
Et budsjett for vekst og utvikling 

Rådmannens forslag til Sandefjordbudsjett som ble lagt fram i torsdag 5. november legger 

opp til at Sandefjord kommune skal være et attraktivt sted å bo, flytte til og investere i. I 

budsjettet, og planen for de kommende fire årene, ligger det ambisjoner om vekst og 

utvikling gjennom et omfattende investeringsprogram.  

Effektiv drift og stramme prioriteringer over tid, gjør at Sandefjord står bedre rustet for 

fremtiden enn mange andre kommuner. Vi har rom for å satse på vekst og utvikling, men må 

samtidig sørge for at driften er effektiv. Hvert år driver vi mer enn 200 millioner kroner 

rimeligere enn gjennomsnittet av de kommunene vi sammenlikner oss med. Det legger vi 

opp til å fortsette med. På samme måte legger vi opp til at avgiftene som innbyggerne i 

kommunen må betale for vann, avløp og renovasjon fortsatt vil være de laveste i Vestfold.  

Sandefjord har hatt relativt lave investeringer sammenliknet med kommuner på samme 

størrelse. Motsatsen til det er at gjeldsgraden er mye lavere enn i mange andre kommuner. 

Det gjør at vi bruker mindre av driftsbudsjettet på å betale renter og avdrag på lån. Vi legger 

opp til at gjelden fortsatt skal være lav, men den vil øke noe i en periode der vi gjennomfører 

store endringer som p bygge nye skoler og sykehjem. I handlings- og økonomiplanen legger 

vi opp til en samlet investeringsramme på 1,5 mrd. kr. de neste fire årene. De største 

investeringsprosjektene i perioden er ny skole på Vesterøya, nye sykehjemsplasser og 

omfattende oppgraderinger på Nygård sykehjem, boliger og aktivitetstilbud for personer 

med nedsatt funksjonsevne og nye omsorgsboliger for eldre. Dette er investeringer som gjør 

oss i stand til å ta vare på våre innbyggere på en god måte, samtidig som vi ønsker nye 

velkommen.  

Budsjett- og planforslaget legger opp til å ta hele kommunen i bruk. Det foreslås å bevilge 11 

millioner kroner over tre år for å sikre full bredbånds- og mobildekning i kommunen (98 

prosent). I årene som kommer står vi overfor en økning i den eldste delen av befolkningen. 

Det møter vi med å bruke vi 4,4 millioner kroner ekstra i 2021 og 5,7 millioner kroner per 

etterfølgende år på hjemmesykepleie (pleie- og omsorg). I tillegg utvides tilbudet for 

personer med nedsatt funksjonsevne. 

Sandefjord kommune har laget ambisiøse planer for å redusere klimautslippene, og det 

foreslås nye tiltak i dette budsjettet med blant annet en omfattende utskifting av de 

kommunale kjøretøyene til utslippsfrie biler, energirådgivning, tilrettelegging for 

vintersykling og måling av luftkvalitet.  Det legges opp til å etablere et eget klimabudsjett i 

kommunen fra 2022.  

Forutsetningen for de satsingene som ligger i budsjettforslaget, er at Sandefjord kommune 

jobber kontinuerlig med tiltak for å holde driftsutgiftene nede. I budsjettet for neste år ligger 

det inne effektiviserings- og innsparingsforslag som utgjør 16 millioner kroner. Det satses 

også på en rekke digitaliseringsprosjekter for å effektivisere driften ytterligere. Eksempler på 

dette er digitalisering av søknadsprosess for byggesaker og saksbehandling innen NAV.  



Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplanen behandles i rådene for eldre, unge og 

personer med nedsatt funksjonsevne 23. november, i hovedutvalgene 24. og 25 november, i 

formannskapet 1 desember og endelig i kommunestyret den 17. desember.  

 

 


