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Oppklarende spørsmål underveis

Andre spørsmål til slutt



Ny form på dokumentet

• Felles forslag til handlings- og økonomiplan for første 
gang i Sandefjord

• Sammenslåing av årlig rullering av kommuneplanens 
handlingsdel og økonomiplan gir bedre sammenheng 
mellom mål og ressursbruk

• Det fremgår hvordan de politiske målene blir fulgt opp

• Dette er trinn en i fornyelsen – trinn to følger med neste 
handlings- og økonomiplan. Blir en større revisjon



Fra rammesak til Handlings- og 
økonomiplan

Sept./oktober

• 2.Tertialrapport

• Statsbudsjettet

November

•Rådmannens 
handlings- og 
økonomiplan (4 
år) til utvalgene

Desember

•Formannskapets 
og 
Kommunestyrets 
budsjettvedtak

Januar/februar

•Iverksetting 
vedtatt budsjett

• Rådmann planl. 
ny økonomiplan 

April/Mai

•Resultatrapport 
for foregående år 
til kommunestyret 
i mai

Mai/juni

•1. tertialrapport

• Kommuneprop. 
og RNB

• Rammesak –
Kst*

• Koronasituasjon skapte 

usikkerhet før sommeren

• Mer avklart i forslaget til 

Handlings- og økonomiplan



Bedre forutsetninger enn i juni

• Kommunalområdene holder rammene – gir positive 
bidrag også framover

• Lønnsveksten i 2020 ble lavere enn forutsatt

• Statsbudsjettet prognostiserer negativ reallønnsvekst 
neste år (-1,3%)

• Pensjonskostnadene går ned som følge av lav 
lønnsvekst og ny tjenestepensjonsordning

• Veksten i de frie inntektene (skatt og 
rammeoverføringer) er bedre enn det som ble lagt til 
grunn før sommeren



Driftsbudsjettet  - endringer etter rammesaken

(pos. beløp er økt utg./red. innt. og omvendt) 2021 2022 2023 2024 Sum 4 år

(beløp i mill. 2021-kr)

   Korr. vedr. virusutbr. (jf. k.prp. og notat 15.06.20) -27,9 -27,9 -27,9 -27,9 -111,6
   Netto videreført fra 2.-tertialsaken (KST-sak 98/20) -13,4 -11,0 -9,8 -8,6 -42,9
   Konsekvenser av statsbudsjettet 4,5 2,7 2,5 2,1 11,9
   Endret lønns- og prisvekstforutsetninger -25,9 -26,0 -26,0 -26,0 -103,9
   Netto reduserte pensjonskostnader og -utgifter -17,7 -17,0 -23,0 -28,9 -86,5
   Red. tilsk. ress.kr. tjenester pga red. pensjonsutgifter 7,6 7,6 7,6 7,6 30,3
   Nytt anbud forsikringer 5,9 5,9 5,9 5,9 23,4
   Demografi: Frigjort reserve for 2021 ned til 5 mill. kr -5,1 -3,8 -3,8 -3,8 -16,5
   Endr. i driftstiltak (ekskl. statsbud. og innsp.) 10,3 7,6 5,9 2,9 26,6
   Innsparinger -0,8 -0,7 4,3 9,3 12,1
   Sandefjord Lufthavn, red. utbytte 2,0 -         -         -         2,0
   Kraftfondet, økt aksjeandel -3,0 -7,7 -8,7 -8,5 -27,9
   Økt rentesats i 2022 og 2024 -         -4,7 -         -4,6 -9,3

   Diverse korr. vedr. finansposter -4,0 -5,5 -5,6 -5,1 -20,2

   Konsekvenser av investeringer -3,5 3,0 -0,2 0,0 -0,7
   Andre endringer -1,7 -0,2 -0,4 0,6 -1,7
Endret overføring fra årets drift til ord. inv.prosjekter -72,8 -77,7 -79,2 -85,2 -314,8



Nærmere mål om 150 mill. kr fra drift til investeringer/år

*



Usikkerhet knyttet til:

• Koronapandemien: Varighet, konsekvenser på kort og 
lang sikt 

• Skatteinntektene – avhengig av en rekke forhold

• Pensjonskostnadene gir svingninger

• Rentenivå og avkastning på finans

• Handlingsrommet i Regjeringen og Stortingets 
budsjettpolitikk (skatte- og avgiftsinntekter, oljeinntekter, 
folketrygden…)



Trygghet for koronautgifter 

• Varslet tilleggsproposisjon (6. nov.) fra regjeringen gir 
trygghet for utgiftsdekning som følge av koronasituasjonen 

• Det vil bli bevilget 5,9 mrd. kr. til kommunene (7,3 mrd. kr. 
med fylkeskommunene)

• 4,4 mrd. kr. gis som innbyggertilskudd

• Sandefjord kommune får 52,4 mill. kroner i økt 
innbyggertilskudd neste år

• Dette er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag

• Det er innarbeidet 20 mill. kr i kostnader i 2021 og 10 mill. kr 
i 2022 



Generelle forutsetninger

Generelle økonomiske forutsetninger

(Vekst i %) 2021 2022 2023 2024

Konsumprisvekst 3,5 2,0 2,0 2,0

Lønnsvekst (gj.snitt for alle grupper) 2,2 2,0 2,0 2,0

Prisvekst på kommunal tjenestyting (deflator) 2,7 2,0 2,0 2,0

Finansinntekter og -utgifter:

    Pengemarkedsrenten (3 md. NIBOR) 0,25 0,50 0,50 0,75

    Gjennomsnittlig avkastning på kraftfondet 1,50 2,15 2,25 2,50

    Kraftfondet, aksjer / renter 25 / 75 33 / 67 35 / 65 35 / 65





Økonomiske mål

1. Kommunalområdenes netto budsjettrammer skal ikke 
være større enn frie inntekter

2. Kraftfondets avkastning skal brukes til å finansiere 
investeringer

3. Ordinære investeringer kan lånefinansieres med 
maksimalt 50 %

4. Netto driftsresultat skal utgjøre minst 1,75 % av sum 
driftsinntekter

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



ØKONOMIPLANEN I FORHOLD TIL DE FINANSIELLE MÅLTALLENE

Regn. Just. bud. BUDSJETT
(beløp 2021-24 i 1 000 2021-kr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sum frie inntekter  3 468 865  3 610 000  3 653 100  3 672 400  3 684 200  3 707 900 

Netto ramme for komm.områdene  3 333 361  3 531 026  3 536 800  3 516 248  3 536 088  3 549 580 

1 Frie innt. utover k.omr.s rammer     135 504       78 974     116 300     156 152     148 112     158 320 

Kraftfondets avkastning       78 917       33 214       18 102       25 437       26 099       28 430 

Overført inv.prosj. fra årets drift     110 855       99 764     102 062     135 879     122 410     129 785 

2 Kraftfondsmidler brukt i driftsbudsjettet                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

Ordinære investeringer     169 399     298 446     490 900     391 200     254 500     173 400 

Lån til ordinære inv.     125 617      -28 211     266 550     156 100     101 000       34 600 

3 Lånegrad for ord. inv.       (maks. 50 %) 74 % -9 % 54 % 40 % 40 % 20 %

4 Netto driftsresultat          (minst 1,75 %) 4,4 % -0,4 % 2,1 % 2,9 % 2,7 % 2,8 %

5 Disp.- og kap.fondet 31.12. (nom. kr)     246 458     283 841     162 553       61 552       29 414       20 060 



Budsjettprofil

• Sandefjord kommune skal være et attraktivt sted å bo, 
flytte til og investere i

• Budsjettforslaget legger opp til økte investeringer og 
mer velferd for innbyggerne

• Effektiv drift og stramme prioriteringer over tid gjør at 
Sandefjord er bedre rustet enn mange andre kommuner

• Vekst i investeringer forutsetter stramt driftsbudsjett, 
men med rom for prioriterte satsinger



>200 mill. kr. rimeligere enn gjennomsnitt



Budsjettprofil

• Økonomiplanen er ekspansiv på investeringer: 1,5 mrd. kroner:

• Ny skole på Vesterøya (300 mill. kr.)

• Fleksibel kulturarena (56 mill. kr)

• Nye sykehjemsplasser og oppgraderinger (320 mill. kr.)

• Omsorgsboliger (77 mill. kr.)

• Garderobeanlegg Jotunhallen (28,5 mill. kr.)

• Aktivitetstilbud til pers. m/nedsatt funksjonsevne (60 mill. kr.)

• Oppgradering Sandar herredshus (30 mill. kr.)

• Investeringer i eldreomsorg og nye tiltak for personer med 
funksjonsnedsettelser gir også økte driftskostnader

• Barn og unges psykiske helse, hjemmetjenester og klimatiltak styrkes

• Det er gjennomført og gjennomføres en rekke innsparingstiltak, og det 
er fremdeles uspesifiserte innsparinger i budsjettet fra 2022



Budsjettprofil investeringer

• Fra tidligere planer
• Stokke ungdomsskole tilbygg 

2018

• Møylandssenteret i drift i 
2019

• Nye Kodal skole ferdigstilt 
våren 2020

• Tydelig investeringsprofil i 
budsjettet 2021-2024

• Planer fra 2025
• Skole nr 2 og barnehage nr 1

• Soletunet i Stokke erstattes 
med nytt sykehjem med flere 
plasser

Investeringsprosjekter 2021-2024

(beløp i mill. 2021-kr) 2021 2022 2023 2024 Sum

Ny skole på Vesterøya          15,0          75,0        133,0          75,0        298,0 

Ny skole - planlegging og bygging               -            2,0           3,0          15,0          20,0 

Skoler og barnehager: Oppgrad. og tilpasn.          12,0          12,0          12,0          12,0          48,0 

Nygård: Nye sykehjemsplasser og oppgrad.        179,0        125,0          15,4               -        319,4 

Omsorgsboliger Aagaardstunet          66,0          10,8               -               -          76,8 

Dagtilbud pers. med nedsatt funksjonsevne          10,0          30,0          20,0               -          60,0 

Sandar herredshus: Oppgradering           5,0          25,0               -               -          30,0 

Fleksibel kulturarena m/utstyr          25,0          30,5               -               -          55,5 

Garderobeanlegg Jotunhallen           1,5          27,0               -               -          28,5 

Idrettsanlegg: Oppgradering og rehabilitering 6,5 6,5 6,5 6,5          26,0 

Bil og maskinpark - utv./utskift. (ex. selvkost)          22,6          17,8          20,5          19,3          80,2 

Diverse tiltak vei/veilys           7,5            7,5           7,5           7,5          30,0 

Formålsbygg (flere lokasjoner)               -               -          20,0          20,0          40,0 

Kjøp av kommunehuset i Stokke        118,0               -               -               -        118,0 

Øvrige tiltak          22,8          22,1          16,6          18,1          79,6 

Sum ordinære investeringer        490,9        391,2        254,5        173,4     1 310,0 

Selvkostområder          88,5          44,9          46,0          42,4        221,8 

Sum        579,4        436,1        300,5        215,8     1 531,8 



Driftskonsekvenser av investeringer

Driftskonsekvenser av investeringer 2021-2024

(beløp 2021-2024 i 1 000 2021-kr) 2021 2022 2023 2024

Nygård: Nye sykehjemsplasser og oppgrad.               -               -      18 000      23 400 

Bolig pers. med neds. funksj.evne (Føykåsv.)        9 000      13 000      13 000      13 000 

Ny bolig for pers. med nedsatt funksjonsevne               -               -        2 000        4 000 

Omsorgsboliger Aagaardstunet               -       -1 500       -3 100       -3 100 

Fleksibel kulturarena               -           625        1 250        1 250 

Kjøp av kommunehuset i Stokke       -3 050       -6 100       -6 100       -6 100 

Øvrige prosjekter         -155        1 669         -488       -2 624 

Sum        5 795        7 694      24 562      29 826 



Prioriterte driftstiltak

• 11 mill. kr. over tre år til mobil og bredbåndsdekning (98% dekningsgrad)

• 2 mill. kr. til barn og unge med spesiell vekt på psykisk helse

• Mer til pleie og omsorg (hjemmesykepleie og dagaktivitet): 4,4 mill. kr. i 2021 
økende til 5,7 mill. kr. fra 2022

• Drift av ny bolig, redusert funksjonsevne: 13 mill. kr.

• Økt støtte til kirkelig fellesråd (0,8 mill. kr.)

• 1,1 mill. kr. til nye klimatiltak + utskifting til utslippsfrie kjøretøy

• Videreføringer

•Næring
• Videreføring av strategisk næringsplan

• Betydelige investeringer som bidrar til aktivitet

•«Leve hele livet»
• Viderefører viktig tiltak



Endring i driftstiltak: Diverse 2021 2022 2023 2024

(beløp i 1 000 2021-kr)

SA   Nytt sekretariat for kontrullutvalget           345           265           265           265 

SA   Utbygging bredbånd og mobildekning        4 000        4 000        3 000               - 

KBU WANG Ung, elever fra komm. skoler       -1 200       -2 700       -2 700       -2 700 

KBU Moderasjonsordninger SFO           300           700           700           700 

KBU Habilitering og avlastning        1 147               -               -               - 

KBU Etterven barnevern           300           300           300           300 

KBU Barn og unges psykiske helse        2 000        2 000        2 000        2 000 

HSO Aktivitetsbasert finansiering (ABF)           700           700               -               - 

KIF Økt tilskudd til kirkelig fellesråd           800           800           800           800 

KIF Tilsk. til tros og livssysnss. - o.f. staten       -4 627       -4 627       -4 627       -4 627 

MP Klimasats - kommunal egenandel           500           500           500           500 

MP Økt brøyting for økt vintersykling           500           500           500           500 

MP Energirådgiving til innbyggerne            75             75            75            75 

MP Måling av luftkvalitet           200               -               -               - 

MP Lokaler til Sfj. voksenopplæring        3 500        1 000        1 000        1 000 

Sum        8 540        3 513        1 813       -1 187 



Oppfølging planer

• Kommuneplanen
• Byutviklingsplan Sandefjord sentrum – 2022

• Stedsanalyse tettsteder og lokalsentre – 2020/2021 

• Strategisk næringsplan
• Viderefører vedtatt forbruk av «næringsfond» på 5 mill. kroner. 

• Boligsosial handlingsplan
• Økt omfang av startlån

• Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne

• Klimaplan
• Strategi for klimatilpasning – 2021



Effektivisering og innsparing

• Totalt 16 millioner kr. i 2021, økende til 42 mill. kr. fra og 
med 2024

• Alle tiltak er spesifisert neste år, mye er spesifisert også 
etter det

• For 2021:

- Enslig mindreårige asylsøkere: 7,45 mill. kr.

- Reduserte sosialhjelpsutgifter: 1,00 mill. kr.

- Reduksjon av merkantile ressurser ved skolene: 2,95 mill. kr

- Halv parkeringsavgift for el-biler: 1,50 mill. kr.

- Budsjettkutt sentraladministrasjonen: 2,70 mill. kr. 



Spesifisert og uspesifisert

Endring i driftstiltak: Spesifiserte innsp. 2021 2022 2023 2024
(beløp i 1 000 2021-kr)

Sentraladministrasjonen       -2 700       -3 100       -3 250       -3 250 

Kunnskap, barn og unge       -5 750       -8 900       -8 900       -8 900 

Helse, sosial og omsorg       -5 450     -10 700     -10 700     -10 700 

Kultur, idrett og fritid       -1 120       -1 120       -1 120       -1 120 

Miljø- og plansaker       -1 500       -2 200       -2 200       -2 200 

Sum     -16 520     -26 020     -26 170     -26 170 

Endring i driftstiltak: Uspes. innsparinger 2021 2022 2023 2024

(beløp i 1 000 2021-kr)

Sentraladministrasjonen               -          -700       -1 150       -1 450 

Kunnskap, barn og unge               -       -1 500       -3 000       -4 500 

Helse, sosial og omsorg               -       -2 500       -5 000       -7 500 

Kultur, idrett og fritid               -          -200         -400         -600 

Miljø- og plansaker               -       -1 200       -1 700       -2 200 

Sum               -       -6 100     -11 250     -16 250 



Innsparing i sentraladministrasjon

(beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

Spesifisert i økonomiplanen 2021-24

Rådmannens disposisjon -66 -66 -66 -66

HRU: Stillinger og overtid -909 -909 -909 -909

HRU: Bedriftshelsetjenester -200 -200 -200 -200

HRU: Adm. utg.,vigsler, konsulenter IKT -111 -111 -111 -111

HRU: POL-frikjøp -100 -100 -100 -100

ØA: Lønningsseksjonen lønn -800 -1 000 -1 000 -1 000

ØA: Div. lønnsreduksjoner (stillingsbrøker/ekstrahj.) -250 -450 -600 -600

ØA: Andre faste avg., lisenser og gebyr -82 -82 -82 -82

ØA: Kjøp av annet inventar og utstyr -31 -31 -31 -31

ØA: Konsulenttjenester bl.a. Agresso/Visma -151 -151 -151 -151

Sum spesifiserte innsparinger -2 700 -3 100 -3 250 -3 250

Uspesifiserte innsparinger -700 -1 150 -1 450

Sum innsparinger -2 700 -3 800 -4 400 -4 700



Innsparinger KBU

(Beløp i 2021-kr netto) 2021 2022 2023 2024

Merkantile ressurser skole -2 950 -6 100 -6 100 -6 100

Reduksjon barnetrinnet -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Nattevakt avlastningsordning -400 -400 -400 -400

Tilsynsordningen -500 -500 -500 -500

Midler til pedagog-/bemann.norm bhg. -800 -800 -800 -800

Avsatt til red. i inntekt foreldrebetaling -100 -100 -100 -100

Sum innsparinger -5 750 -8 900 -8 900 -8 900

• Det igangsettes en prosess for å redusere behovet for merkantile 
ressurser ved alle skolene i kommunen. Dette skjer i lys av den 
økende digitaliseringen, og som et ledd i å sikre lik saksbehandling 
i tilsvarende saker. Det tas sikte på at endringen skjer fra skolestart 
høsten 2021. 



Innsparinger HSO

(beløp i 1000 kr) 2021 2022 2023 2024

Tassebekkveien 2 000 2 000 2 000 2 000

Administrasjon HSO 1 000 1 000 1 000 1 000

Tjenestenivå 2 000 2 000 2 000 2 000

Reduksjon i økonomisk sosialhjelp -1 000 -2 000 -2 000 -2 000

Nye måter å jobbe på i BOA 0 -2 000 -2 000 -2 000

Reduksjon i sykefravær -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Organisering, tjenestenivå i PHR 0 -1 500 -1 500 -1 500

Egenbetaling - økning og nye områder 0 -300 -300 -300

Tjenester til enslige mindreårige flyktn. -7 450 -4 500 0 0

Nivå på tjenester/nye måter å gi tj. på 0 -3 400 -7 900 -7 900

Sum spesifiserte innsparinger -5 450 -10 700 -10 700 -10 700

Uspesifiserte innsparinger 0 -2 500 -5 000 -7 500

Sum innsparinger -5 450 -13 200 -15 700 -18 200



Prisutvikling

• Kommunale avgifter er regulert i henhold til KPI

• Parkering uendret (med unntak av halv avgift for el-bil)

• Gebyrer for vann, avløp og renovasjon økes mindre enn 
prisveksten



Rammesaken

• Noen kostnadsøkninger

• Mange bestillinger

• Bør inneholde saldering?



Rammesaken – Håndtering verbalforslagene

# Verbalforslag # a-m Rådmannens anbefaling

a Oversikt kommunens eiendommer – salg Foreligger november

b Ny barneskole Vesterøya – Offentlig privat samarbeid (OPF) Egen sak november

c Kommunale avgifter KPI regulering Innarbeidet (Parkering uendret)

d Forsterket innsats barn og unge Tiltak i sak november

e Redusere sosialhjelpsutgiftene med eksisterende virkemidler Styrket aktivitetsplikt – egen sak nov.

f Erfaring fra periode med hjemmekontor – redusere arealer Anbefaler ikke – Behandlet i ADU 
(Eiendomsmassen – egen sak)

g Pensjonskassen – salg av Stokke Rådhus Kommunen overtar kommunehuset i 
Stokke – Egen sak nov.

h Servicetorgene evalueres Foreligger november



Rammesaken – Håndtering verbalforslagene

# Verbalforslag # 1-16 Rådmannens anbefaling

i Skole- og barnehagestruktursaken – 1 ny skole hver planperiode Innarbeidet i planen

j Utredningsbehov med egne ressurser Innarbeidet i planen

k Lunden eiendommens fremtid Se sak a

l Mulig regulering Fokserød vest MP 25/11

m Oversikt økonomiske tilskudd KST 20. oktober

1 Sykehjemprosjektet Nygård – tilvalg Innarbeidet i kontrakten og planen

2 800 000.- Støtte Sandefjord Kirkelige Fellesråd Innarbeidet i planen

3 Avtale Mosserødhjemmet 53 plasser Innarbeidet i kontrakten og planen



Viktig innholdsmessig
• Et stramt driftsbudsjett, men med justert økonomisk politikk i tråd 

med finans- og økonomireglement

• Innarbeidet demografimidler = 45% av forventet tildeling i 
statsbudsjettet (10 mill i 2021 og opp til 33 mill i 2024 + sykehjem og 
bemannede boliger)

• Drift: Funnet rom for viktige disponeringer

• Investeringer: Dekker viktige satsingsområder

• Fortsatt noe udefinert innsparing fra 2022



Langsiktig bilde og 
innsparinger



Langsiktig utvikling

• Skole- og barnehagestruktur – 1,8 mrd kroner
• Mulig å modernisere ved å bruke økonomiske fordeler fra strukturendringer

• Antallet 80+ øker betydelig fra 2022 og med 120% til 2040
• Ikke i hovedsak fordi vi er flere, vi blir i hovedsak mye eldre (Bølge/tsunami)

• Dekningsgrad omsorgsboliger og sykehjem er i dag på 32%

• Evaluering «leve hele livet» i 2021 og vurdere fremtidige dekningsgrader

• Vi må bygge sykehjem og omsorgsboliger



Langsiktig investeringsbehov



Langsiktig finansiering



Langsiktig finansiering

• Gjeldende økonomireglement muliggjør et forsvarlig 
investeringsnivå (50 % egenfinansiering)

• Bidrag fra drift nærmer seg 150 mill. kr per år

• Ambisjonsnivået for investeringer krever fremdeles 
innsparinger og  effektivisering

• Strukturendringer innen skoler og barnehager vil kunne 
bidra med betydelige effekter 



Hvordan lese budsjettet

• Lese fra A-Å saksfremlegget og rådmannens utredning (6+31 
sider)

• Anbefaler å bruke innholdsfortegnelse

• Kommentardelen til kommunalområdene inneholder nå:
• Kommunalområdenes mål fra kommuneplanens samfunnsdel og utvalgte mål 

fra planstrategien

• Tabeller med tiltak besluttet i handlingsdelen og planstrategien

• Tabell med tiltakene som skal gjennomføres i planperioden (2021-2024) skal 
vedtas som del av handlings- og økonomiplan

• Kommentardelen fra side 43 og bilag kan brukes som et 
oppslagsverk
• Søkbart i PDF



Oppsummert

• Effektiv drift, god formuesforvaltning over tid og stramme 
prioriteringer gjør at vi står bedre rustet enn mange andre 
kommuner

• Den økonomiske usikkerheten rundt korona er tatt ned 
gjennom statlige bevilgninger

• Bedre økonomiske forutsetninger gir et noe mer romslig 
budsjett

• Satsing på investeringer for vekst og utvikling

• Forutsetningen er fortsatt stram og effektiv drift


