 10 899 -72 2 493
Brann og redning 49 488 39 260 49 286 37 469 202 1 791
Havn 19 871 0 19 821 0 50 0
Sum miljø og plan 835 012 289 645 870 713 298 135 -35 701 -8 490

Budsjett Regnskap Avvik

Tiltak Økt utgift/redusert inntekt
Tall i  1.000-kr

Parkeringsinntektene 2 395
Drift av kantina 52
Renhold 514
Teststasjon og vaksinering 386
Havneinntektene 20 329
Sum 23 676
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I regnskapsgjennomgangen pr 1. tertial ble det anslått en redusert inntekt på netto 200.000 kr 
for drift av kantina. Resultatet for driften av kantina er bedre enn anslått og utgjør 52.000 kr. 

Økte utgifter til renhold som følge av korona-situasjonen ble 514.000 kr mens det ble lagt til 
grunn 480.000 kr i forbindelse med regnskapsgjennomgangen pr 1. tertial. 

Havneinntektene i 2021 ble 20,3 mill. kr lavere enn i en situasjon med et normalt 
aktivitetsnivå. I vedtatt budsjett ble havneinntektene nedjustert med 6,1 mill. kr. I tillegg ble 
inntektene ytterligere redusert i regnskapsgjennomgangene pr 1. og 2. tertial med til sammen 
15,7 mill. kr. 

Utover utgiftene som fremgår av tabellen ovenfor har kommunalområdet også hatt utgifter i 
forbindelse med teststasjon på brygga og karantenehotell som i sum utgjør 0,9 mill. kr.
Utgiftene fordeler seg med 0,4 mill. kr til teststasjon på brygga og 0,5 mill. kr til 
karantenehotell. Disse utgiftene er dekket ved refusjon fra Helsedirektoratet og 
Utlendingsdirektoratet.

KOMMENTARER PR. SEKSJON

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

Netto avvik for seksjonen utgjør 3,3 % i forhold til budsjettert netto utgift, og skyldes noe 
lavere utgifter på lønn og kjøp av varer og tjenester. 

Avsetninger
Avsetning til disposisjonsfond til bruk neste år på 184.000 kr skal brukes til velferdstiltak og 
opplæring.

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

Brutto avvik for seksjonen utgjør -4,7 % i forhold til budsjettert brutto utgift. Avviket i 
seksjonen skyldes i hovedsak økte utgifter til vann- og avløpsprosjekter, økte utgifter til strøm 

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Administrasjonsstab 10 381 9 897 9 965 9 569 416 328

Budsjett Regnskap Avvik

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Bydrift 393 492 29 634 411 889 30 419 -18 397 -785

Budsjett Regnskap Avvik
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og økte kostnader til vinterdrift av vei. Regnskapet viser også noe høyere inntekter for 
parkeringsovervåkingen.

Grøntvedlikehold
Grøntvedlikehold har ansvar for drift og vedlikehold av parker, friområder, lekeplasser og 
uteanlegg/grøntanlegg rundt offentlige bygg.  I 2021 er Ruklaparken og lekeplass i Florsgate 
oppgradert. Det er blant annet gjort arbeider for å hindre spredning av gummi ved Fevang 
kunstgressbane og nye dypoppsamlerkasser for kildesortering er montert ved gravlunder.

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

I 2021 viser etterregningen av gebyrområdene vann og avløp en liten økning i gebyrinntekten. 
Merinntektene utgjør 300.000 kr for vann og 900.000 kr for avløp. Regnskapet viser økte 
utgifter knyttet til flere utbyggings- og saneringsprosjekter. Det er blant annet utført arbeider i 
Glimmerveien, fra Sørby til Sundland og lekkasjereduserende tiltak i Nilsesvingen. Økte 
utgifter forklares ved prisøkning på varer, uforutsette utgifter, og at prosjektene har blitt mer 
omfattende. Noe av den økte utgiften har resultert i en lavere kostnad pr løpemeter 
ledningsnett enn forutsatt.  Resultat for områdene medfører økt bruk av vann- og avløpsfond 
med ca. 6,3 mill. kr av vannfond og 16,2 mill. kr av avløpsfond. Det var forutsatt bruk av 
vannfond med 2,5 mill. kr og 10,3 mill. kr av avløpfondet i budsjettet. Ved utgangen av 2021
er vannfondet på 27,2 mill. kr, og avløpsfondet på 27,7 mill. kr. Av dette er 13,6 mill. kr av 
vannfond og 2,6 mill. kr på avløp eldre enn 5 år. Det vises til note 12 i årsregnskapet. 

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

Aktivitetstall og - indikatorer vann 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Totalt antall km vannledninger 518 518 521
Nye vannledninger (endr./till./fradrag ant meter) 264 -1 000 2 427
Omlegging, fornyelse, sanering (ant meter) 3 202 4 627 3 154
Utskiftingstakt ledningsnett (antall år) 162 112 165
Lekkasjevolum (beregnet mill. m3) 2,7 2,9 3,1
Antall lekkasjer og brudd 35 54 66

Aktivitetstall og - indikatorer avløp 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Totalt antall km avløpsledninger 470 469 472
Nye avløpsledninger (endr./till./fradrag ant meter) 1 125 -358 3 165
Omlegging, fornyelse, sanering (ant meter) 1 537 2 959 2 928
Utskiftingstakt ledningsnett (antall år) 306 159 161
Tilbakeslag fra kommunalt nett 6 25 20
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*Redusert til 75% resing av fosfor på Enga fra nov 2020 frem til juli 2022 pga ombygging. Ref. Fylkesmann i Vestfold og Telemark

Septik
I 2021 viser etterregning av gebyrområdet Septik et vesentlig bedre resultat enn forutsatt som
følge av lavere utgifter til kjøp av tjenester og høyere gebyrinntekter som følge av økt volum 
fra de periodiske tømmingene. Septikfondet er ved utgangen av 2021 på 2,7 mill. kr. I
handlings- og økonomiplanen er det lagt opp til at fondet disponeres innen utgangen av 
perioden.

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

Drift og vedlikehold vei, faste dekker ved formålsbygg og veilys
Drift og vedlikehold vei, faste dekker ved formålsbygg og rekreasjon og veilys omfatter 
utgifter knyttet til sommer- og vintervedlikehold av kommunens veier samt gang- og
sykkelveier, faste dekker ved formålsbygg, parkeringsplasser, torg og fortau. Enheten har 
utgifter til drift og vedlikehold av veibelysning langs kommunale veier samt en del av 
fylkesveiene. I tillegg til belysning i byens parker, naturstier, gang- og sykkelstier. 

Drift og vedlikehold vei, faste dekker ved formålsbygg og veilys har et merforbruk på 4 mill. 
kr, dette skyldes i hovedsak økte utgifter til vinterdrift av vei, økte strømutgifter og fornyelse 
av veilys.

Renovasjon
Renovasjonstjenesten omfatter innsamling, sluttbehandling og drift gjenvinningsstasjon.
ansvar for renovasjon og avfallsbehandling i kommunen. Innsamling av avfall i hele 
kommunen er godt innarbeidet. 

For Renovasjon viser regnskapet økte inntekter fra materialgjenvinning ved Kastet 
gjenvinningsstasjon. Avregningen fra Vesar viser en redusert utgift på 2 mill. kr. I tillegg har 
høyere inntekter fra retur av papp og papir gitt et bedre resultat. 
Innhenting av husholdningsavfall viser en økt utgift på 3,2 mill. kr.  Dette forklares ved økt 
volum restavfall fra fritidseiendommer. I tillegg viser avregningen av selvkost lavere indirekte 
kostnader. Det er brukt ca. 0,5 mill. kr av fond, dette er 2,2 mill. kr lavere enn forutsatt i 

Aktivitetstall og - indikatorer renseanlegg 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Rensegrad for hele avløpssystemet (%) 86,6 84,3 90,7
Rensegrad for avløp tilført renseanlegget (%) 91,5 85,5* 92,6
Utnyttet slam (av produsert i %) 100 100 100

Aktivitetstall og - indikatorer sanitær 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Sanitæranmeldelser 680 527 527

Aktivitetstall og - indikatorer vei 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Vedlikeholdsmengde - antall km vei 355 355 355
Antall lampepunkter veilys 10 210 10 231 10 280
Driftsutgifter pr. lampepunkt (nom.kr) 1 540 1 377 1 425
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budsjettet. Renovasjonsfondet er ved utgangen av 2021 på 2,2 mill. kr. Av dette er 1,4 mill. kr 
eldre enn 5 år, og vil være tilbakeført innen utgangen av 2023. Det vises til note 12 i 
årsregnskapet.

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

Bil og maskinparken
Utgiftene til kommunens biler og maskiner blir i sin helhet belastet på enheter som har 
benyttet disse. Det jobbes mot å nå målet om at 80% av kommunens biler skal være 
utslippsfrie. Sandefjord kommune har i dag ca. 280 tjenestebiler, hvorav 45 er elektriske.
Omstillingen til utslippsfrie kjøretøy har medført noen utfordringer i forhold til utstyr og 
kompetanse ved reparasjon av elbiler.

Parkering
Parkeringsovervåkingen skal gi økt trafikksikkerhet, tilgjengelighet og fremkommelighet i 
sentrum og veinettet for øvrig. 
Ved regnskapsgjennomgangen pr 1. tertial ble det vurdert at koronasituasjonen ville medføre 
3 mill. kr i reduserte parkeringsinntekter som følge av redusert belegg på parkeringsplassene, 
Resultatet ble imidlertid bedre, og resultatet viser en redusert parkeringsinntekt på 2,4 mill. 
kr. Reduserte parkeringsinntekter kompenseres ved økte inntekter ved kontrollsanksjoner.

Avsetninger

Aktivitetstall og - indikatorer renovasjon 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Antall abonnenter (standard) husholdning 28 726 29 080 29 173
Avfallsmengde totalt (tonn) 33 669 37 377 35 932
Avfallsmengde pr. innbygger (kg) 529 583 545
Kvist- og hageavfall (tonn) 5 256 8 850 6 626
Materialgjenvinning (i % av totalt) 54 64 63
Material- og energigjenvinning (i % av totalt) 94 94 94
Innlevering av farlig avfall (tonn) 1 488 1 453 1 500

Aktivitetstall og - indikatorer bil og maskin 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Antall biler og maskiner 380 391 403
Antall større biler 20 26 24
Antall større maskiner 72 70 69
Antall mindre biler 288 295 310

Aktivitetstall og - indikatorer 2019 2020 2021
parkeringsovervåkningen Realisert Realisert Realisert
Antall parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner 10 800 13 456 14 095
Totale inntekter parkering (mill.nom.kr) 18,2 15,0 17,1
Overskudd (mill.nom.kr) 10,9 7,8 9,6
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Det er gjort avsetning til bruk neste år med 2,7 mill. kr, som omfatter videreføring av arbeidet 
med prosjektet Snødeponi, utbedring av strømsøyler ved Vøra og Langeby Camping, og 
oppgradering av lysløpe ved Bokemoa.

EIENDOMSSEKSJONEN

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

Netto avvik for seksjonen utgjør -6,2 % i forhold til budsjettert netto utgift. Avviket skyldes at 
utgiftene til energi ble vesentlig høyere enn budsjettert. Merutgiftene til energi utgjør 12,6 
mill. kr og skyldes høyere priser i 2021 enn forutsatt. Resultatet for seksjonen for øvrig er 
positivt og bidrar til dekning av merutgiftene til energi. 

Tekniske anlegg
I 2021 har det vært nødvendig med omdisponering av midler internt i seksjonen i forbindelse 
med reparasjoner etter uforutsett svikt i tekniske anlegg. Regnskapet viser likevel et 
merforbruk som dekkes ved mindreforbruk i andre enheter i seksjonen. Tiltakene omfatter 
mange mindre tiltak etter havari og nødvendige oppgraderinger. Dette temaet ble omtalt i 
regnskapsgjennomgangen pr 1. tertial.

Vedlikehold av bygg
I 2021 er det brukt 42,1 mill. kr på vedlikeholdstiltak. Dette omfatter bevilgninger til planlagt 
vedlikehold, oppgradering av bygg og ekstra bevilgninger til vedlikehold som følge av 
korona-situasjonen. Vedlikeholdet i 2021 utgjør ca. 108 kr pr m2.

Miljørenhold
Enheten miljørenhold utfører daglig og periodisk renhold av alle kommunens bygg, med 
unntak av noen HSO-bygg. Korona-situasjonen har medført ekstra utgifter i 2021 og som i 
sum utgjør 0,5 mill. kr. Regnskapet viser at renholdet er utført til en lavere utgift enn 
budsjettert og bidrar til delvis dekning av merutgiftene til energi. 

Avsetninger
Avsetning til bruk neste år på 17,4 mill. kr omfatter i hovedsak bevilgninger til videreføring 
av igangsatt vedlikehold av bygg og fullføring av oppgradering av kommunestyresalen og 
formannskapssalen. 
 

KLIMA-, BYGGESAK- OG AREALFORVALTNINGSSEKSJONEN
Seksjonen skal utarbeide kommuneplanens arealplan, arealplaner, områdeplaner og 
reguleringsplaner, behandle private reguleringsplaner, byggesaker, utøve tilsyn, behandle 

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Eiendom 312 895 197 462 330 795 209 779 -17 900 -12 317

Budsjett Regnskap Avvik
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søknader om oppretting av nye eiendommer og arealoverføring og gjennomføre 
oppmålingsforretninger. Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen skal bidra til 
reduserte klimagassutslipp ved blant annet å arbeide for at det i kommunen skal bli redusert 
bilbruk, økt andel gående og syklende, økt kollektivandel, redusert energibruk og økt bruk av 
klimavennlig energi. Videre skal seksjonen ha ansvar for naturforvaltning, herunder vilt og 
fiskeforvaltning, forurensing både til vann, jord og luft samt oppgaver knyttet til 
klimatilpasning. Seksjonen skal ha en rådgivende rolle i overordnet planlegging for å ivareta 
klima- og miljøhensyn og på vann- og avløpsområdene. Oppgavene på landbruksområdet 
ligger også til denne seksjonen og omfatter behandling av saker etter jordlov, skoglov, 
konsesjonslov og en rekke tilhørende forskrifter. Videre skal seksjonen bidra til et 
tilfredsstillende kartverk og matrikkel, som grunnlag for planlegging og gjennomføring av 
alle typer tiltak.

Netto avvik for seksjonen utgjør 5,1 % i forhold til budsjettert brutto utgift. Avviket skyldes 
flere forhold og blant annet økte inntekter ved salg av informasjon til eiendomsmeglere og 
høyere indirekte kostander ved avregning av selvkostområdet byggesak.

Arealplan
Regnskapet viser at inntektene for behandling av private reguleringsforslag ble til sammen 3,6
mill. kr, som er 0,8 mill. lavere enn budsjettert. I forbindelse med regnskapsgjennomgangen 
pr 2. tertial ble inntektsanslaget økt på bakgrunn av vesentlig flere private reguleringsforslag 
enn forutsatt. Når det likevel ble lavere inntekter i 2021 enn budsjettert forklares dette med at 
sluttbehandlingen av noen private reguleringsforslag har blitt utsatt til 2022. På bakgrunn av 
lavere inntekter, økte indirekte kostnader og høyere pensjonskostnader er det brukt 1,4 mill. 
kr av selvkostfondet, mens det var forutsatt en bruk på 0,5 mill. kr. Fond for behandling av 
private reguleringsforslag utgjør 2,1 mill. kr ved utgangen av 2021. 

Byggesak
For Byggesak viser regnskapet en inntekt på 16,5 mill. kr, som er 0,8 mill. kr mer enn 
budsjettert. Økte inntekter og at det ikke er brukt vikar ved alt fravær medfører redusert bruk 
av fond med 0,4 mill. kr. Ved utgangen av 2021 er det fortsatt fristbrudd for bruk av fond. 
Ubrukte fondsmidler ved utgangen av året utgjør 4,2 mill. kr og av dette er 3,9 mill. kr eldre 
enn 5 år. Det vises til note 12 i årsregnskapet. I handlings- og økonomiplan for perioden 2022 
– 2025 er det forutsatt at fondsmidler eldre enn 5 år er disponert innen utgangen av 2023. 

Avregning av selvkostområdet viser økte indirekte kostander som bidrar til mindreforbruket i 
seksjonen med 0,7 mill. kr. 

Geodata- og oppmåling
For selvkostområdet oppmåling viser regnskapet en samlet gebyrinntekt på 4,5 mill. kr, som
er 0,4 mill. kr lavere enn forutsatt. Lavere inntekter kompenseres ved reduserte utgifter og
kostnader som samlet sett medfører at bruk av fond blir 0,3 mill. kr lavere enn forutsatt. Ved 
utgangen av 2021 er oppmålingsfondet på 6,0 mill. kr og av dette er i overkant av 1 mill. kr 
eldre enn 5 år. Det vises til note 12 i årsregnskapet. I handlings- og økonomiplan for perioden 
2022 – 2025 er det forutsatt at dette fondet er disponert innen utgangen av 2023. 

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Klima, byggesak og arealforv. 48 885 13 392 48 957 10 899 -72 2 493

Budsjett Regnskap Avvik

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

79



For geodata-området viser regnskapet en mindreutgift på 0,8 mill. kr. Dette skyldes i 
hovedsak høyere inntekter ved salg av informasjon til eiendomsmeglere ved omsetning av fast 
eiendom.

Avsetninger
Avsetning til bruk neste år med 3,9 mill. kr skal disponeres til flere prosjekter og utredninger 
og blant annet øremerket statstilskudd til prosjektet digital byggesøknad, klimasats, 
utarbeidelse av reguleringsplan for Håsken og miljøtiltak i vassdrag. 

BRANN- OG REDNINGSSEKSJONEN
Brannvesenet skal gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art,
være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte 
ulykkessituasjoner, samt utføre forskriftsmessig feiing og tilsyn. I tillegg skal det ytes bistand 
i brann- og andre ulykkessituasjoner i nære sjøområder samt beredskap mot akutt 
forurensning. Virksomheten er pålagt ved blant annet brannvernloven, og seksjonen har 
ansvar for en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver i tråd med denne loven. 

Innenfor brann og redning er det fokus på at forskriftens krav til at organisasjon, utrustning og 
bemanning er oppfylt. Brannvesenet skal disponere egnet utstyr til redningsinnsats ved 
branner og andre ulykker

Netto avvik for seksjonen utgjør 4,6 % i forhold til budsjettert netto utgift. Avviket forklares i 
hovedsak ved lavere lønnsutgifter i forebyggende enhet på grunn av vakant stilling og at det 
ikke er brukt vikar ved sykefravær. 

Forebyggende
Forebyggende enhet omfatter feietjenesten og forebyggende virksomhet. Feiertjenesten 
omfatter utførelse av fysisk feiing av røykpiper og andre røykkanaler i henhold til forskrift om 
feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver. Det er 
totalt 22.317 pipeløp.

Brannforebyggende brannvern omfatter blant annet tilsyn med 317 §13-objekter, samt 103
tilsynsobjekter som håndterer/oppbevarer farlig stoff. På grunn av Korona-situasjonen har 
flere tilsyn blitt gjennomført postalt eller digitalt. Andre forebyggende oppgaver som kurs,
opplæring og hjemmebesøk i forbindelse med Trygg Hjemme prosjektet har blitt gjennomført 
der det har latt seg gjøre på en forsvarlig måte med tanke på smittevern. 

For selvkostområdet feiing viser regnskapet gebyrinntekter på 4,3 mill. kr som er i tråd med 
budsjettet. Avregningen av selvkostområdet viser at det er brukt 0,4 mill. kr av fondet som er 
80.000 kr mindre enn forutsatt. Dette forklares i hovedsak med lavere indirekte kostnader enn 

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Brann og redning 49 488 39 260 49 286 37 469 202 1 791

Budsjett Regnskap Avvik
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forutsatt i forbindelse med beregning av gebyrene. Feierfondet er på 2,1 mill. kr ved utgangen 
av året. 

*) Omfatter også andre tiltak som befaringer og telefoninterjvuer

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

Aktivitetsnivået for beredskapsstyrken ligger totalt sett på et forholdsvis normalt nivå. Samlet 
sett er det noe økning i andre branner. Den skriver seg fra blant annet kontroll av bål, og 
pipebranner. Hendelsene som utmerker seg er brannen i bygården i Kongensgate 3, i 
energisentralen på Jotun og hos Vestack, Østerøyveien 42. I tillegg har noen husbranner hatt 
til dels store materielle skader.

*) Fra 2020 omfatter tallene kun heisalarmer og ikke tyverialarmer

Avsetninger
Avsetning på til sammen 1,2 mill. kr omfatter i hovedsak midler til opplæring som har blitt 
utsatt som følge av korona-situasjonen. Videre er det gjort en avsetning til utredning av behov 
for bygningsmessige tilpasninger og oppgraderinger av brannstasjonen i Sandefjord.

HAVNESEKSJONEN
Seksjonen omfatter forvaltning av Havne- og Farvannsloven med forskrifter innenfor 
Sandefjord havnedistrikt. Dette omfatter utvikling, drift, kontroll og vedlikehold av 
havnekassens eiendomsmasse, bygninger og øvrige havneinstallasjoner. I tillegg utføres 
tjenesteproduksjon for kommunale og private oppdragsgivere.

Aktivitetstall og - indikatorer forebyggende 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Antall branntilsyn *) 125 123 107
Antall feide piper 7 679 8 648 6 339
Antall tilsyn (bolig) 977 937 59
Direkte utgifter feier (1 000 kr) 3 409 3 841 4 252
Direkte utg pr feid pipe (kr) 444 444 671

Aktivitetstall og - indikatorer bredskap 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Brann i bygning 51 45 44
Andre branner (bil, pipe, gress) 106 56 175
Brannhindrende tiltak 35 74 73
Alarmer (blinde/unødige) 617 492 559
RVR-oppdrag 74 52 29
Trafikkulykker 58 56 68
Tyveri-/heisalarm *) 32 14 15
Annen assistanse 256 555 415
sum utrykninger 1 229 1 344 1 378
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Korona-situasjonen har medført stopp i ferjetrafikken i store deler av året. Inntektene knyttet 
til ferjetrafikken ble 11,3 mill. kr som er 20,3 mill. kr lavere enn en normal driftssituasjon. 

Koronasituasjonen har, i tillegg til reduserte inntekter, også påvirket aktiviteten i seksjonen og 
regnskapet viser lavere utgifter på noen områder. Dette gjelder blant annet kjøp av rådgiving i 
forbindelse med planlegging av oppgradering av infrastrukturen i havnen. Høyere energipriser 
har medført energiutgifter utover det som er budsjettert. Samlet sett medfører regnskapet for 
havneseksjonen at det avsettes 1,9 mill. kr til havnefondet, mens det var forutsatt bruk av fond 
med 2,7 mill. kr. 

Havneseksjonens inntekter kan kun benyttes til havneformål, jfr. havnelovens § 32, og 
ubrukte midler avsettes til bundet fond for fremtidig benyttelse. Bundet fond ved utgangen av 
2021 utgjør 20,9 mill. kr.

For småbåthavner gjelder ikke havnelovens § 32, men ubrukte midler avsettes til fond for 
fremtidig vedlikehold og fornyelse. 

Det er avsatt 0,9 mill. kr til småbåtfond som er 64.000 kr mer enn forutsatt. Meravsetningen 
skyldes at inntektene ble noe høyere enn forutsatt. 

 

 

 

(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Havn 19 871 0 19 821 0 50 0

Budsjett Regnskap Avvik

Aktivitetstall og - indikatorer havn 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Antall annløp i havnen 2 163 414 923
Antall personbiler 465 673 68 022 115 538
Antall tonn gods over havnen 1 060 589 263 353 816 406
Antall passasjerer 1 524 771 145 566 356 247

Aktivitetstall og - indikatorer småbåthavn 2019 2020 2021
Realisert Realisert Realisert

Antall båtplasser 699 695 695
Antall utleide båtplasser 655 672 686
Utskiftningstakt brygger - år 15 15 15
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TILLEGGSBEVILGNINGER

DRIFTSREGNSKAP FOR TILLEGGSBEVILGNINGER

På budsjettområdet for tilleggsbevilgninger reserveres midler til tilleggsbevilgninger som 
disponeres av formannskapet, kommunedirektøren og ev. andre organer. Når det brukes av de 
reserverte midlene reduseres budsjettet for tilleggsbevilgningene mot en tilsvarende økning i 
budsjettet for den eller de kommunalområdene som skal disponere midlene. Regnskapsførte 
beløp på denne budsjettrammen vil som regel kun gjelde avsetning av bevilgninger til bruk 
neste år.

Driftsregnskapet viser at følgende midler satt av til tilleggsbevilgninger i 2021 er ubenyttet:

Netto Netto Netto
Reservert formannskapet 0 0 0
Reservert komm.dir., forventet lønnsjust. 148 0 148
Reservert komm.dir., omstillingsmidler 400 0 400
Reservert komm.dir., koronamidler 14 327 0 14 327
Sum 14 875 0 14 875

Reservert formannskapet
Til formannskapets disposisjon ble det opprinnelig satt av 500.000 kr i 2021. Gjennom året er 
hele rammen disponert..

Reservert kommunedirektøren
Etter at alle deler av lønnsoppgjøret for 2021 ble innarbeidet står det til rest 148.000 kr.

Det settes årlig av 400.000 kr til ulike omstillingstiltak og utredninger. Denne bevilgningen er 
ubrukt i 2021.

Koronakostnader

Reservert til koronakostnader på 
tilleggsbevilgninger            (tall i 1.000 kr)

Opprinnelig 
budsjett

Endring 1. 
tertial

Endring 2. 
tertial

Nytt 
budsjett

Avsatt rammetilsk. 1. halvår - opprinnelig budsjett 53 900 -57 950 -4 050
Avsatt egne midler opprinnelig budsjett 20 000 -20 000 0
Anslag skjønnstilskudd 1. halvår og tilsk. vaksinering 16 000 16 000
Anslag rammetilskudd i RNB for 2. halvår 30 900 30 900
Prognose bruk 2. halvår i kommunalområdene -27 823 -27 823
Redusert bevilgning pga. redusert skjønnstilskudd -700 -700
Sum 73 900 -31 050 -28 523 14 327

I opprinnelig budsjett var det satt av 73,9 mill. kr til å håndtere kostnader i forbindelse med 
koronasituasjonen. Dette bestod av 53,9 mill. kr gitt i rammetilskudd for å dekke kostnader 
for 1. halvår og 20 mill. kr av egne midler som var satt av som en reserve. I 1. tertial ble 
avsetningen økt med 46,9 mill. kr som følge av anslag på økt skjønnstilskudd for 1. halvår og 
anslag på økt rammetilskudd for 2. halvår. I 1. tertial ble det også overført 57,95 mill. kr fra 
tilleggsbevilgningene til kommunalområdene for anslåtte merkostnader. I 2. tertial ble 

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

83



kommunalområdene tilført ytterligere 27,8 mill. kr for beregnede merkostnader i 2. halvår.
Bevilgningen ble også redusert med 0,7 mill. kr pga. lavere skjønnstilskudd enn forutsatt 1. 
tertial. Til rest står ca. 14,3 mill. kr ubenyttet. I vedtatt handlings- og økonomiplan er det satt 
av 4,9 mill. kr i egne midler til å håndtere merkostnader som ikke dekkes av statlige 
overføringer. Kommunedirektøren har derfor ikke foreslått å overføre restmidler fra 2021.
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GENERELLE DRIFTSINNTEKTER, FINANS OG DISPONERINGER

Driftsregnskapet viser følgende tall for 2021:

Budsjett Regnskap Avvik
(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Frie disponible inntekter -3 864 224 -3 960 702 0 96 478
Renteinnt. (fra egne midler) -25 107 27 540 -79 911 -27 540 54 804
Utbytte -20 300 -20 309 0 9
Netto lånerenter 11 987 6 672 12 371 7 811 -384 -1 139
Avdrag 59 949 59 949 59 949 59 949 0 0
Avsetninger 232 -214 949 183 592 132 719 -183 360 -347 668
Bal. drifts- og inv. regnsk. 399 858 399 858 230 873 230 873 168 985 168 985
Gen. driftsinnt., finans og disp. 472 026 -3 658 101 514 325 -3 629 570 -42 299 -28 531

90 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Driftsregnskapet viser følgende tall for 2021:

Frie disp. inntekter Budsjett Regnskap Avvik
(beløp i 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Skatt på innt. og formue -1 979 000 -2 082 817         - 103 817
Rammetilskudd -1 875 600 -1 868 775         - -6 825
Andre generelle statstilsk. -9 624 -9 111         - -513
Frie disp. inntekter         - -3 864 224         - -3 960 702         - 96 478

Frie inntekter består av skatteinntekter, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Både 
kommunens egne skatteinntekter og landets samlede skatteinntekter er bestemmende for 
størrelsen på kommunens netto inntektsutjevning som del av rammetilskuddet.

Skatteinntekter
Samlet skatteinntekt i 2021 ble 2082,8 mill. kr. Dette er 103,8 mill. kr (5,2 %) høyere enn 
budsjettert. 

Regnet per innbygger utgjorde Sandefjords skatteinntekter fra personlige skattytere 89,1 % av 
landsgjennomsnittet, mens kommunens budsjett og sist justerte landsprognose på 188,4 mrd.
kr tilsa 88,0 %.

Finansdepartementet anslo kommunenes skatteinngang i 2021 til 180,6 mrd. i statsbudsjettet 
for 2021. I revidert nasjonalbudsjett i mai justerte departementet opp prognosen med 2,7 mrd.
kr. I forslag til statsbudsjettet for 2022 ble prognosen for 2021 justert ytterligere opp med 5,0
mrd. kr til 188,4 mrd. kr. Endelig skatteinngang ble 195,8 mrd. kr, dvs. 7,4 mrd. kr over 
departementets siste prognose. Kommunenes skatteinntekter i 2020 var på 168,9 mrd. kr, men
de var basert på en betydelig lavere skattøre dette året.

Rammetilskudd
Samlet rammetilskudd i 2021 utgjorde 1868,8 mill. kr. Dette er 6,8 mill. kr (0,4 %) mindre
enn budsjettert. Avviket skyldes:

-18,4 mill. kr redusert netto inntektsutjevning
-0,5 mill. kr redusert skjønnstilskudd (koronakompensasjon)
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10,3 mill. kr økt tilskudd til Covid-19
(6,7 mill. kr til korona- og influensavaksinering,
3,1 mill. kr som økt kompensasjon til koronapandemien i 2. halvår,
0,6 mill. kr til gjennomføring av stortingsvalget)

1,7 mill. kr kompensasjon før økt utgifter til sosialhjelp pga. økte strømpriser

Modellen for inntektsutjevningen er todelt: 1) For det første vil kommuner med 
skatteinntekter under (/over) 100 % av landsgjennomsnittet per innbygger få kompensert (/bli
trukket) 60 % av differansen mellom landsgjennomsnittet og egen skatteinntekt. 2) I tillegg 
mottar kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet per innbygger en 
kompensasjon på ytterligere 35 % av differansen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og 
egen skatteinntekt. Denne inntektsutjevningen gjøres selvfinansierende ved at nettokostnaden 
ved inntektsgarantien som beskrevet over (2,3 mrd. kr i 2021), finansieres ved å trekke alle 
kommuner et likt beløp per innbygger (432 kr).

Ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 i 2021:
Via rammetilskuddet har staten utbetalt 11,3 mrd. kr til kommunene. Sandefjords andel er på 
110 mill. kr og består av følgende:

Mottatt via rammetilskuddet ifm. covid-19
(beløp i  1.000 kr) Sandefjord Landet

1 Generell kompensasjon 1. halvår 2021 52 406 4 400 000
2 Generell kompensasjon 1. halvår 2021, skjønn 9 300 1 500 000
3 Kontroll og etterlevelse av regler for smittevern 1 500 321 000
4 Vaksinasjoner 1. halvår (del av nasj. vaksinasjonsprogr.) 5 967 500 000
5 Generell kompensasjon 2. halvår 2021 11 935 1 000 000
6 Generell kompensasjon 2. halvår 2021, skjønn 9 500 1 500 000
7 Vaksinasjoner 2. halvår 9 035 757 000
8 Massetesting 0 29 500
9 Generell kompensasjon 2. halvår 2021, tillegg 3 120 750 000

10 Vaksinasjoner 2. halvår (korona og influensa), tillegg 6 667 528 000
11 Gjennomføring av stortingsvalget 557 50 000
Sum 109 987 11 335 500

Tilskuddslinjene 1-3 inngikk i det opprinnelig vedtatte budsjettet for 2021, linjene 4-8 ble 
innarbeidet i løpet av året, mens linjene 9-11 ble kjent så sent på året til at dette ikke ble lagt 
inn i budsjettet.

Andre generelle statstilskudd
Kommunen mottar ulike tilskudd som skal kompensere for utgifter til renter og avdrag. Dette 
gjelder følgende:

Rente- og avdragskompensasjon Budsjett Regnskap Avvik
(beløp i 1.000 kr)

Skolebygg og svømmeanlegg -722 -415 -307
Kirkebygg -26 -15 -11
Omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter -8 876 -8 681 -195
Sum -9 624 -9 111 -513
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Rentesatsen for disse tilskuddene er knyttet til Husbankens "basisrente". Mindreinntekten 
skyldes at faktisk rentesats var på 0,29 %, mens budsjettet forutsatte en rente på 0,50 %.

RENTEINNTEKTER
Driftsregnskapet viser følgende tall for renteinntekter i 2021:

Renteinntekter Budsjett Regnskap Avvik
(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Avkastn. kommunens likviditet -6 773 4 585 -10 500 -4 585 3 727
Avkastn. kraftfondet -18 102 22 955 -69 083 -22 955 50 981
Renter av fond som avs. fond -232 -328 0 96
Sum renteinntekter 0 -24 875 27 540 -79 583 -27 540 54 708

Avkastning på kommunens likviditet
Avkastningen på kommunens likviditet ble 10,5 mill. kr, 3,7 mill. kr høyere enn budsjettert.
Avviket skyldes i hovedsak høyere Nibor rente enn forutsatt. Den samlede likviditeten var 1 
241 mill. kr som et gjennomsnitt for året (inkl. midler knyttet til legater, havnekassen og 
fond). Gjennomsnittsforrentningen var på 0,9 %, mens 3 md. NIBOR var på 0,5 %.

Avkastning på kraftfondet
Kraftfondet ga en positiv avkastning på 69,1 mill. kr, mens det var budsjettert med en 
avkastning på 18,1 mill. kr. Dette gir i utgangspunktet et positivt budsjettavvik på 51 mill. kr. 
Rådmannen har i tråd med vedtatt finansreglement avsatt 34 mill. kr til kraftfondets 
bufferfond for å trappe dette opp mot det som skal til for å håndtere en økt aksjeandel i 
kraftfondet fra 20 % til 35 % (se ytterligere kommentarer under «Netto avsetninger» lenger 
nede).

Resultatet til kraftfondet for aktivaklassene er følgende: 
Faktisk Referanseindeks

Avkastning i pengemarkedet 0,8 % 0,1 %
Avkastning i obligasjonsmarkedet 0,3 % - 0,6 %
Avkastning på norske aksjefond 14,9 % 21,1 %
Avkastning på utenlandske aksjefond 29,0 % 25,5 %
Samlet avkastning 5,7 % 5,1 %

Renter av fond avsatt til fond
Renter av fond (inkl. havnekassens) utgjorde 0,3 mill. kr, 0,1 mill. kr mer enn budsjettert. (Disse 
midlene avsettes til samme fond under 95 Avsetninger.)

UTBYTTE
Det er mottatt 20.308.544 kr i utbytte i 2021. Dette gjelder følgende:

• Sandefjord Bredbånd, 20.000.000 kr
• Gigafib, 306.762 kr
• Viken Skog, 1.782 kr

Utbytte i forbindelse med finansielle plasseringer (omløpsmidler) føres sammen med rente-
inntekter under seksjon 91 Renteinntekter.
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NETTO LÅNERENTER
Netto lånerenter Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Renter på egne lån 7 450 7 450 7 687 7 687 -237 -237
Renter på formidlingslån 4 537 778-       4 684 124 -147 -902
Sum 11 987 6 672 12 371 7 811 -384 -1 139

Renter på egne lån
Renteutgiftene utgjør 0,6 % av lån til investeringer / egne lån (målt ved gjennomsnittet av 
gjeld per 1. januar og 31. desember). 

Lån til investeringer ble økt i 2021 med 251 mill. kr (nye lån på 311 mill. kr, ordinære avdrag 
på 60 mill. kr) fra 1.079 mill. kr per 1.1.2021 til 1.430 mill. kr per 31.12.2021.

Renter på formidlingslån
Husbankens rente på formidlingslån har i gjennomsnitt for 2021 vært 0,79 %. Kommunens 
rentesats overfor våre låntakere ligger 0,25 % -enheter over innlånsrenten, dvs. 1,04 % i 2021.

Kommunes formidlingslån (samlet gjeld, nye lån og avdrag) er ytterligere omtalt i 
kommentarene til investeringenes ramme Diverse kapitalformål.

I budsjettet er det forutsatt at det til enhver tid står 75 mill. kr som ikke utlånte husbankmidler 
på kommunens konto. Bakgrunnen for denne forutsetningen er at kommunen i 2021, lånte ett 
stort beløp i Husbanken, som deretter ble betalt ut i puljer til de personene som fikk innvilget 
sine lånesøknader. I tillegg er det også forutsatt at det i gjennomsnitt står 5 mill. kr til ekstra-
ordinære innbetalinger fra kommunens husbanklåntakere på kommunens konto. Totalt er det 
altså forutsatt at det til enhver tid står 80 mill. kr på konto, som reduserer kommunens 
renteinntekter fra låntakerne. I opprinnelig budsjett er derfor kommunens renteutgifter større 
enn innbetalingene fra kommunens låntakere til tross for at innlånsrenten er lavere enn 
utlånsrenten.

Som følge av prognoser gjort gjennom 2021, er budsjettet justert slik at kommunens inntekter
overstiger utgiftene med 778.000 kr, mens det endelige regnskapet viser en utgift på 124.000
kr.

AVDRAG
Avdrag Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Avdrag på egne lån 59 949 59 949 59 949 59 949 0-           0-           
Sum 59 949 59 949 59 949 59 949 0-            0-            

Egne lån nedbetales som regel med om lag 5 % av restgjeld ved inngangen av året.

Lån til investeringer utgjorde i 1.1.2021 1.179 mill. kr, og det er betalt 59,95 mill. kr i 
ordinære avdrag.

I 2021 ble det som budsjettert, tatt opp lån til investeringer på 311,0 mill. kr. Det er betalt 
ordinære avdrag på 59,95 mill. kr. Netto er egne lån da økt med 251 mill. kr. Etter dette utgjør 
lån til investeringer per 31.12.2020 1.430,0 mill. kr.
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Se ellers note nr. 5 om gjeldsforpliktelser, type gjeld, betalte avdrag og beregnet minste 
lovlige avdrag.

NETTO AVSETNINGER

Avdrag Budsjett Regnskap Avvik
(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto

Avsetning renter av fond 232 232 328 328 -96 -96 
Bruk av Levekårsfondet -3 700 -3 700 0 0
Bruk av disposisjonsfond til 
finansiering av investeringer -211 481 -47 173 0 -164 308 
Avsetning til bufferfond - 
kraftfondet 33 984 33 984 -33 984 -33 984 
Avsetning til disposisjonsfondet - 
årets resultat 0 0 149 280 149 280 -149 280 -149 280 
Sum 232 -214 949 183 592 132 719 -183 360 -347 668 

Avsetning renter av fond gjelder for en stor del havnefond.

Bruk av Levekårsfondet
Kommunestyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 at det 
skal brukes 3,7 mill. kr av Levekårsfondet.

Bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer
Det var i alt budsjettert med ca. 211,5 mill. kr i bruk av disposisjonsfond til finansiering av 
investeringer. Av dette var 44,3 mill. kr fra det ordinære disposisjonsfondet, mens 167,2 var 
midler avsatt foregående år til finansiering av etterslepet på investeringene. Som følge av 
etterslep i investeringsutgiftene i år er årets budsjetterte fondsbruk redusert med 164,3 mill. kr.

Avsetning til bufferfond – kraftfondet
Deler av meravkastningen på kraftfondet, 33,984 mill. kr er satt av til kraftfondets bufferfond.
Gjeldende finansreglement (vedtatt 22. okt. 2020) har en strategi om å øke aksjeandelen i 
kraftfondet fra 20 % til 35 %. Økonomireglementet (også vedtatt 22. okt. 2020) gir rådmannen 
fullmakt til å tilføre kraftfondets bufferfond deler av kraftfondets avkastning når denne er 
høyere enn budsjettert, begrenset oppad til bufferfondet når sitt mål angitt i finansreglementet.
Ved oppnådd aksjeandel på 35 % viser beregninger nå et behov for om lag 140 mill. kr i 
bufferfondet. Etter årets avsetning er fondet på 140 mill. kr.

Avsetning til disposisjonsfondet – årets resultat
Etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter skal både driftsregnskapet og investeringsregnskapet 
avsluttes hver for seg i balanse. Driftsbudsjettet er avsluttet med en avsetning til disposisjons-
fondet på 149,280 mill. kr.

BALANSERING DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP
Bal. drifts- og inv.regnskapet Budsjett Regnskap Avvik

(i hele 1.000 kr) Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto
Til finansiering av årets investeringe 399 858 399 858 230 873 230 873 168 985 168 985

Til å finansiere årets investeringer er det budsjettert med overføring av 399,858 mill. kr fra 
driftsregnskapet. Som følge av at en del prosjekter ikke følger forutsatt fremdrift (netto 164,308 
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mill. kr) og at noen prosjekter er avsluttet i 2021 med lavere kostnad enn budsjettert (4,677 mill. 
kr), er behovet for overføring fra drift til investeringer redusert med 168,985 mill. kr til 230,873
mill. kr.
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INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekter Budsjett Regnskap Netto Disp i Inndr +
Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2022 Oversk  -

SENTRAL ØKONOMI/HRU 
1 Disaster site Stokke/Andebu 2 850 0 2 850 2 850 0 2 850 0 0 0

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

SKOLE- OG B.HAGEFORMÅL

2 Bygningsmessig elevtilpasning 1 000 0 1 000 337 0 337 663 364 299
3 Oppgradering skolebygg 9 895 0 9 895 9 606 0 9 606 289 0 289
4 Oppgradering barnehager 3 000 0 3 000 3 588 0 3 588 -588 0 -588
5 Ny skole Vesterøya 16 203 0 16 203 525 0 525 15 678 15 678 0
6 Kodal skole 1 877 -2 264 -387 963 -2 264 -1 301 914 914 0
7 Utbygging av Høyjord barnehage 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0
8 Kodal skole infrastruktur 5 100 0 5 100 0 0 0 5 100 5 100 0

Sum 38 075 -2 264 35 811 15 019 -2 264 12 755 23 056 23 056 0

HELSE- OG SOSIALFORMÅL

9 Kjøp/utskifting av biler 2214 0 2 214 1998 0 1 998 216 216 0
10 Velferdsteknologi 4100 0 4 100 0 0 0 4 100 4 100 0
11 Prosjekt Havreveien 0 0 0 -16 -170 -186 186 0 186
12 Web-baser ip-verktøy 160 0 160 86 0 86 74 74 0
13 Digisos 134 0 134 0 0 0 134 134 0
14 Sykesignalanlegg Andebu 0 0 0 174 -264 -90 90 0 90
15 Sykesignalanlegg Soletunet 0 0 0 260 0 260 -260 0 -260
16 PU-bolig Føysåsveien 12 115 -6 970 5 145 11 635 -6 976 4 659 486 486 0
17 Eikelunden avlastningsbolig 4 500 0 4 500 0 0 0 4 500 4 500 0
18 Nytt sykehjem 214 145 -59 910 154 235 181 284 -50 710 130 574 23 661 23 661 0
19 Omsorgsboliger Andebu 476 0 476 38 0 38 438 438 0
20 Aagaardstunet omsorgsboliger 91 421 -24 120 67 301 93 203 -24 120 69 083 -1 782 0 -1 782
21 Nybygg dagtilbud til pers med 25 000 0 25 000 18 465 0 18 465 6 535 4 769 1 766
22 Ny bolig - nedsatt funksjonsevne 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0
23 Diverse investeringer 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 2 000 0

Sum 357 265 -91 000 266 265 307 127 -82 240 224 887 41 378 41 378 0

KULTUR, IDRETT OG FRITID

24 Meråpent bobliotek 0 0 0 18 -18 0 0 0 0
25 Hjertnes kulturhus - oppgradering 11 899 0 11 899 8 296 0 8 296 3 603 3 603 0
26 Fleksibel kulturarena 700 0 700 0 0 0 700 700 0
27 Oppgr/rehab idre.anl 11 040 -1 000 10 040 1 574 -120 1 454 8 586 8 586 0
28 Lekeplasser og nærmiljøanl 1 677 0 1 677 1 565 -95 1 470 207 207 0
29 Parker og friområder 2 848 -200 2 648 1 138 -2 496 -1 358 4 006 4 006 0

30 Fleksibel kulturarena 41 713 -15 000 26 713 37 615 -18 125 19 490 7 223 7 223 0
31 Servicebygg Hjertnesstranda 3 914 -805 3 109 4 373 -1 744 2 629 480 480 0
32 Garderobeanlegg Jotunhallen 1 500 0 1 500 1 031 0 1 031 469 469 0
33 Gravlunder 2 654 0 2 654 1 590 0 1 590 1 064 1 064 0

Sum 77 945 -17 005 60 940 57 200 -22 598 34 602 26 338 26 338 0
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Prosjekter Budsjett Regnskap Netto Disp i Inndr +
Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2022 Oversk  -

MILJØ- OG PLANSAKER

34 Kjøp og salg av boliger 18 813 -16 500 2 313 12 485 -10 173 2 312 1 0 1
35 Enøk-tiltak diverse bygg 2 751 0 2 751 1 473 0 1 473 1 278 762 516
36 Varme og ventilasjon Pukkestad går 241 0 241 0 0 0 241 0 241
37 Oljekjeler - utskifting 750 0 750 1 223 0 1 223 -473 0 -473
38 Driftsovervåkning 1 542 0 1 542 1 826 0 1 826 -284 0 -284
39 Framnes omsorgsboliger 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 3 000
40 Div mindre grunnkjøp 100 0 100 0 0 0 100 0 100
41 Renholdsutvikling maskin/inngang 1 489 0 1 489 1 182 0 1 182 307 307 0
42 Sentrum øst Stokke plan og utv. 131 0 131 0 0 0 131 131 0
43 Strømforyning ladestasjoner 2 643 -640 2 003 635 -160 475 1 528 1 528 0
44 Nettverkskabler kommunale bygg 3 789 0 3 789 434 0 434 3 355 3 355 0
45 Oppgradering Sandar Herredshus 5 000 0 5 000 467 0 467 4 533 4 533 0
46 Kjøp av kommunehuset i Stokke 118 000 0 118 000 117 881 0 117 881 119 0 119
47 Kjøp av Askjemfeltet 16 000 0 16 000 16 201 0 16 201 -201 0 -201
48 Oppgradering bygg - Jotuntomta 3 300 -4 100 -800 1 483 -4 164 -2 681 1 881 1 881 0
49 Diverse tiltak vei/veilys 25 410 0 25 410 20 903 -11 468 9 435 15 975 15 975 0
50 Trafikksikkerhetstiltak skoler 1 500 0 1 500 2 764 -730 2 034 -534 0 -534
51 Oppgradering Kongensgate 5 613 0 5 613 4 036 0 4 036 1 577 0 1 577
52 Oppgradering Torget 0 0 0 0 -102 -102 102 0 102
53 Erverv Prestegårdsjordet 948 0 948 0 0 0 948 948 0
54 Parkering Lilletorget 1 600 0 1 600 0 0 0 1 600 1 600 0
55 Utskifting p-automater 1 191 0 1 191 90 0 90 1 101 1 101 0
56 Utskifting biler og maskiner 46 017 -5 943 40 074 10 805 -1 572 9 233 30 841 30 307 534
57 Nytt kaldtlager 1 250 0 1 250 1 359 0 1 359 -109 0 -109
58 Regulering for g/s-veier 586 0 586 486 0 486 100 100 0
59 Oppgradering kartverk 1 240 0 1 240 0 0 0 1 240 1 240 0
60 Skråfoto 250 0 250 0 0 0 250 250 0
61 Salg av lift 0 -1 500 -1 500 5 -1 500 -1 495 -5 0 -5
62 GPS-mottaker 450 0 450 416 0 416 34 34

Sum før selvkostområder 263 604 -28 683 234 921 196 154 -29 869 166 285 68 636 64 018 4 618

Sum ordinære investeringer 739 739 -138 952 600 787 578 350 -136 971 441 379 159 408 154 790 4 618

Selvkostområdene
63 Hovedplan vann 31 600 0 31 600 47 737 -8 107 39 630 -8 030 0 -8 030
64 Hoveplan avløp 16 000 0 16 000 31 367 -15 080 16 287 -287 0 -287
65 Nytt kaldtlager selvkost 550 550 491 491 59 59
66 Utskifting biler og maskiner selvkos 12 000 -500 11 500 2 903 2 903 8 597 280 8 317
67 Oppgradering Enga 71 421 0 71 421 62 509 -327 62 182 9 239 9 239 0

Sum selvkostområdene 131 571 -500 131 071 145 007 -23 514 121 493 9 578 9 519 59

SUM TOTALT 871 310 -139 452 731 858 723 357 -160 485 562 872 168 986 164 309 4 677

GENERELL FINANSIERING

Finansiering Budsjett Regnskap Netto Disp i Inndr +
Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2022 Oversk  -

Bruk av egne lån 0 -311 000 -311 000 0 -311 000 -311 000 0 0 0
Bruk av ubunde kap.fond 0 -21 000 -21 000 0 -21 000 -21 000 0 0 0
Overføring fra driftsregnskapet 0 -188 377 -188 377 0 -188 377 -183 700 -4 677 0 -4 677
Overføring fra driftsregnskapet (fra f 0 -211 481 -211 481 0 -42 495 -47 172 -164 309 164 309 0
sum finansiering 0 -731 858 -731 858 0 -562 872 -562 872 -168 986 164 309 -4 677
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KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTER 2021

Årets investeringsprosjekterer er på 723,4 mill.kr. Årets avsluttede prosjekter viser en 
besparelse på 4,7 mill. kr. Ubrukt bevilgning på 164,3 mill. kr disponeres i 2022 og blir 
finansiert ved bruk av fond.

SENTRALADMINISTRASJONEN

1. Disaster site Stokke/Andebu
Det var i investeringsbudsjettet satt av 2.850.000 kr i 2021 til et datarom nummer to 
som skal sikre drift av datasystemer ved eventuelle større uhell (Disaster site). Beløpet 
avsatt på investering er i sin helhet disponert i 2021. Det er også budsjettert kostnader 
knyttet til dette prosjektet under driftsbudsjettet.

KUNNSKAP, BARN OG UNGE

2. Bygningsmessige elevtilpasninger
Det er utført byggearbeider på 4 skoler og 1 barnehage til en utgift på for 337.000 kr.
Deler av årets bevilgning dekker merutgiftene på prosjektet «oppgradering av 
barnehager» og 364.000 kr disponeres i 2022

3. Oppgradering skolebygg
Det er utført byggearbeider på 9 bygg til en utgift på 9.606.000 kr. Deler av årets 
bevilgning dekker merutgiftene på prosjektet «oppgradering av barnehager» med 
289.000 kr. 

4. Oppgradering av barnehagebygg
Det er utført byggearbeider på 5 barnehager, men i hovedsak er årets bevilgning
disponert til etablering av Ormestad barnehage. Regnskapet viser en merutgift på 
588.000 kr som dekkes innenfor rammen av «oppgradering av skolebygg» og 
«bygningsmessige elevtilpasninger. 

5. Ny skole Vesterøya
Det er utført planlegging som omfatter oppgaver knyttet til blant annet vurderinger med 
hensyn til matjord, mobilitetsanalyse, mulighetsstudie og rom og funksjonsprogram 
med visjonsbok til en utgift på 525.000 kr. Ubrukt bevilgning på 15.678.000 kr 
disponeres i 2022.

6. Kodal skole
Det er anskaffet inventar og utstyr og kunstnerisk utsmykking til en utgift på 963.000 
kr. Det er inntektsført spillemidler med 2.264.000 kr og 914.000 kr disponeres i 2022. 

7. Utbygging Høyjord barnehage
Det er budsjettert med 1.000.000 kr som i sin helhet disponeres i 2022. Utbygging av 
barnehagen innebærer bruk av areal som er regulert til næringsformål. Utvidelsen vil 
kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser. Det vises i denne 
sammenheng til formannskapets behandling av sak 021/22 Høyjord barnehage. Ubrukt 
bevilgning på 1.000.000 kr disponeres i 2022. 
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8. Kodal skole - infrastruktur
Deler av bevilgningen til Kodal skole ble i regnskapsgjennomgangen pr 2. terital 2021
omdisponert til dette prosjektet. Bevilgningen disponeres til utbedring av kollektiv- og
kryssløsninger og skal gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunen. 

HELSE, SOSIAL OG OMSORG

9. Kjøp/utskifting av biler
Det var bevilget 2,2 mill. kr til kjøp av nye biler i HSO i 2021. Mesteparten er 
gjennomført, men noe gjenstår. Resterende bevilling disponeres derfor i 2022. 

10. Velferdsteknologi
Det var avsatt 4,1 mill. kr til velferdsteknologi. Midlene skal benyttes til trygghets-
alarmer/responssenter, dokumentasjonsverktøy, beslutningsstøttesystem til 
hjemmetjenesten, nøkkelhåndteringssystem m.m. Investeringene blir gjennomført i 
2022 og midlene overføres.

11. Prosjekt Havreveien
Det er bygget 6 boliger for personer med nedsatt funksjonsevne samt egen personaldel 
i Havreveien på Krokemoa. Det er opprettet et borettslag, som har kjøpt eiendommen 
fra kommunen. Kommunen eier persondelen (1 andel), og beboerne hver sin andel. Det 
er i regnskapet periodisert at kommunen skal betale ned fellesgjelden på sin andel, samt 
satt av midler til noe gjenstående. Prosjektet ga en besparelse på 186.000 kr.

12. Web-basert IP-verktøy.
Det var budsjettert med 160 000 kr til nettbasert verktøy for opprettelse og oppfølging 
av individuelle planer. Det gjenstår noe arbeid som blir gjennomført i 2022.

13. Digisos
Mesteparten av prosjektet er gjennomført i 2020/2021, men noe gjenstår. Resterende 
bevilling på 134 000 kr disponeres i 2022.

14. Sykesignalanlegg Andebu 
Sykesignalanlegget på Andebu bo- og behandlingssenter er skiftet ut. Det var netto 
bevilget 1.165.000 kr til dette (etter fratrekk av tilskudd fra Husbanken). Prosjektet er 
ferdig og ga en besparelse på 90.000 kr.

15. Sykesignalanlegg Soletunet
Sykesignalanlegget på Soletunet bo- og behandlingssenter er skiftet ut. Det var netto 
bevilget 1.265.000 kr til dette (etter fratrekk av tilskudd fra Husbanken). Prosjektet er 
ferdig og ga en merutgift på 261.000 kr.

16. PU-bolig Føykåsveien
Det er utført byggearbeider på entreprise for ny PU-bolig og anskaffet inventar og 
utstyr til en utgift på 11.635.000 kr. Bygget ble tatt i bruk i 2021. Ubrukt bevilgning på 
486.000 kr disponeres i 2022.

17. Eikelunden avlastningsbolig
I regnskapsgjennomgangen pr 2. tertial 2021 ble det bevilget 4,5 mill. kr til erverv av 
eiendom som grenser til avlastningsboligen i Eikelunden 3. Ervervet kan legge til rette 
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for samlokalisering/utvidelse av kapasiteten i avlastningsboligen. Bevilgningen 
disponeres i 2022. 

18. Nytt sykehjem
Det er i hovedsak utført byggearbeider på entreprise til en utgift på 181.284.000 kr. Det 
er inntektsført tilskudd fra staten med 50.710.000 kr. Nytt bygg overtas vinteren 2022 
og prosjektering av oppgradering av eksisterende bygg er påbegynt. 23.661.000 kr 
disponeres i 2022. 

19. Omsorgsboliger i Andebu
Det er utført noen mindre arbeider i 2021 til en utgift på 38.000 kr. 438.000 kr 
disponeres i 2022. 

20. Aagaardstunet omsorgsboliger
Det er i hovedsak utført byggearbeider på entreprise til en utgift på 93.203.000 kr. Det 
er inntektsført tilskudd fra staten med 24.120.000 kr. Bygget ble overtatt fra 
entreprenør i desember 2021. Høyere fremdrift en forutsatt har medført en merutgift på 
1.782.000 kr i 2021. Dette finansieres ved at bevilgningen i 2022 reduseres tilsvarende. 

21. Nybygg – dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne
Utgiftene i 2021 som utgjør 18.465.000 kr omfatter i hovedsak erverv av tomt til 
etablering av nytt bygg som skal disponers til dagtilbud til personer med nedsatt 
funksjonsevne. Utover dette er arbeidet med reguleringsplan og rom og 
funksjonsprogram påbegynt. 4.769.000 kr disponeres i 2022, mens 1.766.000 kr 
finansierer midlertidig merutgiftene i prosjektet «Aagaardstunet omsorgsboliger».  

22. Ny bolig – nedsatt funksjonsevne
Det er bevilget 1.000.000 kr til etablering av ny bolig for personer med nedsatt 
funksjonsevne. I 2021 er det gjennomført tomtesøk uten at det har påløpt utgifter. 
Bevilgningen disponeres i sin helhet i 2022. 

23. Diverse investeringer
Det var bevilget 2 mill. kr til diverse investeringer i HSO. Beløpet vil bli brukt til 
Lunden kommunale fastlegekontor, og disponeres i 2022.

KULTUR-, IDRETT OG FRITID

24. Hjertnes kulturhus – oppgradering
Motoriserte scenetrekk og oppgradering backstage er ferdigstilt i 2021. Ubrukt 
bevilgning på 3,6 mill disponeres i 2022 til lydanlegg, avspillere og prosjektorer 
knyttet til kino.  

25. Fleksibel kulturarena utstyr
Ubrukt bevilgning på 700.000 kr fra 2021 overføres til 2022 og benyttes til kjøp av 
utstyr.
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26. Rehabilitering av idrettsanlegg
Oppgradert lys til led armaturer i Jotunhallen. Utført grunnarbeider på storstadion i
Bugårdsparken i forbindelse med nytt vanningsanlegg og nytt fridrettsdekke. Ubrukt 
bevilgning på 8.586.000 kr disponeres i 2022 i hovedsak til vanningsanlegg og 
friidrettsdekke. 

27. Lekeplasser og nærmiljøanlegg
I 2021 har lekeplassen i Florsgate fått en oppgradering i tillegg til mindre 
oppgraderinger på andre lekeplasser. Ubrukt bevilgning på 207.000 kr disponeres i 
2022.

28. Parker og friområder
Utvidet plattform under vann på strømbadet. Trapp i Melsomvik og bryggeanlegg
Brunstad ferdigstilles i 2022. Ubrukt bevilgning på 4 mill kr disponeres i 2022 til blant 
annet hopp og stup strømbadet.

29. Fleksibel kulturarena
Det er i hovedsak utført byggearbeider på entreprise til en utgift på 37.615.000 kr Det 
er mottatt tilskudd/gaver for til sammen 18.125.000 kr til finansiering av prosjektet. 
Ubrukt bevilgning på 7.223.000 kr disponeres i 2022. Det forventes at bygget tas i bruk 
sommeren 2022.

30. Servicebygg Hjertnesstranda
Det er utført byggearbeider for nytt servicebygg på Hjertnesstranda til en utgift på 
4.373.000 kr. Bygget er klart til bruk våren 2022. Ubrukt bevilgning på 480.000 kr 
disponeres i 2022.

31. Garderobeanlegg Jotunhallen
Det er utført planlegging av nytt garderobebygg til en utgift på 1.031.000 kr. Anbud 
gjennomføres vinteren/våren 2022. Ubrukt bevilgning på 469.000 kr disponeres i 2022. 

32. Gravlunder
Etablering av navnede minnelunder i Stokke, Sandefjord og Andebu. Stokke ferdig, 
Sandefjord og Andebu under planlegging/arbeid. Ubrukt bevilgning på 1.064.000 kr 
disponeres i 2022.

MILJØ OG PLAN

33. Kjøp og salg av boliger
Det er solgt 4 boenheter og kjøpt en boenhet i 2021. Det er videre utført planarbeid i 
forbindelse med regulering av tomt på Fevang. Det er utført planlegging for oppføring 
av nye boliger på kommunens tomt i Martin Larsens vei og Shetlandsgate. Utgifter og 
inntekter ved kjøp og salg av boliger avregnes mot boligfondet som ved utgangen av 
2021 er på 34 mill. kr. 

34. ENØK-tiltak diverse bygg
Det er gjennomført ENØK-tiltak for 1.473.000 kr som omfatter 21 ulike bygg. Ubrukt 
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bevilgning på 762.000 kr disponeres i 2022, mens 516.000 kr dekker merutgifter i 
forbindelse med utskifting av oljekjeler og driftsovervåking.

35. Varme og ventilasjon Pukkestad gård
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 241.000 kr som dekker deler av 
merutgiftene i forbindelse med utskifting av oljekjeler og driftsovervåking. 

36. Oljekjeler utskifting
Det er utført utskifting av oljekjeler i 2 bygg i Bekkeveien og ved Andebu sykehjem.
Nye varmekilder er etablert. Prosjektet har blitt mer omfattende enn forutsatt som har 
medført en merutgift på 473.000 kr. Merutgiften finansieres ved mindrebruk på andre 
prosjekter.

37. Driftsovervåking
Det er utført oppgradering/utvidelse av SD-anleggene ved 10 ulike lokasjoner (Sentral 
Driftskontroll) til en samlet utgift på 1.826.000 kr. Merutgiftene i 2021 skyldes at 
mangel på deler medførte mer omfattende oppgradering enn det som var forutsatt. 

38. Framnes omsorgsboliger
Det er bevilget 3,0 mill. kr til kjøp av bolig som ligger ved Framnessenteret. 
Vurderingen tilsier nå at utvikling av Framnessenteret eventuelt kan gjennomføres uten 
erverv at denne eiendommen og prosjektet avsluttes. 

39. Diverse mindre grunnkjøp
Det er ikke gjort grunnerverv i 2021 og regnskapet avsluttes med et mindreforbruk på 
100.000 kr. 

40. Renholdsutvikling maskin/inngang
Det er anskaffet inventar og utstyr for utvikling av renholdstjenesten til en utgift på 
1.182.000 kr. Ubrukt bevilgning på 307.000 kr disponeres i 2022.

41. Sentrum øst Stokke - plan for utvikling
Det er budsjettert med 131.000 kr til tiltaket. Det er ikke utført planlegging i 2021 og
bevilgningen disponeres i 2022.

42. Lading av kommunale tjenestebiler
Det er utført installasjonsarbeider på til sammen 6 ulike lokasjoner for etablering av 
ladestasjoner for tjenestebiler til en utgift på 638.000 kr. Utgiftene omfatter både kjøp 
av ladestasjoner og nødvendige endringer i strømforsyningen på de ulike lokasjonene. 
Ubrukt bevilgning på 1.528.000 kr disponeres i 2022. 

43. Nettverkskabler kommunale bygg
Det er gjennomført oppgradering av nettverkskabler i kommunale bygg for å bedre 
kapasiteten i datanettverket. I 2021 omfatter dette rådhuset, kommunehuset i Stokke, 
Høyjord skole, Andebu ungdomsskole og Stokke ungdomsskole. Det er utført 
utbedringer til en utgift på 211.000 kr. Ubrukt bevilgning på 3.355.000 kr disponeres i 
2022.

44. Oppgradering av Sandar herredshus
Det er utført planlegging for oppgradering av herredshuset til en utgift på 467.000 kr. 
Det er dialog med riksantikvaren om gjennomføring av prosjektet. 4.533.000 kr 
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disponeres i 2022. 

45. Kjøp av kommunehuset i Stokke
Kommunehuset i Stokke ble kjøp i 2021 til en samlet utgift på 117.881.000 kr som er 
119.000 kr lavere enn budsjettert. 

46. Kjøp av Askjemfeltet
Askjemfeltet ble kjøpt i 2021 til en samlet utgift på 16.201.000 kr. I tråd med avtalen 
ble kjøpesummen justert for endringer i konsumprisindeksen. På grunn av at oppgjøret 
ble gjennomført noe forsinket, ble kjøpesummen noe høyere enn forutsatt. 

47. Oppgradering av bygg – Jotuntomta 
Oppgraderingen av bygg – Rosenvolds gate 19 ble påbegynt i 2021 og bygget ble tatt i 
bruk som vaksinesenter og testsenter. Oppgraderingen fortsetter i 2022 og 1.881.000 kr 
disponeres i 2022 til blant annet etablering av varmeanlegg. 

48. Diverse tiltak vei
Det er utført ulike tiltak til en utgift på 20.903.000 kr. Det er mottatt tilskudd på 
11.468.000 kr. Ubrukt bevilgning på 15.975.000 kr disponeres i 2022.

49. Trafikksikkerhetstiltak skoler
Det er utført tiltak til en utgift på 2.764.000 kr, og det er mottatt tilskudd på 730.000 kr. 
Det er utført tiltak med en merutgift på 534.000 kr. Det er utført tiltak i samarbeid med 
kommunen skoler, og omfatter forbedret veilys, forbedret sykkelparkering for å 
redusere biltrafikk, oppgradere droppsoner og økt skilting.

50. Oppgradering av Kongens gate
Det er budsjettert med en utgift på 5.613.000 kr. Prosjektet er ferdigstilt med en mindre 
utgift på 1.577.000 kr.

51. Oppgradering Torget
Det er mottatt tilskudd på 102.000 kr. Prosjektet omfattet ledelinjer på Torget, og er 
ferdigstilt.

52. Erverv av Prestegårdsjordet
Det er budsjettert med 948.000 kr som disponeres i 2022. 

53. Parkering Lilletorget
Det er budsjettert med 1,6 mill. kr som i disponeres i 2022. 

54. Utskifting/oppgradering av parkeringsautomater
Det er utført oppgraderinger av parkeringsautomatene med 90.000 kr, videre 
oppgradering utføres i 2022, og ubrukt bevilgning på 1.101.000 kr disponeres i 2022.

55. Utskifting av biler og maskiner
Det er anskaffet biler og maskiner til en utgift på 10 805.000 kr og solgt for 1572.000
kr. Det har vært noe forsinkelse i utskiftingen til fossilfrie kjøretøy, da utbygging av 
ladestasjoner har tatt lengere tid. Ubrukt bevilgning på 30.307.000 kr disponeres delvis 
i 2022 og finansierer midlertidig merforbruk på andre prosjekter i 2021.
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56. Nytt kaldtlager
Nyt kaldtlager er ferdigstilt i 2021, med en merutgift på 102.000 kr.

57. Regulering for GS-veier
Det er utført tiltak til en utgift på 486.000 kr. Det er utarbeidet reguleringsplaner for 
Sverdstadveien og Teksleåsen. Ubrukt bevilgning på 100.000 kr disponeres i 2022.

58. Oppgradering av kartverk
Det er budsjettert med 1.240.000 som i sin helhet disponeres i 2022. 

59. Skråfoto
Det er budsjettert med 250.000 kr som i sin helhet disponeres i 2022.

60. Salg av lift
Ny lift ble ervervet i 2020 og salg av den gamle ble gjennomført i 2021. Prosjektet 
avsluttes med en mindreinntekter på 5.000 kr. 

61. GPS-mottaker
Det er budsjettert med 450.000 kr til GPS-mottaker, prosjektet avsluttes med en 
mindreutgift på 34.000 kr.

MILJØ- OG PLANSAKER – SELVKOSTOMRÅDET

62. Oppgradering av Enga renseanlegg
Det er budsjettert med en utgift på 71.421.000 kr i 2021. Det er forsinkelser i 
prosjektet. Det er utført arbeid til en netto utgift på 62,5 mill. kr, av dette utgjør 3,2 
mill. kr. forberedelser til nitrogenrensing. Ubrukt bevilgning på 9.239.000 kr 
disponeres i 2022.

63. Hovedplan vann
Det er utført arbeider for til sammen netto 39.630.000 kr. Økte kostnader som følge av 
prisstigning på varer og forhold i vannprosjekter som ikke kunne forutsees har medført 
en merutgift på 8.030.000 kr. Merutgift på 8.030.000 kr. finansieres ved mindreutgift 
innenfor prosjekt Utskifting biler og maskiner.

64. Hovedplan avløp
Det er utført tiltak på avløpsnettet for netto 16.287.000 kr. Merutgiften på 287.000 kr.
finansieres ved mindreutgift innenfor prosjekt Utskifting biler og maskiner.

65. Nytt kaldtlager - selvkost
Det er budsjettert med 550.000 kr til bygging av kaldtlager, prosjektet avsluttes med en 
mindreutgift på 59.000 kr.
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66. Utskifting biler og maskiner – innenfor selvkostområdet
Det er anskaffet biler og maskiner for 2.903.000 kr. Ubrukt bevilgning på 8.597.000 kr 
disponeres delvis i 2022, og finansierer merforbruk innenfor selvkost.
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DIVERSE KAPITALFORMÅL

Under «Diverse kapitalformål» føres utgifter og inntekter som etter forskriftene skal i 
investeringsregnskapet, men som ikke er en del av de ordinære investeringsprosjektene og som 
ikke hører hjemme under «tomtefelter» eller «Sandefjord Havnevesen».

Vanligvis vil dette i hovedsak omfatte salg av anleggsmidler uten tilknytning til de ordinære 
investeringsprosjektene, og transaksjoner knyttet til kommunens formidlingslån (ekskl. renter 
som inngår i driftsregnskapet). Rammeområdet skal som hovedregel balanseres, enten ved 
avsetning til/bruk av øremerkede investeringsfond eller av kapitalfondet. 

Regnskapet viser følgende tall for diverse kapitalformål (i 1.000-kroner):

Kjøp av aksjer og andeler
Kommunestyret vedtok i sakene 60/20 og 14/21 at sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget 
legges til Vetaks IKS og at Sandefjord kommune går inn som medeier i selskapet. I tråd med 
vedtatt budsjett for 2021 er dette gjennomført.

Utlån Gigafib
Utbygging av bredbånd i gamle Stokke og Andebu skjer i regi av Gigafib. Gigafib Holding AS 
eies av en rekke kommuner i Vestfold. Den årlige investeringen i fibernettet finansieres ved at 
den aktuelle kommunen i første omgang yter et lån (tilsvarende aktuell investeringskostnad) til
Gigafib det året investeringen foretas, og året etter konverteres dette utlånet til aksjer i Gigafib. 
Det er i 2021 gjennomført investeringer i Sandefjord for totalt 101.000 kr. Dette gjelder i
hovedsak etablering av trekkerør for fiber i Granerødveien i Stokke.

Investeringene fra 2020 på i alt 537.000 kr er i 2021 omgjort til aksjer (linje 11 i tabellen).

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser
Kommunens egenkapitaltilskudd i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) og Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) dekkes over driftsregnskapet og overføres til investerings-
regnskapet (seksjon 19 Pensjon (felles)) hvor innbetalingen skal føres. Netto utgift under 
diverse kapitalformål blir dermed null.

Div. kapitalformål Budsjett Regnkap Netto Disp i Inndr +
Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2022 Oversk  -

1 Kjøp av aksjer og andeler 80 -80 80 -80 0 0 0 0
2 Utlån 0 0 0 101 -101 0 0 0 0
3 Egenkapitalinnskudd SkP 9 900 -9 900 0 9 900 -9 900 0 0 0 0
4 Egenkapitalinnskudd KLP 1 506 -1 506 0 1 506 -1 506 0 0 0 0
5 Utendørs idrettsanlegg 800 -800 0 800 -800 0 0 0 0
6 Salg av Tassebekkveien 3 000 -3 000 0 5 150 -5 150 0 0 0 0
7 Avdrag på etableringslån 80 -80 0 289 -289 0 0 0 0
8 Avdrag på startlån 65 303 -65 303 0 110 332 -110 332 0 0 0 0
9 Bruk og utlån av formidl.lån 150 000 -150 000 0 131 665 -131 665 0 0 0 0

10 Renter avs. Til bundne fond 0 0 0 2 -2 0 0 0 0
11 Kjøp aksjer/andeler 0 0 0 537 -537 0 0 0 0
12 Salg av tomter 10 200 -10 200 0 8 628 -8 628 0 0 0 0
13 Justeringavtale mva/mvakomp 0 0 0 8 015 -8 015 0 0 0 0

Sum 240 869 -240 869 0 277 005 -277 005 0 0 0 0
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Sandefjord kommunale Pensjonskasse har som budsjettert fått tilført 9,9 mill. kr i 
egenkapitaltilskudd i 2021.

KLP tilføres årlig ny egenkapital tilsvarende veksten i balansen. Tilskuddet i 2021 var på ca. 
1,5 mill. kr, som budsjettert.

Utendørs idrettsanlegg
Budsjettet for 2021 forutsatte at kommunen ville motta spillemidler 0,8 mill. kr for skateparken 
på Hjertnes. Midlene er mottatt og som forutsatt tilført kapitalfondet.

Salg av Tassebekkveien
Det var budsjettert med 3 mill. kr ved salg av tidligere bolig for enslige mindreårige 
flyktninger i Tassebekkveien. Boligen er solgt for 5.150.000 kr, og det er tilbakebetalt 
tilskudd til Husbanken på ca. 1 mill. kr. Fratrukket salgsomkostninger er det satt av 4.017.000
kr til kapitalfondet.

Avdrag på formidlingslån/bruk og utlån av formidlingslån
Per 31.12.2021 (31.12.2020) har kommunen ca. 563 mill. kr (462 mill. kr) som formidlingslån 
i Husbanken. Av dette er om lag 475 mill. kr (405 mill. kr) videreutlånt til 652 låntakere med 
et snitt på ca. 728.500 kr per låntaker. Kommunen har ubrukte lånemidler på ca. 69 mill. kr
igjen i 2021 mens det i fjor var 50,1 mill. kr igjen. 20,5 mill. kr (7 mill. kr) står på fond til 
ekstraordinære avdrag etter ekstraordinære innbetalinger fra kommunens låntakere.

Bruk av og avsetninger til fond til ekstraordinære avdrag tilpasses slik at fondet sammen med 
våre låntakeres gjeld til kommunen og ubrukte lån, skal være lik kommunens gjeld til 
Husbanken. På denne måten sikres kommunelovens bestemmelser om at kommunen selv ikke 
skal nytte denne typen midler til egen virksomhet. 

Det var budsjettert tatt opp 150 mill. kr i startlån i 2021 med tilsvarende videreutlån. 
Kommunens låneopptak i 2021 har vært på 131,7 mill. kr, og utlån fra kommunen har vært på 
det samme. Ubrukte lånemidler er gjennom året økt fra 50,7 mill. kr til 69 mill. kr. Det er gitt 
tilsagn på hele dette beløpet, men var ikke utbetalt ved årsskiftet.

Generelt budsjetteres avdrag fra kommunens låntakere lik kommunens avdrag til Husbanken. 
Kommunens ordinære avdragsutgifter var i 2021 ca. 0,8 mill. kr lavere enn budsjettert, og 
mottatte avdrag fra våre låntagere er ca. 7 mill. kr lavere enn budsjettert. Netto mindreutgift på 
ca. 6,2 mill. kr finansieres ved bruk av fond til senere innfrielser.

Det budsjettertes sjablonmessig med 20 mill. kr i ekstraordinære nedbetalinger/innfrielser fra 
våre låntakere med tilsvarende nedbetalinger av kommunens lån. Det er i 2021 mottatt ca. 43,7
mill. kr, ca. 23,7 mill. kr mer enn budsjettert. Dette benyttes til å nedbetale kommunens gjeld i 
husbanken. I 2021 har kommunen nedbetalt ekstraordinært 24,0 mill. kr.

Kjøp/salg av tomter
Det budsjetteres årlig med 200.000 kr i salg av diverse mindre arealer. I tillegg vedtok 
kommunestyret ved behandling av økonomiplanen for 2021-2024 å budsjettere ned ytterligere 
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10 mill. kr per år i perioden. Det er netto solgt eiendommer for om lag 8,4 mill. kr. 
Salgsinntekten settes av til kapitalfondet.

Justeringsavtale VA og veianlegg
Kommunen har i 2021 overtatt VA- og veianlegg på Søndre Holt fra privat utbygger. Total
anleggsverdi er om lag 7,2 mill. kr, og er ført brutto inn i kommunens regnskap. Dette utløser 
rett til momskompensasjon og momsrefusjon (to ulike momsordninger) som vil komme med 
en korrigert inntekt over 10 år. Opprinnelig er investeringen fra 2018, og momsinntektene i 
2021 gjelder for 4 år. I tråd med vedtatt ordning (f.sak 168/18) beholder kommunen 20 % av 
den årlige momsinntekten. Totalt avsettes det til kapitalfondet ca. 116.000 kr i 2021 og årlig 
beløp de neste seks årene er ca. 29.000 kr.

Fra før har kommunen lignende avtale på Stiåsen, hvor kommunen beholder 50 % av 
momsinntektene (avtale inngått med Andebu kommune), ca. 48.000 kr per år, som settes av til 
kapitalfondet.

I tillegg ligger det i tallene at kommunen har mottatt ca. 112.000 kr i momskompensasjon som 
følge av delvis bruksendring av ishallen i Bugården i 2021 (brukt til vaksinesenter). Dette 
beløpet er også satt av på kapitalfondet.
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SANDEFJORD HAVNEVESEN

På bakgrunn av Havnelovens krav om at havneavgifter bare kan nyttes til havneformål
håndteres havnekassens investeringer som eget selvfinansierende område.

Regnskapet viser følgende tall for Sandefjord havnevesen (i 1.000-kroner):

Investeringene i havnen finansieres ved bruk av fond avsatt til havneformål. 

1. Avfallsordning i gjestehavn
Prosjektet avsluttes og budsjettert bevilgning ble ikke disponert fordi det ble valgt en
enklere løsning enn opprinnelig planlagt og denne løsningen har fungert
tilfredsstillende.

2. Servicebygg Hjertnesstranda
Havneseksjonen har bidratt til finansiering av servicebygget på Hjertnesstranda med
overføring fra driftsbudsjettet til havneseksjonen i tråd med budsjettet. Prosjektet
avsluttes.

Prosjekter Budsjett Regnskap Netto Disp i Inndr +
Havnevesen Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto Avvik 2022 Oversk  -

1 Avfallsordning gjestehavn 337 -337 0 0 0 0 0 0 0
2 Servicebygg Hjertnesstranda 939 -939 0 0 0 0 0 0 0

Sum havnevesenet 1 276 -1 276 0 0 0 0 0 0 0
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TOMTEFELT
Tomtefeltregnskapet er avsluttet med netto inntekt på 2,6 mill. kr, som er avsatt til 
tomtefondet. Tomtefeltfondet er på 34,2 mill. kr pr. 31.12.2021. Investeringer i tomtefelt 
finansieres ved bruk av tomtefeltfond og salg av tomter avsettes til fondet. 

Tomtefeltregnskapet viser følgende tall i 2021 (hele 1.000 kr):

Uspesifisert
Tiltak omfatter bygging av GS-vei på Rønningsåsen, planlegging for trafikale endringer på 
Hegna næringsområde, vendehammer på Foksrød nord, opparbeidelse av park og lekearealer i 
sentrum. Det er mottatt anleggsbidrag for GS-vei på Rønningsåsen og utbyggingsavtaler blant
annet til opparbeidelse av park og lekeareal i sentrum i forbindelse med rekkefølgekrav i 
reguleringsplaner og byggesaker.

Fokserød nord
Formannskapet behandlet i møtet den 2. juni 2020 sak om salg av næringstomt på Foksrød
nord. Tomten ble solgt i 2021. 

Høgenhall
I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen var det satt av 200.000 kr til utarbeidelse av 
områdeplan for Høgenhall. Kommunestyret behandlet i møtet den 16. desember 2021 sak om 
fastsettelse av revidert planprogram for Høgenhall og vedtok at saken avvises. Det er ikke 
utført planlegging i 2021. 

Foksrød vest
Utgiftene i 2021 omfatter gebyr for behandling av reguleringsplan og utarbeidelse av 
konsekvensutredning.

Vindal
I 2020 ble det solgt eiendom i området. På grunn av at kjøpesummen ikke ble innbetalt innen 
fristen har Sandefjord kommune hevet avtalen om salg av tomten. 

Torp flyplassområdet/næringsområdet
I tråd med handlingdelen til kommuneplanen ble det budsjettert med utgifter til utarbeidelse 
av kommunedelplan/områdeplan for området. Det er ikke utført planlegging i 2021. 

Torp adkomst fra Tassebekk
Det er utarbeidet trafikkmodeller for forbindelsen Torp fra Tassebekk til en utgift på 700.000 
kr. Trafikkmodellene skal benyttes som grunnlag for planlegging av infrastruktur for utvikling 
av området. 

Netto Disp i Inndr +
Utgift Inntekt Nto Utgift Inntekt Nto. avvik 2022 oversk  -

1 Uspesifisert 3 000 -3 000 0 2 070 -1 561 509 -509 -509
2 Foksrød nord -9 351 -9 351 139 -9 352 -9 213 -138 0 -138
3 Høgenhall 200 200 0 0 0 200 0 200
4 Foksrød Vest (pukkverk) 150 0 150 1 014 0 1 014 -864 0 -864
5 Vindal 3 089 3 089 0 3 089 3 089 0 0 0
6 Torp flyplassområde 450 0 450 0 0 0 450 0 450
7 Torp adkomst fra Tassebekk 850 850 700 700 150 0 150
8 Kjøp av tomt -Skiringssalsveien 168 1 000 -700 300 1 000 -700 300 0 0 0
9 Kjøp av tomt - Gåsøveien 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0

SUM 6 650 -9 962 -3 312 5 923 -8 524 -2 601 -711 0 -711
Avsetning/bruk av fond (+/-) 9 351 -6 039 3 312 9 474 -6 873 2 601 711 0 711
SUM 16 001 -16 001 0 15 397 -15 397 0 0 0 0

Tomtefelter Budsjett Regnkap
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Kjøp av tomt – Skiringssalsveien 168
I forbindelse med saksbehandlingsfeil i fradelingssak har grunneier og Sandefjord kommune 
blitt enige om en løsning som innebærer at Sandefjord kommune erverver eiendommen. 
Saksbehandlingsfeilen og økonomisk konsekvens er i hovedsak dekket av kommunens 
forsikringsselskap. Eiendommen er overtatt av Sandefjord kommune og kan selges når 
spørsmål om veirett er avklart. 

Kjøp av tomt – Gåsøveien 
Sandefjord kommune har mottatt tilbud om kjøp av boligtomt i Gåsøveien. Sandefjord 
kommune eier nabotomten som nå er disponert til lekeplass. Kjøp av tomten legger til rette 
for å erstatte dagens lekeareal som søkes omdisponert til boligformål.

Generell finansiering
Det er avsatt 9,5 mill. kr til øremerket ubundet investeringsfond og brukt 6,9 mill. kr av det 
samme fondet. 
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KOMMENTAR TIL BALANSEREGNSKAPET

(beløp i hele 1000 kr)

31.12.2021 31.12.2020
ANLEGGSMIDLER
  Faste eiendommer og anlegg 4 951 172 4 384 544
  Utstyr, transportmidler og maskiner 170 819 163 601
  Utlån 490 056 419 719
  Aksjer og andeler 568 100 556 077
  Pensjonsmidler 5 276 126 5 207 095

11 456 273 10 731 036

OMLØPSMIDLER
  Kortsiktige fordringer 527 970 387 740
  Premieavvik 339 256 168 847
  Aksjer og andeler 1 730 672 1 369 410
  Bankinnskudd og kontanter 651 325 1 075 461

3 249 223 3 001 458
SUM EIENDELER 14 705 496 13 732 494

BOKFØRT EGENKAPITAL
  Fond 2 392 403 2 233 857
  Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0
  Kapitalkonto 4 248 112 3 446 801
  Endring regnskapsprinsipp 8 864 8 864

6 649 379 5 689 522
LANGSIKTIG GJELD
  Pensjonsforpliktelser 5 286 239 5 696 482
  Andre lån 1 997 099 1 644 504

7 283 338 7 340 986
KORTSIKTIG GJELD
Kortsiktig gjeld 772 779 701 986
Premieeavvik 0 0

772 779 701 986
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 14 705 496 13 732 494

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

EIENDELER:

ANLEGGSMIDLER:
Anleggsmidler består av faste eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, 
utlån, kommunens langsiktige investeringer i aksjer og andeler samt pensjonsmidler. 
Anleggsmidler viser en samlet økning på 725 mill. kr.
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Faste eiendommer og anlegg;
Saldo 1.1 Postert i 

perioden
Saldo 
31.12

Kommunens egne utleieboliger (40 år) 304 407 102 776 407 183
Kommunens egne pensjonistboliger (40 år) 275 486 -8 678 266 807
Skoler m/gymsaler og barnehager (40 år) 1 330 027 -27 240 1 302 787
Idretts- og svømmehaller (40 år) 150 011 -3 746 146 265
Administrasjons- og lagerbygg (50 år) 99 332 123 648 222 980
Aldershjem og institusjoner (50 år) 762 190 209 210 971 400
Kultur og kirkebygg (50 år) 62 467 4 201 66 667
Ledningsnett VAR (40 år) 549 268 61 218 610 486
Tekniske anlegg (20 år) 108 232 53 975 162 208
Diverse anlegg og opparbeidelse friarealer mv. (20 år) 365 758 14 389 380 148
Havnevesenet diverse anlegg (20 år) 88 304 -656 87 648
Havnevesenet administrasjons- og lagerbygg (50 år) 33 147 -797 32 350
Innskudd borettslag 12 743 3 597 16 340
Innskuddsleiligheter - Pensjonistboliger 394 0 394
Tomtegrunn - bolig og fritidseiendommer 47 651 17 972 65 623
Tomtegrunn - offentlige skoler og institusjoner 21 452 0 21 452
Tomtegrunn - friarealer, leke- og idrettsplasser 50 563 0 50 563
Tomtegrunn - veier 13 884 178 14 062
Tomtegrunn - industrieiendommer 20 244 -55 20 189
Tomtegrunn - andre 30 983 17 936 48 919
Brygger - småbåthavner 4 262 0 4 262
Sum 2.27 pr. 31.12.2016 - Stokke kommune 53 740 -1 300 52 440
Faste eiendommer og anlegg 4 384 544 566 628 4 951 172

Det er i året anskaffet faste eiendommer og anlegg for 786,9 mill. kr, avskrivninger utgjør 
156,1 mill. kr. og det er solgt eiendommer og anlegg for 64,2 mill. kr.

Det vises til note 3 Varige driftsmidler i årsregnskapet og spesifikasjon og kommentarer til 
investeringsprosjekter i årsberetningen.

Utstyr, maskiner og transportmidler;
Saldo 

1.1
Poster i 

perioden
Saldo 
31.12

It-utstyr og kontormaskiner (5 år) 7 497 2 641 10 138
Person-, vare- og lastebiler (10 år) 54 740 2 101 56 841
Anleggsmaskiner, maskiner og utstyr (10 år) 21 513 1 686 23 198
Inventar og utstyr (10 år) 62 673 2 085 64 758
Brannbiler (20 år) 17 011 -1 127 15 884
Havnevesenet - maskiner og utstyr (10 år) 167 -167 0
Utstyr, maskiner og transportmidler 163 601 7 217 170 819

Det er i året anskaffet utstyr, maskiner og transportmidler for 36 mill. kr, årets avskrivninger 
utgjør 21,7 mill. kr. og det er solgt utstyr, maskiner og transportmidler for 7,1 mill. kr.
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Det vises til note 3 Varige driftsmidler i årsregnskapet og spesifikasjon og kommentarer til 
investeringsprosjekter i årsberetningen.

Utlån:
Utlån viser en økning på 70,3 mill. kr, hvorav utlån husbankmidler utgjør en økning på 69,6
mill kr. Andre utlån er redusert med 0,4 mill kr. Sosiale utlån har i 2021 økt med 1,2 mill kr., 
hvorav det er utlånt 3 mill kr, det er tilbakebetalt 1,6 mill kr og 0,3 mill. kr er nedskrevet av 
tidligere utlån.

Spesifikasjon vedr endring i utlån husbankmidler 
(tall i hele 1000 kr)   
Saldo 1.1 404 392 
Utlån 131 665 
Innbetalt ord./ekstraord. Avdrag 62 073 
Bevilgningsøkninger 0 
Saldo 31.12 473 984 

Aksjer og andeler (anleggsmidler):

Endringer i Aksjer og andeler    
(tall i hele 1000 kr)   
Sandefjord kommunale pensjonskasse 9 900 
Kommunal Landspensjonskasse 1 506 
Vetaks IKS 80 
Gigafib Holding AS 537 
Endring i 2021 12 023 

Det vises til note 4 Finansielle eiendeler for nærmere spesifikasjon av aksjer og andeler.

Pensjonsmidler: 
Ifølge regler gjeldende fra og med regnskapsåret 2002 skal pensjonsmidler føres i balansen. 
Pensjonsmidler har økt med 69 mill. kr. Det vises til note 9 pensjon i årsregnskapet for 
nærmere spesifikasjon.

OMLØPSMIDLER:
Omløpsmidler består av kortsiktige fordringer, kortsiktige plasseringer i aksjer og andeler, 
sertifikater, ihendehaverobligasjoner, kassebeholdning og bankinnskudd. Omløpsmidlene 
viser en økning på til sammen 247,8 mill.kr.

Omløpsmidler - endring   
(tall i hele 1000 kr)   
Kasse og bankinnskudd -424 135 
Kortsiktige fordringer 140 230 
Aksjer og andeler (omløpsmidler) 361 262 
Premieavvik 170 409 
Endring i 2021 247 766 
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Kasse og bankinnskudd er redusert med motpost aksjer og andeler. Det er inngått avtale med 
ODIN forvaltning om disponering av deler av kommunens likviditet i obligasjons- og
pengemarkedsfond. Det vises til egen sak om kommunens finansforvaltning. Det vises til note 
9 pensjon i årsregnskapet vedr. prinsipp for bokføring av pensjonskostnader og til sentrale 
stab- og støttefunksjoners kommentarer i beretningen.

Likviditet:   

Vurdering av likviditeten     
(tall i hele 1000 kr) 2021 2020 
Totale likvide midler 2 381 997 2 444 4871 
 Ubrukte lånemidler -71 633 -53 205 
 Ubundne investeringsfond -1 005 615 -1 004 991 
 Bunde investeringsfond -31 253 -15 381 
 Bundne driftsfond -179 369 -208 978 
 Disposisjonsfond -1 176 166 -1 004 507 
Driftslikvider -82 039 157 809 

Likviditetsgrad: (2 381 997 (Tlm) / 772 779 (KG)) = 3,3

Totale likvide midler (Tlm) i forhold til kortsiktig gjeld (KG) gir en likviditetsgrad på 3,3
pr 31.12.21 Likviditetsgraden pr. 31.12.2020 var 3,49.
Forholdstallet gir uttrykk for kommunens evne til å dekke løpende forpliktelser.

EGENKAPITAL OG GJELD:

EGENKAPITAL:
Kommunens egenkapital består av fond, regnskapsmessig overskudd og kapitalkonto. 
Egenkapitalen har økt med 959,9 mill.kr til 6 649,4 mill. kr.

Fond:
I henhold til regnskapsforskriftene er kommunens fond inndelt i 4 grupper: disposisjonsfond, 
bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Fondsmidler viser 
en økning til sammen 158,5 mill. kr. Det vises til note 11 og note 16 i årsregnskapet for 
nærmere spesifikasjon.

Kapitalkonto:
Kapitalkonto er en del av kommunens egenkapital og representerer differansen mellom 
balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler, dvs.
egenfinansierte anleggsmidler. Det vises til note 2 i årsregnskapet vedr. spesifikasjon av
kapitalkonto.

LANGSIKTIG GJELD:
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Kommunens langsiktige gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er i 2021 redusert med 57,6 mill. kr.
hvorav 410,2 mill. kr. gjelder pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift av netto 
pensjonsforpliktelser som ifølge regler gjeldende fra og med regnskapsåret 2002 skal føres i 
kommunens balanse. Det vises til note 9 i årsregnskapet for nærmere spesifikasjon. 
Låneopptak på 311 mill. kr til investeringer er gjennomført. Det vises til kommentarer til 
finansregnskapet - renter og avdrag.

KORTSIKTIG GJELD:
Kortsiktig gjeld viser en økning på 70,8 mill. kr hvorav kortsiktig gjeld til kommunens 
leverandører er økt med 21,4 mill kr. Resten skyldes periodiseringer, avsatte feriepenger, 
forskuddstrekk, feriepenger og utgående avgifter.
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Arbeid med etisk reglement – pr. 31.12.2021

I Kommuneloven § 14-7 andre ledd bokstav d), fremkommer det at årsberetningen skal 
redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard.

Kommunestyret vedtok 28.05.2020 etisk reglement for Sandefjord kommune. Forslag til 
reglementet hadde da vært på høring hos rådmannens ledergruppe, vernetjenesten og 
arbeidstakerorganisasjonene, samt drøftet med hovedtillitsvalgte. 

Det etiske reglementet har som formål å definere en felles etisk standard for ansatte og 
folkevalgte, og skal sikre god etisk praksis i kommunen.

Tiltak for å gjøre etisk reglement kjent både blant politikere og ansatte

I forbindelse med folkevalgtopplæringen som ble gjennomført 28. og 30. oktober 2019 var 
etikk ett av fokusområdene i opplæringen. 

Informasjon om nytt etisk reglement ble gitt på HR forum 10.06.20 for ledere, hvor også 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud hadde anledning til å delta. Da etisk reglementet var
vedtatt ble det publisert i Compilo, som er kommunens internkontrollsystem. Alle ansatte skal 
ha tilgang til Compilo. På HR-forum onsdag 23.09.2020 ble det etiske reglementet på nytt 
tematisert, denne gang knyttet til etisk bevissthet og dilemmatrening. Etisk reglement og 
dilemmatrening var også tema på ledersamling (utvidet ledergruppe ledernivå 1-3) 22.10.2020.
På denne ledersamlingen var hovedtillitsvalgte og hovedverneombud invitert med som 
observatører. Etisk reglement var på nytt tema på HR-forum 20.01.2021 ifm. gjennomgang av 
arbeidsrettssak om seksuell trakassering. I tillegg ble det gitt påminnelse om etiske reglementet 
på HR-forum 21.04.2021 og 20.10.2021. Kommunedirektørens ledergruppe behandlet 
04.10.2021 oppfølging av etisk reglement, og det ble oppsummert med at etisk reglement bør 
inn i årshjul i kommunalområdene, seksjoner og enheter. 

I tillegg til saken om etisk reglement som var til politisk behandling, ble 
administrasjonsutvalget orientert om det etiske reglementet av organisasjon og HR sjef 
12.10.2020.

Benyttelse av sanksjoner ved brudd på etisk reglement etter 2020

Disiplinære reaksjoner har vært gitt på bakgrunn av brudd på etiske reglementet. Det er blant
annet gitt tilrettevisning til en ansatt pga. for nær relasjon til bruker, og hvor det er henvist til 
etisk reglement. Punkt i etisk reglementet om nære relasjoner har vært benyttet flere ganger der 
ansatte har hatt nære relasjoner på samme tjenestested. Ikke som sanksjon, men ved at 
arbeidsgiver i dialog med den ansatte har funnet nytt tjenestested for en av partene, for å unngå 
eventuelle fremtidige problemstillinger og dilemmaer om habilitet.

Tiltak som sikrer at nyansatte får kjennskap til etisk reglement

Ifølge kommunens rutine for rekruttering skal etisk reglement legges ved arbeidsavtalen ved 
nyansettelser (rutinens pkt. 6.7.4). I tillegg ligger etisk reglement i kommunens digitale 
velkommenhefte som skal sendes til nyansatte (pre-onboarding). Opplæringen sendes ut som
nanolæring og den nyansatte må i den bekrefte at etisk reglement er lest. Etisk reglement er 
videre tatt inn i lederens sjekkliste for oppfølging av nyansatte i de to første ukene (rutinens 
skjema nr. 7 s. 91). Høsten 2021 er en elektronisk sjekkliste som genereres når det legges inn 
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en nyansatt i lønns- og personalsystemet, tatt i bruk. Sjekklisten sendes på epost til aktuell 
leder. I denne sjekklisten fremkommer også et punkt om etisk reglement.  

Kontroll på om alle ansatte har kunnskap om etisk reglement

Det er planlagt å legge etisk reglement på leseliste til alle ansatte i Compilo, men det er behov 
for først å forbedre leselistefunksjonen i systemet. Behovet er meldt inn til Compilo, som er 
leverandøren av kvalitetssystemet. Ansvaret for å sikre innføring i vedtatte rutiner og 
reglementer, ligger til den enkelte leder jf. kommunens prinsipper om enhetlig ledelse. Etisk 
reglement er nevnt i «Prinsipper for ledelse» under overskriften enhetlig ledelse.  

Informasjonssikkerhet Sandefjord kommune 2021

Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern har hatt økt oppmerksomhet i 2021.  
Arbeidet har vært rettet mot bl.a.  rutiner, utarbeidelse av konseptet «På den sikre siden»,
simulerte phishing angrep, gjennomføring av sikkerhetskampanjer i form av nanolæring, 
vurdering av ikt-systemer, utarbeidelse av protokoll i et eget IKT-verktøy i tråd med 
personopplysningsloven og opplæring i utfylling av protokoll for systemansvarlige.

Arbeidet har vært ledet av den interne Sikkerhetsgruppen og av Sikkerhetskulturgruppen som
er en arbeidsgruppe under Sikkerhetsgruppen. Sikkerhetskulturgruppen har laget en 
handlingsplan med ulike tiltak.

Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet og personvern ble foretatt i desember 2021. 
I gjennomgangen var forvaltningsrevisjonsrapporten «Er innbyggernes opplysninger sikre? 
Informasjonssikkerhet i Sandefjord kommune» fra Vestfold og Telemark revisjon IKS 2021 et 
sentralt tema.
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Klima og Miljø 2021
For første gang er det i 2021 utarbeidet et klimabudsjett for Sandefjord kommune, som er innarbeidet i 
handlings- og økonomiplanen for 2022 – 2025. 

Det er utarbeidet en klimatilpasningsstrategi for Sandefjord kommune. Strategien beskriver hvordan 
Sandefjord-samfunnet skal tilpasse seg eksisterende og kommende klimaendringer. Som del av dette er 
det laget en stormflo-utredning, som beskriver utfordringer stormflo kan gi for Sandefjord fremover, og 
aktuelle tiltak. 

Det er gjennomført ENØK-tiltak ved 21 kommunale bygg og sanert oljekjeler som varmekilde ved 3 
bygg. ENØK-tiltakene omfatter 34 ulike tiltak. Tiltakene omfatter i hovedsak bytting av vinduer, 
isolering av tak, utskifting til LED-belysning, installasjon av varmepumper og oppgradering av 
styringssystemer. Det er også gjennomført sanering av oljekjeler som er erstattet med annen mer 
miljøriktig oppvarming av bygg. 

Det er gjennomført energiøkonomiserende tiltak ved nybyggprosjektene Aagaardstunet og Føykås. På 
Aagaardstunet er det også anlagt blått tak som sikrer fordrøying. 

Utbygging av biologisk rensetrinn på Enga renseanlegg pågår.

Det er utarbeidet en rapport som grunnlag for vurdering av miljøkrav ved neste tildeling ved videre 
ferjedrift. 

Det er vedtatt at 80% av kommunens personbilpark skal være utslippsfri innen 2025 og 100% innen 
2030. Sandefjord kommune har i dag ca. 280 tjenestebiler, hvorav 45 er elektriske. Utskifting til 
utslippsfrie kjøretøy tar tid blant annet på grunn av leveringstid på kjøretøy. Ca. 200 tjenestebiler skal nå 
byttes ut før 2025. I 2021 følges ladepunktsplanen opp med installasjon av ladepunkter ved kommunale 
virksomheter. 

Sandefjord kommune abonnerer på Energiportalen, som er en web-løsning der bygningseiere i 
Sandefjord gratis kan få råd for energisparetiltak spesifikt for egen bolig. 

Det er satt ut fem luftkvalitetsmålere i Sandefjord i 2021 som skal måle luftkvaliteten gjennom to 
vintersesonger i områdene med størst potensiale for dårlig luftkvalitet. 

Årlig overvåkes effektene av oppryddingsprosjektet for forurenset sjøbunn, Renere Sandefjordsfjord. 
Målingene viser at tiltakene har fungert i tråd med hensikten. 

Arbeidet med å fjerne villfyllinger og ulovlig avfall, er fulgt opp i 2021, og det har vært rapportert og 
avdekket en del ulovlig forsøpling.
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Internkontroll 2021 i Sandefjord kommune  
 
Internkontroll er en sentral del av kommunens administrative egenkontroll. Krav om internkontroll, å 
ha orden i eget hus, er godt forankret i lovverket. Hensikten med å ha internkontroll er å sørge for (1) 
kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, (2) helhetlig styring og riktig utvikling, (3) godt 
omdømme og legitimitet, og (4) etterlevelse av lover og regler. For å ha betryggende internkontroll 
er det tre vilkår som bør være til stede: (1) risikovurdering, (2) formalisering og (3) kontrollaktiviteter.  
 
I Kapittel 25 i Lov om kommuner og fylkeskommuner er kravene til internkontroll i kommunene 
tydelig definert.  
 
Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen i administrasjonens virksomhet. Ansvar for 
internkontroll og risikostyring ligger i linjen.  
 
Risikostyring og god internkontroll er også viktig for oppnåelse av vedtatte målsettinger. 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold. Selv om internkontroll er en administrativ egenkontroll, skal kommunedirektøren 
rapportere til kommunestyret om internkontroll minst én gang i året. 
 
Ved å utarbeide rutiner og prosedyrer, etablere systemer som forebygger brudd på regelverk, og ved 
å gjennomføre kontroll og avviksrapportering får man innsikt i det kommunen faktisk gjør, og 
dermed også få et godt fundament for å gjøre korrigeringer og forbedringer. 
 
Sandefjord kommune oppgraderte internkontrollsystemet (Compilo) med modulene avvik, 
forbedringsforslag, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) og rapportering 01.01.2021.  
Løsningen er prosessbasert med fordeling på Styrings-, Hoved- og Støtteprosesser. Videre arbeid 
med innhold i prosessinndelingen og dokumenter har pågått i 2021, men er ikke ferdigstilt. Det er 
forutsatt at dette arbeidet er sluttført 01.07.2022 og deretter vil videre arbeid være løpende 
ajourhold og forbedringsarbeid. 
 
Utvikling avvik 2019 -2021: 
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Hovedkategorien Personvern/Informasjonssikkerhet er ny fra 2021. Tidligere inngikk 
informasjonssikkerhet som underkategori i de øvrige hovedkategoriene. Tallet for 2021 er videre noe 
høyt med bakgrunn i feil bruk av kategorien. 

Avvik er meldt på flere avvikskategorier som medfører at samlet sum for antall fordelt vil være 
høyere enn totalt antall meldte avvik. 

 

 

Kategorier som kun vises for 2021 er nye ift. tidligere år. Kategorier hvor 2021 ikke fremgår er 
kategorier som ikke benyttes i 2021.  
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Redegjørelse for likestilling

Del 1 - Tilstand for kjønnslikestilling pr. 31.12.2021

Sandefjord kommune ble etablert som ny kommune fra 01.01.2017 (tidligere kommunene Stokke, Andebu og 
Sandefjord). Den 01.01.2020 gjennomførte Sandefjord kommune en ny omorganisering. Med i tallmaterialet er fast 
ansatte, vikar på fastlønn, midlertidige ansatte på fastlønn (fra 2021 har vi tatt ut lærlinger og ansatte i permisjon)

1. Kjønnsfordeling 

Kjønnsfordeling for kommunen som helhet, på ledernivå og kommunalområdenivå:
(Antall ansatte og tall i prosent)

Tekst K
2018

M
2018

K
2019

M
2019

K
2020*

M
2020*

K
2021

M
2021

Antall ansatte 80 20 79 21 79 21 79 21
Antall ansatte i høyere stilling ¹ 46 54 49 51 53 47 51 49
Kunnskap, barn og unge (KBU) 82 18 81 19 82 18 83 17
Helse, sosial og omsorg (HSO) 86 14 85 15 84 16 83 17
Kultur, idrett og fritid (KIF) 65 35 67 33 75 35 71 29
Miljø og plansaker (MP) 26 74 27 73 40 60 44 56
HR og utvikling (HRU) – Økonomi og analyse (ØA) 60 40 60 40 58 42 59 41

¹ Med høyere stilling menes rådmann, etatssjef, stabsstilling med rådmannen som nærmeste overordnede, seksjonsleder med etatssjef som 
nærmeste overordnede (utvidet ledergruppe).
*Kommunen gjennomførte en stor omorganisering pr. 01.01.2020.

Kjønnsfordeling blant ansatte på ulike stillingskategorier: (tall i prosent)

Stillings-
kode

Stillingsbenevnelse 2018 
Kvinner

2018 
Menn

2019
Kvinner

2019
Menn

2020
Kvinner

2020
Menn

2021
Kvinner

2021
Menn

6517 Ergoterapeut 100 % 0 % 90 % 10 % 80 % 20 % 76 % 24 %
6541 Vaktmester 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 %
6559 Konsulent 82 % 18 % 88 % 13 % 84 % 16 % 85 % 15 %
6572 Assistent 87 % 13 % 82 % 18 % 82 % 18 % 83 % 17 %
7517 Fagarbeider (inkl. oms.arb.) 84 % 16 % 76 % 24 % 75 % 25 % 68 % 32 %
7237 Brannkonstabel 0 % 100 % 2 % 98 % 3 % 97 % 5 % 95 %
6709 Barnehagelærer 95 % 5 % 98 % 2 % 91 % 9 % 88 % 12 %
7076 Hjelpepleier/helsefagarbeider 97 % 3 % 97 % 3 % 98 % 2 % 98 % 2 %
8084 Ingeniør 24 % 76 % 30 % 70 % 27 % 73 % 29 % 71 %
6675 Miljøterapeut 70 % 30 % 75 % 25 % 78 % 22 % 81 % 19 %
7174 Sykepleier 95 % 5 % 96 % 4 %
6455 Vernepleier 86 % 14 % 86 % 14 %
9440 Ass. rådmann/kommunalsjefer 78 % 22 % 39 % 61 % 42 % 58 % 33 % 67 %
9451 Seksjonsleder 65 % 35 % 47 % 53 % 56 % 44 % 53 % 47 %

9452 * Enhetsleder (inkl rektor) 82 % 18 % 72 % 28 % 71 % 29 % 76 % 24 %
9453* Avdelingsleder/avd.leder skole 80 % 20 % 72 % 28 % 70 % 30 % 71 % 29 %

*lokal kode som har 9451 som opprinnelig rapporteringsbenevnelse
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2. Kjønnsfordelt lønnsstatistikk

Gjennomsnittlig fast årslønn for medarbeidere på utvalgte stillingsgrupper.
Kun fra år 2020 pga. endring i rapportering. (Tall i kr)

Stillings-
benevnelse

Årslønn
K

2020

Årslønn
M

2020

Årslønn
K

2021

Årslønn
M

2021
Renholder 379 235 335 728 394 543 351 525
Assistent 388 117 355 006 406 464 362 915
Pleiemedarbeider 357 213 353 391 364 997 366 686
Hjelpepleier/helsefagarbeider 430 599 422 112 435 030 417 241
Fagarbeider (st.kode 7517) 420 020 433 892 440 036 448 095
Spes. hjelpepleier 457 228 457 600 472 195 472 200
Konsulent 489 473 501 735 499 836 518 230
Rådgiver 600 792 660 210 633 314 672 255
Ingeniør 584 691 604 007 602 212 627 158
Barnehagelærer 474 908 465 150 505 424 524 100
Sykepleier 493 712 476 346 526 348 508 962
Adjunkt 515 428 515 809 536 678 533 624
Adjunkt m/till.utd 560 658 564 805 586 394 588 187
Spesialsykepleier 537 804 536 805 561 042 563 058
Tverrfaglig spes.utd. 533 529 531 983 551 051 548 988
Koordinator/arbeidsleder (st. kode 7003) 520 114 502 409 536 811 527 119
Seksjonsleder 815 835 883 152 857 365 923 378
Enhetsleder (inkl. rektorer) 658 835 677 361 704 599 746 462
Avdelingsleder (st.kode 9453) 647 860 651 766 677 799 675 454

3. Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte

Oversikt omfang heltids- og deltidsansatte. (Tall i antall personer og prosent)

2018 2019 2020

Beskjeftigelse K M
Totalt 
2018 K M

Totalt
2019 K M

Totalt 
2020

Deltid Prosent deltid 58,4 % 34,3 % 53,3 % 58,8 % 37,8 % 54,4 % 57,2 % 39,3 % 53,4 %
Antall medarb. 2035 321 2356 2445 413 2858 2273 420 2693
Prosent kjønn 86,4 % 13,6 % 100 % 81,8 % 18,2 % 100 % 84,4 % 15,6 % 100 %

Fulltid Prosent fulltid 41,6 % 65,7 % 46,7 % 41,2 % 62,3 % 45,6 % 42,8 % 60,7 % 46,6 %
Antall medarb. 1452 614 2066 1712 681 2393 1703 650 2353
Prosent kjønn 70,3 % 29,7 % 100 % 71,5 % 28,5 % 100 % 72,4 % 27,6 % 100 %

Totalt Prosent full/deltid 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Totalt Antall medarb. 3487 935 4422 4157 1094 5251 3976 1070 5046
Totalt Prosent kjønn 78,9 % 21,1 % 100 % 79,2 % 20,9 % 100 % 78,8 % 21,2 % 100 %

2021

Beskjeftigelse K M
Totalt 
2021

Deltid Prosent deltid 53,6 % 35,3 % 49,7 %
Antall medarb. 2049 366 2415
Prosent kjønn 84,8 % 15,2 % 100,0 %

Fulltid Prosent fulltid 46,4 % 64,7 % 50,3 %
Antall medarb. 1772 671 2443
Prosent kjønn 72,5 % 27,5 % 100 %

Totalt Prosent full/deltid 100,00 100,00 100,00
Totalt Antall medarb. 3821 1037 4858
Totalt Prosent kjønn 78,7 % 21,3 % 100 %
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Medarbeidere fordeler seg på følgende måte i de ulike kommunalområdene,
fordelt på heltid og deltid. (Tall i antall ansatte)

2019 2020*
K M Heltid

K/M
Deltid
K/M

SUM K M Heltid 
K/M

Deltid 
K/M

SUM

HRU pg 
ØKA

92 62 131
73/58

23
19/4

154 64 46 98
56/42

12
8/4

110

KBU 1317 307 976
755/221

648
562/86

1624 1577 344 1122
895/227

799
682/117

1921

HSO 2484 442 945
776/169

1981
1708/273

2926 2038 389 778
631/147

1649
1407/242

2427

KIF 80 41 72
45/27

49
35/14

121 105 40 65
47/18

80
58/22

145

MP 49 165 177
30/147

37
19/18

214 192 251 290
74/216

153
118/35

443

NE 135 77 92
33/59

120
102/18

212

SUM 4157 109
4

2393
1712/681

2858
2445/413

5251 3976 1070 2353
1703/650

2693
2273/420

5046

*Kommunen foretok en større omorganisering pr. 01.01.2020 (kommunalområdet NE finnes ikke lenger).

2021
K M Heltid 

K/M
Deltid 
K/M

SUM

HRU pg 
ØKA

62 43 101
60/41

4
2/2

105

KBU 149
2

300 1134
917/217

658
575/83

1792

HSO 197
1

403 815
650/165

1559
1321/238

2374

KIF 97 40 63
43/20

74
54/20

137

MP 119
9

251 330
102/228

120
97/23

450

NE
SUM 382

1
1037 2443

1772/671
2415

2049/366
4858

4. Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak

Spesifikasjon av hvor stor andel menn og kvinner som har hatt uttak av foreldrepermisjon/ adopsjon.
(Antall og gj.sn. stillingsstørrelse)

2017 2018 2019 2020
K M Totalt K M Totalt K M Totalt K M Totalt

Foreldrepermisjon/
adopsjon – antall 
ansatte

70 15 85 91 7 98 70 18 88 89 11 100

Gj.sn. 
stillingsstørrelse pr. 
ansatt

71,78 87,69 79,74 64,76 34,98 66,12 54,84 78,35 70,49 65,17 7,73 72,79
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2021
K M Totalt

Foreldrepermisjon/
adopsjon – antall ansatte

81 13 94

Gj.sn. stillingsstørrelse pr. 
ansatt

76,44 74,90 76,23

5. Omfang midlertidige ansatte

Oversikt over omfang midlertidige stillinger i kommunen. 
(Midlertidige stillinger, vikar på fastlønn, prosjektansatte - stillingstypene: EN, VF, PA)

Midlertidige stillinger 2020* 2021
K M Totalt K M Totalt

366 141 507 386 131 517
*Første gang dette blir rapportert.

6. Personalpolitiske satsninger

Administrasjonsutvalget har vedtatt Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 2019 – 2021.
Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med ansattes representanter.

Hovedmål for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold i kommunen er:
• Alle medarbeidere i Sandefjord kommune skal ha samme betingelser og like muligheter
• Det skal være nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering
• Ledere skal ha oppmerksomhet på likestilling, inkludering og mangfold

Handlingsplanen beskriver tilstand, mål og konkrete tiltak som skal fremme likestilling, inkludering og mangfold. 
Kommunen ønsker å legge forholdene til rette slik at ansatte blir respektert som enkeltmennesker, at ansatte får
likeverdig behandling og at alle får anledning til å bruke og utvikle sin kompetanse og evner. Dette uavhengig av
kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, religion og livssyn og seksuell legning. 

10-FAKTOR er kommunens medarbeiderundersøkelse og utviklingsverktøy. 10-FAKTOR gir en indikasjon på
mestring av arbeidsoppgaver og er til hjelp for ledere i utviklingsarbeidet i hele livsløpet. -FAKTOR et 
utgangspunkt for medarbeidersamtalen, og både kompetanse og livsfaseperspektivet skal være en del av denne 
samtalen som gjennomføres årlig.

Sandefjord kommune arrangerer årlige seniorkurs fra fylte 60 år. Disse kursene gir nødvendig informasjon om 
rettigheter og muligheter knyttet til å gå av med pensjon, eller stå lenger i arbeidslivet. 

Omfang av ansatte som går av med hel eller delvis pensjon i Sandefjord kommunale Pensjonskasse.
(Inkluderer ikke tall fra KLP (sykepleiere) og Statens Pensjonskasse (lærere))

2017 2018 2019 2020 2021

Pensjonsgrad Pensjonsgrad Pensjonsgrad Pensjonsgrad Pensjonsgrad

100 % 
under 
100 % 100 %

under 
100 % 100 %

under 
100 % 100 %

under 
100 % 100 %

under
100 %

AFP 37 9 31 12 30 26 34 11 45 12

Alderspensjon 56 7 68 8 35 13 49 6 31 1
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Del 2 - Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering pr. 31.12.2021

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere kan beskrives som virksomhetens HMS-arbeid når det gjelder
å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Redegjørelsesplikten
Kommunen har en redegjørelsesplikt som offentlig arbeidsgiver. Dette følger av likestillings- og
diskrimineringsloven § 26a og kommuneloven § 48 nr. 5. 

Kommunen skal redegjøre for:
a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten
b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling 
uavhengig av kjønn. 

Kommunen skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens 
formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Når det gjelder redegjørelsesplikten i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne, plikter virksomhetene å 
rapportere på tiltak i forhold til likestilling, ikke tilstand. Denne begrensningen er begrunnet med 
personvernhensyn.

Følgende elementer skal, som et minimum, være med i likestillingsredegjørelsen:

• Kjønnsbalanse i virksomheten
• Resultatene av lønnskartleggingen (iht. aktivitetsplikten) fordelt på kjønn
• Resultatene av kartlegging av ufrivillig deltid (annethvert år)
• Kartlegging av deltid
• Andel midlertidig ansatte
• Andelen i foreldrepermisjon

Lønnskartlegging

Lønnskartlegging skal foregå hvert annet år. Det betyr at lønnskartleggingen må gjøres første gang for 
regnskapsåret 2021. 

Her elementene som må være med i kartleggingen:

• Kartleggingen skal være basert på kvantitative data og alle ansatte skal med (månedslønn eller årslønn i 
heltidsekvivalenter).

• Arbeidsgiver skal dele inn lønnkartleggingen i stillingsgrupper eller annen hensiktsmessig inndeling
• Lønnskartleggingen skal være basert på sammenligning mellom lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom 

kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene
• Det skal oppgis andel menn og kvinner i hver kategori
• Det skal gjøres kartlegging av likt arbeid og arbeid av lik verdi
• Alt arbeidsvederlag skal med (fastlønn, bonus, goder etc.). Dette kan oppgis sammen, eller hver for seg.
• Resultatene av kartleggingen skal offentliggjøres i anonymisert form.

De ansatte skal sikres mulighet til å delta i vurderingen av hvilke grupper som skal i hvilken stillingskategori.
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Aktivitetsplikten

I tillegg til redegjørelsesplikten har kommunen også en aktivitetsplikt, jf. likestillings- og diskrimineringslovens §
26, hvor det fremkommer at kommunen som arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 
likestilling og hindre diskriminering på grunn av:

• Kjønn
• Nedsatt funksjonsevne
• Seksuell orientering
• Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
• Religion og livssyn
• Etnisitet
• Omsorgsoppgaver
• Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Arbeidsgiver skal også arbeide for å forhindre kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering og
sammensatt diskriminering.

Aktivitetsplikten er både en lov og en metodisk tilnærming i fire steg. Virksomhetene som er omfattet av 
aktivitetsplikten skal:

a) Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling
b) Analysere årsaker til identifiserte risikoer
c) Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i 

virksomheten
d) Vurdere resultatet av arbeidet etter bokstav a –c

Områder arbeidsgiver skal jobbe med

Vurderingen av risiko og hindre skal gjøres på følgende områder:

• Rekruttering
• Lønns- og arbeidsvilkår
• Forfremmelse
• Utvikling/opplæring
• Tilrettelegging
• Kombinasjon av arbeid og familieliv

Arbeidet som nevnt i andre ledd skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter.

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

• Vårt likestillingsarbeid er forankret i kommunens arbeidsgiverpolitikk, strategi for HMS internkontroll og
rutine for rekruttering.

• I 2019 utarbeidet vi en egen handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold. Den ble sist oppdatert 
februar 2022.

• Kommunen har et varslingssystem og avvikssystem.
• Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken.
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Slik arbeider kommunen for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

Slik arbeider kommunen for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling

Strukturen for likestillingsarbeidet
• Administrasjonsutvalget, ledelsen, tillitsvalgte og Organisasjon og HR er involvert i arbeidet.
• Det er årlige statusmøter i administrasjonsutvalget, i tillegg til årlige møter med hovedtillitsvalgte.

Arbeidet med å undersøke og identifisere diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre
• HR og tillitsvalgte gjennomgikk status på likestillingsarbeidet og likelønn i februar 2021.
• HR og tillitsvalgte gjennomgikk status på bruk av deltid i februar 2021.
• Informasjon til ledere og HTV i HR-forum om den første #Metoo-saken i Høyesterett i januar 2021.
• Informasjon til ledere og HTV i HR-forum om Likestillings- og diskrimineringsloven i mars 2021.
• Likestilling og ikke-diskriminering ble tatt opp på flere avdelingsmøter gjennom året (oppfordring til ledere i

handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold og på HR-forum).
• IA-handlingsplan med tiltak for å bl.a. hindre utstøtning og frafall i arbeidslivet (tiltak som omhandler personer 

med nedsatt funksjonsevne og livsfasepolitikk). Status gjennomgås i IA-utvalg og årsrapport gjennomgås i 
sentralt AMU.

• Det foretas undersøkelser hvert år i forbindelse med vernerunder;
1. om det har forekommet vold og trusler på arbeidsplassen
2. kartlegging hos aktuelle medarbeidere som arbeider i felt om det er forhold som er utfordrende:
Ergonomiske forhold, støy, vibrasjoner i arbeidet som bør kartlegges/vurderes (maskiner, utstyr, oppgaver etc.)
Nødvendige vernetiltak/verneutstyr for evt. arbeid i kummer, biologiske faktorer, arbeid i høyden m.m. 
Vurdere om det andre forhold ved feltarbeidet som en bør kartlegge/vurdere nærmere i samarbeid med BHT.
3. problemer og farer i det psykososiale arbeidsforholdet. Følgende informasjon formidles av leder til ansatte 
enten ved utdeling av skjema i forbindelse med vernerunde, på personalmøte eller annen egnet måte slik at 
informasjonen når alle ansatte leder har personalansvar for:

Arbeidsgiver har et ansvar for forebygging, håndtering og gjenoppretting av et forsvarlig arbeidsmiljø, jf. aml. 
§ 2-1. Arbeidstakere skal ikke utsettes for:
o Uheldige psykiske belastning, jf. aml. § 4-1 (2) pkt. 2
o Krenking av integritet og verdighet, jf. aml. §4-3 (1)
o Utilbørlig opptreden, jf. aml. §4-3 (3)
o Trakassering, jf. aml. §4-3 (3)
o Diskriminering, jf. diskrimineringsloven og aml. kap. 13

I forbindelse med vernerunden ønsker arbeidsgiver at ansatte tar opp eventuelle farer og problemer ved det 
psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver har en undersøkelses- og aktivitetsplikt for forhold som rapporteres, 
og vil håndtere dem i tråd med Sandefjord kommunes rutine for oppfølging og håndtering konflikter. 

Ansatte skal ta kontakt med leder hvis man på arbeidsplassen:
o Opplever psykiske belastninger, for eksempel som følge av konflikt.
o Opplever krenking av integritet og verdighet.
o Er utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

Følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling ble funnet 
Gjennomgangen av status for bruk av deltid, viser at kommunen fortsatt lyser ut små deltidsstillinger, og det kan
være til hinder for likestilling mellom kvinner og menn. Vi fant noen forskjeller mellom kvinner og menns lønn.
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Følgende mulige årsaker til risikoer og hindre ble funnet, og satte i gang følgende tiltak

Årsaker til risikoer og hindre 
Tillitsvalgte og Organisasjon og HR har funnet følgende mulige årsaker til risikoer og hindre:

• Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes i stor grad at i mannsdominerte yrker er det markedskrefter 
som medfører at arbeidsgiver må strekke seg lenger for å få tak i kvalifiserte ansatte, samt store
kvinneyrkesgrupper hvor kvinner har lang ansiennitet, medfører at menn gjennomsnittlig kommer noe dårligere 
ut enn kvinner.

• Turnuser innen kommunalområdet helse, sosial og omsorg legger opp til arbeid hver 3. helg og sjeldnere, som 
gjør at kommunen må ha mange små deltidsstillinger for å få turnuser til å gå opp.

Beskrivelse av tiltak 

• Innhold i stillingsannonser er endret for hele kommunen jf. rutine for rekruttering. Vi har blitt mer bevisste på 
at bildebruk og ordvalg har konsekvenser for hvem som søker jobb hos oss. Vi er også tydelig på kommunen 
holdninger til ikke-diskriminering på kommunens nettsider.

• Det er startet et kompetansehevingsopplegg for ledelsen på områdene likestilling, inkludering og mangfold
(HR-forum, samt tema-foredrag – har ikke blitt gjennomført pga korona).

• Heltidsprosjektet jobber for å redusere deltid innenfor de store kvinneyrkesgruppene.

Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold –mål og tiltak

I handlingsplanen er det nedfelt mål og konkrete tiltak for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold. Det 
er satt mål og konkrete tiltak for både likestilling og kjønnsbalanse og livsfaser, og ved å ha en handlingsplan som 
kun spenner over tre år, kan arbeidsgiver endre fokusområder etter behov.

Oversikt over mål og tiltak for perioden 2019-2021

Kjønnsbalanse - mål innen 2021: Sandefjord kommune skal være en arbeidsgiver som jobber for å bedre 
kjønnsbalansen blant ansatte. Innen 2021 skal alle kommunalområdene ha økt kjønnsbalanse sammenliknet med 
nivået i 2018.

Tiltak er holdningsskapende arbeid blant ledere, tilstrebe kjønnsbalanse i søkermasse ved tilsetting, positiv 
særbehandling ved underrepresentasjon av kjønn ved tilsetting og tilsetting av underrepresentert kjønn ved 
rekruttering der kandidater av samme kjønn er likt kvalifisert.

Lønn - mål innen 2021: Sandefjord kommune skal praktisere lik lønn for arbeid av lik verdi.

Tiltak er vektlegging av lik lønn ved lønnsvurderinger og ansettelser, lønnsvurderinger av ansatte i 
foreldrepermisjon, lik vektlegging for kjønn ved vurdering av utdanning og praksis ved lønnsforhandlinger og 
ellers like lønnsmessige vurderinger for kvinner og menn.

Ledelse –mål innen 2021: Sandefjord kommune skal innen 2021 ha en økt kjønnsbalanse i alle ledergruppene i 
kommune sammenliknet med nivået i 2018.

Tiltak er å tilstrebe kjønnsbalanse i søkermasse ved tilsetting og vektlegging av å oppnå høyere kjønnsbalanse ved 
endring av ledergrupper.

Lærlinger –mål innen 2021: Sandefjord kommune skal drive påvirkningsarbeid inn mot utdanningsinstitusjoner 
for å bidra til å snu trenden med at ungdom søker tradisjonelle fagbrev.

Tiltak er å tilstrebe kjønnsbalanse ved rekruttering av lærlinger i alle faggrupper, ledere for lærlinger med 
underrepresentert kjønn skal jobbe for videreføring i yrket og løfte utfordring med tradisjonelle kjønnsvalg for 
lærlinger på aktuelle arenaer.
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Livsfase –mål innen 2021: Sandefjord kommunes livsfasepolitikk skal legge opp til tett dialog mellom ledere og 
medarbeidere. Det skal tas utgangspunkt i den enkelte arbeidstakers særskilte behov. Det skal legges til rette for 
ivaretakelse av kompetent arbeidskraft hos ansatte i seniorfasen og underbygge et godt og inkluderende 
arbeidsmiljø.

Tiltak er informasjonshefte om livsfasepolitikk til ansatte, tydeliggjøring av livsfaseperspektiv i 
medarbeidersamtaler, mulighet for tidsbegrenset livsfaseavtale, oppfordring i permisjonsreglementet om deling av 
foreldrepermisjon og kurs og kollegaveiledning til seniorer mht til teknologi/nye systemer.
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§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift
Regnskap
Tall i 1000 kroner Regnskap 2021

Regulert budsjett 
2021

Opprinnelig 
budsjett 2021 Regnskap 2020

Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd -1 868 775 -1 875 600 -1 838 300 -1 833 143
Inntekts- og formuesskatt -2 082 817 -1 979 000 -1 872 000 -1 781 340
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre generelle driftsinntekter -9 111 -9 624 -8 412 -11 251
Sum generelle driftsinntekter -3 960 702 -3 864 224 -3 718 712 -3 625 734

Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto 3 606 914 3 681 788 3 602 890 3 439 991
Avskrivninger 187 060 0 0 175 526
Sum netto driftsutgifter 3 793 974 3 681 788 3 602 890 3 615 516

Brutto driftsresultat -166 728 -182 436 -115 822 -10 218

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter -14 245 -30 422 -30 422 -20 483
Utbytter -38 007 -20 300 -20 300 -43 731
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -52 576 0 0 -47 057
Renteutgifter 12 418 11 987 13 145 20 671
Avdrag på lån 59 949 59 949 59 962 53 204
Netto finansutgifter -32 459 21 214 22 385 -37 397
Motpost avskrivninger -187 060 0 0 -175 526

Netto driftsresultat -386 247 -161 222 -93 437 -223 140

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering 244 198 412 620 216 839 153 027
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -29 610 -25 275 -11 619 14
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 171 659 -226 123 -111 783 146 007
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 -75 908
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 386 247 161 222 93 437 223 140

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 0 0 0 0

#Sensitivity: Internal
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§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift,
Regnskap fordelt pr. kommunalområde
Tall i 1000 kroner Regnskap 2021 Reg.budsj 2021 Oppr. budsj 2021 Regnskap 2020

Fra bevigningsoversikt:
Til fordeling drift 3 606 914 3 681 788 3 602 890 3 439 991

Sentraladministrasjonen 182 397 197 658 208 759 145 139
Kunnskap, barn og unge 1 481 137 1 500 832 1 440 438 1 480 830
Helse, sosial og omsorg 1 493 565 1 531 982 1 434 278 1 461 239
Kultur, idrett og fritid 116 149 123 449 116 867 124 054
Miljø- og plansaker 333 667 312 992 268 290 228 729
Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 0 0 0 0
Tilleggsbevilgninger 0 14 875 134 258 0
Avskrivninger 0 0 0 0
Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer 0 0 0 0
Netto for alle kommunalområder 3 606 914 3 681 788 3 602 890 3 439 991

Sentraladministrasjonen 11 587 11 486 4 589 20 088
Kultur, idrett og fritid 18 0 0 51
Miljø- og plansaker 1 719 1 276 8 900 18 572
Sum overføring til investering 13 324 12 762 12 035 38 711

Sentraladministrasjonen 6 266 0 0 8 948
Kunnskap, barn og unge -863 0 0 4 603
Helse, sosial og omsorg 1 827 0 0 -8 187
Kultur, idrett og fritid -106 0 0 747
Miljø- og plansaker -37 027 -25 458 -11 802 -6 641
Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 0 0 0 0
Sum netto avsetn. til eller bruk av bundne driftsfond -29 902 -25 458 -39 114 -530

Sentraladministrasjonen -6 598 -1 476 -1 476 8 787
Kunnskap, barn og unge 19 389 0 0 9 895
Helse, sosial og omsorg 20 569 -10 350 -5 947 -3 987
Kultur, idrett og fritid 6 098 0 0 1 867
Miljø- og plansaker -224 835 835 3 453
Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 0 0 0 0
Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0
Sum netto avsetn. til eller bruk av disposisjonsfond 39 234 -10 991 -15 394 20 015

Sentraladministrasjonen 193 652 207 668 211 872 182 963
Kunnskap, barn og unge 1 499 662 1 500 832 1 440 438 1 495 328
Helse, sosial og omsorg 1 515 961 1 521 632 1 428 331 1 449 065
Kultur, idrett og fritid 122 160 123 449 116 867 126 719
Miljø- og plansaker 298 134 289 645 266 223 244 112
Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 0 0 0 0
Tilleggsbevilgninger 0 14 875 134 258 0
Avskrivninger 0 0 0 0
Netto ramme for kommunalområdene 3 629 570 3 658 101 3 718 213 3 498 186

#Sensitivity: Internal
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§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift
Regnskap
Tall i 1000 kroner Regnskap 2021

Regulert budsjett 
2021

Opprinnelig 
budsjett 2021 Regnskap 2020

Driftsinntekter
Rammetilskudd -1 868 775 -1 875 600 -1 838 300 -1 833 143
Inntekts- og formuesskatt -2 082 817 -1 979 000 -1 872 000 -1 781 340
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre skatteinntekter 0 0 0 0
Andre overføringer og tilskudd fra staten -296 053 -237 328 -198 891 -257 015
Overføringer og tilskudd fra andre -765 460 -295 744 -254 667 -451 914
Brukerbetalinger -141 928 -139 010 -142 308 -130 015
Salgs- og leieinntekter -511 255 -684 067 -499 080 -489 036
Sum driftsinntekter -5 666 286 -5 210 749 -4 805 246 -4 942 462

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 2 613 905 2 514 068 2 404 100 2 495 183
Sosiale utgifter 616 852 629 302 619 626 603 587
Kjøp av varer og tjenester 1 674 421 1 414 241 1 203 513 1 333 356
Overføringer og tilskudd til andre 407 320 470 702 462 185 324 592
Avskrivninger 187 060 0 0 175 526
Sum driftsutgifter 5 499 558 5 028 313 4 689 424 4 932 244

Brutto driftsresultat -166 728 -182 436 -115 822 -10 218

Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter -14 245 -30 422 -30 422 -20 483
Utbytter -38 007 -20 300 -20 300 -43 731
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -52 576 0 0 -47 057
Renteutgifter 12 418 11 987 13 145 20 671
Avdrag på lån 59 949 59 949 59 962 53 204
Netto finansutgifter -32 459 21 214 22 385 -37 397

Motpost avskrivninger -187 060 0 0 -175 526
Netto driftsresultat -386 247 -161 222 -93 437 -223 140

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 244 198 412 620 216 839 153 027
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -29 610 -25 275 -11 619 14
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 171 659 -226 123 -111 783 146 007
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 -75 908
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 386 247 161 222 93 437 223 140

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
0 0 0 0

#Sensitivity: Internal
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§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering
Regnskap
Tall i 1000 kroner Regnskap 2021

Regulert budsjett 
2021

Opprinnelig 
Budsjett 2021 Regnskap 2020

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler 824 108 990 300 849 737 539 313
Tilskudd til andres investeringer 2 046 0 0 57
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 12 023 11 486 4 589 32 270
Utlån av egne midler 101 0 0 537
Avdrag på lån 0 0 0 0
Sum investeringsutgifter 838 278 1 001 786 854 326 572 177

Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -99 181 -119 064 -117 837 -73 924
Tilskudd fra andre -156 190 -117 009 -128 200 -119 269
Salg av varige driftsmidler -30 143 -36 905 -24 000 -24 334
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -537 -800 -800 -7 743
Bruk av lån -311 000 -311 000 -355 000 -156 000
Sum investeringsinntekter -597 052 -584 778 -625 837 -381 270

Videreutlån
Videreutlån 131 665 150 000 150 000 99 327
Bruk av lån til videreutlån -131 665 -150 000 -150 000 -99 327
Avdrag på lån til videreutlån 48 548 45 383 45 383 59 742
Mottatte avdrag på videreutlån -62 073 -45 383 -45 383 -55 465
Netto utgifter videreutlån -13 525 0 0 4 277

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift -244 198 -412 620 -216 839 -153 027
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 15 872 -200 0 -4 275
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 624 -4 188 -11 650 -37 882
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -227 702 -417 008 -228 489 -195 184

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)
0 0 0 0

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0

Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)
Inntekter til fordeling 0 0 0 0
Utgifter til fordeling 838278,2853 1001786 854326 572 177
Sum til fordeling (netto) 838 278 1 001 786 854 326 572 177

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering
Regnskap til fordeling
Tall i 1000 kroner Regnskap 2021

Regulert budsjett 
2021

Opprinnelig 
budsjett 2021 Regnskap 2020

Fra bevilgningsoversikt:
Investeringer til fordeling (netto) 838 278 147 460 854 326 572 177

Fordeling på rammeområde

Investeringsprosjekter 810 567 146 187 836 187 521 965
Investeringer tomtefelt 6 497 2 000 4 650 1 863
Investeringer Sandefjord havnevesen 0 -7 624 8 900 15 493
Diverse kapitalformål 21 215 6 897 4 589 32 856

Sum alle rammeområder 838 278 147 460 854 326 572 177

#Sensitivity: Internal
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§5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik 
og årsavslutningsdisposisjoner
Tall i 1000 kroner Regnskap 

2021
Disposisjoner for driftsregnskapet:

1 Netto driftsresultat -386 247
2 Avsetning til bundne driftsfond 73 980
3 Bruk av bundne driftsfond -103 589
4 Overføring fra investering i henhold til avlagt årsbudsjett og fullmakter 414 459
5 Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til avlagt årsbrudsjett og fullmakter 152 767
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter -301 606
7 Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk 0
8 Årets budsjettavvik før strykninger -150 235
9 Strykning av overføring fra drift til investering -170 261

10 Strykning av avsetninger til disposisjonsfond -15
11 Strykning av dekning av tidligere års merforbruk 0
12 Strykning av bruk av disposisjonsfond 171 232
13 Mer eller mindreforbruk etter strykninger -149 280
14 Bruk av disp.fond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger 0
15 Bruk av disp.fond for inndekning av tidligere års merforbruk 0
16 Bruk av mindreforbruk etter strykning for dekning av tidligere års merforbruk 0
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger 149 280
18 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0

Disposisjoner for investeringsregnskapet:
1 Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån 670 367
2 Avsetning til bundne investeringersfond 64 421
3 Bruk av bundne investeringsfond -48 548
4 Budsjettert bruk av lån -461 000
5 Overføring fra drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter -414 459
6 Avsetning til ubundne investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter 35 217
7 Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter -31 017
8 Dekning av tidligere års udekket beløp 0

9 Årets budsjettavvik før strykninger -185 020
10 Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond -3 576
11 Strykning av bruk av lån 18 335
12 Strykning av overføring fra drift 170 261
13 Strykning av bruk av ubundet investeringsfond 0
14 Udekket eller udisponert beløp etter strykninger 0
15 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond
16 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0
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§ 5-8. Balanseregnskapet
Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2021 Regnskap 2020
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Faste eiendommer og anlegg 3 4 951 172 4 384 544
Utstyr, maskiner og transportmidler 3 170 819 163 601
Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler (eiendeler) 4 568 100 556 077
Obligasjoner (eiendeler) 0 0
Utlån 5 490 056 419 719
Immaterielle eiendeler 0 0
Pensjonsmidler 9 5 276 125 5 207 095
Sum anleggsmidler 11 456 272 10 731 037

Omløpsmidler 1

Bankinnskudd og kontanter 651 325 1 075 461
Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler (omløpsmidler) 6 1 730 672 1 369 410
Obligasjoner (omløpsmidler) 0 0
Sertifikater 0 0
Derivater (omløpsmidler) 0 0
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer 1 072 1 022
Andre kortsiktige fordringer 526 898 386 718
Premieavvik (kortsiktige fordringer) 9 339 256 168 847
Sum omløpsmidler 3 249 223 3 001 458

Sum eiendeler 14 705 496 13 732 495

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital drift
Disposisjonsfond 16 -1 176 166 -1 004 507
Bundne driftsfond 11,12,16 -179 369 -208 978
Merforbruk i driftsregnskapet 0 0
Egenkapital investering
Ubundet investeringsfond 16 -1 005 615 -1 004 991
Bundne investeringsfond 11,16 -31 253 -15 381
Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0
Annen egenkapital
Kapitalkonto 2 -4 248 112 -3 446 801
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -8 439 -8 439
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering -425 -425
Sum egenkapital -6 649 378 -5 689 522

Langsiktig gjeld
Lån
Gjeld til kredittinstitusjoner 7,8 -846 099 -804 504
Obligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 7,8 -1 151 000 -840 000
Pensjonsforpliktelse 9 -5 286 239 -5 696 482
Sum langsiktig gjeld -7 283 339 -7 340 987

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 -188 112 -166 756
Likviditetslån 0 0
Derivater (kortsiktig gjeld) 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 -584 666 -535 231
Premieavvik (kortsiktige gjeld) 0 0
Sum kortsiktig gjeld -772 779 -701 987

Sum egenkapital og gjeld -14 705 496 -13 732 495

MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler 71 633 53 205
Andre memoriakonti 28 455 31 209
Motkonto for memoriakontiene -100 087 -84 414
Sum memoriakonti 0 0

#Sensitivity: Internal
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Konsolidert regnskap, regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Konsolidert regnskap
Etter kommunelovens §14-6 skal det utarbeides et konsolidert regnskap som innebærer et samlet 
regnskap for kommunen som juridisk enhet. Kravet om konsolidert regnskap bygger fortrinnsvis på at 
kommunen har deler av sin virksomhet i kommunale foretak. Sandefjord kommune har ikke delt inn 
virksomheten slik og kommunens eneste regnskapsenhet er kommunekassen, og vi oppfyller 
regnskapsplikten ved å utarbeide kun ett årsregnskap og dette årsregnskapet tjener også som 
konsolidert regnskap.

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Det kommunale regnskapet er finansielt orientert og bevilgningsorientert. Kommuneregnskapet 
avlegges i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, regnskapsregler og god kommunal 
regnskapsskikk.

Grunnleggende regnskapsprinsipper (regulert i kommunelovens 14-6 tredje ledd):
• Arbeidskapitalprinsippet som innebærer at alle endringer i arbeidskapitalen må føres i drifts-

eller investeringsregnskapet. Det vil si at tilgang eller bruk av midler ikke skal føres kun i
balanseregnskapet.

• Bruttoprinsippet som innebærer at utgifter og inntekter skal føres hver for seg og at utgifter
skal føres uten fradrag for inntekter.

• Anordningsprinsippet regulerer hvilket regnskapsår inntekter og utgifter skal føres på.
• Beste estimat slår fast at der regnskapsposter hvor beløpet er usikkert ved

regnskapsavslutningen benyttes anslag.

Verdivurdering/måling av balanseposter blir regulert i budsjett- og regnskapsforskriften, men anses 
ikke å være en del av de grunnleggende regnskapsprinsippene. De fire lovregulerte 
regnskapsprinsippene gjelder transaksjoner som enten er utgifter eller inntekter. Posteringer som 
gjelder verdivurderinger omfattes ikke av begrepene, men er likevel nødvendige for å skape reelle 
poster i balansen.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre 
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre 
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt 
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene 
klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling 
innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (kommunal regnskapsstandard) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet 
og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres 
på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.
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Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje, er derimot vurdert til virkelig verdi. 
Utestående fordringer er vurdert til pålydende. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Ved lånefinansiering av investeringene er ikke 
renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med KRS nr.2. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 
Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet. Avskrivningsperiodene er i tråd med 
budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-4.  

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 
(gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. 

Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter selvkostforskriften fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som 
er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon.  et.  

Organisering av kommunens virksomhet
Kommunen er organisert som det framgår av organisasjonskartet og kommunens og internkontoplan 
er innrettet etter dette. Sandefjord havnevesens regnskap inngår i kommunens regnskap som vist i
kartet og er organisert som egen seksjon under miljø- og plansaker. Havnelovens hovedregel om at 
avgifter som kreves inn etter havneloven skal benyttes til havneformål er ivaretatt.

Enkelte kommunale oppgaver løses via interkommunale selskaper (IKS) som det føres separate 
regnskaper for, og som vedtas av de enkelte representantskap/styrer. Sandefjord kommune er 
deltagende i følgende IKS: Vestfold Vann IKS, Vestfoldmuseene IKS, Vestviken 110 IKS, Vestfold 
krematorium IKS, IKA Kongsberg IKS og Vestfold og Telemark revisjon IKS.   

Organisasjonskart 
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§ 5-10. Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen

Endring av arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet
Tall i 1000 kroner Regnskap 2021 Regnskap 2020
Driftsregnskapet:
Inntekter driftsdel -5 664 722 -4 940 858
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel -133 884 -133 329
Utgifter driftsdel 5 309 412 4 752 447
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel 102 946 98 600
Netto driftsresultat -386 247 -223 140

Investeringsrenskapet:
Inntekter investeringsdel -285 515 -217 527
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner investerings -505 275 -318 535
Utgifter investeringsdel 826 154 539 370
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner investeringsde 192 338 191 876
Netto utgifter i investeringsregnskapet 227 702 195 184

Sum anskaffelse/anvendelse av midler -158 546 -27 956

Endring i ubrukte lånemidler 18 428 50 766
Endring regnskapsprinsipp drift 0 0
Endring regnskapsprinsipp investering 0 0
Endring i arbeidskapital (bevilgningsregnskapet) -176 973 -78 722

Tall i 1000 kroner Regnskap 2021 Endring 2021 Regnskap 2020 Endring 2020
Endring av arbeidskapital basert på balanseregnskapet

OMLØPSMIDLER
Endring premieavvik 339 256 170 409 168 847 37 578
Endring kortsiktige fordringer 527 971 140 230 387 740 71 946
Endring aksjer og andeler 1 730 672 361 262 1 369 410 18 364
Endring obligasjoner og sertifikater 0 0 0 0
Endring betalingsmidler 651 325 -424 136 1 075 461 -14 651
Sum endring omløpsmidler 3 249 223 247 765 3 001 458 113 238

KORTSIKTIG GJELD
Endring premieavvik 0 0 0 0
Endring kortsiktig gjeld -772 779 -70 792 -701 987 -34 517
Sum endring kortsiktig gjeld -772 779 -70 792 -701 987 -34 517

Endring i arbeidskapital (balanseregnskapet) 2 476 445 176 973 2 299 471 78 722

NOTE 1 Endring i arbeidskapital

#Sensitivity: Internal
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01.01.2021 Balanse 01.01.2021 Balanse
(underskudd i kapital) (kapital)

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Nedskrivninger fast 
eiendom 55 983

Oppskriving av fast 
eiendom 21 745

Avskriving av fast 
eiendom/anlegg/utstyr/m
askiner 187 060

Aktivering av utstyr, 
maskiner og transportmidler 36 013

Salg av utstyr, maskiner 
og transportmidler 2 572

Oppskriving av utstyr, 
maskiner og transportmidler 1 508

Nedskrivning av utstyr, 
maskiner og 
transportmidler 723 Kjøp av aksjer og andeler 537

Salg av aksjer og andeler 0 Oppskriving av aksjer v/salg 0
Nedskrivning av aksjer 
og andeler 0

Egenkapitalinnskudd Skp/ 
Klp 11 486

Avdrag på 
formidlings/startlån 62 073 Utlån formidlings/startlån 131 665

Avsk.lån form.lån 0 Bevilgningsøkning sos.utlån 0
Avdrag på sosial lån 1 564 Utlån sosiale lån 3 086
Avdrag på utlånte egne 
midler 537 Utlån egne midler 101

Avskrivning sosiale utlån 340 Nedskriving av langs.gj 0
Bruk av midler fra 
eksterne lån 442 665 Avdrag på eksterne lån 108 498
Pensjonsforpl. Pensj.midler 69 030

Pensj.forpl. 410 243
31.12.2021 Balanse 31.12.2021 Balanse
(Kapital) (underskudd i kapital)

NOTE 2 Kapitalkonto

4 248 112 0,00

3 446 801

Salg av fast eiendom og 
anlegg 27 239

Aktivering av fast eiendom 
og anlegg 788 157

Sandefjord kommune - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2021

136



Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til 
budsjett- og regnskapsforskriftens § 3-4. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med  
tilhørende avskrivingsplan.

Anleggsmiddel 
gruppe

Avskrivn. 
plan Eiendeler

Gruppe 0 Avskr. Ikke Tomtegrunn, innskudd i borettslag og brygger småbåthavner
Gruppe 1 5 år: IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy,
Gruppe 2 10 år: transportmidler og lignende.

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR),
Gruppe 3 20 år: renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og 
Gruppe 4 40 år: lignende.

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og
Gruppe 5 50 år: andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

(beløp i hele 1 000 kr)
Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5
IB 01.01.2021 255 915 7 497 139 093 579 305 2 609 199 957 135
Tilgang i 
regnskapsåret 39 960 5 145 30 862 115 649 230 255 401 068

1 632 5 537 1 606 20 560 41 994
Avskrivninger i 
regnskapsåret 0 2 504 19 622 47 461 85 365 22 813
Bokført verdi 294 243 10 138 144 796 645 887 2 733 529 1 293 396
Årets avskr. 0 2 504 23 692 48 745 86 357 25 761
Årets nedskr. 388 844 54 752
Tap ved salg 723
Gevinst ved salg 14 567 1 508 3 440 3 738
Avskr. plan Ingen avskr Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

*Netto tap på 33,5 mill. kr ved salg av anleggsmidler i regnskapsåret er bokført i balansen i tråd
med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en nedskrivning av anleggsmiddelet mot
kapitalkontoen. Investeringsregnskapet viser imidlertid hele salgsinntekten.

Regnskapsforskriften krever at avskrivninger skal vises både som verdireduksjon i balansen og som 
kostnad på de enkelte funksjonene i driftsregnskapet. Både aktiveringer og avskrivninger skal ta 
utgangspunkt i den faktiske anskaffelseskostnaden.

Avgang i 
regnskapsåret*

NOTE nr. 3 Varige driftsmidler
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Investert Endring i år Antall aksjer Eier-andel
beløp i %

Attføringssenteret på Rauland AS 3 0 5 0,24
Biblioteksentralen AL 12 0 39 1,40
Studentsamfunnets hus AL 5 0 50 0,00
Sandefjord boligbyggelag 25 0 1 000 10,00
Cruise Norway AS 5 0 5 1,62
Fønix Kompetansenett 1 010 0 915 100,00
Viken Skog AS (andelskapital) 58 0 5 743
Vesar, Vestf. avfall- og ressurs 68 0 271 26,81
Sandefjord lufthavn 20 113 0 17 520 43,26
Sandefjord Lufthavn AS (Emisjon) 34 608 0
Midtåsen AS 22 487 0 2 047 88,23
Skjellvika Miljø AS 396 0 20 7,35
Velle Gruppen AS 35 0 520 3,50
Gigafib Holding AS 11 263 537 17,91
Smiløkka Arena AS 100 0 100 50,00
Greve Biogass AS 14 752 0 73 367 14,50
Vestviken IKS 110 0 8,80
Studentbyen Sogn 8 0
Norske studenters hus, Oslo 1 0
D/S Kysten 13 0
Yrkesskolens hybelhus 25 0 1 1,27
Solnes båtforening 22 0
Grenland Vestfold Bestiller AS 4 0 1,44
Sandefjord Bredbånd AS 193 406 0 300 100,00
Vestfold og Telemark revisjon IKS 0 0 9,08

Egenkapitalinnskudd:
Sandefjord komm. Pensjonskasse 248 635 9 900
Kommunal Landspensjonskasse 20 523 1 506
Vestviken IKS 335 0
Egenkapitalinnskudd Vetaks Iks 80 80
Sum aksjer og andeler 568 100 12 023

Selskapets navn

Note nr. 4 Finansielle eiendeler
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(beløp i hele 1000)

Bokført verdi Finansiert Finansiert Vestentlig
utlån egen midler med lån tap

Samlet utlån 490 056 16 073 473 983

Låntaker:
Utlån til andre:
Sandar Sanitetsforening - Bergveien 500 500
Gigafib A/S 101 101

Utlån til privatpersoner:
Sosiallån (Acos sosial) 15 472 15 472
Utlån husbankmidler startlån 472 527 472 527
Utlån husbankmidler etableringslån 1 456 1 456

Note 5 Utlån - finansielle anleggsmidler
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NOTE nr. 6 Markedsbaserte finansielle 

Aktivaklasse
Totalt 

Aktivaklasse Verdsettelses-
metode

Anskaffelses-
kost Virkelig verdi Balanseført-

verdi
Resultatført 
verdiendring

Pengemarked Markedsverdi 397 501 397 559 397 559 1 271
Obligasjoner Markedsverdi 722 586 713 549 713 549 -14 468
Obligasjoner 
internasjonale Markedsverdi 221 180 214 016 214 016 -8 628
Norske Aksjer Markedsverdi 78 761 115 816 115 816 -3 860
Internasjonale 
aksjer Markedsverdi 218 441 289 732 289 732 31 870
Sum 1 638 469 1 730 672 1 730 672 6 185

Spes. Kraftfondet 

Aktiva klasse Verdsettelses-
metode

Anskaffelses-
kost Virkelig verdi Balanseført-

verdi
Resultatført 
verdiendring

Pengemarked Markedsverdi 191 650 191 278 191 278 841
Obligasjoner Markedsverdi 641 692 633 474 633 474 -13 649
Obligasjoner 
internasjonale Markedsverdi 48 061 44 012 44 012 -5 514
Norske Aksjer Markedsverdi 78 761 115 816 115 816 -3 860
Internasjonale 
aksjer Markedsverdi 218 441 289 732 289 732 31 870
Sum 1 178 605 1 274 312 1 274 312 9 688
I tillegg er kraftsfondsmidler pr 31.12. plassert i bankinnskudd 1 566
Totalt plasserte kraftfondsmidler 1 275 878

Spes. Overskuddslikviditet

Aktiva klasse Verdsettelses-
metode

Anskaffelses-
kost Virkelig verdi Balanseført-

verdi
Resultatført 
verdiendring

Pengemarked Markedsverdi 205 851 206 281 206 281 430
Obligasjoner Markedsverdi 80 894 80 075 80 075 - 819
Obligasjoner 
internasjonale Markedsverdi 173 119 170 004 170 004 - 3 114
Norske Aksjer Markedsverdi 0 0 0 0
Internasjonale 
aksjer  Markedsverdi 0 0 0 0
Sum 459 864 456 360 456 360 -3 503

Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at finansielle 
omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi.
Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.
Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi per 01.01 i 

omløpsmidler
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regnskapsåret og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er resutatført i driftsregnskapet 

Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt.  
Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen 
har oppnådd hittil på plasseringen. Realisert og urealisert avkastning blir beregnet ut i fra 
gjennomsnittsverdi på hvert enkelt verdipapir. 
Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor de 
vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement. 
Viser for øvrig til eget avsnitt i årsberetningen vedr. kraftfondet.
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(beløp i hele 1000)
Bokført verdi Løpe- Rente Re- Bokf. verdi

Eksterne lån 31.12.2021 tid fot finansiering 31.12.2020
Kommunens samlede lånegjeld 1 997 099 1 644 504
Herav formidlingslån til utlån 563 491 462 039
Komm. egne lån fordelt på nedenst. k 1 433 608 1 182 465

Lån til investeringer
DNB Bank ASA sertifikatlån 234 000
Skandinaviska Enskilda Banken sertifikatlån 290 000
Handelsbanken 316 000 6 mnd 0,573 % 15.03.2022 316 000
Sparebank 1 markets AS 290 000 6 mnd 0,649 % 22.03.2022
Handelsbanken 234 000 6 mnd 0,524 % 08.03.2022
DNB Bank ASA sertifikatlån 311 000 6 mnd 0,660 % 30.03.2022
Kommunalbanken (fra Andebu) 16 705 26 år 1,43 % 17 348
Kommunalbanken (fra Andebu) 16 468 29 år 3,80 % 17 036
Kommunalbanken (fra Andebu) 26 712 33 år 1,56 % 27 521
Kommunalbanken (fra Andebu) 48 005 35 år 1,43 % 49 376
KLP Kommunekreditt ( fra Stokke) 26 252 20 år 1,43 % 39 327
KLP Kommunekreditt ( fra Stokke) 0 37 255
Kommunalbanken (fra Stokke) 30 074 25 år 1,64 % 31 277
Kommunalbanken (fra Stokke) 45 537 25 år 1,41 % 47 358
Kommunalbanken (fra Stokke) 17 700 15 år 1,36 % 18 880
Kommunalbanken (fra Stokke) 51 589 25 år 1,36 % 53 612
Innskudd småbåthavner 3 566 3 474

Lån til videre utlån
Den norske stats husbank Etablerings 0 0% 3
Den norske stats husbank Etablerings 173 2 år 0% 250
Den norske stats husbank Startlån 193 1år 0,728% 347
Den norske stats husbank Startlån 240 2år 0,729% 360
Den norske stats husbank Startlån 1 716 10år 0,728% 1 900
Den norske stats husbank Startlån 3 531 10år 0,728% 3 869
Den norske stats husbank Startlån 6 037 12år 0,728 % 6 579
Den norske stats husbank Startlån 6 319 12år 0,729 % 6 822
Den norske stats husbank Startlån 5 454 12år 0,729 % 5 881
Den norske stats husbank Startlån 3 597 13 år 0,729 % 4 127
Den norske stats husbank Startlån 8 246 14 år 0,728 % 8 811
Den norske stats husbank Startlån 6 242 15 år 0,728 % 6 654
Den norske stats husbank Startlån 9 071 15 år 0,728 % 9 642
Den norske stats husbank Startlån 8 371 16 år 0,729 % 8 876
Den norske stats husbank Startlån 7 365 16 år 0,729 % 7 798
Den norske stats husbank Startlån 14 035 18 år 0,729 % 14 793
Den norske stats husbank Startlån 15 769 18 år 0,729 % 16 589
Den norske stats husbank Startlån 16 789 19 år 0,729 % 17 629
Den norske stats husbank Startlån 22 740 21 år 0,729 % 23 799

Note nr. 7 Lån 
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Den norske stats husbank Startlån (An 720 7 år 0,729 % 831
Den norske stats husbank Startlån (An 1 500 15 år 0,729 % 1 600
Den norske stats husbank Startlån (An 672 6 år 2,682% 794
Den norske stats husbank Startlån (An 1 624 14 år 0,729 % 1 741
Den norske stats husbank Startlån 35 174 21 år 0,729 % 44 926
Den norske stats husbank Startlån ( S 801 3 år 0,729 % 1 106
Den norske stats husbank Startlån ( S 2 586 7 år 0,729 % 2 943
Den norske stats husbank Startlån ( S 3 564 13 år 0,728 % 3 787
Den norske stats husbank Etabl.lån ( S 66 2 år 0% 99
Den norske stats husbank Startlån ( S 3 594 21 år 0,729% 3 750
Den norske stats husbank Startlån ( S 9 980 15 år 0,728 % 10 560
Den norske stats husbank Startlån 4 241 22 år 0,729% 4 262
Den norske stats husbank Startlån 6 068 18 år 0,729% 6 391
Den norske stats husbank Startlån 6 805 19 år 0,729% 7 136
Den norske stats husbank Startlån 22 527 22 år 0,729% 31 653
Den norske stats husbank Startlån 37 659 23 år 0,729% 47 510
Den norske stats husbank Startlån 94 566 24 år 0,729% 98 221
Den norske stats husbank Startlån 48 188 24 år 0,729% 50 000
Den norske stats husbank Startlån 147 268 25 år 0,729%

Langsiktig gjeld IKS
Kommunen er gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin andel av 
selskapets gjeld. Gjelden betjenes av selskapene.

Vestfold krematorium IKS - pr 31.12.21 lån i Kommunalbanken på 60,91 mill. kr.  Sandefjord 
kommunes eierandel er på 25% og utgjør 15,23 mill kr.

Vestfold Vann IKS - pr 31.12.21 lån i Kommunalbanken på 910,88 mill kr. 
Kommunens ansvar for gjeld er basert på andel av vannforbruk som i 2021 er  33,11 % 
og utgjør 301,59 mill kr.

IKA Kongsberg IKS -  pr 31.12.21 lån i Kommunalbanken på 123,68 mill kr. 
Sandefjord kommunes eierandel er 7,99 % og utgjør 9,88 mill kr.

Vestfoldmuseene IKS - per 31.12.21 har gjeld på 59,79 mill kr. 
Sandefjord kommunes eierandel er 16% og utgjør 9,6 mill kr.
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Minimunsavdrag Regnskap
Betalt avdrag i kommuneregnskapet inkl. formidlingslån 108 498
- herav avdrag på formidl.lån fra Husbanken til videre utlån 48 548

Betalt avdrag på kommunens egne lån 59 950
Sum betalt avdrag (eks formidl.lån) 59 950
Beregnet minste lovlige avdrag 51 383
Differanse 8 567

Avskrivninger Regnskap
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.2021 4 292 230
Bokført verdi lånegjeld 01.01.2021 1 178 992
Avskrivninger 187 066

Note nr 8 Avdrag på lån 
og minimumsavdrag
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Noter

Sandefjord Kommune har kollektive pensjonsordninger som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningene
omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt  AFP/tidligpensjon. Pensjonsordningene sikrer alders- og uførepensjon
med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden før levealderjustering. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden.
For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i  
kommunal sektor.

Premiefond
Premiefond er fond for tilbakeført premie og overskudd.  Midler på premiefond kan bare brukes til fremtidig premieinnbetaling. 
Premiefondet framgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjoner.
(i hele 1000 kr)
Premiefond Pensjonskasser

Sandefjord KLP
komm. P.kasse (sykepleiere)

2021 2021
Innestående på premiefond 01.01 (p.kassenes IB 2021) 268 132 27 842
Tilført premiefond i løpet av året 5 213 530
Bruk av premiefond i løpet av året -30 000 -3 002
Innestående på premiefond 31.12. 243 345 25 370
Sandefjord komm. P.kasse: beløp tilført premiefond er bokført størrelse ved kommunens regnskapsavleggelse 

Etter § 3-5 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige 
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som 
betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse. Forskjellen mellom betalt  pensjonspremie 
og beregnet pensjonkostnad utgjør premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.
Premieavviket tilbakeføres igjen seinere år med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller seinere, med 1/10 per år for premieavvik 
oppstatt fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser skal oppføres i balansen som henholdsvis  
anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Tabellene viser aktuarmessige beregninger for de forskjellige pensjonsordningene i hele 1000-kr.
Pensjonskostnader: Pensjonsordninger (selskap pensjonskasse)

Sandefjord komm. P. kasse KLP Statens P.kasse
(sykepleiere) (lærere)

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Årets pensjonsopptjening nåverdi 174 657 180 345 35 211 35 180 35 875 38 087 245 743 253 612
Rentekostnad av påløpt forpliktelse 123 969 151 300 18 096 20 086 11 950 20 496 154 015 191 882
Brutto pensjonskostnad 298 626 331 645 53 307 55 266 47 825 58 583 399 758 445 494
Forventet avkastning på pensjonsmidler -143 625 -152 954 -22 360 -23 811 -7 538 -18 110 -173 523 -194 875
Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostnader 155 001 178 691 30 947 31 455 40 287 40 473 226 235 250 619
Adm.kostn. (for SPK inkl. avregn. premieinnbet. tidl. år) 11 074 11 166 1 781 2 451 1 302 1 302 14 157 14 919
Netto pensjonskostnader inkl. adm.kostnader 166 075 189 857 32 728 33 906 41 589 41 775 240 392 265 538
Amortisert premieavvik 37 073 30 111 6 145 4 166 -2 173 -1 817 41 045 32 460
Samlet kostnad inkl. adm.kostnad 203 148 219 968 38 873 38 072 39 416 39 958 281 437 297 998
Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjons-
forpliktelser og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjons-
kostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. Hvert enkelt års premieavvik amortiseres med
motsatt fortegn.

Årets premieavvik: Sandefjord komm. P. kasse KLP Statens P.kasse
(sykepleiere) (lærere)

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Forfalt premie (eks.avregn. tidl.år - SPK). 323718 243118 61 928 47 831 45 141 39 984 430 787 330 933
Nto. pensj.kostn. inkl.adm.k. -166075 -189857 -32 728 -33 906 -41 589 -41 775 -240 392 -265 538
Årets premieavvik 157 643 53 261 29 200 13 925 3 552 -1 791 190 395 65 395

14,1% arbeidgiveravgift av premieavvik 22 228 7 510 4 117 1 963 501 -253 26 846 9 221
14,1% arbeidgiveravgift av innbetalt premie 45 644 34 280 8 732 6 744 6 365 5 638 60 741 46 662

Hvis pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig 
fordring. Det betyr at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske premien.
Hvis pensjonspremien er lavere enn netto pensjonskostnad skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld.
Det betyr at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske premien.

NOTE nr. 9 Pensjon

Sum

Sum
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Noter

Akkumulert og amortisert premieavvik KLP Statens P.kasse
(sykepleiere) (lærere)

2021 2021 2021 2021
Akkumulert premieavvik 01.01. 120 787 33 187 -5 992 147 982
Årets premieavvik 157 642 29 200 3 552 190 394
Amortisert premieavvik -37 073 -6 145 2 173 -41 045
Akkumulert premieavvik pr. 31.12. 241 356 56 242 -267 297 331
AGA av akkumulert premieavvik 31.12. 34 031 7 930 -38 41 924

Pensjonsmidler, pensjonforpliktelser Sandefjord komm. P. kasse KLP Statens P.kasse
og netto avvik (sykepleiere) (lærere)

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Pensjonsmidler 4 313 691 4 019 886 681 720 632 339 280 714 554 870 5 276 125 5 207 095
Brutto pensjonsforpliktelse 4 227 105 4 407 288 611 727 584 545 446 157 644 173 5 284 989 5 636 006
Netto pensjonsforpliktelse (-)
Netto pensjonsmidler (+) 86 586 -387 402 69 993 47 794 -165 443 -89 303 -8 864 -428 911
AGA av netto pensj.forpl.(- )/pensj.midl. (+) 12 209 -54 624 9 869 6 739 -23 327 -12 592 -1 250 -60 476
Balanseførte pensjonsmidler og og pensjonsfopliktelser er inklusiv arbeidsgiveravift av hhv.netto pensjonmidler og netto pensjons-
forpliktelse.

Tabellene nedenfor viser aktuarmessig oppstilling og beregning av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler.
Kommunen har ikke reguleringsansvar for pensjonister i premieberegningen i Statens Pensjonskasse. Pensjonistene inngår ikke i 
pensjonskostnaden. Ved overgang fra aktiv til pensjonist blir forpliktelsen overført til staten og inngår ikke i beregnet forpliktelse.
Spesifikasjon av brutto KLP Statens P.kasse
pensjonsforpliktelse (sykepleiere) (lærere)

2021 2021 2021 2021
Brutto pensjonsforpliktelser IB 01.01.20- estimat i fjor 4 407 288 584 545 644 173 5 636 006
Årets opptjening 174 657 35 211 35 874 245 742
Rentekostnad 123 969 18 096 11 950 154 015
Forpliktelse endring regler etc (effekt ny ofTP) 0
Utbetalte pensjoner -157 501 -19 142 -176 643
Amortisering estimatavvik-forpliktelse -321 308 -6 983 -245 840 -574 131
Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12.21 (bokf.) 4 227 105 611 727 446 157 5 284 989

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler KLP Statens P.kasse
(sykepleiere) (lærere)

2021 2021 2021 2021
Brutto pensjonsmidler IB 01.01.20 -estimat i fjor 4 019 886 632 339 554 870 5 207 095
Årets premieinnbetaling (inkl. adm.kostnader) 323 718 61 929 45 141 430 788
Administrasjonskostnad -11 074 -1 781 -1 302 -14 157
Utbetalte pensjoner -157 501 -19 142 -176 643
Forventet avkastning 143 625 22 360 7 538 173 523
Amortisering estimatavvik-midler -4 963 -13 985 -325 533 -344 481
Brutto pensjonsmidler UB 31.12.21 (bokf.) 4 313 691 681 720 280 714 5 276 125

Estimatavvik pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:
Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i forrige års regnskap. Ved ny beregning skal 
oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom mellom avlagte tall for forrige år og ny   
beregning (faktisk forpliktelse) kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. På samme måte kalles avviket mellom forrige 
års avlagte tall for pensjonsmidler og faktiske pensjonsmidler for estimatavvik pensjonsmidler. 
Tabellene nedenfor viser spesifikasjon av estimatavvik i de enkelte pensjonsordningene.
Estimatavvikene hensyntar flytting av Fellesordning fra KLP.
Spesifikasjon av estimatavvik KLP Statens P.kasse
pensjonsforpliktelser: (sykepleiere) (lærere)
Faktiske pensjonsforpliktelser 01.01.2021 4 372 288 577 562 398 333 5 348 183
Pensjonsforpliktelser estimat 31.12.2020 (IB 2021) 4 693 596 584 545 644 173 5 922 314
Estimatavvik -321 308 -6 983 -245 840 -574 131

Spesifikasjon av estimatavvik KLP Statens P.kasse
pensjonsmidler: (sykepleiere) (lærere)
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2021 4 014 923 618 354 229 337 4 862 614
Pensjonsmidler estimat 31.12.2020 (IB 2021) 4 019 886 632 339 554 870 5 207 095
Estimatavvik -4 963 -13 985 -325 533 -344 481

Sandefjord komm. P. kasse

Sandefjord komm. P. kasse

Sum

Sum

Sandefjord komm. P.kasse

Sandefjord komm. P.kasse

Sandefjord komm. P. kasse

Sum

Sum

Sum

Sum
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Noter

Det er lagt følgende økonomiske forusetninger til grunn for de aktuarmessige beregningene:

Beregningsforutseninger Sandefjord KLP Statens P.kasse
komm. P.kasse (sykepleiere) (lærere)

Forventet avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet pensjonsregulering
Forventet årlig G-regulering

Antall personer i ordningen Sandefjord KLP Statens P.kasse
komm. P.kasse (sykepleiere) (lærere)

2021 2020 2021 2020
Aktive 3 607 3 583 573 567 (IKKE OPPGITT)

Oppsatte 9 168 8 786 334 316
Pensjonister 2 642 2 407 262 229

3,50 %
3,00 %
1,98 %
1,22 %
1,98 %

3,00 %
1,98 %

(ikke oppgitt)
1,98 %

3,00 %3,50 %
3,00 %
1,98 %
1,22 %
1,98 %
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Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12,d)
(Beløp i hele 1000-kr)

Garanti gitt overfor Formål
Type 

garanti
Garanti-

låneramme

Tilegg for 
renter og 

omkostning
er o.l

Opprinnelig 
garantiansvar/l

ån
Utløpstids-

punkt
Rest-
gjeld

Stiftelser
Stift. Spesielle boligbehov Simpel 800 800 2028 800
Stift. Spesielle boligbehov Budalen Bolig psyk.utviklingshemmede Simpel 7 550 10% 7 550 2030 2 851
Stift. Sjømænds gamlehjem Omsorgsbolig Simpel 6 320 10% 6 090 2030 2 915
Stift. Sfj. Aldersboliger, Ranvik Demensbolig Simpel 21 000 10% 20 300 2028 7 660
Stift. Sfj. Aldersboliger, Nygårdsvollen Demensbolig Simpel 25 000 10% 16 751 2032 10 043
Stift. Sfj. Aldersboliger, Bokeveien Demensbolig Simpel 17 200 10% 17 200 2030 6 274
Sum
Borettslag
Parkensenteret Omsorgsbolig m/senterdel Simpel 83 000 10% 63 500 2032 13 718
Parkensenteret Omsorgsbolig m/senterdel 10% 31 200 2032 14 272
Ranviksenteret Omsorgsbolig m/senterdel Simpel 88 000 10% 66 500 2032 13 330
Ranviksenteret Omsorgsbolig m/senterdel 10% 33 600 2032 15 370
Storgata bosenter Omsorgsbolig Simpel 132 000 10% 120 000 2033 55 802
Stokke Trygdeboliger borettslag Eldrebolig 15 016 2042 6 841
Stokke Trygdeboliger borettslag Eldrebolig 12 141 2031 8 394
Sum
Private barnehager/andelsbarnehager/  idrettslag
Barnas Have Drift barnehage (Husbanklån) Simpel 4 000 3 749 2029 977
Hundsrød foreldrelagsbarnehage Etablering av barnehage Simpel 5 258 10% 5 565 2030 1 676
Hundsrød foreldrelagsbarnehage Etablering av barnehage 10% 2031 1 670
Sandefjord Ballklubb Kunstgressbane m/lysanlegg Simpel 1 335 10% 1 335 2026 421
Sandar Idrettslag Flerbrukshall Selvskyldner 15 500 12 800 2032 7 115

Sum garantier/lån ved kausjon 170 129 

Beløp
Godkjente garantier som ikke har begynt å løpe 0
Garantier som er innfridd per type 0
Garantier som sannsynligvis må innfris 0

Stiftelsen Spesielle boligbehov v/Sandefjord Boligbyggelag er gitt garanti for at husleie og strøm blir betalt vedr. tre leiligheter  
i Veløy borettslag.
Husleie pr. mnd utgjør kr 21.459,-.

Gjennom sine eierandeler i interkommunale selskaper og kommunale foretak har kommunen ansvar for sin forholdsmessige 
andel av selskapenes gjeld som betjenes av selskapene. Se note 5.

Innfrielser og tap
Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

NOTE nr 10:  Garantier gitt av kommunen
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Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning
Bundne fond - formål 01.01.21 31.12.21
Bundne driftsfond:
Spesifikasjon av selvkostfond: (nto.endr.)
 Vannfond 33 498 0 6 252 27 246
 Avløpsfond 43 854 0 16 168 27 686
 Renovasjonsfond 2 653 0 469 2 184
 Feiefond 2 463 0 365 2 098
 Septikfond 1 597 1 159 0 2 756
 Byggesaksbehandling 5 930 0 1 732 4 198
 Oppmåling 8 422 0 2 437 5 985
 Reguleringsplaner 3 566 0 1 432 2 134
 Eierseksjonering 0 0 0 0
Sum selvkostfond 101 983 1 159 28 855 74 287

Spesifikasjon andre bundne fond (nto.endr.)
Øremerkede statstilskudd 72 697 0 4 538 68 159
Gavefond 9 233 49 0 9 282
Havnevesenets fond 19 173 2 113 0 21 286
Fond vedr. formidlingslån 4 171 44 0 4 215
Andre bundne fond 1 721 419 0 2 140
Sum bundne driftsfond 208 978 3 784 33 393 179 369

Bundne Investeringsfond
Tilfluktsromsfondet 70 1 0 71
Fond til innfrielse av husbanklån 6 975 13 525 0 20 500
Andre øremerkede statstilskudd 8 336 2 346 0 10 682
Sum bundne investeringsfond 15 381 15 872 0 31 253

Beholdning 31.12.21 viser saldo på bundne fond. Bruk av fondene er bundet til bestemte formål og kan
ikke endres av kommunestyret.
Det er ikke brukt av andre øremerkede statstilskudd i 2021 til investeringer (bundne investeringsfond). 

Note nr. 11 Vesentlige bundne fond
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Selvkostområde VANN 31.12.2021 31.12.2020
Brukerbetalinger/salgsinntekt 82 107 79 842
Direkte kostnader 75 393 64 585
Indirekte kostnader 2 259 1 900
Netto kapitalkostnader 11 244 8 982
Overskudd/underskudd -6 789 4 375
Selvkostandel 92 % 106 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond -6 252 4 805
Balanse 31.12. 1) 27 246 33 498
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde AVLØP 31.12.2021 31.12.2020
Brukerbetalinger/salgsinntekt 94 820 98 015
Direkte kostnader 84 467 77 011
Indirekte kostnader 2 496 2 456
Netto kapitalkostnader 24 698 20 140
Overskudd/underskudd -16 841 -1 592
Selvkostandel 85 % 98 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond -16 169 23
Balanse 31.12.  1) 27 685 43 854
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde RENOVASJON 31.12.2021 31.12.2020
Brukerbetalinger/salgsinntekt 78 093 66 594
Direkte kostnader 76 045 65 777
Indirekte kostnader 1 230 898
Netto kapitalkostnader 1 334 1 252
Overskudd/underskudd -516 -1 333
Selvkostandel 99 % 98 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond -469 -1 287
Balanse 31.12.  1) 2 185 2 654
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde SEPTIK/SLAMTØMMING 31.12.2021 31.12.2020
Brukerbetalinger/salgsinntekt 5 493 6 213
Direkte kostnader 3 636 3 561
Indirekte kostnader 365 262
Netto kapitalkostnader 374 364
Overskudd/underskudd 1 118 2 026
Selvkostandel 126 % 148 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond 1 159 959
Balanse 31.12. 2 756 1 597
(alle beregninger eks mva)

NOTE nr.12 Selvkosttjenester (årets avregning)
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Selvkostområde FEIING 31.12.2021 31.12.2020
Brukerbetalinger/salgsinntekt 4 365 4 331
Direkte kostnader 4 281 3 983
Indirekte kostnader 361 223
Netto kapitalkostnader 132 128
Overskudd/underskudd -409 -3
Selvkostandel 91 % 100 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond -364 32
Balanse 31.12. 2 098 2 462
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde BYGGESAKSBEH. 31.12.2021 31.12.2020
Brukerbetalinger/salgsinntekt 18 161 18 355
Direkte kostnader 16 241 15 099
Indirekte kostnader 3 750 3 490
Netto kapitalkostnader 0 0
Overskudd/underskudd -1 830 -234
Selvkostandel 91 % 99 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond -1 732 -152
Balanse 31.12.  1) 4 198 5 930
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde OPPMÅLING 31.12.2021 31.12.2020
Brukerbetalinger/salgsinntekt 5 251 5 808
Direkte kostnader 7 173 6 190
Indirekte kostnader 438 502
Netto kapitalkostnader 216 107
Overskudd/underskudd -2 576 -991
Selvkostandel 67 % 85 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond -2 437 -869
Balanse 31.12.  1) 5 985 8 422
(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde REGULERINGSPLANER 31.12.2021 31.12.2020
Brukerbetalinger/salgsinntekt 3 832 3 893
Direkte kostnader 4 999 3 599
Indirekte kostnader 320 313
Netto kapitalkostnader 0 0
Overskudd/underskudd -1 487 -19
Selvkostandel 72 % 100 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond -1 433 29
Balanse pr. 31 12 2 133 3 566
(alle beregninger eks mva)
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Selvkostområde EIERSEKSJONERING 31.12.2021 31.12.2020
Brukerbetalinger/salgsinntekt 324 348
Direkte kostnader 261 235
Indirekte kostnader 97 43
Netto kapitalkostnader 0 0
Overskudd/underskudd -34 70
Selvkostandel 91 % 125 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond -33 -30
Balanse 31.12. 0 0
Fremført underskudd til 2022 -59 -26

1) For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, byggesak og oppmåling er det pr 31.12 2021 fond
som er eldre enn 5 år. Dette ble avdekket i forbindelse med etterlevelseskontrollen i regnskapet
for 2020 i brev fra Vestfold og Telemark revisjon IKS datert 28. juni 2021.
Kontrollutvalget behandlet sak om dette i møtet 26. august 2021 sak 25/21 og i kommunestyret
sak 105/21 i møtet den 30. september 2021.

Selvkostområde Saldo eldre enn 5 år
Vann 13,6 mill. kr
Avløp 2,6 mill. kr
Renovasjon 1,4 mill. kr
Byggesak 3,9 mill. kr
Oppmåling 1 mill. kr

I forbindelse med arbeidet med handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 og gebyrsatsene for den samme 
perioden, orienterte kommunedirektøren kontrollutvalget i brev til Vestfold Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS om håndteringen av fond på vann og avløpsområdene som var eldre enn 
5 år. Disponeringen innebar at fond eldre enn 5 år disponeres i løpet av 2023 og ikke 2022. 
Hensikten var å dempe det som ellers ville blitt en betydelig vekst i gebyrene fra 2022 til 2023. 
For de andre selvkostområdene er det i handlings- og økonomiplan 2022 - 2025,  på samme måte lagt  
opp til at fond eldre enn 5 år er disponert innen 2023. 
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(beløp i hele 1000)

Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Regnskapsåret Forrige 
regnskapsår

Lønn og annen godtgjørelse til kommunedirektør 1 624 1 560
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører 1 137 1 134

(beløp i hele 1000)

Revisjonshonorar Regnskapsåret Forrige
regnskapsår

Regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll og enhetskont 2 556 2 500
Sum 2 556 2 500

Note 15 Konsolidert regnskap 
Det stilles krav til konsolidert regnskap etter regnskapsforskriften gjeldene fra regnskapsåret 2020.
Det konsoliderte årsregnskapet skal inneholde regnskapsenheter som er en del av kommunen som 
juridisk enhet. Sandefjord kommune har ingen slike enheter og kommunens eget regnskap framstår 
også som konsolidert regnskap.

Note 13 Godtgjørelse til ledende personer

Note 14 Godtgjørelse til revisor 
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Alle fond fordelt på fondstype Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning
01.01.21 31.12.21

Disposisjonsfond 1 004 507 302 032 130 373 1 176 166
Bundne driftsfond 208 978 73 980 103 589 179 369
Ubundne investeringsfond 1 004 991 31 641 31 017 1 005 615
Bundne investeringsfond 15 380 64 421 48 548 31 253
Sum 2 233 856 472 074 313 527 2 392 403

Tabellen viser en oversikt på de 4 fondsgruppene kommunen opererer med, og som er i henhold til
budsjett- og regnskapsforskriften.

Disposisjonsfond avsettes fra frie inntekter og kan benyttes til driftsformål eller investeringsformål.
Ved finansiering av investeringer må bruk føres i driftsregnskapet og overføringsposten mellom driftsregnskapet 
og investeringsregnskapet benyttes.
Kommunestyret eller det underordnede organ som har fått fullmakt står fritt til å avsette til eller bruke av 
disse fondene så lenge forskriftens bestemmelser om strykninger ikke kommer til anvendelse.

Bundne driftsfond er øremerkede fond som ikke står til kommunestyrets frie disposisjon. Eksempelvis 
overskudd på selvkosttjenester i henhold til lov/forskrift, øremerkede tilskudd eller gaver.
Budne driftsfond er spesifisert i note nr. 11 (forskriftsmessig note)

Ubundne investeringsfond avsettes fra ubenyttede inntekter i investeringsregnskapet, som salg av fast
eiendom eller andre anleggsmidler. Kommunestyret eller det underordnede organ som har fått fullmakt står 
fritt til å avsette eller bruke disse fondene i investeringsregnskapet så lenge forskriftens bestemmelser om 
strykninger ikke kommer til anvendelse.

Bundne investeringsfond er øremerkede fond som ikke står til kommunens frie disposisjon, det vil si der 
andre enn kommunen selv har bestemt bruken. Kommunen kan kun benytte disse fondene til bestemte 
investeringsformål. Fondene avsettes fra ubenyttede øremerkede tilskudd bestemt til investeringer.
Bundne investeringsfond er spesifisert i note nr. 11, (forskriftsmessig note).

Spesifikasjon disposisjonsfond:

Bruk av avsetninger Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning
01.01.21 31.12.21

Avsetning og bruk i kommunalområdene:
Sentral økonomi/HRU 14 413 21 012
Kunnskap, barn og unge 30 506 11 117
Helse, sosial og omsorg 37 462 16 893
Kultur, idrett og fritid 11 064 4 966
Miljø og plan 25 289 25 513
Sum bruk og avsetning i kommunalområdene 118 734 79 501
Andre avsetninger - se spesifikasjon egne tabeller 183 298 50 873
Sum disposisjonsfond 1 004 507 302 032 130 374 1 176 165

Note 16 Avsetning og bruk av fond
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Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning
Disposisjonfondet 01.01.21 31.12.21
Resultat etter strykninger 149 280
Budsjettert bruk av dispfond til finans av inv 44 273
Generell finansiering av investeringsprosjekter
Sum Disposisjonsfondet 303 647 149 280 44 273 408 654

Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning
Kraftfondet/bufferfond tilknyttet kraftfond 01.01.21 31.12.21
Kraftfondets andel i disposisjonsfond 287 341 287 341
Kraftfondets bufferfond (disposisjonsfond)
Meravkastning (utover budsjett) 106 016 33 984 140 000
Kraftfondets andel i kapitalfond 919 452 919 452
Sum fond vedr. kraftfondets midler 1 312 809 33 984 0 1 346 793

Kraftfondets andel i disposisjonsfond kan benyttes til både drifts- og investeringsformål 
Bufferfondet er i utgangspunktet ment til å dekke lavere avkastning av kraftfondets midler enn 
forutsatt i budsjettet. 
Kraftfondets andel i kapitalfond kan kun benyttes til investeringsformål.

Spesifikasjon av ubundne investeringsfond:

Ubundne investeringsfond Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning
01.01.21 31.12.21

Kapitalfondet 24 874 0 7 497 17 377
Kraftfondets andel i inv.fond . 919 453 0 0 919 453
Tomtefondet 31 577 2 600 0 34 177
Boligfondet 28 512 5 521 0 34 033
Øvrige ubundne investeringsfond 575 0 0 575
Sum ubundne investeringsfond 1 004 991 8 121 7 497 1 005 615

Beholdning 31.12. viser saldo på ubundne investeringsfond. Fondene er til kommunestyrets frie disposisjon
til investeringsformål. Enkelte fond er avsatt til spesielle formål.

Beholdning Avsetn. Bruk Beholdning
Spesifikasjon av Kapitalfondet 01.01.21 31.12.21
Salg av Tassebekkvn 1 017
Salg av tomter 0 8 790
Netto vedr. justeringsavtaler 275
Sum Kapitalfondet 24 875 1 292 8 790 17 377
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Til kommunestyret i 
Sandefjord kommune 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 

Konklusjon 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Kommunedirektøren 

Vi har revidert Sandefjord kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 
386 247 382 og et merforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2021, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over 
samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til

kommunekassen per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing 
(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor 
under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Arsberetningen og annen øvrig informasjon 
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige 
informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den 
lovbestemte årsberetningen og annen informasjon i kommunens årsberetning. Vår 
konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller 
annen øvrig informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og 
annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens 
mellom årsberetningen annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har 
opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i 
årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. 
Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 

Org.nr.: 923 822 410 MVA 

Tlf.: 33 07 13 00 

www.vtrevisjon.no 

Postadresse 

Postboks 311 

3701 Skien 

post@vtrevisjon�JJQ 

Avdeling Skien 

Bruene 1 

3724 Skien 

Avdeling Horten 

Sollistrandsveien 12 

3187 Horten 

Avdeling Bø 

Bøgata 69 

3800 Bø 
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