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KOMMUNEDIREKTØREN HAR ORDET

2021 ble nok et år i pandemiens tegn. Forkortelsen 
TISK – testing, isolering, smittesporing og karantene 
– ble fjorårets mest benyttede forkortelse. Dette 
illustrerer i hvilken retning mange av kommunens 
ressurser ble trukket. Samlet sett mener jeg vi må si at 
kommunen har bestått oppgaven med god margin, og 
håndtert en krevende beredskapssituasjon og et utvidet 
tjenestespekter på en solid måte. Dette fortjener de 
ansatte og frivillige som har stått på, langt ut over det vi 
kan forvente, en stor takk for. 

Fjoråret ga et godt økonomisk resultat for kommunen. 
Høy skatteinngang på slutten av året, god avkastning på 
de midlene vi har investert i finansmarkedet og trygg 
økonomisk styring i organisasjonen – ikke minst sunn og 
god folkevalgt forvaltning av de økonomiske ressursene 
– bidro til det. Et netto driftsresultat på 386 millioner 
kroner, gjør at vi kan låne litt mindre penger enn vi ellers 
hadde trengt. Det kommer godt med i en periode der 
kommunen har ambisiøse investeringsplaner, ikke minst 
innenfor skole- og barnehageområdet.

Vi ble nesten 600 nye innbyggere i Sandefjord kommune 
i fjor – en vekst på i underkant av en prosent. Samtidig 
fikk vi 922 nye arbeidsplasser, noe som bidro til at vi 
nådde ambisjonen om en sterkere arbeidsplassvekst enn 
innbyggervekst. Nye innbyggere og jobber indikerer at 
det jobbes godt med å videreutvikle kommunen som en 
næringsvennlig kommune med høy bostedsattraktivitet. 
Kommunen har den siste tiden økt kapasiteten innenfor 
plan- og byggesaksområdet for at vi skal ha tilstrekkelig 
tilgjengelighet og oppfølging innenfor tidsfristene. Dette 
har bidratt til gode resultater.

Vår kanskje aller viktigste kapital er barna og 
ungdommene som bor i kommunen. Gode barnehager, 
skoler, helse- og velferdstjenester til denne målgruppa 
har høy prioritet. En viktig forutsetning for å lykkes, er at 
de ulike faggruppene i kommunen jobber godt sammen. 
Derfor er det utviklet en helhetlig modell som vi har kalt 
Tenk sammen. Dette er en modell som skal styrke tidlig 
innsats og oppfølging av gravide, familier, barn og unge 
som trenger det. Vi har stor tro på at modellen vil løfte 
arbeidet for mange av de som trenger det aller mest. 

Selv med lange perioder med nedstengt samfunn, 
ble det formidlet mye og rik kultur også i fjor. Noe på 
tradisjonelt vis, og noe på nye digitale plattformer. 
En stor satsing på bredbåndsutbygging har gjort 
kommunen langt mer digitalt tilgjengelig for mange. 
Framover gleder de fleste av oss seg til flere fysiske 
kulturopplevelser, ikke minst i vår nye fleksible 
kulturarena som vil være ferdig til bruk dette året. 

I denne årsrapporten finner du et lite utvalg av tall, tekst 
og illustrasjoner som viser hva vi holdt på med i 2021. 
Kommunen har et bredt mandat og oppgavespenn – fra 
vugge til grav. Det som først og fremst avgjør om vi 
lykkes eller ikke er om vi utgjør en positiv forskjell for 
innbyggerne i Sandefjord. Jeg håper og tror vi bidro til 
det også i 2021. 
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ØKONOMISK STATUS 2021

ØKONOMISK STATUS 2021
NETTO DRIFTSRESULTAT PÅ 6,8 %
Regnskapet for 2021 viser at kommunalområdene 
holdt seg innenfor sine økonomiske rammer for 
drift av tjenester til innbyggerne1. Kraftfondet ga en 
avkastning på 69,1 mill. kr, som er 51,0 mill. kr over det 
budsjetterte.

Inntektsforskjellene mellom kommunene i Norge er 
store. Sandefjord er vanligvis blant kommunene med de 
laveste frie inntektene per innbygger.

2021 har igjen vært preget av koronavirus og pandemi. 
Kommunen har i 2021 mottatt 423 mill. kr som er direkte 
knyttet til koronapandemien. Som følge av pandemien 
har kommunen fått 111 mill. kr via rammetilskuddet. 
Anslag over netto merutgifter i kommunal-områdene er 

om lag 104 mill. kr. I tillegg har mange ansatte blitt 
omdisponert til oppgaver knyttet til pandemien. 
Kommunen har disponert øremerkede tilskudd på 
15 mill. kr og administrert statlige oppgaver knyttet 
til teststasjon, smittesporing, karantenehotell, 
isolasjonsplasser og næringsstøtte. Utgiftene for dette 
utgjør om lag 296 mill. kr, som i sin helhet er dekket av 
staten.

LAVE FRIE INNTEKTER
Det statlige rammetilskuddet og kommunens 
skatteinntekter kalles frie inntekter. Sandefjords 
frie inntekter var i 2021 på 3.952 mill. kr. Felles 
demografiske, geografiske og sosiale kriterier for 
landets kommuner, tilsier at Sandefjord har et 
utgiftsbehov per innbygger som ligger 0,2 % under 

1)Kommunens regnskap for 2021 er tilgjengelig på www.sandefjord.kommune.no

mill. kr prosent

Skatt 2 083 37 %

Rammetilskudd 1 869 33 %

Vann-, avløps- og renovasjonsavgifter 265 5 %

Øvrige brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter 388 7 %

Refusjoner, tilskudd og andre overføringer 1 061 19 %

Sum 5 666 100 %

DRIFTSINNTEKTER 2021

37 %

33 %

5 %

7 %

19 %

Blånyanser: Inntekter som i hovedsak fastsettes via vedtak i Stortinget. 
Grønnyanser: Inntekter som i hovedsak fastsettes av kommunestyret.  
Som figuren viser, fastsettes det aller meste av kommunens inntekter av sentrale myndigheter. 

http://www.sandefjord.kommune.no
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ØKONOMISK STATUS 2021

landsgjennomsnittet. Dette er hensyntatt ved et 
trekk i rammetilskuddet. Per innbygger utgjorde 
de frie inntektene likevel bare 95 prosent av 
landsgjennomsnittet. En viktig forklaring bak de lave 
frie inntektene er lave skatteinntekter (89,1 % av 
landsgjennomsnittet per innbygger) som bare delvis er 
kompensert via rammetilskuddet. Lave inntekter setter 
begrensninger for kommunens evne til å gi innbyggerne 
velferdstjenester.

Sandefjord kommunes driftsinntekter utgjorde 5.666 
mill. kr i 2021. Skatteinntektene og det statlige 
rammetilskuddet utgjorde om lag 70 prosent av 
inntektene. 

Vann-, avløps-, renovasjons-, feie- og septikgebyrene 
(VARFS) beregnes etter selvkost. Det vil si at de kun 

skal dekke kommunens kostnader forbundet med 
produksjon av disse tjenestene. Brukerbetalingene og 
salgsinntektene var samlet på 265 mill. kr i 2021.

Øvrige brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter 
utgjorde 388 mill. kr. Dette inkluderer blant 
annet egenbetaling i kommunale barnehager og 
skolefritidsordning, leieinntekter fra kommunale boliger, 
egenbetaling på alders- og sykehjem, parkeringsavgifter 
og billettinntekter fra kino og svømmehall.

Refusjoner, tilskudd og andre overføringer i forbindelse 
med de ulike tjenestene utgjorde til sammen 1 061 
mill. kr i 2021. Disse inntektene består blant annet av 
momskompensasjon, sykepengerefusjoner, refusjoner 
fra utlegg knyttet til Covid-19-tiltak og statlig tilskudd. 

Brutto driftsutgifter 2021 mill. kr prosent

Helse, sosial og omsorg 2 027 37 %

Kunnskap, barn og unge 1 712 31 %

Kultur, idrett og fritid 182 3 %

Miljø- og plansaker 839 15 %

Sentraladministrasjonen 497 9 %

Felles pensjonsutgifter 7 0 %

Mva-utgifter, drift* 123 2 %

Avskrivninger 113 2 %

Sum 5 500 100 %

* Mva-utgifter kompenseres med mva-refusjon slik at nettoutgiftene er kr 0,-.

DRIFTSUTGIFTER
Kommunens brutto driftsutgifter utgjorde 5.500 mill. kr i 2021 inklusive 
avskrivninger. En stor del av utgiftene er knyttet til kommunens ansatte; 
lønn og sosiale utgifter utgjorde om lag 59 prosent av utgiftene.

37 %

31 %

3 %

15 %

9 %

2 % 2 %
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NETTO DRIFTSRESULTAT OG DISPONERINGER
Regnskapet viser ett brutto driftsresultat på 166,7 mill. kr. 
Finansresultatet er på 32,5 mill. kr, og etter at avskrivninger på 187,1 mill. 
kr er trukket ut, ble netto driftsresultat 386,2 mill. kr. 

Netto finansinntekter utgjør 32,5 mill. kr. Dette består av kraftfondets 
avkastning på 69,1 mill. kr, avkasting fra kommunens likviditet på 10,8 
mill. kr, utbytte på 20,3 mill. kr og netto andre renteinntekter på 0,1 mill. 
kr, samt renter og avdrag på lån med hhv. 7,7 mill. kr og 59,9 mill. kr.

Kommunens kraftfond (hovedstol) var ved utgangen av 2021 1.207 mill. kr. 
Netto avkastning i 2021 var på 69,1 mill. kr (5,7 %). 

Netto driftsresultat utgjør 6,8 % av driftsinntektene. Kommunens 
økonomiske mål er minst 1,75 %. 

Av netto driftsresultat sammen med mindreforbruket (budsjettavviket) fra 
2021, er 244,2 mill. kr overført til investeringer og netto 142 mill. kr er satt 
av til fond. Inkludert i det avsatte beløpet ligger årets mindreforbruk på 
149,3 mill. kr som er tilført disposisjonsfondet.

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

ØKONOMISK STATUS 2021

mill. kr

Sum driftsinntekter 5 666,3

Sum driftsutgifter (inkl. avskrivninger) 5 499,6

Brutto driftsresultat 166,7

Netto finansinntekter 32,5

Tilbakeføring av avskrivninger* 187,1

Netto driftsresultat 386,2

Overføringer til investeringer 244,2

Netto avsetninger til fond 142,0

Sum disponeringer av netto driftsresultat 386,2

*I kommuneregnskapet skal avskrivninger inngå som en kostnad ved 
beregning av brutto driftsresultat. I netto driftsresultat blir avskrivninger 
erstattet med avdrag, som inngår i finansutgiftene.
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KOMMUNENS GJELD OG GARANTIANSVAR
For å finansiere investeringer ble det tatt opp nye lån på 311,0 mill. kr i 
2021. Det ble betalt 60,0 mill. kr i avdrag i 2021.

Kommunens brutto lånegjeld består av lån til ordinære 
investeringsprosjekter, selvkostområder, Sandefjord havnevesen og 
husbanklån som lånes videre ut til kommunens innbyggere. I tillegg er 
kommunen som konsern gjennom sine eierandeler ansvarlig for gjeld 
på 335,2 mill. kr. Dette er fordelt på Vestfold Vann IKS med 301,6 mill. kr, 
Vestfold Krematorium IKS med 15,2 mill. kr, Vestfoldmuseene IKS med 9,6 
mill. kr og IKA Kongsberg med 8,8 mill. kr.

Utover ansvaret for egen gjeld, har kommunen stilt garantier for andres 
lån. Dette gjelder boligstiftelser, borettslag og private barnehager med til 
sammen 170,1 mill. kr.

ØKONOMISK STATUS 2021

Lånegjeld 31.12.2021 mill. kr

Lån til ordinære investeringer 723,6

Selvkostområder 706,5

Havnevesenet 3,6

Formidlingslån 563,5

Sum lån 1 997,1



FNS BÆREKRAFTSMÅL  
er verdens felles arbeidsplan for å 
utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030
Her er noen oppgaver og tiltak som er gjennomført i 
2021 trukket fram og koblet med aktuelt bærekraftsmål.  
Kommunalområdet som er ansvarlig for oppgaven er satt 
i parentes. 

BÆREKRAFTSMÅL 10
• Sommerskole (KBU)
• Tenk sammen (KBU)
• Utdeling av koronamidler til lokalt næringsliv (ØA)
• Publikumsmottak på rådhuset (HRU)
• Handlingsplan likestilling, inkludering og mangfold (HRU) 
• Heltidskultur TØRN (HSO)
• Fritidskort til kulturarrangementer (KIF)

BÆREKRAFTSMÅL 11
• Etablering av Sandefjord planforum (MP)
• Stedsanalyse for kommunens tettsteder og 
lokalsentre (ØA)

BÆREKRAFTSMÅL 13
• Stoppe gummigranulat (KIF)
• Klimabudsjett i Framsikt (MP)
• Stormfloutredning (MP)

BÆREKRAFTSMÅL 17
• Tenk sammen (KBU) 
• Plan for rekreasjon og  
tilgjengelighet i indre del av 
Sandefjordsfjorden (KIF)



BÆREKRAFTSMÅL 3 

• Tenk sammen (KBU) 

• FLEKS – Fysisk lek i Sandefjords barnehager (KBU) 

• Støtte til tiltak til barn og unge (KIF) 

• Lekeplasser i Flors gate og Ruklaparken (MP) 

• Fokus på villfylling og ulovlig avfall (MP) 

• Aldersvennlige Sandefjord (HSO) 

• Aagaards plass (HSO) 

BÆREKRAFTSMÅL 4 

• Lærlinger (HRU) 

BÆREKRAFTSMÅL 8 

• Innkjøpsstrategi (ØA) 

• Utbygging av bredbånd (HRU) 

BÆREKRAFTSMÅL 9 

• Kommunikasjonsstrategi (HRU) 

• Handlings og økonomiplanen i Framsikt (ØA) 

• IKT-sikkerhet (HRU) 
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INVESTERINGER 2021 
Investeringer i anleggsmidler er fordelt på 
ordinære investeringer, selvkostområder, kjøp 
og opparbeidelse av tomter og havnevesen. 
Sandefjord kommune gjennomførte ordinære 
investeringer for til sammen 441 mill. kr og 
selvkostinvesteringer på 121,9 mill. kr i 2021:

Enkelte av prosjektene går over flere 
regnskapsår, og tallene omfatter bare den 
delen av investeringene som er regnskapsført 
i 2021.

I tillegg til ordinære investeringsprosjekter 
er det kjøpt og opparbeidet tomtefelter for 
5,9 mill. kr, mens det er solgt tomter for 8,5 
mill. kr. Kjøp, opparbeidelse og salg av tomter 
balanseres med egne fondsmidler. 

Investeringsprosjekter innenfor havnevesenet 
håndteres også for seg, og dekkes av egne 
fondsmidler. Havnevesenet har i 2021 
ikke foretatt noen investeringer grunnet 
pandemien og usikre inntekter.

Ordinære investeringer mill. kr

Nytt sykehjem 130,6

Kjøp av kommunehuset i Stokke 117,9

Aagaardstunet omsorgsboliger 69,1

Fleksibel kulturarena 19,5

Nybygg dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne 18,5

Kjøp av Askjemfeltet 16,2

Oppgradering skolebygg 9,6

Diverse tiltak vei/veilys 9,4

Utskifting biler og maskiner 9,2

Hjertnes kulturhus - oppgradering 8,3

PU-bolig Føysåsveien 4,7

Oppgradering Kongensgate 4,0

Oppgradering barnehager 3,6

Disaster site Stokke/Andebu 2,9

Servicebygg Hjertnesstranda 2,6

Kjøp og salg av boliger 2,3

Trafikksikkerhetstiltak skoler 2,0

Kjøp/utskifting av biler 2,0

Driftsovervåkning 1,8

Gravlunder 1,6

Enøk-tiltak diverse bygg 1,5

Lekeplasser og nærmiljøanlegg 1,5

Oppgradering/rehabilitering av idrettsanlegg 1,5

Nytt kaldtlager 1,4

Oljekjeler - utskifting 1,2

Renholdsutvikling maskin/inngang 1,2

Garderobeanlegg Jotunhallen 1,0

Ny skole Vesterøya 0,5

Regulering for g/s-veier 0,5

Strømfornying ladestasjoner 0,5

Oppgradering Sandar Herredshus 0,5

Nettverkskabler kommunale bygg 0,4

Bygningsmessig elevtilpasning 0,3

Sykesignalanlegg Soletunet 0,3

Utskifting p-automater 0,1

Web-basert ip-verktøy 0,1

Omsorgsboliger Andebu 0,0

Sykesignalanlegg Andebu -0,1

Oppgradering Torget -0,1

Prosjekt Havreveien -0,2

Kodal skole -1,3

Parker og friområder -1,4

Salg av lift -1,5

Oppgradering bygg - Jotuntomta -2,7

Sum ordinære innvesteringer 441,0

Selvkostområder mill. kr

Oppgradering Enga 62,2

Hovedplan vann 39,6

Hovedplan avløp 16,3

Utskifting biler og maskiner selvkost 2,9

Nytt kaldtlager selvkost 0,5

GPS-mottaker 0,4

Sum selvkostområder 121,9
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HR OG UTVIKLING 2021

HR OG UTVIKLING
IKT
Trusselbildet er økende og hovedfokus i 2021 har vært på å øke 
kompetanse, styrke sikkerhetskulturen i kommunen og implementere nye 
tekniske løsninger som beskytter infrastruktur og data. IKT-seksjonen 
har bedret overvåking og logging og bedret klientsikkerhet, blant annet 
for elever. Seksjonen jobber med segmentering av nett og jobber mot 
sikkerhetskonseptet Zero trust.

Bruk av digitale verktøy er sentralt for alle kommunens ansatte og elever, 
og avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. God IKT-
infrastruktur sikrer stabilitet i driften.

Kommunens datasenterløsninger er oppgradert og inneholder ny 
funksjonalitet for å ytterligere styrke sikkerheten. Datasenterløsningen 
er fordelt på to lokasjoner, slik at det er et ekstra sted å kjøre driften på 
dersom det skulle oppstå en kritisk hendelse. 

Det er anskaffet og satt i drift ny backupløsning med bedre sikkerhet i 
forhold til hackerangrep.

Nettverksinfrastruktur-modernisering har pågått for fullt i 2021 
på kommunens lokasjoner. IKT-seksjonen har også bidratt inn i 
store byggeprosjekter med installasjon av nettverksinfrastruktur: 
Aagaardstunet, Nygård sykehjem, voksenopplæringen, m.fl.

DIGITALISERING, KOMMUNIKASJON, PUBLIKUMSMOTTAK 
OG POLITISK SEKRETARIAT
Sandefjord kommune fortsetter sin satsing på digitalisering i tråd med den 
vedtatte digitaliseringsstrategien for 2021-2024. Barn og unge, helse og 
sosial, innbyggerinvolvering og IKT-sikkerhet er særlige satsingsområder. 
Bredbåndsutbygging er det femte og siste satsingsområdet. I 2021 ble 
det investert 4 mill. kr fra kommunens side og 12,7 mill. kr i bidrag fra 
fylkeskommunen. 300 husstander og næringseiendommer er blitt koblet 
til høyhastighetsbredbånd. 

SI – Sandefjord kommunes innbyggerapp, har nå passert 32.000 
nedlastninger, og hadde i desember 10.717 aktive brukere. En vekst på  
28 % i løpet av ett år. 

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som vektlegger 
omdømmeskapende kommunikasjon. Kommunikasjonen skal særlig ha 
som mål at den oppleves tilgjengelig, at den bygger tillit, og at den skaper 
engasjement. 

Kommunen har en aktiv tilstedeværelse på egne nettsider, sosiale medier 
og i innbyggerappen. 

Publikumsmottaket er plassert på rådhuset og fungerer også som 
kommunens sentralbord. Mange av henvendelsene håndteres digitalt, 
men det er fortsatt behov for å ha service til innbyggere som ikke mestrer 
digitale flater. 

Politisk sekretariat er bindeleddet mellom folkevalgte og 
administrasjonen, det sørger for administrasjon i forbindelse med vigsler, 
og i tillegg administrerer det valg. En overordnet målsetting er å jobbe for 
å øke oppslutningen ved valg.   
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ORGANISASJON OG HR 

Arbeidsgiverpolitikk 
Den 28.05.2020 vedtok kommunestyret Sandefjord 
kommunes arbeidsgiverpolitikk. 

Arbeidsgiverpolitikken skal bygge opp under 
kommunens målsettinger som samfunnsbygger ved 
å bidra til en fremtidsrettet og endringsorientert 
kommune. Den skal sette ledere og medarbeidere i 
sentrum for utvikling av gode tjenester for innbyggere, 
og være en felles plattform for folkevalgte, ledere, 
tillitsvalgte, verneombud og ansatte. 

Arbeidsgiverpolitikken skal sikre felles retning gjennom 
denerte prioriteringer og konkrete mål. 

Arbeidsgiverpolitikken har i 2021 blitt operasjonalisert 
på hvert enkelt tjenestested for å sikre kontinuitet i 
kommunens prioriteringer og målsettinger. 

Arbeidsmiljøpris 

Sandefjord kommunes Arbeidsmiljøpris 2021 på kr 
50 000 ble tildelt avdeling Soltoppen ved Sole bo- og 
behandlingssenter. Vinnerkandidaten fremstår som en 
god rollemodell for andre avdelinger og enheter både i 
forhold til partsamarbeidet, systematikk i HMS-arbeidet, 
engasjementet og arbeidsglede - og de iverksatte tiltak 
har overføringsverdi til resten av kommunen. 

Likestilling-, inkludering- og mangfoldspris 

Sandefjord kommunes LIM-pris 2021 på kr 20 000 
ble tildelt avdelingen Praktisk bistand, Indre sone. 
Vinnerkandidaten fremstår som et godt eksempel 
for andre enheter og avdelinger både i forhold til 
partsamarbeidet, målrettet arbeid med inkludering og 
mangfold og engasjementet. Tiltak som er iverksatt har 
overføringsverdi til resten av kommunen. 

Lærlinger 

Kommunen har totalt 82 lærlinger innenfor ulike 
fagretninger, hvorav helsefag og barne- og ungdomsfag 
er de største faggruppene. I kommunestyrets 
budsjettbehandling for 2022 ble det vedtatt en økning 
av antall lærlinger til 92 fra skoleåret 2022/23. 
Organisasjon og HR koordinerer lærlingeordningen, i 
tett samarbeid med opplæringskontoret for offentlig 
sektor, OKOS Vestfold. Lærlingene bidrar både praktisk 
og sosialt i brukernes og kollegaenes hverdag, samtidig 
som de mottar opplæring i eget fag. Hvert år er det 
ca. 40 lærlinger som består fagprøven og går ut i 
arbeidslivet eller starter på videre skolegang, og like 
mange nye som rekrutteres inn. 

ARBEIDSGIVERPOLITIKK 
Arbeidsgiverpolitikken i Sandefjord kommune er et resultat 

av en prosess hvor tillitsvalgte, verneombud, folkevalgte 
og ledere har bidratt. 

Forside 

Vedtatt 28.05.2020 

HR OG UTVIKLING 2021 
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Handlingsplan for likestilling, inkludering 
og mangfold (LIM) 

Sandefjord kommune har gjennom 2021 revidert 
handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 
som gjelder for kommunens ansatte. Blant annet 
tillitsvalgte, folkevalgte og ledere har vært involvert 
i arbeidet. Handlingsplanen ble endelig vedtatt i 
administrasjonsutvalget februar 2022. 

Sandefjord kommune har også i 2021 samarbeidet med 
Globale Sandefjord i forbindelse med en handlingsplan 
for mangfold og inkludering som gjelder for kommunens 
innbyggere og næringsliv. Det har vært gjennomført e r e  
medvirkningssamlinger med både innbyggere og ansatte 
i dette arbeidet. 

Varslingsrutine 
Varslingsrutinen har fungert etter intensjonen i 2021, og 
er planlagt revidert i løpet av 2022. 

KOMMUNEADVOKAT 
Kommuneadvokatkontoret ble etablert 01.09.2020, og 
har i 2021 bistått store deler av organisasjonen med 
juridisk rådgivning for å blant annet heve kvaliteten på 
de tjenester kommunen tilbyr kommunens innbyggere. 
Kommuneadvokatkontoret har i 2021 representert 
kommunen i et betydelig antall rettssaker for 
fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett. 

I tillegg til dette har kommuneadvokatkontoret 
hovedansvaret for å forvalte kommunens eierskap, 
samt bistå de folkevalgte med juridisk bistand. 
I 2021 har kommuneadvokatkontoret deltatt i 
arbeidet med å utarbeide nytt delegasjonsreglement 
for kommunen, og dette vil bli ferdigstilt i 2022. I 
desember 2021 ble personvernombudrollen lagt til 
kommuneadvokatkontoret. 

HR OG UTVIKLING 2021 
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ØKONOMI OG ANALYSE 2021

ØKONOMI OG ANALYSE
NÆRING 
Strategisk næringsplan er grunnlaget for kommunens arbeid med 
næringsutvikling, der målet er å være blant de beste i landet. Forankret 
i fem ulike strategimål, og rettet mot både eksisterende næringsliv, 
bedrifter som kan tenkes å flytte til Sandefjord, og bedrifter som ikke 
finnes ennå, jobbes det blant annet aktivt på disse områdene og med disse 
prosjektene: 

• Omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord
• Gründeriet 
• Byutviklingsplan 
• Utvikling av næringsarealer på Fokserød og Torp
• Start i Vestfold
• Reiselivstjenester fra Visit Vestfold 
• Netthandelsprosjektet Digivant 
• Sandefjord Næringsforum 
• Globale Sandefjord 
• Sosialt entreprenørskap

Gjennom pandemien har kommunens næringsseksjon også hatt ansvaret 
for tildeling av statlige korona-midler til næringslivet i Sandefjord. I alt 
41,3 millioner kroner er mottatt fra staten i 2021 gjennom fem ulike 
tildelinger. Midlene er utlyst og tildelt videre til lokale bedrifter som er 
rammet av smitteverntiltak.

Måloppnåelse i strategisk næringsplan måles gjennom plassering i NHOs 
kommune-NM. I 2021 rykket Sandefjord opp til 38. plass blant norske 
kommuner. Sandefjord var nummer 63 da strategisk næringsplan ble 
vedtatt i 2018. Kommunestyret fikk i sak 130/21 en statusrapport om 
arbeidet med næringsutvikling. Den viser blant annet at Sandefjord har 
regionens høyeste vekst i arbeidsplasser i perioden 2017-2020, og også 
regionens høyeste tilflytting av bedrifter. Videre at Sandefjord er nummer 
to i regionen målt i vekst i verdiskapning, kun slått av Holmestrand.

FOLKEHELSE
Folkehelsearbeidet krever innsats på tvers av kommunalområdene og 
er således beskrevet i form av en rekke tiltak og satsingsområder flere 
steder i denne årsrapporten. Kommunen har et aktivt tverrsektorielt 
folkehelsenettverk som blant annet har tildelt midler til og fulgt 
opp forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak gjennom 
partnerskapsavtalen med fylket. Tiltakene har vært gjennomført med 
utgangspunkt i kommunens egne tjenester og via frivillige organisasjoner. 
Å forebygge skader og ulykker er en lovpålagt og viktig del av kommunens 
folkehelsearbeid. Til hjelp i organiseringen av dette brukes modellen for 
Trygge Lokalsamfunn. Arbeidet følger kommuneplanprosessen og bidrar 
til å nå kommunens vedtatte bærekraftsmål - slik som God helse, Mindre 
ulikhet, Bærekraftige byer og lokalsamfunn og Samarbeid for å nå målene. 
Kommunen ble i 2021 sertifisert som trafikksikker kommune. 

KOMMUNEPLAN 
Stedsanalyse for kommunens tettsteder og lokalsentre ble behandlet i 
kommunestyret i juni. Her beskrives tettstedene Andebu og Stokke og 
lokalsentrene Arnadal, Høyjord, Melsomvik og Kodal. Analysen tar for 
seg blant annet demografi, arbeidsplasser, funksjoner på stedene og 
planer for videre utvikling.  Rapporten vil være et kunnskapsgrunnlag 
for kommuneplanens arealdel og andre oppgaver som knyttes til 
stedsutvikling. 
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ØKONOMI OG ANALYSE 2021

INNKJØP
Det ble utarbeidet anskaffelsesstrategi for kommunen som ble vedtatt av 
kommunestyret i februar. Strategien har som mål at anskaffelsene skal 
være formålseffektive (riktige varer med rett kvalitet), kostnadseffektive 
(effektive prosesser og rett pris/kostnad) og bærekraftige (miljøhensyn, 
sosialt ansvar, sirkulærøkonomi og kortreist). Det er etablert en 
handlingsplan for oppfølging av strategien og kommunestyret vil årlig 
bli oppdatert på gjennomføring av strategien. Det er gjennomført 59 
anskaffelser der innkjøpsseksjonen er involvert. Dette inkluderer ikke 
anskaffelser i VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) der Sandefjord 
er vertskommune. 

REGNSKAP OG LØNN
Regnskap og lønn er transaksjonstunge tjenester som skal yte service 
til virksomhetsområdene i kommunen og god kvalitet i regnskapet og 
lønnsgrunnlaget. Seksjonene gjennomfører digitale forbedringer for å få 
en mer effektiv håndtering av lønns- og regnskapsprosessene. Seksjonene 
yter bedre service overfor kommunalområdene med færre antall årsverk. 
Revisjonen uttrykker at det er god kvalitet i regnskapet og lønnsgrunnlaget. 

SENTRAL ØKONOMI OG PLANLEGGING
Seksjonen har i samarbeid med kommuneplanlegger og stabsledere 
i kommunalområdene innført FRAMSIKT som publiseringsverktøy for 
handlings- og økonomiplan. Planen har nå en bedre sammenheng mellom 
kommunens mål, indikatorer, handlingsplaner og budsjett. Kommunen 
mottok FRAMSIKT-prisen for «best illustrerte og informative økonomiplan».

Seksjonen har i 2021 hatt betydelige ekstraoppgaver knyttet til oppfølging 
av koronasituasjonen med ekstra omsetning i størrelsesorden 400 mill.
kr. Avtaler og refusjoner med karantenehotellordningen og flyktninger fra 
Afghanistan har vært spesielt arbeidskrevende.  

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 
Kommunal beredskapsledelse 
for håndtering av pandemien 
ble videreført fra 2020 til 2021. 
Pandemien har preget beredskapsåret 
og Sandefjord har utført særskilte 
oppgaver som grensekommune 
(havn og Torp lufthavn) med 
karantenehotellordningen og i 
tillegg håndtering av flyktninger fra 
Afghanistan. 

Pandemien har medført nok et 
svært krevende år. Kommunen 
har hatt ansvaret for å håndtere 

endringer i omfattende og inngripende tiltak med kort tid til iverksettelse 
og med nasjonale føringer som tidvis har gitt rom for fortolkninger. Alle 
kommunalområdene er blitt påvirket og har måttet gjennomføre betydelig 
planlegging og tilpasning i sin virksomhet. Det er blitt videreført enheter 
som smittesporingsteam og teststasjon og det er opprettet enhet for 
vaksinering. Det er brukt mye ressurser for håndtering av passasjerer 
til Torp og karantenehotellordningen. Beredskapsteamet ble utvidet og 
formaliserte avtaler inngått. Helhetlig ROS ble gjennomført siste halvår.

Det er i tillegg til pandemien loggført 11 beredskapshendelser i kommunens 
krisehåndteringssystem. 6 hendelser medførte internvarsling om økt 
beredskap. 5 hendelser medførte at det ble iverksatt beredskapstiltak 
(innbyggervarsling, evakuering).
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MILJØ OG PLANSEKSJONEN
HAVN
Fergetrafikk startet opp igjen med 2 ferger fra 1. juli 
2021. Diverse innreisereglerog krav om test ved ankomst 
gjorde at sommertrafikken ble kraftig redusert. Covid-19 
har således satt et betydelig preg på fergetrafikken også 
i 2021.

BRANN- OG REDNING
Samlet sett har antall utrykninger i 2021 ligget på et 
relativt stabilt nivå sammenlignet med tidligere år, men 
vi har hatt et par store hendelser som har utmerket 
seg. Brannene på Jotun, i Kongens gate og hos Vestack i 
Østerøyveien er hendelser som er mer utfordrende enn 
det vi vanligvis møter i hverdagen. Dyktige mannskaper 
og effektivt utstyr, samt godt samarbeid mellom 
nødetatene gjorde at skadeomfanget ble begrenset i 
forhold til potensialet.  

Ny lift med bedre rekkevidde ble satt i drift på 
høsten, og har vist seg som en verdifull forbedring 
av brannberedskapen. Vi har også begynt å ta inn 
etterslepet på kursing og opplæring som har oppstått 
som følge av to år med pandemi.

I 2021 videreførte forebyggende enhet arbeidet 
rettet mot risikoutsatte grupper, og ingen har 
omkommet i brann i Sandefjord siden 2013. Øvelse- 
og informasjonsaktiviteten ut mot publikum og 
virksomheter har blitt holdt på et godt nivå på tross av 
pandemien. 

KLIMA OG MILJØARBEID
• I 2021 har kommunen fremlagt sitt første 

klimabudsjett, som en del av ny handlings- og 
økonomiplan for perioden 2022 – 2025. 

• Kommunen har anskaffet en ny portal 
for energirådgivning som er tilgjengelig 
for alle innbyggere i kommunen: Forside 
- Energiportalen Sandefjord

• Kommunen har vedtatt en strategi for klimatilpasning
• Det ble vedtatt en ny forvaltningsplan 

og forskrift for bever 
• Rapporten som vurderer økt risiko for stormflo 

og flom i Sandefjord, og mulige avbøtende 
tiltak, har blitt utredet (Cowi 2021)

• Det er utplassert fem luftkvalitetsmålere i 
kommunen (i Stokke og Sandefjord by). Resultater 
vil mottas fortløpende i en toårsperiode. 

• Arbeidet med å fjerne villfyllinger og 
ulovlig avfall, er fulgt opp i 2021

• Januar 2021, ble Sandefjord kommune, av 
Miljøfyrtårnstiftelsen, tildelt utmerkelsen «Årets 
inspirasjon 2020» for sin offensive rolle med å fremme 
bærekraft for hele kommunen. I begrunnelsen het 
det blant annet: «Med sine 63 Miljøfyrtårn-sertifiserte 
virksomheter, er de (Sandefjord kommune) godt 
i gang med å «feie for egen dør», og går foran 
som et godt eksempel for resten av Sandefjord-
bedriftene. Kommunen ligger allerede på en 5. Brann på Jotun Gimle 

Foto: NTB

CO2-utslipp i Sandefjord kommune.  
Referansebane, effekt av budsjetterte tiltak og målbane

Havn oppstillingsplass

Havn teststasjon
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plass på topplisten over 
de 186 kommunene med 
Miljøfyrtårn-sertifikater.» 
Hele begrunnelsen kan 
leses her: Klima- og 
miljøministeren gratulerer 
vinnerne av Årets 
Miljøfyrtårn 2020 | Stiftelsen 
Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

OVERORDNET PLANLEGGING
Sandefjord planforum har blitt opprettet. Forumet 
skal gi informasjon om overordnede planarbeider og 
stimulere til dialog om by-, bolig- og næringsutvikling 
og være et tilbud til eiendomsutviklere, plankonsulenter, 
eiendomsmeglere, interesseorganisasjoner innen by- og 
stedsutvikling og andre som har sitt daglige virke innen 
samfunnsutvikling. To digitale møter har blitt avholdt.  

I arbeidet med kommunedelplan for byutvikling 
har det blitt foretatt en kartlegging av grad av 
utnytting i Sandefjord sentrum, samt en studie av 
næringsattraktivitet i Sandefjord sentrum.

Arbeidet med kommunedelplan for mobilitet har pågått 
for fullt, og det blitt fremlagt to delrapporter. Planforslag 
fremmes til politisk behandling i 2022. 

Våren 2021 ble arbeidet med rullering av 
kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 igangsatt. 
Sommeren 2021 ble det varslet oppstart av planarbeid 
med mulighet for grunneiere til å komme med  
arealinnspill. Planprogram for arbeidet, revidert etter 
høring, ble fastsatt i november. 

En viktig milepæl ble nådd da midler til videre 
planlegging og bygging av InterCity strekningen 
Stokke – Sandefjord ble avsatt i forslaget til ny nasjonal 
transportplan for perioden 2022 – 2033. 

LANDBRUK
Landbruket i Sandefjord har høy aktivitet både innenfor 
jordbruk og skogbruk. Det er i 2021 tildelt ca. 68 
millioner i statlige midler til Sandefjordlandbruket.

En verneprosess er igangsatt for å utrede mulig vern av 
kommunal skog. Prosessen er godt i gang og vil fortsette 
inn i 2022. 

Det ble brukt til sammen ca. 2 millioner på Spesielle 
miljøtiltak i landbruket (SMIL). Mesteparten av disse 
midlene har gått til erosjonssikring som skal bidra til at 
jord og næringsstoffer ikke renner ut i fjorden.

GEODATA OG OPPMÅLING
Geodata og oppmålingsenheten gjennomførte totalt 280 
saker i 2021. Sakene fordelte seg på 170 fradelinger/
arealoverføringer og 90 grensepåvisninger/justeringer, i 
tillegg til kvalitetshevingsarbeid i matrikkelen.

AREALPLAN
Det ble vedtatt 17 reguleringsplaner i 2021. Av disse 
nevnes spesielt nytt stort boligområde nær Stokke 
sentrum (Dunkjevlehagen), fortettingsprosjektet 
i Nybyen (kvartalsutvikling Dronningens gate/
Langesgate), større næringsområder på Skolmerød 
og på Borgeskogen nordøst. Det ble også vedtatt 
3 reguleringsplaner for gang- og sykkelveier – 
Lahelleveien, Årøveien og Vardeveien i tillegg til 
samferdselsplanen for Pindsle. 18 reguleringsplaner 
var til førstegangsbehandling, deriblant et kontor- og 
industriområde på Fokserød vest (det gamle pukkverket), 
samt endring av reguleringsplanen på Nedre Solnes ved 
Melsomvik.

Det ble avholdt 18 oppstartsmøter for nye 
reguleringsplaner i 2021.

Reisemønster alle reiser til/fra Sandefjord  
(tidl. Sandefjord kommune)

Boligområdet på Dunkjevlehagen - utbyggers illustrasjoner 
Illustrasjon utarbeidet av KB arkitekter

https://www.miljofyrtarn.no/vinnerne-av-arets-miljofyrtarn-2020/
https://www.miljofyrtarn.no/vinnerne-av-arets-miljofyrtarn-2020/
https://www.miljofyrtarn.no/vinnerne-av-arets-miljofyrtarn-2020/
https://www.miljofyrtarn.no/vinnerne-av-arets-miljofyrtarn-2020/
https://www.miljofyrtarn.no/vinnerne-av-arets-miljofyrtarn-2020/
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I 2021 ble det også utført arbeid i andre prosjekter. 
Spesielt kan det nevnes arbeid knyttet til: 

• Igangsetting av reguleringsplanen for 
mulig ny skole på Vesterøya. 

• Igangsetting og utredningsarbeid i 
kommuneplanrulleringen. 

• Områdeplanen for Håsken – spesielt støyutredninger. 

BYGGESAK 
Byggsak mottok totalt 2241 søknader i 2021. Byggesaker 
fordelt både på 3- og 12-ukers frister er totalt 1129 
saker. Mottatte dispensasjonssøker er 133 og søknader 
om oppretting og endring av grunneiendom (deling) er 
121 saker. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark behandlet og 
avgjorde 52 byggesaker fra Sandefjord kommune i 
2021. Av disse ble 42 kommunale vedtak stadfestet. Av 
de 10 vedtakene som ikke ble stadfestet, ble 3 vedtak 
omgjort, og 7 vedtak opphevet som ble sendt tilbake til 
kommunen for ny behandling. 

Bygningsmyndigheten 
har de siste årene 
styrket enheten med 
ressurser til tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging. 
Det ble gjennomført 
114 tilsyn i 2021. Det 
førte til 21 saker med 
videre oppfølging hvor 
det er brukt sanksjoner 
som tvangsmulkt, 
overtredelsesgebyr og 
pålegg om stans og 
opphør. 

GRØNT VEDLIKEHOLD 
Vanlig drift, men oppgradering av lekeplasser i Florsgate 
og Ruklaparken var to viktige oppgraderinger av 
sentrum. 

VANN, AVLØP OG RENOVASJON 
Etablering av nytt rensetrinn på Enga renseanlegg var i 
2021 i den mest hektiske byggeperioden. Arbeidet med å 
sanere avløpet i sentrum fortsatte med full styrke. Antall 
vannlekkasjer var 66, en økning fra 54 året før. 
Renovasjon oppnådde en gjenvinningsgrad på ca. 63 % 
av alt avfall som ble levert fra husstandene. 

VEIDRIFT 
Veivedlikeholdet ivaretar ca. 355 km vei/gater og gang- 
sykkelveier og driftsansvaret for rett i underkant av 
10.280 veilyspunkter. 

Flere mindre investeringer ble gjort, slik som ny G/S til 
Store Bergan skole og en oppgradering av Kongens gate 
i sentrum. 

Antall kontrollsanksjoner og parkeringsgebyr, i samband 
med parkeringsovervåkningen i kommunen, var 14.095, 
som er på samme nivå som 2020 (ca. 13.500). 

NYE BYGG 
I 2021 har det pågått 22 nybygg-prosjekter i ulike 
faser. De største prosjektene er Nygård bo- og 
behandlingssenter, omsorgsboliger Aagaardstunet, 
Fleksibel kulturarena og bofellesskap på Føykås. 

MILJØ OG PLAN 2021 

Utbygging av Dronningens gate 17, 19 og 21, samt Langes gate 
6. To nye leilighetsblokker med 38 boenheter 

Tilsyn utført av tilsynsteamet 

Åpningen av ny del av Kongensgate 

Sandar kirke under oppussingsarbeidene vinteren 2021 
Foto: Eric Johannessen 

Fortettingsprosjekt i Dronningens gate/ Langes gate 
Illustrasjon utarbeidet av PV arkitekter 
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Følgende prosjekter ble ferdigstilt i 2021: 

• Føykås bofellesskap 

• Aagaardstunet omsorgsboliger 

• Inngangsparti Gokstad skole 

• Oppussing Sandar kirke 

• Barnehage ved Ormestad skole 

• Test- og vaksinesenter Nybyen 

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG 
Totalt er det i 2021 gjennomført ca. 70 planlagte vedlikeholdstiltak på 
kommunale bygg. Av disse var 34 energiøkonomiserende tiltak for å 
redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Tiltakene er i all hovedsak 
rettet mot bytting av vinduer, isolering av tak, utskifting til LED-belysning, 
installasjon av varmepumper og oppgradering av styringssystemer. 
For øvrig er tiltakene konsentrert om utskifting eller utbedring av 
fasader, utskifting av tekniske anlegg, innvendige overater eller bedre 
tilrettelegging for universell utforming. Slik som her ved Vennerød skole. 

DRIFT OG TILSYN AV KOMMUNALE BYGG 
Kommunen har nærmere 400.000 m² bygningsmasse som daglig krever 
tilsyn. Bygningsmassen er fordelt på ca. 200 formålsbygg og ca. 150 
boligbygg. Her gjennomfører kommunens serviceteknikere, bygg-driftere 
og renholdere ordinære driftsrutiner, service, daglige reparasjoner og 
renhold. 

MILJØ OG PLAN 2021 

Trinnfri adkomst ved inngangsdør til SFO på Vennerød skole 
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BYDRIFT 2019 2020 2021
Vannforsyning:

Vannforbruk totalt (mill. m3) 8,01 8,12 8,27

Herav vann over måler (mill. m3) 2,12 1,99 1,95

Vannforbruk pr. pers. pr døgn i liter (totalforbr-måler) 362 363 367

Vannledningsnett (km): 518,2 517,8 521,1

Vannlekkasjer reparert (stk) 35 35 66

Lekkasjeforbruket pr. person pr. døgn (liter) 121 129 136

Personer tilknyttet vannforsyning i kommunen 60 639 61 208 61 778

Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. vannforsyn (1.000 kr) 63 559 62 844 75 393

Kjøp av vann, drifts- og vedl.holdsutg. pr. m3 vann (kr) 7,9 7,7 9,1

Kjøp av vann-, drifts- og vedl.holdsutg. pr. innbygger (kr) 1 048 1 027 1 220

Avløp:

Innbyggere tilknyttet off.avløpsanlegg 57 818 58 350 58 840

Tilknytningsgrad renseanlegg (%) 90,8 90,8 90,6

Avløpsnett (km): 470,8 469,35 472,31

Pumpestasjoner (stk.) 81 80 81

Avløpsmengde tilført renseanlegget (mill. m3) 11,7 13,45 9,89

Tonn fosfor tilført renseanlegg 38,16 37,74 38,43

Tonn fosfor fjernet i renseanlegg 33,86 32,26 35,57

Renseanleggets effekt (målt i fosfor) (%) 88,7 85,5 92,6

Avvannet slammengde (tonn) 4 321 4 440 4 127

Slam anvendt (jordbruk, grøntanlegg o.l.) (%) 100 100 100

Direkte drifts- og vedl.holdsutg. Avløpsnett/pumpestasjoner/overløp (1.000kr) 41 871 42 317 53 279

Direkte drifts- og vedl.holdsutg.pumpestasj/overløp/renseanlegg (1.000 kr) 27 079 32 403 31 209

Totalt (1.000 kr) 68 950 74 720 84 488

Drifts- og vedl.holdsutg. pr. m avløpsnett (kr) 88,94 90,2 112,8

Totale driftsutg. pr.kg renset fosfor  (kr) 2 036 2 316 2 375

Totale driftsutg. pr. innbygger (kr) 1 193 1 281 1 256

MILJØ OG PLAN 2021
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Renovasjon - avfall: 2019 2020 2021
Renovasjonsordningen husholdning (tonn):

Kildesortert matavfall 4 005 4 227 4 026

Kildesortert plastemballasje 747 1 010 709

Kildesortert papir 2 542 2 295 2 024

Kildesortert restavfall 5 799 5 454 5 696

Kildesortert emballasje av glass og metall 1 272 1 048

Husholdningsavfall totalt: 13 093 14 258 13 503

Renovasjonsordningen hytter (tonn):

Kildesortert matavfall 35 37 95

Kildesortert papir 70 65 109

Kildesortert restavfall 455 464 471

Kildesortert plastemballasje 32 24

Kildesortert emballasje av glass og metall 96 42

Hytteavfall totalt 560 694 741

Andre avfallsordninger (tonn):

Glass/metall (returpunkt ved butikker) 937 79 46

Farlig avfall (impr.trevirke.,maling, lim, olje,m.m.) 1 488 1 453 1 500

Metall (gj.v.stasjoner) 1 027 1 178 1 109

Trevirke (gj.v.stasjoner) 4 676 5 598 4 979

Restavfall (gj.v.stasjoner) 2 653 3 048 2 496

Papp og papir (gj.v.stasjoner) 751 844 777

Plast (gj.v.stasjoner) 202 158 256

Tekstiler (UFF og Fretex) 426 427 434

Gips 302 357 349

Dekk og gummi 43 52 74

El.avfall (gj.v.stasjoner) 612 741 711

Lett forurensede masser (gj.v.stasjoner) 2 034 2 190 2 331

Andre avfallsordninger totalt 14 725 15 698 15 062

Total avfallsmengde  (tonn) ekskl kvist og hageavfall 28 804 30 650 29 306

Kvist og hageavfall (tonn) (Kastet gj.v.stasjon) 5 256 7 084 6 626

Total avfallsmengde  (tonn) inkl. kvist og hageavfall 34 060 37 734 35 932

Materialgjenvinning i % av total avfallsmengde 53,7 63,85 63

Material- og energigjenvin. i % av total avfallsmengde 94 94 94

Avfallsmengde pr. innbygger i kg (hushold.avfall) 535,1 583,3 545

Direkte driftsutg. renovasjon/avfall (1.000 kr) 66 311 65 777 76045

Driftsutg. pr. innbygger  (kr) 1 042 1 022 1 182

MILJØ OG PLAN 2021
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BYDRIFT forts. 2019 2020 2021
Veivedlikehold (kommunale veier):

Vedlikeholdsmengde km (veier, gater, g/s-veier) 355 355 355

Vedlikeholdsutgifter (sommer) (1.000 kr) 15 011 31 646 15 310

Vedlikeholdsutgifter (vinter) (1.000 kr) 13 427 5 608 12 124

Reasfaltering (1.000 kr) 11 803 4 594 4 261

Utbedringer (1.000 kr)

Veivedlikehold totalt (1.000 kr) 40 241 41 849 31 694

Km reasfaltert i % av vedlikeholdsmengde km 6,2 3,2 1,36

Reasfalteringstakt m/årets innsats (år) 16 32 73

Vedlikeholdsutgift pr. l.m. vei (kr) 117 121 89

Veivedlikehold totalt pr. innbygger (kr) 636 656 489

Antall ansatte inkl adm 20 20 20

Antall km med fartsreduksjon (30-40 km/t) 212 215 216

Veilys:

Antall lyspunkter på kommunale veier 7 786 7 909 7 950

Antall lyspunkter på fylkesveier 2 424 1 980 1 980

Driftsutgifter veilys (1.000 kr) 15 722 12 893 14 655

Driftsutgifter 4 108 3 390 3 388

Strøm 4 151 2 650 5 401

Fornyelser 7 463 6 485 5 380

Kostnader pr. lyspunkt (kr) 1 540 1 234 1 425

Parkering:

Totalt antall off. parkeringsplasser 3 117 3 286 3 112

Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede 136 136 136

Herav avgiftsbelagte parkeringsplasser (offentlige) 1 203 1 099 1 200

Driftsutgifter (1.000 kr) 6 508 7 171 7 516

Netto driftinntekt 8 953 7 849 9 599

Antall ansatte inkl adm 6 8 8

Antall parkeringsgebyr 2 609 3 330 3 133

Antall kontrollsanksjoner 6 116 10 126 10 962

Antall klagesaker 544 793 831

Verksted

Antall større biler 20 26 24

Antall større maskiner 72 70 69

Antall mindre biler 288 295 310

 - herav el-biler 25 39 55

Antall biler og maskiner 380 391 403

Timepris reparasjon og vedlikehold (kr) 578 588 463

MILJØ OG PLAN 2021
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2019 2020 2021
EIENDOM
Disponibelt areal – eid, leid og utleid (eksl boliger)*: 350 600 351 400 353 400
*Endring areal i perioden skyldes blant annet et fortløpende arbeid med oppdaterting av databaser for areal og vedlikeholdsmengde.

Vedlikeholdsutgift pr. m2  kommunalt disponerte bygg 93 159 108

Boliger hvor kommunen har vedlikeholdsansvar: 679 673 670

Renhold (antall steder inkl skoler) 139 144 149

Renhold (antall m2) 191 000 191 400 195 550

BRANN OG REDNING
Antall utrykninger til:

Brann i bygning 51 45 44

Andre branner (bil, pipe, gras etc.) 106 56 175

Brannhindrende tiltak 35 74 73

Alarmer (blinde/unødige) 617 492 559

Tyveri-/heisalarm (komm.bygg) 32 14 15

RVR-oppdrag 74 52 29

Trafikkulykker 58 56 68

Annen assistanse (trafikk, vann osv.) 256 555 415

Sum utrykninger 1 229 1 344 1 378

Antall feide piper 7 679 8 648 6 339

Direkte utgifter feiervesen (1.000 kr) 3 409 3 841 4 252

Direkte utgifter pr. pipe for utført feiing (kr) 444 444 671

KLIMA-, BYGGESAK OG AREALFORVALTNING
Byggesak

Rammetillatelser 172 161 197

Ett-trinns søknad med ansvarsrett 444 544 568

Ett-trinns søknad uten ansvarsrett og tiltak uten ansvarsrett 375 435 696

Dispensasjonssøknader 125 230 133

Søknad om arealoverføring og delingstillatelse 56 67 121

Igangsettingstillatelser 183 172 138

Midlertidig brukstillatelse 77 102 101

Ferdigattester 515 554 579

Eierseksjoneringer 35 37 40

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "3 ukers-saker" 16 10 9

Antall "3 ukers-saker" med fristbrudd 6 0 7

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - "12 ukers-saker" 46 35 28

Antall "12 ukers-saker" med fristbrudd 4 3 0

MILJØ OG PLAN 2021
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2019 2020 2021
Geodata- og oppmåling

Oppretting av nye eiendommer 227 160 140

Arealoverføringer 45 43 30

Grensejusteringer 22 39 30

Påvisning av koordinatfestet grense 26 59 39

Påvisning av ikke koordinatfestet grense 52 51 20

Landbruk

Dyrket/dyrkbar mark omdisponert til (dekar)

Boligformål 4 21 20

Landbruk 1 7 3

Næring og andre formål 12 74 23

Antall lovsaker 48 63 44

Avvirket skog

Avvirket tømmer (m3) 140 000 109 000 81 000

Antall dekar nyplantet skog (dekar) 3 201 3 755 3 470

Utført ungskogpleie (dekar) 3 236 4 516 2 540

Nybygging av skogsbilvei (meter) 1 203 2 524 740

Antall skogfondsaker 360 310 205

Aktivitet i jordbruk

Antall produksjonssøknader 489 463 441

Antall søknader om regionalt miljøtilskudd 186 189 181

Antall søknader om avlingssvikt 3 6 14

Antall søkndader om drenering, spes. miljøtiltak og nydyrking 32 57 51

Nydyrking (dekar) 34 9 0

Arealplan

Antall vedtatte reguleringsplaner 9 15 17

Antall reguleringsplaner til førstegangsbehandling 12 16 18

Antall innsigelser 0 6 2

HAVN
Anløp (antall) eks cruiseskip 2 162 414 923

Godsmengde over havnen (1.000 tonn) 1 060 263 816

Antall cruiseskip 1 0 0

Passasjerer over havnen (antall i 1.000) 1 524 145 356

Personbiler over havnen (antall) 465 673 68 022 115 538

Trailere over havnen (antall) (tellemåte endret fra fergeselskapet) 9 345 2 207 2 752

Busser over havnen (antall) 1 381 79 225

Antall off. småbåtplasser 699 695 695

Antall utleide off. småbåtplasser 655 672 686

MILJØ OG PLAN 2021
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HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2021 

HELSE, SOSIAL OG OMSORG 
Også i 2021 har koronasituasjonen preget HSO gjennom 
mesteparten av året. Det har vært spesielt høy aktivitet 
på kommunes vaksinasjonssenter og teststasjoner, og 
store deler av tjenestene har vært preget av situasjonen. 

Det har vært høy aktivitet knyttet til nye bygg innenfor 
HSOs ansvarsområde. Nybygget på Nygård bo- og 
behandlingssenter var ferdig mot slutten av året og tas 
i bruk tidlig i 2022. Da starter også renoveringen av den 
gamle bygningsmassen. To nye boliger med henholdsvis 
seks og åtte boenheter for personer med nedsatt 
funksjonsevne er tatt i bruk. 

Vaksinasjon og testing 

Det har vært stor aktivitet på vaksinasjonssenter og 
testsenter i 2021. Vaksinasjonssenteret var i store 
deler av 2021 lokalisert i Ishallen i Bugårdsparken, 
mens hovedbasen for testing var i garderobeanlegget 
til Storstadion i Bugårdsparken. Høsten 2021 ble det 
etablert vaksinasjons- og testsenter i Jotuns gamle 
lokaler i Nybyen. Samtidig opphørte aktiviteten i lokalene 
i Bugårdsparken. 

Det har også vært tidvis høy aktivitet på Torp med testing 
av passasjerer som ankommer med y .  På havna startet 
kommunen testing i juli, samtidig som fergeselskapene 
startet opp seilinger fra Strømstad igjen. Deler av året 
ble denne testingen utført av et privat r m a .  Testingen 
på havna opphørte før jul. 

Det har i tillegg vært gjennomført vaksinering og testing 
mange ulike steder i kommunen, blant annet av egne 
ansatte og på skoler. 

Det er lagt ned en imponerende innsats fra mange 
medarbeidere for å få gjennomført disse viktige 
oppgavene. 

Heltidskultur 
Prosjekt Heltidskultur er et av satsningsområdene i 
Sandefjord kommune og pågående forsøk/prosjekter 
er et av virkemidlene for å nå intensjonene i Leve hele 
livet-reformen. Prosjektet ble igangsatt 01.01.2021 
med forventet sluttdato 31.12.2021, men ble videreført 
til 31.12.2022. I prosjektet er det gjort en omfattende 
bemanningsanalyse for å avdekke omfanget og 
utbredelsen i deltidskulturen på de ulike avdelingene 
i døgndrift. Analysen resulterte i en rapport med e r e  
funn. Det ble blant annet avdekket at kommunene har 
andel heltid på 18 % i avdelinger med 35.5 % uke. 

Kommunen deltar i TØRN-prosjektet i regi av KS 
(kommunenes sentralforbund); en nasjonal satsning og 
et prosjekt for «Ny organisering av arbeidet gjennom 
verktøy og prosesser for å skape heltidskultur». Et 
av målene er å sikre e r e  heltidsstillinger og såkalte 
kontinuitets-bærere i tjenesten, dvs. over 80 prosent 
stillingsstørrelse. Det er to avdelinger med i forsøket 
og Lindrende enhet ved SMS er først ute med oppstart 
av TØRN-turnus. Det største grepet enheten har gjort 
er å innføre langvakter hver fjerde helg, for de som 
ønsker det. Resultatet er at r e  sykepleiere har økt sine 
stillinger og ingen trenger lengre å jobbe ufrivillig deltid. 
I tillegg er antall vakante helgestillinger redusert fra 11 
til 6, r e  helsefagarbeidere har økt sine stillinger og 16 
ansatte har startet opp med 14 timers vakter hver fjerde 
helg. 

Sandefjord kommune er i tillegg invitert av KS til å være 
med på et forsøk med eksiressurs-ordning, en form 
for eksibel oppbemanning. Dette kan skje gjennom 
omfordeling av midler innenfor den økonomiske rammen 
arbeidsgiver allerede har, f.eks. ved at en omfordeler 
midler fra overtids- og vikarbudsjettene. Fleksiressurs 
handler om å systematisere behov for midlertidige og 
uforutsette bemanningsendringer. Dette kan gi rom 
for å øke stillingsstørrelser, og sikre stabil og kjent 
bemanning. Det er satt i gang piloter ved Andebu bo- og 
behandlingssenter avd. Tusenfryd fra desember 2021. 
Dette har resultert i at ni personer har fått økt stilling, 
samtidig som antall helgestillinger er redusert fra 10 til 
8. 

Heltidskulturprosjektet omfatter hele kommunen, og et 
arbeid med kommunens renholdsavdeling har gitt 31 
ansatte høyere stillinger, hvorav 7 er økt til 100 %. 

Det planlegges mange aktiviteter for ledere, ansatte og 
tillitsvalgte i prosjektet i 2022. 

Antall doser vaksine satt i 2021 

Dose 1 49 645 

Dose 2 44 527 

Oppfriskningsdose 17 216 

Totalt 111 388 

Antall tester i 2021 

Hotellene 2 149 

Kaia 14 742 

Torp 74 486 

Kommunal teststasjon 98 658 

Bobilen (mobil teststasjon) 4 005 

Sum 194 040 

I tillegg er det utført mange tester i kommunale avdelinger m.m. 
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Leve hele livet 

Sandefjord kommune har siden 
kommunesammenslåingen arbeidet med Leve hele 
livet i Sandefjord, som er en omfattende handlingsplan 
for en bærekraftig omsorgstjeneste. Planen inneholder 
helsefremmende og forebyggende tiltak som skal bidra 
til at befolkningen kan leve mest mulig selvstendig og i 
mindre grad etterspørre pleietjenester fra kommunen. 
I 2021 ble planen evaluert, rullert og vedtatt av 
kommunestyret. En rekke små og store tiltak er 
gjennomført og tallene viser at utviklingen i Sandefjord 
går riktig vei. Andelen eldre over 80 år som mottar 
hjemmesykepleie er redusert sett i forhold til tall 
fra 2017. En lavere andel eldre over 80 år søker 
langtidsplass på sykehjem. 

Et av de viktigste tiltakene i den nye planen er 
gjennomføring av satsningen Aldersvennlige Sandefjord. 
Denne planen omfatter hele kommunens virksomhet og 
har følgende satsningsområder: 

• Bolig 

• Transport 

• Kommunikasjon og medvirkning 

• Samfunnsdeltagelse 

• Fysisk aktivitet, uteområder og universell utforming 

Planen er utarbeidet gjennom en bred 
involveringsprosess med lag og foreninger, eldre, 
transportnæring og næringsliv. Handlingsplanen er 
ferdigstilt og legges fram politisk i 2022. 

Et annet tiltak som forventes å ha stor effekt, er 
en helhetlig gjennomgang av kommunens tilbud til 
personer med demens og deres pårørende. Alle faser 
i et demensforløp gjennomgås og bli målt opp mot en 
ny nasjonal veiviser. Forbedringstiltak for Sandefjord 
kommune skal oppsummeres i en rapport. 

Brukerundersøkelse 

Hva mener brukerne om tjenesten hjemmesykepleie 
og praktisk bistand? Det har vi forsøkt å n n e  ut av. 727 
brukere svarte på en spørreundersøkelse. Den viste at 
brukerne i hovedsak var godt fornøyde med tjenestene, 
og Sandefjord sin score lå på landsgjennomsnittet. Vi 
k k  også tilbakemeldinger på noen fritt formulerte 
forbedringsområder. Disse jobber vi videre med. 

Hjertestarter på sentrene 

Alle bo- og servicesentrene har nå kjøpt inn 
hjertestartere. Det bidrar til at alle som oppholder 
seg i våre store omsorgsbygg kan få raskt hjelp ved 
hjertestans. For helsepersonell betyr det mye å ha 
relevant medisinsk utstyr tilgjengelig. 

Brannopplæring på ny måte 

501 medarbeidere har fått brannopplæring på en ny 
måte. Ved hjelp av WR briller skapes det en virtuell 
brann, som medarbeiderne øvde seg på å håndtere med 
brannslukningsapparat. Dette er en ny måte å øve på. 

HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2021 
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PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER
For Psykisk helse- og rustjenester har 2021 vært preget 
av pandemi og konsolidering av den nye seksjonen. 
I løpet av året er det gjort viktige utbedringer på 
bygningsmassen på Sandar, og i samarbeid med 
et arkitektfirma er det utarbeidet tegninger for 
oppgraderingen av Sandar Herredshus. Herredshuset vil 
etter oppussingen fremstå som en helt ny arbeidsplass 
for de ansatte. Mot slutten av 2021 har seksjonen 
etablert lavterskel psykisk helsetilbud, som innebærer 
at kommunens innbyggere nå selv kan booke avtaler 
om samtale med behandler via kommunens nettside. 
Terskelen for å nå frem til god hjelp er nå lavere enn 
før. Kommunens Feltpleie og Kriseteam fortjener ekstra 
honnør for sin innsats i 2021. 

SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER
Plan for legetjenester ble politisk vedtatt i 2021, med 
styrking av legetjenestene. Det jobbes iherdig med 
implementering av tiltakene blant annet etablering av et 
kommunalt legekontor ved Lunden senter som pusses 
opp til formålet – innflytting til høsten.

Lærings- og mestringssenteret har hatt en signifikant 
økning i antall veiledningssamtaler det siste året. De 
har flere prosjekter for å imøtekomme økende behov. 
Slagsykepleier er tilgjengelig en dag i uka og har 
bidratt til at familier kan ha det bedre sammen etter et 
hjerneslag. Barn som pårørende til foreldre og søsken 
som har en utfordring, er kommunens ansvar å oppdage 
og følge opp. Et nytt prosjekt driftet av midler fra 
Helsedirektoratet startet opp i september og skal lage 
rutiner og tett samarbeid i HSO og KBU. Kaffe og prat og 
Globalt måltid er gode tiltak for å forebygge ensomhet og 
å knytte folk sammen. Flere av brukerorganisasjonene 
som er tilknyttet Lærings- og mestringssenteret har 
sett muligheter i krevende tider og har fått til gode 
menneskemøter ute i naturen, walk and talk, nettmøter 
mm. Hørselshemmedes Landsforbund Sandefjord har 
vært imponerende tilgjengelig og har hjulpet mange 
innbyggere med høreapparater i en krevende tid.

BO- OG BEHANDLINGSSENTRE
Rehabilitering og utvidelse av Nygård bo- og 
behandlingssenter har pågått i hele 2021.  Prosjektet 
med nybygg på 72 plasser ble sluttført på nyåret i 2022. 
Hele 2021 er brukt til planlegging av flytting og ny drift 
for de som bodde på Nygård bo- og behandlingssenter. 
I løpet av 2021 ble det besluttet at de 54 beboerne 
som ikke kunne bli med over i nybygget skulle flytte 
midlertidig til Aagaardstunet. Dette er et bygg med 
omsorgsleiligheter og de fleste beboerne deler en 
leilighet med en annen. Det meste av administrasjonen 
flytter også til Aagaardstunet da det ikke er kontorer 
til dem i nybygget. Kjøkkenet på Nygård er stengt 
under rehabiliteringen og kjøkkendriften er lagt til 
Soletunet og Sandefjord medisinske senter.  Renovering 
av eksisterende bygg med 108 boenheter, kjøkken og 
kontorer er planlagt ferdig på nyåret i 2023.

BOLIG, AKTIVITET OG AVLASTNING
I 2021 ble to byggeprosjekter ferdigstilt og flyttet inn i. 

Dette er Lilleskogen borettslag (tidligere omtalt 
som Havreveien), hvor foreldre og ungdommer har 
samarbeidet med kommunen og entreprenøren 
om å etablere bolig for 6 personer med nedsatt 
funksjonsevne. I tillegg til jobben som er gjort fra 
entreprenøren har foreldrene og ungdommene lagt ned 
mange dugnadstimer for å få etablert sine nye boliger. 
Her ble det flyttet inn våren 2021. Ungdommene eier 
hver sin andel i borettslaget.

I Føykåsveien ble 8 boenheter i bofellesskap tatt i bruk 
høsten 2021.

HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2021
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NØKKELTALL HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2019 2020 2021
NAV
Brutto sosialhjelpsutgifter (1000 kr.) 122 351 111 397 106 582

Netto sosialhjelpsutgifter (1000 kr.) 94 946 94 333 87 982

Netto kvalifiseringsstønad 2 697 2 802 8 861

Andel avslag på vedtak øk sosialhjelp (%) 15,17 19,84 19,00

Ant. vedtak økonomisk sosialhjelp (i Socio) 10 778 13 489 11 585

Antall klienter med utbetaling 1 915 1 920 1 851

Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet pr desember 2021 20 32 57

Flyktninger

Avtale m /IMDI (antall) 35 26 32

Familiegjenforening (antall) 10 12 17

Tilflytting (brutto) (antall) 2 -2 0

Totalt (antall) 47 36 49

BOLIG, AKTIVITET OG AVLASTNING
Seksjon (antall boenheter) *

Åsane 8 8 8

Nordås 10 8 8

Peer Gynts vei 3 3 3

Føykås (Tidligere Mokollen og Skiringsal) 8 8 13

Møylandtunet 0 3 4

Laholmåsen 15 16 16

Hvidtgården 2. etasje 18 18 16

Sverstad 4 4 4

Frydenbergsletta 16 16 16

Budalen 6 6 6

Karisletta 7 7 7

Frydenberg 5 5 5

Ekeberg** 4 4 4

Vindal 5 5 5

Mobakken 17 17 17

Skjeggerødveien 12 12 12

Hasle 7 7 7

Saturnusvei 3 3 3

Lilleskogen 6

Totalt 148 150 160
* Antall pr 31.12.2021      ** 4 i bofellesskapet+1 i ungbo.

Dagtilbud

Ranvik (antall personer) 90 85

Yme (antall personer) 30 28

TOTALT Dagtilbud funksjonshemmede 123 120 113

VTA Tangent 75 75 75

VTA Smiløkka 16 16 16

VTA Signo 12 12 11

VTA Vidaråsen 1 1 1

TOTALT antall VTA-plasser (varig tilrettelagte plasser) 104 104 103
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PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER 2019 2020 2021
Avdeling (antall boenheter)

Heimdal tilrettelagt bolig rus/psykiatri 9 9 9

Prestegårdstunet tilrettelagt bolig psykiatri 11 11 11

Hvidtgården 4. etasje tilrettelagt bolig psykiatri 14 14 14

Bergli samlokaliserte boliger for psykiatri 4 4 8

Vardeveien tilrettelagt bolig for psykiatri 15 15 15

Sum 53 53 57

SENTER- OG HJEMMETJENESTE
Hjemmetjenester

Gj.snitt antall brukere med hjemmesykepleie pr mnd 1389 1372 1325

Gj.snitt antall brukere med praktisk bistand pr mnd 991 886 935

Gj.snitt antall pasienter direkte fra sykehus med behov for hjemmesykepleie pr mnd. 109 105 97

Antall utløste trygghetsalarmer pr år* 91 250 105 977 102 684

Antall tildelte alarmer pr 31.12 873 952 968
*Gjelder bare alarmer i nytt system, noen få brukere er fortsatt koblet opp mot gammelt system.

Bo- og servicesentrene

Antall aktivitetsgrupper 222 ** **

Antall middager pr dag, gjennomsnittlig 473 383 390

Antall frivillige 323 269 253

Gjennomsnittsalder for beboere på sentra 80,3 81,0 81,5
**Antall aktivitetsgrupper har vært tilnærmet det samme som tidligere år, men mange av gruppene har nesten ikke hatt aktivitet.

Bo- og behandlingssentre

Plasser i alt

Nygård bo- og behandlingssenter 126 126

Bofellesskap for personer med demenssykdom 48 48

Kamfjord bo- og behandlingssenter 64 64

Soletunet bo- og behandlingssenter 47 47

Andebu bo- og behandlingssenter 39 39

Sum 324 324

Utnyttelsesgrad

Nygård bo- og behandlingssenter 95,9 % 98,5 %

Bofellesskap for personer med demenssykdom 96,1 % 96,2 %

Kamfjord bo- og behandlingssenter 98,0 % 98,5 %

Soletunet bo- og behandlingssenter 96,6 % 98,4 %

Andebu bo- og behandlingssenter 97,1 % 96,0 %

Antall liggedøgn

Nygård bo- og behandlingssenter  44 205  45 280 

Bofellesskap for personer med demenssykdom  16 889  16 847 

Kamfjord bo- og behandlingssenter  22 966  23 007 

Soletunet bo- og behandlingssenter  16 616  16 883 

Andebu bo- og behandlingssenter  13 864  13 659 

Sum 114 540 115 676 
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SANDEFJORD MEDISINSKE SENTER 2019 2020 2021
Legetjenester og legevakt:

Antall henvendelser legevakta 77 123 86 700 90 018

 - herav antall legekonsultasjoner  21 359  18 557  19 460 

Rehabilitering og forebygging:

Henviste saker ergoterapi  1 984  2 265  2 040 

Henviste saker fysioterapi  647  676  754 

Oppdrag teknikere  9 106  9 367  10 979 

Henviste saker syn  241  192  146 

Henviste saker hørsel  1 564  1 335  1 517 

Henvisninger til frisklivsentralene i Stokke/Sandefjord  376  243  237 

Antall deltakere balansegrupper  1 344  796  749 

Antall deltakere basseng og friskliv  1 529  1 061  1 362 

Pleieavdelinger:

Innleggelser Rehabiliterings-/forsterket enhet 244 196 204

Innleggelser Intermediær enhet med ØHD-plasser 610 639 683

Innleggelser Lindrende-/korttids enhet 359 331 380

Sum innleggelser Sandefjord medisinske senter  1 213  1 166  1 267 

Antall pasienter fra sykehuset (fra oversikt utklare)  841  776  947 

Type nøkkeltall rapportert per måned Snitt 4 siste  
mnd 2020Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Antall pasienter med opphold/ 
plass SMS 146 129 148 142 133 159 135 151 141 148 160 143 138

Antall langtidspasienter i korttids-
avdeling/på korttidsplass 2 6 2 6 2 3 6 9 12 7 6 0 6

HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2021
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KUNNSKAP, BARN OG UNGE 2021 

KUNNSKAP, BARN OG UNGE 
Målet for kommunalområdet er at alle barn skal sikres en god oppvekst, 
og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående 
opplæringsløpet. 

Fra 2020 er kommunalområdets ansvarsområde alle tjenester til 
barn og unge, 0-18 år. Det omfatter alle barnehager og kommunale 
grunnskoler, psykisk helsetjenester 0-18 år, fysio- og ergoterapitjenester 
0-18 år, helsetjenester for yktninger, smittevern, jordmortjeneste, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste, avlastningstjenester til personer 
med særlig tyngende omsorgsarbeid, pedagogisk-psykologisk tjeneste og 
barneverntjenester. 

Tenk sammen 
Kommunalområdet jobber for å skape sammenhengende, forutsigbare 
og gode tjenester til barn og unge. Ansatte med god kompetanse og evne 
til å bygge nære og tillitsfulle relasjoner er viktig for å lykkes med en god 
oppvekst og et inkluderende og godt utdanningsløp. Med godt samarbeid 
med alle fagmiljøene som har hovedansvar for barn og unge, er barnehage 
og skole godt rustet til å møte mangfoldet blant barn og elever. 

Tenk Sammen er en helthetlig modell for samhandling som er utviklet 
for å styrke tidlig innsats og oppfølging av gravide, familier, barn og 
unge som trenger det. Modellen beskrives på tre nivåer; kommunenivå, 
tjenestenivå og individnivå, og skal synliggjøre planer, verktøy, rutiner og 
samhandlingsarenaer i kommunen som igjen bidrar til å identisere og 
sikre en helhetlig oppfølging av barn og ungdom. I tillegg til utvikling av 
en tverrsektoriell modell er Tenk sammen et stort kulturprosjekt, spesielt 
rettet mot kommunalområdet Kunnskap, barn og unge. 

Barnehage- og skolestruktur 
Kommunestyret har behandlet videre prosess knyttet til arbeid med 
helhetlig barnehage- og skolestruktur i Sandefjord. Etter beslutninger 
om valg av skoletomt, fastsetting av planprogram, endring av 
skolekretsgrenser og nedleggelser av skoler på Vesterøya, vil arbeid med 
helhetlig barnehage- og skolestruktur i resten av kommunen bli behandlet 
i en tematisk kommunedelplan. 

BARNEHAGE 

Lovfestet rett til et godt psykososialt barnehagemiljø 
Fra 1. januar 2021 har barnehageloven fått et nytt kapittel om 
psykososialt barnehagemiljø. Barnehagelovens formål og rammeplanens 
bestemmelser har alltid stilt krav til at det arbeides aktivt for et godt 
psykososialt miljø, men det nye kapittelet innfører en forpliktelse for 
alle som jobber i barnehagen til å følge med og gripe inn dersom det er 
barn som ikke har et godt psykososialt miljø. Bestemmelsene innebærer 
både et krav til nulltolleranse for mobbing i barnehagen og forebyggende 
arbeid, og en aktivitetsplikt ved mistanke eller kjennskap til at et barn ikke 
har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Sandefjord kommunes plan for et trygt og godt psykososialt 
barnehagemiljø ble vedtatt av hovedutvalg for oppvekst og kunnskap 
14. juni 2018. I forbindelse med at bestemmelser om nulltolleranse for 
mobbing i barnehagen og aktivitetsplikt ble tatt inn i barnehageloven 
1. januar 2021, er planen revidert og utvidet. Planen er et verktøy for 
barnehager i arbeidet med å forebygge og forhindre krenkende ord og 
handlinger i barnehagen, samt for å oppfylle aktivitetsplikten der barn ikke 
har et trygt og godt barnehagemiljø. 
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I Sandefjord har både planen for et godt psykososialt miljø og kapittelet 
om inkluderende fellesskap i standard for et likeverdig og tilrettelagt 
barnehagetilbud vært førende i dette arbeidet. Planen for et godt 
psykososialt barnehagemiljø brukes aktivt i barnehagenes arbeid med å 
implementere de nye lovbestemmelsene. I tillegg deltar 18 barnehager på 
et kompetansehevingsprogram om barnehagemiljø og krenkelser i regi av 
Høyskolen Innlandet. Programmet har som formål å istandsette de ansatte 
til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering, og oppfylle 
sine plikter i henhold til det nye regelverket. 

FLEKS 
FLEKS står for «Fysisk aktiv LEK i Sandefjords barnehager». Fysisk 
aktivitet påvirker hvordan barn utvikler kunnskap og skoleferdigheter og 
motorisk kompetanse fremmer sosiale relasjoner, kommunikasjon og 
trivsel. 

Målet med FLEKS er at alle barna skal få mulighet til å delta i fysisk aktiv 
lek i barnehagehverdagen, slik at de får gode bevegelseserfaringer som 
de kan ta med seg videre i livet. Arbeidet er forankret i rammeplanens 
tema livsmestring og helse, i tillegg til at det er sentralt med samhandling 
rundt barn som trenger ekstra støtte for å delta i den fysisk aktive leken 
og kompetanseutvikling og -utveksling mellom fysio- og ergoterapeuter og 
ansatte i barnehagene. 

Gjennom FLEKS har fysio- og ergoterapitjenesten nådd ut med 
forebyggende arbeid til e r e  barn enn ellers ville vært mulig. Samarbeid 
med barnehagen gir mulighet til å nå ut til mange barn på en positiv måte, 
og tiltaket er lystbetont både for barna som deltar og for de ansatte som er 
med. 

Overgang barnehage – skole 
Barnehage og skole skal samarbeide for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og SFO. Plikten til samarbeid er regulert 
både i opplæringsloven og barnehageloven. Rutinen for sammenheng 
og samarbeid i overgangen fra barnehage til skole og SFO ble vedtatt i 
utvalget for KBU 29.09.21. Målet med rutinen er å sikre en trygg og god 
overgang fra barnehage til første skoleår med tydelig sammenheng 
i opplæringsløpet. Foreldre og barn skal oppleve overgangen som 
forutsigbar, og vite hva de kan forvente seg når barnet begynner på skolen 
og i SFO. Det handler også om at skolen og SFO skal være forberedt på 
hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen. 

SKOLE 

Sommerskole 
Som et tiltak for å tette kunnskapshull etter nedstenging og tapt læring 
i koronapandemien bevilget regjeringen midler til at kommunene kunne 
arrangere sommerskole i 2021. I Sandefjord ble dette organisert i 
samarbeid med ulike tilbydere innen frivillighet og andre organisasjoner. 
Av konkrete aktiviteter kan nevnes teaterlek, musikaldans og skyggeteater 
med Sandefjord teaterforening, friluftsliv med Sandefjord turistforening, 
matlaging med restaurant og matfag på SVGS, koding med Kodeklubb, 
naturfag med 3D Learning, samt en rekke andre tilbud innen områder som 
idrett, friluftsliv og håndverk. 

I Sandefjord deltok 2006 elever på sommerskole. For å nå ut til elever som 
skulle prioriteres til plass på sommerskolen ble det sendt ut informasjon 
til alle skoler, samt instanser som PPT, NAV, barnevernstjenesten, 
helsesykepleiere, fysio-/ergoterapitjeneste og psykisk helseteam, med 
oppfordring om å orientere sommerskolen om elever som av ulike grunner 
burde prioriteres til plass. 

KUNNSKAP, BARN OG UNGE 2021 
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Tilbakemeldingene fra kursholdere, foresatte og deltakere var svært 
positive. Sommerskole har i følge evalueringen vært et positivt supplement 
til den ordinære skolen, og til øvrige fritidsaktiviteter og ferietilbud i 
skolens ferie.

Fagfornyelsen
Fagfornyelsen er prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. 
Nye læreplaner ble tatt i bruk fra høsten 2020. Arbeidet med å utvikle de 
nye læreplanene, og innføring av dem i skolen skal evalueres nasjonalt 
over en periode på fem år.  
Evalueringen vil da ha fire hovedtema:

• Prosessen med å utvikle det nye læreplanverket
• Kvaliteten på læreplanverket
• Tiltak for at det nye læreplanverket tas i bruk: 

veiledning, kompetanse og støtte
• Endringer i skolen som følge av fagfornyelsen

Kvalitetsutvikling i skolen er en kontinuerlig læringsprosess, der lærerne, 
skolelederne, andre ansatte og skoleeierne arbeider systematisk med å 
sette seg mål, velge tiltak og vurdere tilstanden. De vurderingene som 
gjøres, følges opp med justeringer og nye mål. I en lærende prosess åpnes 
det for å stille spørsmål og reflektere over mulige svar.

Sandefjordskolen er inne i det andre skoleåret med implementering 
av Fagfornyelsen, og skolene har nå fått erfaring i bruk av de lokale 
planene som skoleeier har tilrettelagt for. Det første driftsåret med nye, 
lokale planer inneholdt fem evalueringer. Alle skoler fikk gjennom disse 
evalueringene anledning til å komme med innspill til rammeverk og 
innhold. Innspillene ble tatt i mot av en kommunal ressursgruppe, og i 
etterkant ble det gjort en omfattende jobb med justeringer og endringer, 
basert på tilbakemeldingene fra skolene. Redigering og justering ble 
gjennomført slik at rammeverket var oppdatert og klart til skolestart 
høsten 2021.

OPPVEKST OG HELSE
Koronavaksinering
Kommunalområdet har organisert og gjennomført koronavaksinering av 
Sandefjords befolkning i hht. myndighetenes anbefalinger.

Helse- og omsorgstjenester for barn og unge
Gjennom allmenne helsetjenester og oppfølging av barn og unge med 
behov utover disse, arbeider kommunalområdet aktivt for å styrke barn 
og unges helse. Arbeidet foregår både i familiesentre med helsestasjon 
og åpen barnehage, og i samarbeid med eller tilknytning til barnehage og 
skole. Det er stort fokus på samhandling og sammenheng i tjenestene, 
og det legges vekt på forebyggende arbeid som når ut til en stor andel 
barn og unge. Det er spesielt viktig for kommunalområdet at barn med et 
vanskelig utgangspunkt klarer ser bedre som voksne.

BARNEVERN
I 2021 kom Barnevernet i Sandefjord med sin første lovpålagte 
tilstandsrapport. Barnevernet i Sandefjord er blant de beste i landet ifølge 
kommunebarometeret, og er en viktig faktor i kommunens arbeid med 
de mest sårbare barn og familier. Rapporten inneholder en oversikt over 
hvordan barnevernet er organisert og arbeider fra en sak starter med 
mottak av melding til den avsluttes. Rapporten inneholder også aktuell 
statistikk og oversikter.  Barnevernet har i 2021 forberedt seg til å møte 
barnevernreformen, både gjennom å tilføre midler til 3 nye stillinger, 
endre måter å løse arbeidsoppgaver på og ha fokus på hvordan få til gode 
hjelpetiltak for barn og familier. 

KUNNSKAP, BARN OG UNGE 2021
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KUNNSKAP, BARN OG UNGE 2021

NØKKELTALL KUNNSKAP, BARN OG UNGE

BARNEHAGE 2019 2020 2021
Antall barnehager (andel %)

Kommunale 22 (37 %) 22 (37 %) 22 (37 %)

Private 37 (63 %) 37 (63 %) 37 (63 %)

Antall barn

Barn under tre år 1064 1048 1060

Barn over tre år 2004 2041 2031

Antall minoritetsspråklige barn

Barn under tre år 181 190 186

Barn over tre år 424 442 456

Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp (andel %)

Barn under tre år 14 (1,3 %) 12 (1,1 %) 14 (1,3 %)

Barn over tre år 117 (5,7 %) 137 (6,7 %) 156 (7,7 %)

SKOLE
Antall skoler

Barneskoler 21 21 21

Ungdomsskoler 6 6 6

Antall elever

1. - 4. trinn 2801 2778 2748

5. -7. trinn 2134 2196 2224

8. - 10. trinn 2175 2111 2003
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2019 2020 2021
ERGO-/FYSIOTERAPITJENESTER
Barn med habiliteringsbehov  170  131  150 

Antall konsultasjoner habiliteringsbarn  3 273  2 791  2 510 

Nyhenvendelser helsestasjon og skolehelsetjenesten  651  592  652 

Antall konsultasjoner  6 029  6 886  6 191 

Barn og ungdom i bassenggrupper  64  48  46 

Barn og ungdom i frisklivsgrupper  50  45  43 

Antall individuelle treninger gjennomført i frisklivsgrupper  491 

HELSESTASJONSTJENESTER
Barselsbesøk av jordmor  252  324  387 

Hjemmebesøk nyfødte  565  539  552 

Antall 8.klassesamtaler  910  687  590 

Besøk på helsestasjon  16 617  15 630  16 255 

Utenlandsvaksinasjoner  4 355  1 299  2 847 

BARNEVERNTJENESTEN
Barn med hjelpetiltak gjennom året  329  365  369 

Antall bekymringsmeldinger  807  1 262  1 240 

Barn fra andre kommuner plassert i Sandefjord,  
med tilsynsansvar for Sandefjord kommune pr. 31.12.  112  104  112 

Barn i institusjon og familiehjem pr. 31.12.  16  11  14 

Barn i fosterhjem pr. 31.12.  106  100  74 

AVLASTNINGSTILBUD BARN
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 

PSYKISK HELSETJENESTE BARN OG UNGE
Henvendelser psykisk helseteam (PHT)  241  243  305 

 - hvorav ungdomsgrupper  15 

Henvendelser foreldreveiledningsprogram (PMTO)  79  93  118 

 - herav foreldreveiledningsgrupper  15 

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
Bestilte drøftingsmøter  654  737 

Henvisninger  615  634 

Systemarbeid, registrert 22 26
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KULTUR, IDRETT OG FRITID 

BIBLIOTEK 
Sandefjordbibliotekene består av Andebu, Sandefjord og Stokke bibliotek. 
Bibliotekene arbeider med aktiv formidling av kunnskap og egne 
samlinger, både gjennom arrangementer og digital formidling. Oversikten 
for 2021 viser reduserte tall for arrangementer spesielt, utlån er nærmere 
tallene i 2019 som følge av mye digital formidling overfor brukerne. 
Lånerne besøkte bibliotekene sjeldnere, men lånte forholdsvis mer per 
gang. 

KULTURFORMIDLING, KULTURHUS, 
KULTUROPPLEVELSER 
Hjertnes kulturhus er kommunens kulturelle storstue, og et sambrukshus 
for kino, kulturarrangementer og konferanser. Kinobesøket er sterkt 
preget av pandemien ved at større l m e r  settes på vent. Kommunens 
hovedfokus er å leie ut kommunens arenaer/anlegg til eksterne 
arrangører. Blant høydepunktene i 2021 var barnefestivalen MiniFjorden 
og Markedet for scenekunst som kunne gjennomføres i august. Hjertnes 
kulturhus tilrettela for forestillinger/ konserter innenfor gjeldende 
smittevernsregler, og 17. mai feiringen ble gjennomført som direkte tv- 
sending fra Hjertnes Am 1. Barn og unge er en prioritert målgruppe, med 
tilbud som Barnas kulturprogram, Den kulturelle skolesekken, Markedet 
for scenekunst og Ung kultur møtes (UKM). Kommunen støtter tiltak for 
uorganisert ungdom gjennom tilskudd til e r e  aktører. Fritidskortet skal 
fremme inkludering og utjevne forskjeller i barn og unges muligheter 
for kulturelle opplevelser og deltakelse. Ledsagerbeviset er beregnet 
på personer med nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å 
kunne delta på arrangementer av ulik karakter. Frivillige organisasjoner 
er en del av den kulturelle «ryggraden» i kommunen og mottar tilskudd 
til sin virksomhet. Frivilligsentralene skal være et levende og attraktivt 
møtested for frivillige og brukere, stimulere til samfunnsnyttig arbeid, hvor 
kompetanseheving og motivasjon til mestring tilbys. 

FRIVILLIGSENTRALENE 
Det er etablert frivilligsentraler i Stokke, Andebu og Sandefjord. 
Frivilligsentralene er selvstendige sentraler, og det er inngått 
samarbeidsavtaler mellom sentralene og kommunen. Sentralene 
nansieres 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. 

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

Historie, identitet 
Sandefjordmuseene er en del av Vestfoldmuseene IKS, men kommunen 
eier fortsatt museenes gjenstander og bygninger. 

KULTUR, IDRETT OG FRITID 2021 

Biblioteket 
Foto: Tom Richard Andreassen 

Speil 
Foto: Ane Pedersen 

Kulturskolen 
Foto: Ann Kristin Hynne Green 

Nyttårsfyrverkeri 
Foto: LUXART FOTO 
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OPPVEKST- OG NÆRMILJØ 
Nærdemokratiordningen sikrer medvirkning basert på informasjon, høring 
og dialog i samarbeid mellom kommune og nærmiljøutvalgene. I 2021 er 
nærdemokratiordningen evaluert, og målene med ordningen er: 

• Gode og trygge lokalmiljøer der alle innbyggere 
føler seg inkludert og deltar aktivt 

• Samfunnsengasjement 

• Kontakt mellom innbyggere og kommunefolkevalgte og administrasjon 

Det er 20 nærmiljøutvalg, ett i hver barneskolekrets. Nærmiljøutvalgene 
er høringspart i alle planprosesser, og i saker som angår nærmiljøet. 
Utvalgene får tilskudd fra kommunen, og disponerer dette i tråd med 
gjeldende retningslinjer for ordningen. 

Lekeplasser er sentrale møteplasser. I 2021 ble bl.a. lekeplassene 
i Florsgate og Trollstien i Sandefjord er oppgradert. Flere av 
oppgraderingene skjer i samarbeid med skole, FAU, NMU og vellag. I 
Bokemoa er det etablert en ny hinderløype i regi av psykisk helse. 

Frivillige lag og foreninger mottok tilskudd til sin virksomhet, totalt ca. 7,5 
mill. kr i 2021. 

PARKER, PLASSER 
Parker og plasser er arenaer for aktivitet, lek og rekreasjon, og benyttes 
til ulike arrangementer. De fungerer som møteplasser, og er en viktig 
del av arbeidet for en miljøvennlig, grønn kommune. Arrangementer ble 
begrenset i 2021 som følge av pandemien, men bl.a NM bueskyting ble 
gjennomført i Bugården. 

IDRETT, FRILUFTSLIV, REKREASJON 
Kommunen har en viktig rolle med å legge til rette for gode og tidsmessige 
idretts- og friluftsanlegg, mens lokale lag og foreninger fyller disse med 
aktivitet. 

Strømbadet utvida tilrettelegging for universell utforming ved å 
oppgradere vestre baderampe sin nedre plattform under vann. 

Kommunens friområder har vært viktige i 2021, med fokus på 
rekreasjonsmuligheter lokalt, og ferie i Norge. Yxney er et populært 
utfartsområde, i 2021 ble stinettet oppgradert med nye skilt i samarbeid 
med Sandefjord Turistforening. 

Sandefjord Turistforening har merket og ryddet kyststiene på Østerøya og 
Vesterøya, samt etablert nye rundløyper. 

Bugårdsparken er kommunens sentralanlegg for idrett, og er et o t t  og 
mye benyttet rekreasjonsområde. Mer enn 30 ulike idretter har aktiviteter 
her. I 2021 ble arbeidene med nytt friidrettsdekke og vanningsanlegg 
på Storstadion påbegynt. Den fysiske jobben gjøres i 2022 basert på 
utlyst konkurranse vår 2022. Lysene inne i Jotunhallen ble utbedret, og 
tilfredsstiller nå kravene for eliteseriespill i håndball. 

Ny sentral forskrift som omhandler tiltak ved kunstgressbaner som 
benytter gummigranulat som fyllmasse ble innført sommeren 2021. Tiltak 
ble igangsatt høsten 2021, og sluttføres innen sommeren 2022. 

Grønne turer er gjennomført i samarbeid med frivillige entusiaster og 
etter avtale med grunneiere. 

KULTUR, IDRETT OG FRITID 2021 

Kulturskolen 
Foto: Ann Kristin Hynne Green 

Stålerødvannet 
Foto: Inger Line Birkeland 

Romjulsmoro 
Foto: Vibeke Bjerkaas 

Svømmehallen 
Foto: Håvard Flaatten 

Himmeltrappen 
Foto: Sti for Øye 
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GRAVLUNDER, KIRKEGÅRDER
Sandefjord er en av få kommuner som er gravplassmyndighet, og har 
ansvar for tildeling av gravsteder og øvrige forvaltning av gravplasser og 
kirkegårder, totalt 11 stk. Kommunen tilbyr stell av bed på gravsteder mot 
betaling.

KIRKER, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 
Kirker og trossamfunn er en viktig del av kulturarven. Seremonier 
i tilknytning til gravferd måtte i 2021 gjennomføres med begrenset 
deltagelse pga. pandemien. Kirker, tros- og livssynssamfunn er aktive i 
sosial omsorg for innbyggere i kommunen, og innenfor kulturlivet, med 
konserter o.a. kulturtilbud.

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 er ambisiøse i sine planer og 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.

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

KULTUR, IDRETT OG FRITID 2021

Southern Actor
Foto: Per Olaf Larsen

Andebuparken
Foto: Inger Line Birkeland

Sandar kirke
Foto: Atle Slettingdalen
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NØKKELTALL KULTUR, IDRETT OG FRITID

KULTUR, IDRETT OG FRITID 2021

KULTURFORMIDLING, KULTURHUS OG KULTUROPPLEVELSER
Hjertnes kulturhus inkl. kino

Antall arrangementer 155 126 111

Antall kurs, konferanser mv. 27 35 42

Antall besøk/publikum 45 916 15 947 21 430

Antall kinoforestillinger 3 403 3 170 2 769

Antall besøk 82 242 37 072 46 209

Den Store Kinodagen 2 389 1 131 2 667
Nedgangen i kinobesøket skyldes pandemien, som følge av utsettelser av premierer på større, kommersielle 
titler i tillegg til antallsbegrensninger.

Kulturproduksjoner

Markedet for Scenekunst

Antall visninger 25 0 13

Antall oppkjøpere 250 0 80

Antall besøk 2 100 0 200

Barnas kulturprogram

Antall forestillinger 22 9 5

Antall besøk 1 358 353 177

Kulturformidling

Den kulturelle skolesekken

Antall grunnskoler 33 33 33

Antall elever i grunnskolen 7 596 7 550 7 540

Antall produksjoner 18 17 14

Den kulturelle vandringsstaven 

Antall arrangementer, kino, turer 66 64 67

Antall besøk 600 470 320

2019 2020 2021
BIBLIOTEK
Antall besøk 274 417 168 351 176 017

Antall utlån 225 300 180 814 188 907

Antall utlån ebøker 10 500 16 149 19 440

Antall arrangementer inkl. opplegg for skoler og barnehager 562 287 203

Antall besøk 16 661 6 634 5 020

KULTURSKOLE
Sandefjord kulturskole

Antall elever 474 513* 535
* I tillegg har kulturskolen i 2020/21 hatt 116 elever i gruppetilbud som varer under ett semester og 130 elever i helårstilbud i barnehage (kulturkarusell) 
og grunnskole (musikkterapi). Vi har økt vårt elevtall til tross for at koronapandemien også har ført til noen utmeldinger,  færre søkere og midlertidig 
avlysning av endel faste tilbud. 
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KULTUR, IDRETT OG FRITID 2021

2019 2020 2021
TILSKUDDSORDNINGER
Antall foreninger - idrett og friluftsliv 69 70 66

Antall foreninger - kultur, barn og ungdom 93 80 75

Antall foreninger - frivillige barne - og ungdomsforeninger 60 69 54

Antall frivillige lag og foreninger totalt 222 219 195

Medlemstall:

Antall barn og unge opp til 20 år - idrett og friluftsliv 7 593 7 637 6 971

Antall barn og unge opp til 20 år - kultur, barn og ungdom 2 040 1 949 1 401

Antall medlemmer totalt 25 130 27 267 26 096

Antall tildelte prosjekttilskudd – idrett 26 10 15

Antall tildelte prosjekttilskudd - kultur 82 88 94

Antall tildelte tilskudd til større arrangementer om sommeren 21 17 29

Spillemiddelsøknader *

Ordinære 54 46

Nærmiljøanlegg 8 11

Kulturanlegg 3 2
* Søknader behandles i kommunen året før det søkes til fylkeskommunen.

IDRETT, FRILUFTSLIV OG REKREASJON
Sandefjord svømmehall

Besøk barn 30 717 25 342 21 735

Besøk voksne 42 239 30 441 30 287

Sum betalende besøk 72 956 55 783 52 022

Skolesvømming 44 100 24 990 25 700

Besøk lag, foreninger og babysvømming 21 600 15 120 14 000

Sum besøk i alt* 138 656 95 893 91 722
*Besøket i svømmehallen har blitt redusert som følge av C-19 pandemien

GRAVLUNDER OG KIRKEGÅRDER
Antall begravelser og bisettelser 482 475 523

Antall kremasjoner 230 300 269

Antall gravsteder med vedlikehold 3 168 3 095 3 102

KIRKER, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
Statskirken

Antall medlemmer i statskirken 41 104 41060* 40734*
* Medlemstall er innhentet fra Sandefjord kirkelige fellesråd
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POLITISKE RÅD OG UTVALG 2021 

SANDEFJORD 
KOMMUNE 
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Bjørn Ole Gleditsch (H) 
ordfører 

Bjarne Sommerstad (SP) 
varaordfører 

Ida Cathrine Nilsen (SP) Jon Folkvord (SP) 

Bjørn Orerød (AP) Katrin Bergly (AP) 

Lise-Marie Sommerstad 
(SP) 

Trine Rønning (Uavh) Cathrine Andersen (FrP) Roy Standal (FrP) 

Sondre Johan Wikran Larsen 
(RØDT) 

Bror-Lennart Mentzoni (KrF) 

Per-Eivind Johansen (H) Trond Clausen (H) Tor Steinar Matiassen (H) Thomas Mørk Bjørvik (H) 

Hanne F. Børresen 
Johansen (H) 

Yllka Neziri (H) Ellen Dyring Schjelderup (H) Erling Fredrik Sørhaug (H) Lars Viggo Holmen (H) Marit Langås Danielsen (H) 

Anne C. (Tine) 
Kleive-Mathisen (H) 

Dag Einar Kværhellen (H) Bjørn Hoelseth (H) Hilde Hoff Håkonsen (AP) Nils Ingar Aabol (AP) Arild Theimann (AP) 

Birgit Pettersen (AP) Tor Hansen (AP) Pournima Namdeo Patil 
(AP) 

Per Reidar Karlsen (AP) 

Kerim Jaber (AP) Steinar Mathias S. Mørken 
(AP) 

Kjetil Olsen (AP) 

Øyvind Lorentzen (FrP) Harry Gran (FrP) 

Ina Coll Kjølmoen (MDG) 

Charlotte Jahren Øverbye 
(SV) 

Thore Sebastian 
Nielsen (Uavh) 

Karin Virik (V) Peder Christian Sunde (V) Camilla B. Johannessen (V) Odd Rune Langeland 
(MDG) 

Anne Strømøy (H) 

Sandefjord kommune | kommunestyret 2019 - 2023 

H 
u s t r 
y k k e r ie 
t - 
0 6 . 0 2 . 2 
0 2 0 
/ 
7 2 4 
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Formannskapet 

Bjørn Ole Gleditsch
ordfører Høyre

Bjarne Sommerstad
varaordfører Senterpartiet

Arild Theimann Arbeiderpartiet

Hilde Hoff Håkonsen Arbeiderpartiet

Nils Ingar Aabol Arbeiderpartiet

Anne Strømøy Høyre

Per-Eivind Johansen Høyre

Tor Steinar Mathiassen Høyre

Cathrine Andersen Fremskrittspartiet

Odd Rune Langeland Miljøpartiet De Grønne

Ida Cathrine Nilsen Senterpartiet

Charlotte Jahren Øverbye Sosialistisk Venstreparti

Karin Virik Venstre

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Harry Gran
utvalgsleder Fremskrittspartiet 

Erling Fredrik Sørhaug 
nestleder Høyre

Hilde Hoff Håkonsen Arbeiderpartiet

Katrin Bergly Arbeiderpartiet

Kerim Jaber Arbeiderpartiet

Tonje Elisabeth Egeberg Arbeiderpartiet

Thomas Mørk Bjørkvik Høyre

Bjørn Hoelseth Høyre

Marit Langås Danielsen Høyre

Bror-Lennart Mentzoni Kristelig Folkeparti

Trine Rønning Uavhengig

Thore Sebastian Nielsen Uavhengig

Thomas Blix Venstre

Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid 

(tidligere kultur, friluft, by- og stedsutvikling)

Ida Cathrine Nilsen 
utvalgsleder Senterpartiet

Hanne F. Børresen 
Johansen nestleder Høyre

Birgit Pettersen Arbeiderpartiet

Dag Henrik Skatteboe Arbeiderpartiet

Tor Hansen Arbeiderpartiet

Ellen Dyring Schjelderup Høyre

Mats Flåtten Høyre

Per-Eivind Johansen Høyre

Øyvind Lorentzen Fremskrittspartiet

Silje Larsen Miljøpartiet De Grønne

Silje Mikkelsen Haugelund Rødt

Andreas Jørvum Svendsen Senterpartiet

Peder Christian Sunde Venstre

Hovedutvalg for miljø og plansaker

Cathrine Andersen
utvalgsleder Fremskrittspartiet

Trond Clausen
nestleder Høyre

Arild Theimann Arbeiderpartiet

Erina Bryn Kjær Arbeiderpartiet

Nils Ingar Aabol Arbeiderpartiet

Pournima Namdeo Patil Arbeiderpartiet

Henriette Elnan 
Steinsholt Høyre

Lars Viggo Holmen Høyre

Yllka Neziri Høyre

Monica Johansen Fremskrittspartiet

Odd Rune Langeland Miljøpartiet De Grønne

Jon Folkvord Senterpartiet

Karin Virik Venstre
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Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge

Anne Strømøy
utvalgsleder Høyre

Anne Cathrine (Tine)  
Kleive-Mathisen
nestleder

Høyre

Kjetil Olsen Haugelund Arbeiderpartiet

Per Reidar Karlsen Arbeiderpartiet

Silje Marie Kvernsmyr Arbeiderpartiet

Dag Einar Kværhellen Høyre

Åse Lill (Titti) Legland Høyre

Roy Standal Fremskrittspartiet

Ina Coll Kjølmoen Miljøpartiet De Grønne

Lise-Marie Sommerstad Senterpartiet

Charlotte Jaren Øverbye Sosialistisk Venstreparti

Camilla Bilstad Johannessen Venstre

Administrasjonsutvalget

Cathrine Andersen
utvalgsleder Fremskrittspartiet

Tor Steinar Mathiassen
nestleder Høyre

Bjørn Orerød Arbeiderpartiet

Hilde Hoff Håkonsen Arbeiderpartiet

Bror-Lennart Mentzoni Kristelig Folkeparti

Anne Merete Sørensen Organisasjon

Laila Mythe Organisasjon

Kontrollutvalget

Steinar Mathias S. Mørken - leder

Johnny Pettersen

Tale Haugan

Per Skorge

Grethe Østgård
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Eldrerådet

Ragnar Klavenes – leder 

Berit Orerød – nestleder

Hugo Drewsen

Marit Wike Hansen

Randi Husa

Tor Vågnes Dahl

Per-Eivind Johansen

Rådet for personer med nedsatt 
funksjonsevne

Charlotte Jahren Øverbye - leder

Hans Hilding Hønsvall - nestleder

Gustav Løvenhjelm

Jan Erik Abrahamsen

Leif Nikolai Larsen

Sverre Kaare Lilloe

Synnøve Hansen

Tonje Furset

Tore Johan Knutsen

Solveig Marie Rød Aadne

Merete Bergan

Ungdomsrådet

Saule Smetonyte, leder

Amanda Kilde Jevnaker, nestleder

Chaymaa Hassan Samaha

Silje Walmann

William Wulff Ursin

Murad Termurovitst Valiev

Jonas Moen Vistung

Petrine Liverød Hoseth

Mira Haaberg-Schmid

Julian Angell

Edvard Aanderud-Larsen




