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Kommuneopplegget 2023

• Prisveksten neste år anslås til 2,8 prosent, 
lønnsveksten til 4,2 prosent, mens deflatoren 
(veid snitt av pris (1/3) og lønn (2/3)) settes til 
3,7 prosent. 

• Den registrerte arbeidsledigheten anslås til 1,7 
prosent. 

• BNP-veksten for fastlands-Norge anslås til 1,7 
prosent. 

• Generelt er de økonomiske prognosene i 
statsbudsjettet noe mer optimistiske enn hos 
andre prognosemakere som SSB og Norges 
Bank.

• Kommuneopplegg med realvekst – men vi drar 
med oss høy prisvekst som reduserer 
kommunens økonomiske kapasitet og dermed 
mindre handlingsrom

• Kommunedirektøren legger statsbudsjettets 
forutsetninger til grunn



Generelle forutsetninger



Hovedutfordringer

• Økonomisk trendskifte:

➢Høy inflasjon

➢Stigende renter

➢Svak avkastning i finansmarkedet

➢Ekstreme energipriser

➢Stramt statsbudsjett for 
kommuneøkonomien

▪ Fører kommunen inn i en ny økonomisk 
virkelighet

▪ Gir behov for et omfattende 
innsparingsprogram og ny vurdering av 
innfasing av investeringer



Usikkerheter

• Har forutsatt at staten kompenserer for 
koronautgifter første halvår 2022 med 
50 mill. kr. (reelt brukt ca. 70 mill. kr.)

• Avkastningen for kraftfondet er negativ 
pt – det er budsjettert med en positiv 
avkastning på 35 mill. kr.

• Strømprisen i september og oktober er 
litt lavere enn budsjettert i september 
og oktober

• Litt større usikkerhet om 
skatteprognosen neste år enn vanlig 
(varierende anslag for sysselsetting)



En ny økonomisk virkelighet - spareprogram

• Rammesaken inneholdt forutsetninger om at kommunalområdene skulle 
redusere sine netto driftsutgifter med 4,5 mill. kr. i 2023, økende til 19,2 
mill. kr. i 2026

• Kommunestyret påla i tillegg kommunedirektøren å foreslå innsparinger 
på om lag 25 mill. kr. innenfor personalområdet for å dekke inn 
merkostnader ved sentralt lønnsoppgjør

• Energibudsjettet i 2022 er økt med totalt 126 mill. kr. i 1. (17 mill. kr.) og 2. 
tertial (109 mill. kr.)

• Med utgangspunkt i dette, den generelle kostnadsveksten og signalene 
fra sentrale myndigheter om kommuneøkonomien fremover, er det 
innarbeidet et spareprogram som målt i forhold til rammesakens 
forutsetninger er på 58 mill. kr i 2023 og 62 mill. kr fra 2026



Skaper rom for nødvendige investeringer

• For å skjerme tjenestene til innbyggerne 
er de største kuttene tatt på 
administrasjons- og personalsiden

• Spareprogrammet gjør det mulig å 
opprettholde investeringskraft og 
stimulere til det grønne skiftet
o Netto investeringsvolum de neste fire årene på 

1,8 mrd. kr.

o 1,4 mrd. kr. i ordinære investeringer (36% 
lånefinansiert)

o 412 mill. kr. på selvkost-området

• Krevende prioriteringer nå tjener oss på 
lang sikt og sikrer bærekraft



Hovedprioriteringer i budsjettet - innsparinger

• Redusert/utsatt vei- og bygningsmessig vedlikehold: 20 mill. kr i 2023 og 
10 mill. kr fra 2024

• Redusert renhold, kvalitet/frekvens: 3 mill. kr i 2023 og 6 mill. kr fra 2024

• Gjennomgang av administrasjon og ledelse ved alle skolene: 2 mill. kr i 
2023 og 4 mill. kr fra 2024

• Gjennomgang av tildelingspraksis for tjenester i HSO og KBU: 2 mill. kr. 
fra 2024

• Sentral turnusplanlegging: 1 mill. kr. i 2024, økende til 4 mill. kr. i 2026

• Flere endringer på barnehage

• Ubesatte administrative stillinger trekkes inn

• 10 nye sykehjemsplasser på Nygård foreslås utsatt innflytting til 2024

• + mange andre store og små tiltak





Nye innsparingstiltak

Nye innsparingstiltak 2023 2024 2025 2026

Sentraladministrasjonen -3 419 -3 009 -3 619 -3 609

Kunnskap, barn og unge -4 820 -9 370 -11 570 -10 470

Helse, sosial og omsorg -5 240 -12 245 -15 430 -17 615

Kultur, idrett og fritid -2 145 -2 195 -2 345 -2 445

Miljø- og plansaker -26 343 -20 153 -20 753 -20 753

SUM -41 967 -46 972 -53 717 -54 892



Arealeffektivisering

• Kommunedirektøren legger stor vekt på å 
minimalisere kutt i tjenester til innbyggerne

• Det forutsettes derfor at det også 
gjennomføres arealeffektiviseringer

• På denne bakgrunn er salg av Stokke 
kommunehus lagt inn som forslag i 
økonomiplanen

• De publikumsrettede tjenestene er forutsatt 
opprettholdt i leide lokaler 

• Ca. 60 personer flyttes til Sandefjord rådhus

• Det er budsjettert med en salgssum på 75 
mill. kr., og en positiv nettoeffekt av 
reduserte fdv kostnader og leiekostnader

• Årlig innsparing i planperioden er ca. 6 mill. 
kr i året (fdv + reduserte kapitalutgifter) 



Hovedprioriteringer i budsjettet – nye tiltak, drift

• Nytt legekontor med 6 nye 0-hjemler etableres i 2023

• Økt basistilskudd til fastleger fra 1.5 2023 (rammetilskudd, statsbudsjett)

• Stimuleringsmidler til å rekruttere sykepleiere og vernepleiere

• Det etableres en ny enhet i sentrum for hjemmesykepleien

• Det opprettes et nydyrkingsfond for å stimulere til økt matproduksjon

• Maksprisen i barnehager reduseres med 50 kr/mnd til 3000 kr/mnd  fra 
1.1.2023 (rammetilskudd, statsbudsjett)

• Det innføres gratis barnehageplass fra tredje barn i familien som går i 
barnehage samtidig (rammetilskudd, statsbudsjett)



Hovedprioriteringer i budsjettet, investeringer

• Investeringsbudsjett fra forrige periode er stort sett videreført og oppjustert med 
nytt tallgrunnlag. Dette gjelder blant annet:
o Ny skole på Vesterøya
o Nytt garderobeanlegg til Jotunhallen
o Gang- og sykkelveitiltak og trafikksikkerhetstiltak
o Vann- og avløpssektoren

• Foreslått nye investeringer i LED-belysning, oppfølging av boligsosial 
handlingsplan og avlastningsbolig for voksne (erstatning for Hauanskogen)

• Nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser i Stokke foreslås  forskjøvet med to 
år.

• I statsbudsjettforslaget har regjeringen foreslått at det ikke gis nye tilsagn om 
investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger. 
I handlings- og økonomiplanperioden er det budsjettert med nye tilsagn på 152 
mill. kr., dvs vi forutsetter at tilskuddet kommer tilbake fra 2024

• Dersom det ikke gis tilskudd fra Husbanken til disse prosjektene, må de tas opp 
til ny vurdering. Lav lånegrad til foreslåtte investeringer er til dels begrunnet i 
usikkerheten om framtidige tilskudd.



Investeringsbudsjettet, finansiering



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.





Fortsatt effektiv drift

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe
NDU 2021 / innb. Mer-/mindreutg. Målgruppe

Mer-/ i Sfj. (mill. kr) 2021

Tjenesteområde Sfj. G11 min.utg. 2021 2020 2019 Alder

Barnehage 170 439 177 841 -7 402 -24,8 -19,4 -37,3 1-5 år

Grunnskole 120 035 119 640 395 14,1 22,8 3,1 6-15 år*

Pleie og omsorg 125 144 133 002 -7 858 -89,4 -49,5 -51,9 67 år +

Sosialtjenesten 4 722 4 776 -54 -2,1 -4,6 -8,0 20-66 år

Barnevern 7 479 10 462 -2 983 -39,6 -25,2 -22,7 0-17 år

Kommunehelse 2 902 3 707 -805 -52,3 -35,9 -29,8 Alle

Administrasjon og styring 3 879 4 239 -360 -23,4 -51,5 -25,8 Alle

Delsum 1 -217,4 -163,4 -172,5

Kultur 2 028 2 372 -343 -22,3 -26,4 -22,8 Alle

Kirke 615 591 24 1,6 -3,6 -3,9 Alle

Tekniske tjenester 2 885 2 744 142 9,2 8,1 -51,2 Alle

Øvrige tjenester -2 284 -2 231 -52 -3,4 -27,6 41,3 Alle

Delsum 2 -14,9 -49,5 -36,7

Sum alle tjenester -232,3 -213,0 -209,1

* 6-9 år for SFO og over 15 år for voksenopplæring.



Klimabudsjett



Klima og energi – prioriteringer

• 20 mill. kr i ENØK-tiltak gjennomføres i 2023 og 2024

• 45 mill. kr. i oppgradering av veilys i 2023

• 8,5 mill. kr  solcelleanlegg på Enga 

• 58 mill. kr. i utskifting bil- og maskinpark i 2023 – i all hovedsak overgang 
til elektriske kjøretøy (gjennomfører utsatte anskaffelser fra 2022)

• Arealeffektivisering - reduserer arealbehovet og kostnader ved å flytte ut 
av kommunehuset i Stokke 



Kunnskap- barn og unge



Barnehage





Private barnehager, økte tilskudd

• Tilskudd til private barnehager øker med 
25 mill. kr. i 2023 på grunn av:

• Indeksregulert deflator for 2022 på 5,3 
pst for 2022 og 3,7 pst for 2023, økte 
vedlikeholdskostnader av bygg med 
videre



Skole





Investering KBU



Helse-, sosial og omsorg



Helse-, sosial og omsorg



Helse, sosial og omsorg







Nye tiltak fastleger

• Foreslår å bevilge 3,5 mill. kr. som vil kunne 
opprette 6 nye fastlegehjemler

• Gjennom en såkalt 8.2 avtale der 
kommunen stiller med kontor, utstyr og 
hjelpepersonell, mens legene driver kurativt 
arbeid som selvstendig næringsvirksomhet 

• Fastlegene beholder egenbetaling fra 
pasientene, basistilskudd og refusjoner fra 
HELFO, og kommunen betaler for drift av 
legekontoret

• Forutsetningen for etablering av et nytt 
legekontor, er at det inngås en avtale 
mellom kommunen og legekontoret

• Fremmes som egen sak til politisk 
behandling





Utsatt driftskonsekvens, Nygård

• Rehabiliteringen av den eksisterende 
bygningsmassen på Nygård er forutsatt 
ferdig våren 2023. Da flytter beboere på 
Aagaardstunet tilbake til Nygård 

• Det er forutsatt at den første økningen i 
plasser skjer fra ca. 1. mars 2024 med 10 
nye plasser, og deretter med ytterligere 8 
plasser fra 2025

• Dette er ett år senere enn tidligere 
forutsatt 

• På grunn av utsettelsen er det lagt inn 
midler til 2 årsverk i hjemmesykepleien 
fra 1. mars 2023 til 1. mars 2024



Investering HSO



Investering HSO



Miljø og plan









Selvkostområdet

• Årsavgift VAR samlet for standard 
abonnement økes fra kr. 10 055 til kr. 12 
766 

• Høyere energipriser og renter, samt økte 
priser fra Vestfold Vann, gir økte 
selvkostberegninger og høyere priser

• For å dempe kostnadsøkningen er det lagt 
inn reduserte driftstiltak som demper 
veksten med 7,4 prosent

• Gebyrveksten for et standard 
husholdningsabonnement for VAR 
reduseres de neste årene: 4,9 % i 2024, 6,4 
% i 2025 og 2,4 % i 2026 (realvekst)



Kultur, idrett og fritid



Investering KIF



HRU/Økonomi og analyse



Finansinntekter- og utgifter



Oppsummert

• En ny økonomisk virkelighet nødvendiggjør et 
spareprogram

• Spareprogrammet kutter mest i administrasjon 
og skjermer tjenestene så langt som mulig

• Et stramt driftsbudsjett med betydelige 
innstramminger gjør det mulig å prioritere 
investeringer som vil gi bedre effektivitet og 
kvalitet i tjenestetilbudet

• Noen investeringer må skyves litt fram i tid

• Hvis vi tar noen vanskelige valg nå vil det 
tjene innbyggerne og tjenestemottakerne på 
sikt

• Å utsette nødvendige endringer og 
tilpasninger er et dårlig alternativ



Kraftfondet - oktober

• Spesielt for 2022 er et samtidig fall i aksjer (eksklusive energisektoren) og obligasjoner (verdifall ved 
økte renter). Obligasjoner har beveget seg fra meget lave rentenivåer med stor økning.

• -59 mill. kr i avkastning og 94 mill. kr i avvik fra budsjett i oktober.

=> Sannsynlig med reduksjon i bufferfondet i 2022 og tilfører da forvalterne midler i januar slik at de 
forvalter 1 207 mill. kr også i 2023.



Historien til kraftfondet 2003-2022 okt.

• Startet med om 1 050 mill. 
kr.

• Hatt en avkastning på om 
lag 1 000 mill. kr.



Kraftfondet - 2023

• Resultat i 2023 – En eventuell høyere avkastning enn budsjettert vil 
allokeres til bufferfondet

Mene noe om markedet i 2023?

• Aksjer – Selskapene har meget høy inntjening samtidig som kursene er 
redusert. Forholdet pris og inntjening er på et lavt nivå nå. Spørsmålet er 
framtidig inntjening, den er forventet å være god også i 2023. Blir det en 
myk eller hard landing?

• Obligasjoner – I 2022 gikk man fra meget lave rentenivåer til stor økning. 
Kurstap større en underliggende rentenivåer. I 2023 er rentenivåene på 
obligasjoner 5-6%. Det er mindre sannsynlig at renteøkninger ut over det 
som er priset inn vil medføre negativ avkastning i 2023



I Framsikt:

• Langtidsbudsjett

• Framsikt



Tilleggsbilder, ikke i presentasjon:



Reverserte tiltak fra rammesak («andre endringer»)

• Det opprettes ikke ny stilling som saksbehandler ved bolig- og 
tjenestekontoret (750.000 kr per år)

• 1 års utsettelse av opptrapping av dagtilbud til personer med nedsatt 
funksjonsevne (1.110.000 kr i 2023 og 2024)

• 1 års utsettelse av 70 % stilling til demenstilbudet “tett-på-lister” (235.000 
kr i 2023 og 2024)

• 1 års utsettelse av 80 % stilling til seniorveiviser/pårørendesenter 
(285.000 kr i 2023 og 2024)

• Tiltaket helhetlig ROS - utredning av talevarsling, gjennomføres ikke 
(200.000 kr i 2023)



Reverserte tiltak fra rammesak («nye tiltak»)

• Det opprettes ikke ny stilling knyttet til IKT-sikkerhet. Nødvendig programvare med 
lisenser kjøpes, mens oppgavene søkes løst med eksisterende bemanning (950.000 kr 
per år)

• Tiltaket helhetlig ROS - beredskap, lokasjons-basert innbyggervarsling og CIM-offline, 
gjennomføres ikke (500.000 kr i 2023 og 150.000 kr per etterfølgende år)

• Det etableres ikke senterdrift på Aagaardstunet (1.115.000 kr i 2023 og 1.500.000 kr per 
etterfølgende år)

• Det brukes av flyktningefondet til andre formål enn hva som inngår i grunnlaget for 
beregnet tilskudd, til og med 2025 (2 års utsettelse ift. tidligere forutsetning som gir 
5.296.000 kr i 2024 og 2025)

• Det opprettes ny stilling som beredskapsrådgiver i brann og redning, men stillingen 
finansieres via interne omdisponeringer (600.000 kr i 2023 og 800.000 kr i fra 2024)



Investeringer Miljø og plan



Investeringer Miljø og plan



Investeringer Miljø og plan


