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INTRODUKSJON 

1 Kommunedirektørens innledning 
 
Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2022-2025 ble lagt fram 9. november 
2021 - et budsjett for vekst, utvikling og omstilling. Se video og les hans innledning til forslaget. 
Kommunestyret vedtok endelig plan 16. desember 2021. 

Endringer i vedtatt handlings- og økonomiplan i forhold til kommunedirektørens forslag 

I den vedtatte handlings- og økonomiplan er tekst, tabeller og tall oppdatert med endringer som er 
vedtatt i forhold til kommunedirektørens forslag. I tillegg er de delene av lønnsoppgjøret for 2021 med 
konsekvenser for 2022-2025 som ikke var innarbeidet i budsjettforslaget, tatt inn i den vedtatte planen. 
Dette er gjort ved å øke kommunalområdenes budsjettrammer mot en tilsvarende reduksjon i rammen 
for tilleggsbevilgninger.  

Etterfølgende tekst i kommunedirektørens innledning er for øvrig lik innledningen i hans forslag fra 9. 
november 2021 

Sandefjord kommune er på mange måter i en unik økonomisk stilling: Vi har lav gjeld, befolkningsvekst, 
penger «på bok» og en effektiv drift. Denne kombinasjonen gir oss muligheter som mange andre 
kommuner ikke har – muligheter til å prioritere vekst og utvikling. Samtidig medfører den ambisiøse 
satsingen, som budsjettet legger opp til, at også vår lånebelastning øker over tid, og at vi må betale noe 
høyere renter og avdrag over driftsbudsjettet vårt i årene som kommer. Derfor må vi også sørge for 
nødvendig omstilling som mer energieffektive løsninger, en offensiv digital utvikling og fortsatt effektiv 
og nøktern bruk av pengene vi disponerer over driftsbudsjettet. I tillegg skal vi få til et grønt skifte. Dette 
budsjettet bidrar til det med lanseringen av vårt aller første klimabudsjett. Det gir oss det nødvendige 
verktøyet for å redusere klimautslippene med 55 prosent innen 2030. 

Denne handlings- og økonomiplanen er en oppfølging av rammesaken som ble lagt fram i juni, og de 
politiske prioriteringene som ble lagt til grunn der. Det legges opp til store nye prosjekter i 
fireårsperioden som ny skole på Vesterøya, utbygging av omsorgsboliger i Stokke, omfattende 
investeringer innenfor vann- og avløpssektoren i tråd med nye miljøkrav, en solid og vedvarende heving 
av vedlikeholdet til kommunal eiendom og infrastruktur samt ferdigstilling av satsinger som ny fleksibel 
kulturarena, omsorgsboliger i Sandefjord sentrum og nytt bygg og rehabilitering av Nygård sykehjem i 
løpet av perioden.  

Sandefjord kommune har en effektiv drift. Vi driver ca. 200 millioner kroner rimeligere enn 
gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner. Det skal vi fortsette med. Samtidig har vi funnet rom 
for viktige satsinger som mer penger til barn- og unges psykiske helse, satsing på digitalisering i skolen 
og en god IKT-infrastruktur, ekstra midler for å beholde og rekruttere fastleger i kommunen og mange 
tiltak innenfor eldreomsorgen og leve hele livet-satsingen. Barnevernet får tilført flere nye stillinger 
neste år i tråd med nedbyggingen av det statlige barnevernet og økt satsing på forebyggende innsats i 
kommunene.  

Selv om pengebruken er omfattende både på investerings- og driftssiden, så er den ansvarlig. Det er 
hvordan vi forvalter den totale formuen vår, ikke bare finansformuen, som avgjør om vi har et 
bærekraftig budsjett i et generasjonsperspektiv. Den ekstra pengebruken som vi legger opp til, både i 
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form av bedre forvaltning av eksisterende eiendom og infrastruktur og investering i nye formålsbygg, 
skjer innenfor de økonomiske handlingsreglene som Sandefjord kommune har vedtatt. Dette bidrar til å 
sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av våre fellesressurser.  

Denne handlings- og økonomiplanen er den første på en ny digital plattform der vi knytter kommunens 
omfattende planer opp mot økonomiplanen. På denne måten får vi en mer helhetlig planlegging som 
viser kommunens totale virksomhet på en ny måte, og sørger for at det er en sammenheng og 
tydelighet i alle kommunens prioriteringer. Kanskje er det litt uvant i starten, men ut fra erfaringene 
andre steder er vi ganske sikre på at brukervennligheten og tilgjengeligheten vil øke både for folkevalgte 
og innbyggere. Og det er jo det kommunen er til for.  

Bjørn Gudbjørgsrud 
Kommunedirektør 
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2 Prioriteringer i handlings- og økonomiplanen 
 
Det legges opp til et omfattende investeringsprogram og en vekst i samlet tjenestetilbud. Planen 
inneholder nye, store investeringsprosjekter i kommende fireårsperiode, samtidig som flere tidligere 
vedtatte prosjekter ferdigstilles. Planen inneholder også flere nye satsinger i kommunens samlede 
tjenestetilbud. 

Satsingene medfører at kommunens gjeld vokser, men ikke mer enn at opptak av nye lån holdes 
innenfor økonomireglementets begrensninger. For å dempe veksten i utgiftene på driftsbudsjettet er 
uspesifiserte innsparingstiltak fra handlings- og økonomiplanen 2021-2024 videreført med en liten vekst 
i 2025. Tidligere uspesifiserte tiltak for 2022 er i sin helhet spesifisert. 

Av prioriteringene på driftsbudsjettet nevnes her: 

 Mulighetshuset etableres i 2022. 

 Det etableres en tilskuddsordning for økt aktivitet blant barn og unge i regi av 
nærmiljøutvalgene. 

 Antall lærlinger økes med 10 per år. 

 Det innføres fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistent (BPA). 

 Hjemmetjenesten og dagaktivitetstilbudet styrkes. Veksten må også sees i lys av at kommunen 
vokser demografisk. 

 “Leve hele livet” styrkes. 

 Datanettet for skoler oppgraderes. 

 Vedlikehold av bygningsmassen og vei gis en generell og varig styrking. 

 Følgende tiltak finansieres via økt rammetilskudd: 

 Tilbudet til barn og unges psykiske helse og lavterskeltilbudet styrkes (utover finansieringen gitt 
i rammetilskuddet). 

 Barnevernsreformen innføres med økt ansvar for kommunen, kombinert med tre nye stillinger. I 
tillegg styrkes barnevernet med ytterligere tre stillinger. 

 Andelen barnehagelærere i barnehagenes grunnbemanning økes. 

 Det foreslås to stillinger som barnekoordinator fra høsten 2022. 

 Det foreslås en stilling i rådgivende enhet knyttet til rusreformen. 

 Det innføres gratis kjernetid i SFO (skolefritidsordninger) for 1.-klasse fra høsten 2022. 

 Avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen fjernes fra 1.9.2022. 

 Maksprisen i barnehager reduseres med 265 kr/md fra 1.8.2022. 

Det gjennomføres innsparingstiltak for 13 mill. kr i 2022, 20 mill. kr i 2023, 25 mill. kr i 2024 og 30 mill. kr 
i 2025. Av disse er 5 mill. kr for 2023, 10 mill. kr for 2024 og 15 mill. kr for 2025 foreløpig uspesifisert. 

På investeringsbudsjettet er alle tiltak fra handlings- og økonomiplanen 2021-2024 videreført. Flere med 
vesentlige økninger i forslaget til bevilgninger. Dette gjelder:  

 Ny skole på Vesterøya 

 Nytt garderobeanlegg til Jotunhallen 

 Diverse tiltak vei og veilys 

 Energiøkonomiseringstiltak (ENØK) 

 Vann- og avløpssektoren 
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I tillegg er det foreslått flere nye prosjekter, blant dem nevnes: 

 Nye omsorgsboliger i Stokke 

 Planleggingsmidler til nye sykehjemsplasser i Stokke 

 Thor Dahls gate, etappe 2 

 Oppgradering av Aagaards plass 

Planlagt netto investeringsvolum for de neste fire årene er på 1.651 mill. kr, fordelt med 399 mill. kr 
knyttet til selvkostområder og 1.251 mill. kr til øvrige, ordinære formål. Finansiering av 
investeringsprosjektene og utviklingen i kommunens gjeld er som følger: 

 Ordinære investeringer (dvs. utenom selvkostområdene) finansieres med 38 % fra den løpende 
driften, 22 % ved bruk av fond, mens 41 % lånefinansieres. 

 Investeringer i selvkostområder lånefinansieres 100 %. 

 Lån til ordinære investeringer øker fra 714 mill. kr ved inngangen til 2022 til 1.026 mill. kr ved 
utløpet av 2025. 

 Lån til investeringer i selvkostområder øker fra 716 mill. kr ved inngangen til 2022 til 982 mill. kr 
ved utløpet av 2025. 

Innholdet i handlings- og økonomiplanen i forhold til i rammesaken, påvirkes av endringer i de 
økonomiske forutsetningene for disse planene. De viktigste endringene er som regel knyttet til 
videreføringskonsekvenser av 2.-tertialsaken og innholdet i statsbudsjettet. I tillegg vil utgiftene til 
pensjon kunne endre seg relativt mye som følge av oppdaterte beregninger for året som kommer. For 
kommende fireårsperiode er samlet ramme for investeringer i forslaget til handlings- og økonomiplan 
økt med 412 mill. kr i forhold til rammesakens forutsetninger (398 mill. kr i vedtatt plan). I tillegg har 
endringer i driftsbudsjettet medført netto økte utgifter slik at bidraget til å finansiere investeringene er 
redusert med 2 mill. kr i 2022, økende til 34 mill. kr i 2025 (økt med 15 mill. kr i 2022 og redusert med 12 
mill. kr i vedtatt plan). Disse endringene er spesifisert og omtalt i eget vedlegg. 

Regjeringen Støres tilleggsnummer til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram mandag 08. november. 
Regjeringen foreslo bl.a. å øke kommunenes frie inntekter med 2 mrd. kr. Som forventet endte den 
videre behandlingen av statsbudsjettet opp i en budsjettavtale (AP, SP og SV) som samlet et flertall på 
Stortinget i forkant av komitebehandlingen. Tilleggsinntekter som Sandefjord får til fri disposisjon 
gjennom vedtatt statsbudsjett, er bl.a. disponert til å øke midlene reservert til å dekke 
demografikostnader fra 2023 og å redusere kommunens gjeld som ledd i arbeidet med å øke 
kommunens egenfinansiering av framtidige investeringer. Kommunedirektørens konkrete anbefalinger 
ble lagt fram i et notat 2. desember 2021, dvs. etter formannskapets og før kommunestyrets 
budsjettbehandling. 

Usikkerhet 

 Selv om samfunnet i stor grad er tilbake til normalen, er det fortsatt usikkerhet knyttet til 
koronapandemien. Til nå har staten i all hovedsak dekket kommunenes merutgifter knyttet til 
pandemien. Slitasje som følge av ekstraarbeidet som pandemien har påført deler av 
kommunens ansatte, gjør likevel kommunen sårbar i tilfelle smitten skulle øke igjen. Det er 
fortsatt tidlig å si noe sikkert om langtidsvirkningene av pandemien. Usikkerheten er bl.a. 
knyttet til innbyggernes psykiske helse og behovet for å yte økonomisk sosialhjelp. 

 Kommunens kapasitet innen institusjonsomsorgen utfordres for tiden som følge av økt 
gjennomsnittlig oppholdstid for de som bor på sykehjemmene. 
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 På kort sikt er skatteinntektene, rentenivå, energikostnader og pensjonskostnader de største 
kildene til midlertidige svingninger som ikke automatisk kompenseres gjennom statens styring 
av kommunene. 

 På mellomlang og lang sikt er usikkerheten i større grad knyttet til utviklingen av 
handlingsrommet i regjeringens og Stortingets budsjettpolitikk. Handlingsrommet i 
statsbudsjettet bestemmes i hovedsak av utviklingen i skatte- og avgiftsinntektene fra 
fastlandsøkonomien, utviklingen i Statens pensjonsfond utland og bindinger på utgiftssiden i 
budsjettet (der bl.a. alderspensjon pga. en aldrende befolkning øker). Kommunesektoren står 
for om lag halvparten av den offentlige tjenesteproduksjonen. Derfor vil usikkerheten knyttet til 
statsbudsjettets fremtidige handlingsrom i stor grad også gjelde for kommunesektoren. 

3 Økonomiske mål, generelle forutsetninger og statsbudsjettet 
Økonomiske mål skal trygge det finansielle grunnlaget for de tjenestene kommunen har ansvar for 
overfor innbyggere, næringsliv og andre. Når vi målene med denne handlings- og økonomiplanen? 
Hvilken lønns- og prisvekst og rentenivå bygger handlings- og økonomiplanen på? Hvordan påvirker 
statsbudsjettet kommunens økonomi neste år? 

Handlings- og økonomiplanen vil alltid være påvirket av den generelle økonomiske utviklingen, 
regjeringens økonomiske politikk, lønns- og prisstigning, samt utviklingen i finansmarkedene. Dette 
gjelder også for befolkningsutviklingen i størrelse og alderssammensetning som er omtalt under de 
sentrale kapitlene. 

Hovedprinsippet for den statlige styringen av kommunesektoren er økonomisk og juridisk rammestyring. 
Om lag 85 % av kommunesektorens inntekter fastsettes indirekte av Stortinget, først og fremst via 
skatteopplegget og via bevilgninger over statsbudsjettet. Resterende fastsettes lokalt, primært i form av 
brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter. Kommunen har ikke full frihet til selv å øke 
brukerbetalingene. For eksempel har Stortinget fastsatt hva kommunene maksimalt kan kreve for 
opphold i barnehage, og gebyrene for vann, avløp og renovasjon kan maksimalt kreves til selvkost mm. 
Sett i lys av dette er regjeringens og Stortingets opplegg for kommuneøkonomien den viktigste 
forutsetningen for kommunens rammebetingelser. På denne bakgrunn blir lønns- og prisveksten som 
forutsettes i statsbudsjettet lagt til grunn for kommunens budsjett. Videre er renteframskrivningene i 
finansmarkedet retningsgivende for kommunens renteforutsetninger. Den lokale handlefriheten på 
inntektssiden begrenser seg derfor i stor grad til å bestemme hvor høye enkelte brukerbetalinger skal 
være og om kommunen skal skrive ut eiendomsskatt.  

3.1 Økonomiske mål 

 
Det er et mål for Sandefjord kommune over tid å yte best mulige tjenester til innbyggerne innenfor de 
gitte rammene lovgivningen, økonomien og kommunens folkevalgte fastsetter. Det legges vekt på å 
sikre et stabilt og forutsigbart tjenestetilbud. 

Kommuneloven pålegger kommunene å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir 
ivaretatt over tid (KL §§ 14-1 og 14-2). Som ledd i dette har kommunestyret vedtatt økonomiske mål for 
utviklingen av kommunens økonomi. Hensikten med økonomiske mål er å synliggjøre hva som skal til for 
å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i budsjett- og 
økonomiplanprosessen. De økonomiske målene bør balansere kortsiktige og langsiktige hensyn.  
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Kommunens økonomiske mål er nedfelt i kommunens økonomireglement (KST-sak 97/20) og de er som 
følger: 

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 ØKONOMISKE MÅLENE 

  Regn. Oppr. bud. Just. bud. BUDSJETT 

 (beløp 2022-2025 i 1 000 2022-kr) 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 

 Sum frie inntekter 
3 614 

483 
3 710 300 3 854 600 3 879 200 3 920 100 3 944 400 3 973 200 

 Netto ramme for 
kommunalområdene 

3 498 
187 

3 597 989 3 656 901 3 746 355 3 782 618 3 806 685 3 829 815 

1 
Frie inntekter utover 
kommunalområdenes rammer 

116 296 112 311 197 699 132 845 137 482 137 715 143 385 

 Kraftfondets avkastning 58 731 18 102 18 102 34 997 41 410 40 598 39 802 

 Overført investeringsprosjekter 
fra årets drift 

99 764 102 062 189 577 123 435 122 895 114 470 109 129 

2 
Kraftfondsmidler brukt i 
driftsbudsjettet 

- - - - - - - 

 Ordinære investeringer 227 318 490 900 601 589 432 420 290 600 301 200 227 200 

 Lån til ordinære investeringer 75 003 266 550 179 931 196 400 127 000 127 600 57 600 

3 
Lånegrad for ordinære 
investeringer (maks. 50 %) 

33 % 54 % 30 % 45 % 44 % 42 % 25 % 

4 
Netto driftsresultat    (minst 1,75 
%) 

4,4 % 1,9 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,7 % 2,7 % 

5 
Saldo på disposisjons- og 
kapitalfondet 31.12. (nom. kr) 

328 522 172 297 277 249 174 789 143 674 92 767 28 807 

 

  

Mål nr. 1 innfris for alle årene i kommende 4-årsperiode.  

Mål nr. 2 innfris for alle årene i kommende 4-årsperiode. 

Mål nr. 3 innfris for alle årene i kommende 4-årsperiode. 

Mål nr. 4 innfris for alle årene i kommende 4-årsperiode.  
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Netto driftsresultat inkluderer avdrag på lån, ikke avskrivninger. For å bevare formuen (egenkapitalen) 
bør derfor netto driftsresultat minst være så stort at resultatet ville vært positivt selv om avdragene ble 
byttet ut med avskrivningene. Dette er i hovedsak forklaringen bak anbefalingen om minst 1,75 % som 
netto driftsresultat for kommunene sett under ett. Sandefjords avskrivninger i forhold til avdrag på lån 
er større enn gjennomsnittet for kommune-Norge. Så lenge dette er tilfellet, bør kommunens netto 
driftsresultat også ligge høyere enn 1,75 %. Kommunen budsjetterer ikke avskrivningene, men grove 
anslag antyder at kommunen må ha et nivå på netto driftsresultat i underkant av 3 % for ikke å tære på 
egenkapitalen.  

I kommunesektoren betraktes netto driftsresultat som den primære indikatoren for formuesbevaring. 
På den annen side bruker kommunedirektøren beløpene som overføres fra årets drift til investering som 
den primære, operasjonelle indikatoren for å vurdere bærekraften i økonomiplanen. I handlings- og 
økonomiplanen faller beløpet som overføres fra driften til investeringer fra 123 mill. kr i 2022 til 109 
mill. kr i 2025. Dette illustrerer en negativ utvikling i forhold til en ambisjon om å øke kommunens 
langsiktige evne til å egenfinansiere investeringer.  

Mål nr. 5 innfris for alle årene i kommende 4-årsperiode. Det er forutsatt at saldo for disse fondene ved 
utgangen av 2021 vil være på 277 mill. kr og på 28,8 mill. kr ved utløpet av 2025.  

Dersom siste året i denne økonomiplanen videreføres uendret, vil dette sammen med en lånegrad på 50 
% legge til rette for ordinære investeringer på om lag 218 mill. kroner per år fra 2025. Det tilsvarer en 
investeringsramme på 872 mill. kr (ekskl. selvkostområdene) for en fireårsperiode, og det er 379 mill. kr 
lavere enn budsjettert for 2022-2025. Kommunens investeringsbehov på lang sikt er omtalt i kapitlet 
“Investeringer etter 2025 og finansiering”. 

Kommunedirektøren anbefaler at det i årene som kommer igjen legges til rette for å øke kommunens 
langsiktige investeringsevne slik at et fremtidig investeringsvolum vil være tilpasset en kommune på 
Sandefjords størrelse. Han har tidligere uttrykt at det årlige bidraget fra løpende drift bør ligge på om lag 
150 mill. kr. Tempoet i en slik tilpasning vil først og fremst være avhengig av kommunens evne og vilje til 
å realisere forutsatte innsparinger, til å omstille og effektivisere driften, samt sentrale myndigheter som 
lovregulerer nivået på deler av velferdstjenestene og fastsetter realveksten i kommende års frie 
inntekter. 

3.2 Generelle forutsetninger 

Tabellen under viser en samlet oversikt over de generelle forutsetningene som er lagt til grunn i 
handlings- og økonomiplanen. 
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Generelle økonomiske forutsetninger 

(Vekst i %) 2022 2023 2024 2025 

Konsumprisvekst 1,30 2,00 2,00 2,00 

Lønnsvekst (gj.snitt for alle grupper) 3,00 2,00 2,00 2,00 

Prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) 2,50 2,00 2,00 2,00 

Finansinntekter og –utgifter     

Pengemarkedsrenten (3 md NIBOR) 1,25 1,75 1,75 1,75 

Kraftfondet: Gjennomsnittlig avkastning 2,90 3,50 3,50 3,50 

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

Lønns- og prisveksten neste år følger statsbudsjettets forutsetninger. Som en beregningsteknisk 
forutsetning settes lønns- og prisveksten lik den generelle prisveksten i økonomiplanens tre siste år. 

Budsjetterte finansinntekter og -utgifter tar utgangspunkt i forutsetningene om nivået på framtidige 
pengemarkedsrenter. Forutsatte rentesatser i økonomiplanen er basert på forventninger i markedet fra 
slutten av september. 

Avkastningen på kraftfondet er basert på reglement for finans- og gjeldsforvaltning (KST-sak 96/20). 
Reglementet, som gjelder fra 1.1.2021, legger til grunn en aksjeandel i fondet på 35 %. Det er forutsatt 
at opptrappingen fra tidligere reglements aksjeandel på 20 % fullføres i 2022. 

Isolert sett vil ett prosentpoeng høyere rente øke kommunens netto inntekter med om lag 15 mill. kr i 
2022, fallende til om lag 7 mill. kr for i 2025, og omvendt ved en lavere rente. Høyere rentenivå vil i 
tillegg redusere kommunens pensjonskostnader, men med et utsatt virkningstidspunkt, og omvendt ved 
et lavere rentenivå. 

3.3 Statsbudsjettet - forutsetninger for kommuneøkonomien 

I kommuneproposisjonen for 2022 var det varslet en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter 
mellom 1,7 og 2,6 mrd. kr. I forslaget til statsbudsjett la Solberg-regjeringen til grunn en realvekst på 3,8 
mrd. kr, tilsvarende 0,7 %. Veksten var fordelt som følger: 
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Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter (mrd. kr) 

(forutsatt i regjeringens forslag til statsbudsjett) 

Frie inntekter 2,0 

Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver * 0,1 

Øremerkede tilskudd 1,1 

Gebyrinntekter 0,5 

Realvekst i samlede inntekter 3,8 

* Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten av 
frie inntekter siden midlene er knyttet til endringer i pålagte oppgaver 

 

Realveksten i kommunesektorens frie inntekter på 2,0 mrd. kr og fordelingen mellom kommunene (1,6 
mrd. kr) og fylkeskommunene (0,4 mrd. kr), var som varslet i kommuneproposisjonen. Veksten i de frie 
inntektene sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til 
befolkningsutviklingen og merutgifter knyttet til pensjon. Beregninger viser at kommunesektoren kan få 
merutgifter i 2022 på om lag 1,2 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen. Av dette anslås at om 
lag 0,9 mrd. kr må finansieres innenfor veksten i de frie inntektene, mens 0,3 mrd. kr finansieres 
gjennom brukerbetalinger og øremerkede tilskudd. Pensjon er anslått å gi økte kostnader på 0,4 mrd. kr. 
Innenfor veksten i de frie inntektene begrunnes 0,1 mrd. kr med å legge til rette for flere 
barnehagelærere i grunnbemanningen og 0,1 mrd. kr med tiltak for barn og unges psykiske helse, 
herunder psykisk helse i videregående skole og lavterskeltilbud i kommunene. 

Solberg-regjeringen skrev at dens opplegg ville gi kommunesektoren et økt handlingsrom neste år på 0,5 
mrd. kr. Regjeringens beregning av økt handlingsrom tok ikke hensyn til en realvekst i innslagspunktet i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Dette ville øke kommunenes kostnader med 
om lag 0,3 mrd. kr. Korrigert for dette, ville kommunesektorens økte handlingsrom bli redusert fra 0,5 til 
0,2 mrd. kr.  

Etter at Støre-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett (tilleggsnummer til Prop. 1 S) og AP, SP og 
SV inngikk budsjettavtale, vedtok Stortinget bl.a. å øke realveksten i kommunenes inntekter med 2,0 
mrd. kr, og Solberg-regjeringens forslag om realvekst i innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester ble ikke vedtatt. 
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Etter dette vil realveksten i kommunenes frie inntekter i 2022 bestå av: 

Realvekst i kommunens frie inntekter 

(basert på vedtatt statsbudsjett) 

(Beløp i mill. kr) Statsbud. Komm.prop. Differanse 

Skatt på inntekt og formue 3 818 0 3 818 

Indirekte skatter -107 0 -107 

Rammetilskudd -111 1600 -1 711 

Frie inntekter 3 600 1 600 2 000 
 

Budsjettavtalen mellom AP, SP og SV har medført at anslått skatteinntekt for kommunene er økt med 
943 mill. kr som igjen medførte et tilsvarende redusert rammetilskudd. Dette er innarbeidet i tabellen 
over, men ikke i den vedtatte handlings- og økonomiplanen (var ikke kjent da kommunedirektøren la 
fram sitt notat til kommunestyret 2.12.2021). 

I kommuneproposisjonen for 2021 varslet regjeringen en realvekst i de frie inntektene for kommunene 
på 1,6-2,0 mrd. kr. I rammesaken la kommunedirektøren til grunn 1,6 mrd. kr, dvs. i tråd med 
regjeringens forslag i statsbudsjettet, men da uten regjeringens særskilte satsinger på barnehagelærere 
og til psykisk helse. 

3.4 Konsekvenser av statsbudsjettet for Sandefjord kommune 

I handlings- og økonomiplanen 2021-2024 (HØP) inngår forventet realvekst i de frie inntektene i 
kommende års statsbudsjetter. Forventede konsekvenser av statsbudsjettet for 2022 justeres deretter i 
rammesaken på grunnlag av signaler gitt i kommuneproposisjonen, i kommunedirektørens forslag til 
økonomiplan når regjeringens forslag til statsbudsjett er kjent, og til sist eventuelt i vedtatt handlings- 
og økonomiplan, avhengig av kjente konsekvenser av Stortingets behandling av statsbudsjettet og 
kommunestyrets vedtak.  

Konsekvenser av statsbudsjettet inkluderer: 

 kommunens andel av realveksten i de frie inntektene 

 nettoeffekten av endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåer, regelendringer, 
innlemminger av øremerkede tilskudd m.m. 

 konsekvenser av omfordelinger innenfor de ulike delene av rammetilskuddet, eventuelle 
endringer av kostnadsnøkkelen og oppdaterte kriteriedata (inkl. befolkningens sammensetning) 

 netto endringer knyttet til øremerkede tilskudd 
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I tabellen under vises nettobeløp knyttet til konsekvensene av statsbudsjettet for 2022.  

  

Statsbudsjettet: Konsekvenser ift. HØP 2021-2024 

(pos. beløp angir netto økte innt.)     (beløp i mill. 2022-kr) 2022 2023 2024 2025 

Forutsatt i HØP 2021-2024 21,3 21,3 21,3 21,3 

Endring i rammesaken ift. HØP 2021-2024 12,4 12,4 12,4 12,4 

Endring i forslag til HØP 2022-2025 ift. rammesaken -16,7 -12,5 -12,5 -12,5 

Endring i notat fra kommunedirektøren til kommunestyret 
2.12.2021 

26,7 25,8 25,8 25,8 

Forutsatt i HØP 2022-2025 ift. i HØP 2021-2024 43,7 47,0 47,0 47,7 
 

I gjeldende økonomiplan var det forutsatt at Sandefjord ville få en realvekst i de frie inntektene i 2022 
på 21,3 mill. kr. Signalene gitt i kommuneproposisjonen ga forventninger om ytterligere 12,4 mill. kr fra 
2022. 

Etter at regjeringen den 12. oktober la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022, ble forventet netto 
inntekt som følge av statsbudsjettet redusert med 16,7 mill. kr i 2022, og med 12,5 mill. kr fra 2023. 
Kommunedirektøren skrev i notat 2.12.2021 at han forventet netto merinntekter til kommunen på 26,7 
mill. kr i 2022 og 25,8 mill. kr per etterfølgende år som konsekvenser av Stortingets behandling av 
statsbudsjettet, og disse inngår i kommunestyrets vedtatte handlings- og økonomiplan. Samlet 
innebærer dette at konsekvensene av statsbudsjettet 2022 er ventet å gi kommunen en netto, årlig 
merinntekt på 43,7 mill. kr i 2022 og 47,0 mill. kr per etterfølgende år. 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 19 av 271 

I tabellen under er budsjetterte konsekvenser av statsbudsjettet, sett i forhold til 
kommuneproposisjonen, fordelt på de frie inntektene og kommunalområdenes nettorammer: 

Statsbudsjettet: Endring i HØP 2022-2025 ift. rammesaken 

     

(pos. beløp angir netto økte innt.)     (beløp i mill. 2022-kr) 2022 2023 2024 2025 

Økt skatt på inntekt og formue 35,0 35,0 35,0 35,0 

Økt rammetilskudd 13,0 41,8 41,8 41,8 

Endring frie inntekter 48,0 76,8 76,8 76,8 

Kommunalomr.: Konsekv. av endr. i rammetilsk. -36,0 -61,5 -61,5 -61,5 

Kommunalomr.: Andre konsekvenser -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Endring i HØP 2022-2025 ift. rammesaken 10,0 13,3 13,3 13,3 
 

Linjen "Kommunalområdene: Konsekvenser av endringer i rammetilskuddet" viser hvordan elementer 
som påvirker rammetilskuddet er hensyntatt i kommunalområdenes budsjettrammer. Dette er 
spesifisert i tabellen under: 
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Kommunalområdene: Konsekvenser av endringer i rammetilskuddet 

     

(pos. beløp angir netto økte innt.)     (beløp i mill. 2022-kr) 2022 2023 2024 2025 

SA    Universell utforming av IKT-løsninger -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

KBU Kapitaltilskudd private barnehager 2,1 2,1 2,1 2,1 

KBU Pensjon i private barnehager 6,1 6,1 6,1 6,1 

KBU Priv. barnehager, økonomisk tilsyn o.f. U.dir. - - - - 

KBU Flere barnehagelærere i grunnbemanningen -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

KBU Redusert makspris i barnehage fra 1.8.2022 -4,3 -9,5 -9,5 -9,5 

KBU Barnekoordinator fra 1. august 2022 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5 

KBU Gratis kjernetid i SFO 1.-klasse fra høsten 2022 -7,6 -16,6 -16,6 -16,6 

KBU Kompetansekrav i barnevernet -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

KBU Barnevernsreformen -20,3 -26,0 -26,0 -26,0 

HSO Nasjonale e-helseløsninger, forvalt. og drift -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 

HSO Komp. for økte sosialhjelpsutgifter -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

HSO Barnetrygden holdes utenfor ved utmåling av 
sosialhjelp, fra 1.9.2022 

-2,5 -7,4 -7,4 -7,4 

HSO Tolkeloven (trer i kraft 1.1.2022) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

HSO Rusreformen, rådgivende enhet -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

Till.  Tiltak for barn og unges psykiske helse -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

Sum -36,0 -61,5 -61,5 -61,5 
 

Innholdet i ovenstående tabell er kommentert i kapitlene for hvert kommunalområde og i omtalen av 
rammetilskuddet i kapitlet for generelle driftsinntekter, finans og disposisjoner. Kommunedirektøren vil 
imidlertid bemerke at for 2022 som for 2021, er satsingen på barn og unges psykiske helse styrket med 
1,1 mill. kr (0,8 mill. kr i fjor) utover beløpet på 0,9 mill. kr (1,2 mill. kr i fjor) som finansieres via veksten i 
de frie inntektene. 

Linjen "Kommunalområdene: Andre konsekvenser" i tabellen Statsbudsjettet: Endring i HØP 2022-2025 
ift. rammesaken, viser summen for øvrige elementer som er hensyntatt i kommunalområdenes 
budsjettrammer. Dette er spesifisert i tabellen under: 
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Kommunalområdene: Andre konsekvenser 

     

(pos. beløp angir netto økte innt.)     (beløp i mill. 2022-kr) 2022 2023 2024 2025 

KBU Tilskudd til dekning av undervisningskostnader ved 
Signo 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

KBU Økt makspris barnehager 0,3 0,3 0,3 0,3 

KBU Tilsk. til priv. barnehager: Justerte deflatorer -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

MP   Elavgiften reduseres med 1,5 øre/kWh 0,7 0,7 0,7 0,7 

MP   Økt trafikkforsikrings- og drivstoffavgift -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Sum -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
 

3.5 Forutsetninger om vekst i kommuneøkonomien etter 2022 

Regjeringen ser den årlige realveksten i de frie inntektene i lys av økte kostnader knyttet til den 
demografiske utviklingen, økte/reduserte kostnader til pensjon, økte satsinger og eventuelle endringer i 
kommunenes finansielle handlingsrom. 

I mangel av andre signaler, inngår kun kompensasjon for kostnadene knyttet til den demografiske 
utviklingen i anslaget for realvekst i de frie inntektene for økonomiplanens tre siste år.  

Kostnadene knyttet til den demografiske utviklingen i Sandefjord er basert på SSBs befolknings-
framskrivninger fra august 2020 og KS' beregningsmodell for demografikostnader. Kostnadene tar 
utgangspunkt i kommunesektorens faktiske driftsutgifter, og det tas ikke hensyn til et økt 
investeringsbehov som følge av befolkningsveksten på annet vis enn via avskrivningskostnader. 

Sjablonmessig legges til grunn at 10 % av inntektene knyttet til befolkningsveksten vil dekke 
finansutgifter som følge av økte investeringer og at 45 % er disponert i økonomiplanens driftsdel, bl.a. til 
finansiering av driftskonsekvenser av planlagte investeringer. Resterende 45 % reserveres som regel i 
rammen for tilleggsbevilgninger. Beløp for 2022-2024 er som følger: 

Demografi: Realvekst i frie inntekter, reservert og disponert 

(beløp i mill. 2022-kr)  2023 2024 2025 

Realvekst frie inntekter, demografi (akkumulert)  17,9 42,6 71,8 

Reservert til komp. for demografisk utvikling (akkumulert)  8,1 19,2 32,3 

Disponert i økonomiplanen  9,8 23,4 39,5 
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Anslag for kommende års realvekst knyttet til demografi og tilhørende midler reservert til å kompensere 
kommunalområdene for økte demografiske kostnader, oppdateres årlig og forutsettes disponert for et 
år av gangen i kommende års handlings- og økonomiplaner.  

Som tabellen viser, er hhv. 10, 23 og 40 mill. kr av budsjettert realvekst i de frie inntektene knyttet til 
demografi disponert i økonomiplanen. Til sammenlikning ligger driftskonsekvenser av investeringer i 
2023-2025 hhv. 15, 18 og 17 mill. kr over driftskonsekvensene av investeringene i 2022. Dette er lavere 
enn driftskonsekvensene knyttet til nye sykehjemsplasser på Nygård. 

4 Regler for behandling av handlings- og økonomiplanen 
Formannskapets innstilling til kommunestyret kan inneholde flere alternative forslag hvis ingen av 
alternativene samler et flertall. Ved kommunestyrets endelige avstemning over forslag til økonomiplan 
stemmes det over forslag som helhet. Endelig vedtak om årsbudsjett og økonomiplan skal i siste instans 
være ett vedtak. 

Kommuneplanen, som det øverste styringsdokumentet i kommunen, danner grunnlag for bl.a. 
handlings- og økonomiplanen. Handlings- og økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, 
mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Planen skal vise kommunestyrets 
prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen bygger på. Den skal 
omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk, fullstendig og oversiktlig. Kravet om at 
økonomiplanen skal være "realistisk" er et rettslig krav og økonomiplanen kan gjøres til gjenstand for 
lovlighetskontroll. Denne lovbestemmelsen er dermed ment å danne et sikkerhetsnett ved uansvarlig 
eller overoptimistisk planlegging, særlig når det gjelder inntektsanslag. 

Planen skal minst omfatte de fire neste budsjettårene, og den skal rulleres og vedtas en gang i året. 
Plandokumentet skal tjene som grunnlag for beslutningsprosesser i folkevalgte organer og for en kritisk 
debatt i allmennheten.  

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Bevilgningene til 
de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens drifts- og investeringsdel er stilt opp som fastsatt i 
økonomireglementet. 

Kommunestyrets budsjettvedtak er bindende for underordnede organer, og kommunestyret kan 
dermed ikke delegere myndighet til å foreta endringer i det formelle budsjettet. I praksis har likevel 
underordnede folkevalgte organer og kommunedirektøren et visst spillerom for omdisponeringer. Dette 
gjelder først og fremst det formelle driftsbudsjettet som fastsettes med nettorammer per 
kommunalområde, og i noe mindre grad for investeringsbudsjettet som fastsettes med brutto utgift. 

I handlings- og økonomiplanens sentrale kapitler finnes de mer overordnede økonomiske disposisjoner 
og hovedelementer i drifts- og investeringsbudsjettet samt klimabudsjettet. De mer detaljerte 
opplysningene om innholdet i årsbudsjettet, økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel, finnes i 
omtalen av de ulike kommunalområdene. 

Kommuneloven pålegger formannskapet en plikt til å fremme forslag om årsbudsjett og økonomiplan. 
Loven åpner imidlertid for at formannskapet kan fremme flere alternative forslag hvis ingen av 
alternativene har flertall i formannskapet. Innstillingen består da av de alternative forslagene.  

Ved kommunestyrets behandling av årsbudsjett og økonomiplan gjelder særskilte regler om 
stemmegivning (kommuneloven § 11-9, tredje ledd). Ved den endelige avstemningen over handlings- og 
økonomiplan stemmes det over forslag som helhet. Hvis det er fremmet flere alternative forslag, og 
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ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, skal det deretter stemmes over bare de to 
forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning. Vedtak om årsbudsjett og økonomiplan 
skal altså i siste instans være ett vedtak, og voteringen skal sikre at ett av forslagene blir vedtatt. 

Kommuneloven sier ikke noe eksplisitt om årsbudsjett og økonomiplaner som inneholder en rullering av 
kommuneplanens handlingsdel. Ei heller i de tilfeller der klimabudsjettet inngår i en samlet handlings- 
og økonomiplan. Kommunedirektøren forstår lovverket slik at det er anledning til å behandle separate 
forslag til endringer i både handlingsplanen og klimabudsjettet så lenge forslagene kan vedtas uten at de 
påvirker årsbudsjettet og/eller økonomiplanen. Kommunedirektøren vil likevel anbefale at eventuelle 
forslag til endringer av årsbudsjett, økonomiplan, handlingsplan og klimabudsjett samles i og fremmes 
som ett forslag til handlings- og økonomiplan.  
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SENTRALE KAPITLER 

5 Budsjettvedtak 
Kapitlet gjengir kommunedirektørens innstilling, notat fra kommunedirektøren til kommunestyret 2. 
desember 2021, kommunestyrets vedtak og lenke til samlet saksframlegg med protokoller. 

5.1 Kommunedirektørens innstilling 

 

1 Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtas som vist i 

  
 Bevilgningsoversikt - drift 

  
 Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde 

  
 Bevilgningsoversikt - investering 

  
 Bevilgningsoversikt - investering fordelt per rammeområde 

  
 Tabeller med oppdrag i handlingsplanen per kommunalområde 

  
 Tabeller med klimatiltak i klimabudsjettet 

2 
Kommunen tar opp 381 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2022. Låneopptaket i 2022 
legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan refinansieres gjennom 
året. 

3 
Kommunen tar opp inntil 150 mill. kr som startlån i Husbanken i 2022. Lån tas opp som 
annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 

4 
Betalingssatser vedtas som vist i “Gebyrliste” i kommunedirektørens forslag til handlings- og 
økonomiplan. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 der annet tidspunkt ikke er angitt. 
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5.2 Notat fra kommunedirektøren til kommunestyret 2. desember 2021 

 
  
  
  
  
  
Notat 
          
Til:   Kommunestyret 

Fra: Kommunedirektøren 
  

Saksbehandler Vår ref. Dato: 

Eirik Fossnes 
eirik.fossnes@sandefjord.kommune.no 

20/27975- 2 02.12.2021 

 

  

Emne: Handlings- og økonomiplan 2022-2025 - Regjeringens tilleggsnummer til og avtale om 
statsbudsjettet for 2022 mm. 
  

Innledning 
8. november la Støre-regjeringen fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for 2022 med forslag til 
endringer i forhold til Solberg-regjeringens forslag fra 12. oktober. 29. november inngikk Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti avtale om statsbudsjettet for 2022. Kommunedirektøren vil med 
dette notatet gjøre rede for deler av innholdet, og kommentere antatte budsjettmessige konsekvensene 
for kommunen. 

Utover endringene knyttet til statsbudsjettet foreslås det i tillegg å innarbeide konsekvenser av enkelte 
andre forhold som omtales senere i notatet.  

I slutten av notatet omtaler kommunedirektøren hvordan de folkevalgte kan innarbeide anbefalingene 
gitt i dette notatet i sine respektive forslag til handlings- og økonomiplan for 2022-2025. 

Tilleggsnummeret til statsbudsjettet 2022 
Nedenfor trekker kommunedirektøren fram punkter fra tilleggsnummeret som netto vil kunne påvirke 
kommunens budsjett. 

Økt realvekst i frie inntekter 
Regjeringen har foreslått å øke realveksten i kommunesektorens frie inntekter med 2,5 mrd. kr utover 
Regjeringen Solberg sitt forslag på 2,0 mrd. kr. Økningen er fordelt med 2,0 mrd. kr til kommunene og 
0,5 mrd. kr til fylkeskommunene. Ved fastsettelsen av veksten i frie inntekter har regjeringen bl.a. tatt 
hensyn til kommunenes kostnader til økt grunnbemanning og flere pedagoger i barnehagene de siste 
årene. Sandefjords andel utgjør 23,8 mill. kr. 

Endringer i skatte- og avgiftsopplegget 
Som følge av forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget forventes kommunene å få økte inntekter 
i 2022 med 2 517 mill. kroner som følge av økt skatt på alminnelig inntekt og formue. Dette motsvares 
av en tilsvarende reduksjon i rammetilskuddet. Sandefjords andel av forventet vekst i skatteinntektene 
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utgjør 26,0 mill. kr, mens rammetilskuddet forventes redusert med 26,9 mill. kr (30,1 mill. kr i redusert 
innbyggertilskudd og 3,2 mill. kr i økt inntektsutjevning). Netto gir dette en mindreinntekt på 0,9 mill. kr. 

Tilskudd per grunnskole  
Regjeringen har foreslått å innføre et nytt tilskudd på 500 000 kroner per kommunale grunnskole. 
Samlet for kommunene utgjør dette 1 250 mill. kr. Tilskuddet gis med en særskilt fordeling basert på tall 
for skoleåret 2021/2022, og finansieres innenfor innbyggertilskuddet til kommunene. Sandefjord vil 
motta 13,5 mill. kr for kommunens 21 barneskoler og 6 ungdomsskoler. For å finansiere 
grunnskoletilskuddet trekkes alle kommuner med et likt kronebeløp per innbygger. Basert på foreløpige 
tall vil Sandefjords trekk utgjøre 15,0 mill.kr. Netto gir dette et redusert rammetilskudd på 1,5 mill. kr. 

Reversering av forslaget om en ekstra time i naturfag på ungdomstrinnet 
Støre-regjeringen vil styrke praktisk læring i skolen, og begynne med en ungdomsskolereform som skal 
gi elevene i ungdomsskolen mer praktisk læring og forberede dem til både yrkesfaglige og 
studieforberedende videregående opplæring. Regjeringen vil ha dialog med sektoren og utrede hvordan 
en slik reform skal innrettes for å gi best resultater, og foreslår derfor ikke å utvide timetallet på 
ungdomstrinnet med en ekstra naturfagtime i skoleåret 2022–2023, slik Solberg-regjeringen foreslo. 
Rammetilskuddet reduseres derfor med 99,8 mill. kr på landsbasis. For Sandefjord betyr dette at 1,2 
mill. kr i 2022 og 2,9 mill. kr per etterfølgende år trekkes ut igjen fra rammetilskuddet, og at tilsvarende 
beløp også trekkes ut igjen fra budsjettrammen til kommunalområdet kunnskap, barn og unge. 

Redusert maksimalpris i barnehage  
Solberg-regjeringen foreslo å øke maksprisen i barnehage fra 3 230 kr til 3 315 kr per måned fra 1. 
januar 2022. Støre-regjeringen har foreslått at maksimalprisen i barnehage skal reduseres til 3 050 kr 
per måned fra 1. august 2022. Dette tilsvarer verdien av 1 750 kr 2005-kr som ofte trekkes fram som det 
såkalte barnehageforlikets makspris. Prisen reduseres dermed med 265 kroner per måned fra 1. august 
sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag. Tilsvarende endringer anbefales innarbeidet i 
handlings- og økonomiplanens gebyrliste. 

Regjeringen har foreslått at kommunene kompenseres for den reduserte maksprisen gjennom en økning 
i rammetilskuddet på 314,9 mill. kroner i 2022. Sandefjords andel av dette utgjør 3.6 mill. kr i 2022, og 
7,8 mill. kr med helårseffekt fra 2023. Dette gir en forventet redusert inntekt i kommunale barnehager 
med 1,5 mill. kr i 2022 og 3,4 mill. kr fra 2023, og et redusert tilskudd til private barnehager med 2,8 
mill. kr i 2022 og 6,1 mill. kr fra 2023. I sum gir dette en redusert budsjettramme til kommunalområdet 
kunnskap, barn og unge på 4,3 mill.kr i 2022 og 9,5 mill. kr fra 2023. 

Regjeringen forventer at redusert makspris vil gi flere barn i barnehage uten at kommunedirektøren 
foreslår å ta høyde for en tilsvarende, mulig effekt i handlings- og økonomiplanen. 

Nedjustert pensjonspåslag til private barnehager  
Solberg-regjeringen foreslo å redusere tilskudd til private barnehager ved å redusere pensjonspåslaget 
til private barnehager fra dagens nivå på 13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022, og at det opprettes en ny 
overgangsordning for enkeltstående barnehager for å gi barnehager med mindre økonomisk 
handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet (pensjonspåslaget for enkeltstående 
barnehager opprettholdes på 13 pst. i 2022, og blir justert ned til 12 pst. i 2023 og til 11 pst. fra 2024). 
Justeringen påvirker ikke pensjonen til de ansatte i private barnehager, men innebærer at 
pensjonstilskuddet samsvarer bedre med de faktiske pensjonsutgiftene private barnehager har. Private 
barnehager som har inngått pensjonsavtale før 1. januar 2019 og har høyere pensjonsutgifter enn de får 
dekket gjennom pensjonspåslaget, har etter søknad rett til å få dekket sine pensjonsutgifter oppad 
begrenset til kommunens egne pensjonsutgifter. 
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Støre-regjeringen har foreslått å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager til 10 pst. av 
lønnsutgiftene i kommunale barnehager med virkning fra 1. januar 2022, og at overgangsordningen for 
enkeltstående barnehager gjøres treårig ved at enkeltstående barnehager mottar et pensjonspåslag på 
12 pst. i 2022, 11 pst. i 2023 og 10 pst. fra 2024. 

Tiltaket innebærer at rammetilskuddet reduseres med 168,9 mill. kroner i 2022. Dette kommer i tillegg 
til reduksjonen på 206,9 mill. kroner som ble foreslått av Solberg-regjeringen. Sandefjords andel av det 
reduserte rammetilskuddet utgjør 1,9 mill. kr. Tilskudd til private barnehager og budsjettrammen til 
kommunalområdet kunnskap, barn og unge kan samtidig reduseres med 3,3 mill. kr. 

Barnevernsreformen  
Departementet har avdekket enkelte feil i grunnlagsdataene som lå til grunn for den særskilte 
fordelingen av kompensasjonen til kommunene for ansvarsovertaking i barnevernet. Dette gir isolert 
sett et redusert tilskudd til Sandefjord på 27.000 kr. 

Regjeringen vil forlenge overgangsperioden for kompensasjon for ansvarsovertaking i barnevernet med 
ett år, slik at halvparten av kompensasjonen for barnevernsreformen gis en særskilt fordeling t.o.m. 
2024. Til barnevernsreformen er det lagt inn 1,3 mrd. kr i 2022 og beløpet vil øke til 2,1 mrd. kr fra 2023. 
Forlengelsen av det særskilte tilskuddet med ett år vil isolert sett kunne gi Sandefjord et redusert 
tilskudd på om lag 0,5 mill. kr i 2023. 

Det er også en viss usikkerhet knyttet til Sandefjords andel av veksten på 0,8 mrd. kr fra 2023. 
Kommunedirektøren vil derfor ikke anbefale å gjøre endringer i budsjettert tilskudd knyttet til 
barnevernsreformen i handlings- og økonomiplanen for 2022-2025. 

Takst for rh-immunisering  
I takstforhandlingene med Legeforeningen i 2021 ble det avtalt å opprette en takst for rh-immunisering. 
Rh-immunisering er en oppgave som flyttes fra spesialisthelsetjenesten til fastlegene og jordmødrene i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommunene kompenseres med 1 mill. kr i rammetilskuddet og 
Sandefjords andel forventes å utgjøre 12.000 kr. 

Toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester 
Regjeringen har foreslått 300 mill. kroner til å reversere Solberg-regjeringens forslag om realvekst på 50 
000 kr i innslagspunktet for ressurskrevende tjenester i kommunene. Dette vil øke kommunens tilskudd 
med 4,52 mill. kr fra 2022 (og med 4,64 mill. kr i 2021). 

Avgift på elektrisk kraft  
Solberg-regjeringen foreslo å redusere elavgiften med 1,5 øre etter prisjustering for 2022.  

Regjeringen opprettholder forslaget om å redusere den alminnelige avgiftssatsen med 1,5 øre per kWh 
for månedene april–desember. Regjeringen foreslår videre å innføre en alminnelig avgiftssats i januar–
mars som er 6,5 øre per kWh lavere enn for månedene april–desember. Dette forventes isolert sett å 
kunne redusere kommunens utgifter med om lag 0,9 mill. kr, men pga. unormalt høye strømpriser vil 
ikke kommunedirektøren anbefale å endre budsjetterte strømutgifter i handlings- og økonomiplanen.  

Øremerkede tilskudd 
I tillegg til ovenstående har regjeringen foreslått økninger i flere øremerkede tilskudd som kommunen 
kan få deler av. Herav nevnes: 

 100 mill. kr til økt bredbåndstilskudd til digital infrastruktur. 
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 50 mill. kr til flere ALIS-avtaler (allmennleger i spesialisering) og mer tilskudd til kommuner med 
de største rekrutteringsutfordringene. 

 50 mill. kr til en ny tilskuddsordning for legevakt i kommuner med særskilte 
rekrutteringsutfordringer. 

 50 mill. kr for å utvide ordningen med tilskudd til inkludering av barn og unge slik at kommuner 
kan søke om tilskudd til å dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter for barn og unge. Ordningen 
vil da også kunne dekke tilskudd til kommunale tiltak med samme formål som fritidskortet 
(statlig prøveprosjekt som avsluttes 1. juli 2022). 

Som for flere andre ordninger er disse forutsatt ikke å påvirke kommunens netto budsjettrammer. 

Oppsummering av konsekvenser av tilleggsnummeret til statsbudsjettet 2022 
I tabellen nedenfor oppsummerer kommunedirektøren de budsjettmessige konsekvensene av 
ovenstående punkter for kommunen: 

 

Budsjettavtalen mellom AP, SP og SV 
Budsjettavtalen på Stortinget medfører at regjeringen gis en rekke oppdrag hvorav flere skal legges fram 
for Stortinget. I tillegg er det flere endringer i skatte- og avgiftsopplegget sammenlignet med hva den 
nye regjeringen la opp til i tilleggsnummeret. Endringer i nivåanslaget mot kommunenes skatteinntekter 
i 2022 kan på vanlig måte forventes å bli nøytralisert ved tilsvarende endring i rammetilskuddet. Økt 
skatteanslag på landsbasis vil gi Sandefjord en marginal netto mindreinntekt, og omvendt ved reduserte 
skatteinntekter. 

Budsjettavtalen inneholder to konkrete forhold som kommunedirektøren har budsjettmessig grunnlag 
for å legge inn i handlings- og økonomiplanen. 

Kompensasjon for gratis kjernetid (12 t/uke) i skolefritidsordningen (SFO) for 1.-klassinger 
Kommunenes rammetilskudd foreslås økt med 640 mill. kr for å dekke inntektsbortfallet av redusert 
foreldrebetaling i 2022 ved innføring av gratis kjernetid i SFO for 1.-klassinger fra høsthalvåret 2022. 
Helårseffekten utgjør 1407 mill. kr. Sandefjords del at tilskuddet forventes å utgjøre 7,6 mill. kr i 2022 og 
16,6 mill. kr fra 2023. Budsjettavtalen har ingen nærmere informasjon om tiltaket eller forutsetningene 
bak det økte tilskuddet. 

Kommunedirektøren anbefaler derfor at budsjettrammen for kunnskap, barn og unge økes med samme 
beløp som rammetilskuddet. På usikkert grunnlag er det grunn til å forvente at netto inntektsbortfall for 
Sandefjord vil være lavere enn kompensasjonen kommunen mottar. På den annen side kan det 
forventes at lavere pris vil øke etterspørselen etter plasser med tilhørende konsekvenser for økt 
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bemanning. Kommunedirektøren vil derfor komme tilbake til bevilgningsbehovet i 1.-tertialsaken 2022, 
mens han anbefaler at hovedutvalget for kunnskap, barn og unge gis myndighet til å fastsette nye SFO-
satser for 1.-klassingene fra høsten 2022, og at dette gjøres kort tid etter at grunnlaget for å fastsette 
betalingssatsene foreligger. 

Barnetrygden holdes utenfor ved utmålingen av økonomisk sosialhjelp 
Budsjettavtalen medfører at Stortinget vil be regjeringen legge frem forslag til endring av 
sosialtjenesteloven om at barnetrygd blir holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp, med 
sikte på ikrafttredelse fra 1. september 2022. Dette følges opp ved å øke kommunenes rammetilskudd 
med 187 mill. kr i 2022 med helårseffekt på 560 mill. kr fra 2023. Sandefjords del at tilskuddet forventes 
å utgjøre 2,5 mill. kr i 2022 og 7,4 mill. kr fra 2023. Kommunens andel av tilskuddet er tilnærmet lik egne 
beregninger av kostnadene knyttet til tiltaket. Budsjettrammen for helse, sosial og omsorg anbefales 
derfor økt tilsvarende. 

Øremerkede tilskudd 
I tillegg til ovenstående har AP, SP og SV på Stortinget foreslått økninger i flere øremerkede tilskudd som 
kommunen kan få deler av. Herav nevnes: 

 50 mill. kr til økt bevilgning til Klimasats 

 30 mill. kr til økt tilskudd til transporttiltak i mindre byområder 

 5 mill. kr til økt støtte til incest- og voldtektssentre 

Oppsummering av konsekvenser av budsjettavtalen 
I tabellen nedenfor oppsummerer kommunedirektøren budsjettavtalens budsjettmessige konsekvenser 
for Sandefjord: 

 

Andre saker 
Økt tilskudd til private barnehager 
Kommunedirektøren har avdekket en feil i grunnlaget for beregnet tilskudd til private barnehager som 
isolert sett tilsier at budsjettert tilskudd bør økes med 2,4 mill. kr fra 2022. 

Forprosjekt nytt bygg til erstatning for Hauanskogen 
Det iverksettes en rekke tiltak for utbedre feil og mangler på bygningsmassen på 

Hauanskogen innenfor vedtatt vedlikeholdsbudsjett. Byggets funksjonalitet og egnethet tilsier at det på 
lengre sikt er behov for et erstatningsbygg. Kommunedirektøren anbefaler at det bevilges 2 mill. kr i 
2022 til utredning av behovet, skisseprosjekt og forprosjekt, og at det legges fram en egen sak om 
eventuell erstatning for Hauanskogen når utredning av behov og skisseprosjekt er gjennomført. 

Midler til demografisk vekst fra 2023 
For å finansiere kommunestyrets prioriteringer fra rammesaken i juni ble reserven for å dekke 
demografikostnader knyttet til 2023 redusert med 4,2 mill. kr, fra 8,1 mill. kr (45 %) til 3,9 mill. kr (22 %). 
Prosentene i parentes angir reservens andel av budsjettert kompensasjon som forventes som del av 
veksten i de frie inntektene. 
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Kommunedirektøren vil som følge av merinntektene kommunen får som konsekvens av 
tilleggsnummeret til statsbudsjettet, anbefale at demografireserven økes igjen med 4,2 mill. kr fra 2023 
til 8,1 mill. kr (45 %). 

Lokaler til Sandefjord voksenopplæring 
Kommunedirektøren fremmet i sak 219/21 forslag om innløsing av festetomt og inngåelse av 
leiekontrakt for Sandefjord voksenopplæring (SVO) med virkning fra juli 2023. I et tilleggsnotat til saken 
skriver kommunedirektøren at han vil innarbeide økonomiske konsekvenser av denne saken i dette 
tilleggsnotatet til handlings- og økonomiplanen. Formannskapet vedtok å avvise sak 219/21 slik den 
forelå. Før ny sak legges fram for formannskapet skal et eventuelt leieforhold for SVO legges ut for 
innhenting av tilbud fra markedet. Det er en forutsetning at lokalene er sentrumsnære og at de skal 
være tilgjengelig i god tid før nåværende avtale for SVO utgår (august 2024). Kommunedirektøren vil 
som følge av formannskapets vedtak likevel ikke anbefale å legge inn de økonomiske forutsetningene 
slik hans innstilling og tilleggsnotat tilsier. 

Eksisterende leieavtale for SVO går ut i 2024 og det er i handlings- og økonomiplanen ikke lagt inn 
kostnader til leie av arealer til SVO fra 2025. I påvente av en avklaring om nye lokaler til SVO anbefaler 
kommunedirektøren å budsjettere med utgifter til leie også i 2025 (1,9 mill. kr). I tillegg anbefales å 
legge inn midler i 2024 til å dekke demontering og transportering av nåværende leide lokaler (0,4 mill. 
kr). Handlings- og økonomiplanen vil da kunne dekke like store leieutgifter til nye lokaler som i 
nåværende lokaler. 

Opprettelse av Skagerak Dampskibsselskap AS 
Kommunestyret vedtok i sak 131/21, Opprettelse av Skagerak Dampskibsselskap AS, at kjøp av aksjer for 
100 000 kr, salg av hvalbåten Southern Actor for 25 000 kr og bruk av kapitalfondet med 75 000 kr skal 
innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022. Kommunedirektøren anbefaler at vedtaket følges opp ved 
å legge endringene inn i dette notatet. 

Oppsummering av konsekvenser av «Andre saker» 
I tabellen nedenfor oppsummerer kommunedirektøren de budsjettmessige konsekvensene av 
ovenstående punkter under «Andre saker»: 

 

 
Saldering for økonomiplanen 2022-2025 
I sum gir anbefalte endringer i ovenstående tre tabeller netto merinntekter for årene 2022-2025 på hhv. 
22,4 mill. kr, 19,2 mill. kr, 18,8 mill. kr og 17,3 mill. kr, eller 77,7 mill. kr for fireårsperioden sett under ett.  

Kommunedirektøren anbefaler at de budsjettmessige endringene som er vist i tabellene over, primært 
anvendes til å redusere opptak av nye lån med saldering mot disposisjons-/kapitalfondet. De 
budsjettmessige endringene kommunedirektøren anbefaler for 2022-2025 kan etter dette oppsummeres 
som vist i tabellen under: 
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Dersom kommunestyret følger kommunedirektørens anbefalinger, vil: 

 netto driftsresultat øke med 0,5 % -enheter i 2022 og 0,4 % -enheter for årene 2023-2025 til hhv. 
2,1 %, 2,3 %, 2,7 % og 2,7 %, 

 lån til ordinære investeringer vil reduseres for årene 2022-2025 til hhv. 45 %, 42 %, 42 % og 25 %, 
og 

 saldo for disposisjons- og kapitalfondet ved utløpet av 2025 vil ligge på om lag 19,5 mill. kr, dvs. 
det samme som i kommunedirektørens utsendte forslag til handlings- og økonomiplan. 

Gebyrliste og driftstilskudd til private barnehager, korreksjoner 
Endringene som er omtalt foran medfører at det gjøres endringer i gebyrlisten for barnehage og SFO 
som følger: 

 

 

Kommunens driftstilskudd til private barnehager blir redusert som følge av redusert pensjonspåslag og 
økt som følge av redusert makspris for opphold. Tilskuddssatsene per barn i barnehager som inngår i 
overgangsordningen (enkeltstående barnehager) vil være høyere enn i andre private barnehager. Med 
endringer som omtalt foran, vil driftstilskuddet til private barnehager bli som følger i 2022: 

 

 
Avsluttende merknader 
Kommunedirektøren fremmer ikke selv et formelt forslag om budsjettendringene som omtales i dette 
notatet. Han vil i stedet anbefale at de folkevalgte innarbeider endringene i sine forslag til handlings- og 
økonomiplan 2022-2025. Dette kan gjøres ved å føye ”…. og med endringer som følger av notat fra 
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kommunedirektøren 02.12.21” til punkt 1 (tallbudsjettet), 2 (lån til investeringer) og 4 (gebyrliste) i 
kommunedirektørens forslag eller formannskapets innstilling, før eventuelle andre endringsforslag. 

5.3 Kommunestyrets vedtak 

 

1 Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtas som vist i 

  
 Bevilgningsoversikt - drift 

  
 Bevilgningsoversikt - drift per kommunalområde 

  
 Bevilgningsoversikt - investering 

  
 Bevilgningsoversikt - investering fordelt per rammeområde 

  
 Tabeller med oppdrag i handlingsplanen per kommunalområde 

  
 Tabeller med klimatiltak i klimabudsjettet 

 og med de endringer som følger av tillegg som vist under 

 og med endringer som følger av notat fra kommunedirektøren 2.12.2021. 

2 
Kommunen tar opp 360 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2022 hensyntatt endringer som 
følger av notat fra kommunedirektøren 2.12.221. Låneopptaket i 2022 legges til sertifikat-
/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan refinansieres gjennom året. 

3 
Kommunen tar opp inntil 150 mill. kr som startlån i Husbanken i 2022. Lån tas opp som annuitetslån 
uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år. 

4 
Betalingssatser vedtas som vist i "Gebyrliste" i kommunedirektørens forslag til handlings- og 
økonomiplan med endringer som følger av notat fra kommunedirektøren 2.12.2021. Satsene gjøres 
gjeldende fra 1. januar 2022 der annet tidspunkt ikke er angitt. 

 

  

 Tilleggspunkter: 

1 
Administrasjonen bes legge frem en sak vedrørende ekstrabevilgningen på 6 millioner til oppgradering av 
skolebygg. 

2 
Det legges frem en sak som beskriver vedlikehold situasjonen av kommunens bygningsmasse, inkludert 
leieforhold hvor det utføres tjenester for brukere. 

3 
Det legges frem en sak som beskriver praksis rundt kommunens håndtering av pleiepenger knyttet til 
kommunens ansatte som har sykdomsforløp utover sykemeldingsperioden. 
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4 Oppgradering av garderobeanlegg Jotunhallen gjennomføres innenfor den avsatte bevilgningen. 

5 
Det legges frem en sak som viser hvordan avsatte penger i budsjettforslaget til trafikksikringstiltak skal 
benyttes., 

6 
Det budsjetterte beløpet på kr 2 millioner avsettes til et søkbart fond med formål utskifting av 
lysarmaturer som er mindre energikrevende og mer miljøvennlige på idrettslagenes uteanlegg. 
Administrasjonen bes utarbeide sak med forslag til statutter for fondet. 

7 
Det utarbeides en sak vedrørende ettermontering av «falsk bunn» i Strømbadet.Dette for å gjøre barn og 
unge mer svømmedyktige og for å øke attraktiviteten i området. 

8 

Det legges frem en sak som beskriver hvordan kommunen kan tilrettelegge for opplæring i digitalle 
ferdigheter for kommunens eldre. Saken skal være et ledd i eldrereformen «Leve hele livet» og under 
prosjektet «Aldersvennlige Sandefjord».  
Det utarbeides en plan med mål og virkemidler og en øremerket økonomisk ramme for tiltaket etter 
stipulert behov. Saken bes fremlagt i god tid før rammesaken i 2022. 

9 
Det legges frem en sak vedrørende oppgradering av Lekeplassen i Bugården for kr 3 millioner. 
Lekeplassen skal være tilrettelagt for alle barn og inspirere til lek. Saken tar for seg fremdrift og utførelse 
med mål om at lekeplassen skal være ferdig i løpet av 2022. 

10 
Det er satt av kr 500 000,- til innkjøp av nødvendig ekstrautstyr/sekk til hjemmesykepleien. Plan for 
gjennomføring legges frem for HSO. 

11 
Det er satt av 1,2 millioner til innkjøp av treningsapparater og gjennomføring av treningsområde i 
Badeparken. Apparatene skal plasseres slik at de ikke er til hinder for ulike arrangementer i parken, dog 
slik at de er lett tilgjengelige for befolkningen. 

12 
Det er satt av kr 500 000,- ytterligere til å regulere gang/og sykkelveier. Det forventes at tidligere 
prioritert liste følges. 

13 Sak om oppgradering av Kongensgate, Jernbanealléen- Storgata legges frem til politisk behandling. 

14 
Kommunaldirektøren bes legge fram en sak våren 2022 som skisserer mulig løsninger for et kommunalt 
barnehagetilbud hele året, altså hvordan gi et barnetilbud også i perioder hvor de fleste barnehager 
stenger (sommer/romjul). 

15 Endringer i tallbudsjettet: 
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5.4 Lenke til samlet saksframlegg med protokoller 

 
Nedenstående lenke gir tilgang til samlet saksframlegg med forslag, voteringer og vedtak i råd, 
hovedutvalg, formannskapet og til sist kommunestyret: 

 https://bit.ly/Sandefjord_HØP_2022-2025 

6 Kommunens overordnede mål og prioriteringer 
Sandefjord kommune har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal brukes som ramme for kommunens arbeid i 
kommuneplanens samfunnsdel. Handlings- og økonomiplanen er en oppfølging av kommuneplanens 
samfunnsdel og benytter derfor de samme rammene. 

https://bit.ly/Sandefjord_HØP_2022-2025
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Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge 
framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Bærekraftsmålene knyttes til de tre 
dimensjonene sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. I kommuneplanens samfunnsdel er åtte 
bærekraftsmål prioritert, og de kommunale målene viser hvordan vår virksomhet bidrar til å nå de 
globale målene.  Her presenteres de åtte prioriterte bærekraftsmålene, mens de kommunale målene 
med tilhørende FN-mål vises under sentraladministrasjonen og de fire kommunalområdene.  

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble 38 av FNs delmål framhevet. Til slutt i dette kapitlet 
vises de delmålene som er relevante for kommunen. Under kommunalområdene framgår målene 
omformulert for å angå Sandefjord kommune.  

  

 

Illustrasjonen viser hvordan innbyggernes hverdag er omkranset av individuelle betingelser og strukturelle aktører. Den 
ytterste ringen viser alle FNs bærekraftsmål, med kommunens åtte prioriterte mål. 
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Bærekraftsmål nr 3 - God helse og livskvalitet og nr 4 God utdanning er mål der kommunen som 
tjenesteyter har sine største ansvarsområder innenfor kommunalområdene Helse, sosial og omsorg og 
Kunnskap, barn og unge.  

Bærekraftsmål nr 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst håndteres i kommunens virksomhet 
gjennom blant annet arbeidsgiverpolitikken og strategisk næringsplan.  

Bærekraftsmål nr 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur har særlig fokus for kommunens 
ansvarsområder for innkjøp, næringsutvikling og digitalisering. 

Bærekraftsmål nr 10 - Mindre ulikhet har stort fokus både i kommunens overordnede planmiljø, 
kommunens ansvar etter folkehelseloven som skal ligge til grunn for all planlegging, kommunens 
arbeidsgiverpolitikk og strategisk næringsplan.  

Bærekraftsmål nr 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn påvirkes gjennom kommunen sin myndighet 
til å bestemme arealplandisponeringer etter Plan- og bygningsloven. Bærekraftsmålet blir også påvirket 
av kommunens økonomiske prioriteringer som tjenesteyter og tilrettelegger.  

Bærekraftsmål nr 13 - Stoppe klimaendringene inngår i handlings- og økonomiplanen med eget 
klimabudsjett. Bærekraftsmålet legges til grunn for både kommunal virksomhet, kommunens 
anskaffelser, arealplanlegging og næringsseksjonens dialog med næringslivet.  

Bærekraftsmål nr 17 - Samarbeid for å nå målene utøves gjennom administrasjonens åpenhet om egen 
virksomhet og bruk av medvirkning i kommunale planer. Samarbeid utøves både internt i 
kommuneorganisasjonen og overfor eksterne interessegrupper.  

6.1 Visjon 

Sammen framover 

6.2 Visjonsbeskrivelse 

Visjonens styrke er knyttet til framdrift, fellesskap og nyskaping. 

Sandefjord kommune har FNs bærekraftsmål som retning for innbyggernes hverdag nå og i framtiden.  

6.3 Verdier 

Ansvarlighet og åpenhet 

6.4 FNs bærekraftsmål - Kommunens prioriterte hovedmål og relevante delmål 

FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og 169 delmål. Summen av disse vil gi en bærekraftig 
utvikling i et globalt perspektiv, og denne felles innsatsen betyr at vi som deltakere kan prioritere vår 
innsats. Alle kommunalområdene har prioritert sine mål blant de åtte hovedmålene kommunen som 
helhet har valgt å rette sin innsats mot. For å tydeliggjøre hva som ligger i hovedmålene, har 
kommunalområdene også vurdert hvilke delmål som er relevante innenfor sine hovedmål. I tabellen 
under er bærekraftsmålene kommunen skal jobbe etter gjengitt med relevante delmål og hvordan 
kommunalområdene bidrar i målarbeidet.  Detaljert oversikt på mål fremkommer i de ulike 
kommunalområdene.  

FNs delmål er skrevet til en global kontekst, og flere av dem er ikke relevante for kommunal virksomhet. 
Noen av delmålene som er vurdert som relevante for kommunen, har en formulering som tilsynelatende 
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ikke angår oss. I kommuneplanens samfunnsdel er delmålene omformulert for å tilpasses en kommunal 
hverdag. 

FN mål FN delmål 
Disse 
kommunalområdene 
bidrar i målarbeidet 

3 God helse og 
livskvalitet 

3.3 Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, 
malaria og neglisjerte tropiske sykdommer, og 
bekjempe hepatitt, vannbårne sykdommer og andre 
smittsomme sykdommer 

HSO, KBU, SA 

 

3.4 Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket 
av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom 
forebygging og behandling og fremme mental helse og 
livskvalitet 

KIF, KBU, SA 

 
3.5 Styrke forebygging og behandling av 
rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske 
stoffer og skadelig bruk av alkohol 

HSO, KIF, KBU 

 3.6 Innen 2030 halvere antall dødsfall og skader i verden 
forårsaket av trafikkulykker 

KBU, MP 

 

3.8 Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, inkludert 
ordninger som beskytter mot økonomiske 
konsekvenser, og allmenn tilgang til grunnleggende og 
gode helsetjenester samt trygge, virksomme og 
nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til 
en overkommelig pris 

HSO, KIF 

 
3.9 Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og 
sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og 
forurenset luft, vann og jord 

KIF, MP, SA 

 
3.a Styrke gjennomføringen av Verdens 
helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging 
av tobakkskader i alle land 

HSO, KBU 

 
3.d Styrke kapasiteten i alle land, særlig i utviklingsland 
for tidligvarsling, risikoredusering og håndtering av 
nasjonale og globale helserisikoer 

KIF, SA 

4 God utdanning 

4.1 Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører 
gratis og likeverdig grunnskole og videregående 
opplæring av høy kvalitet som kan gi dem et relevant og 
reelt læringsutbytte 

SA, KIF, KBU 

 
4.2 Innen 2030 sikre alle jenter og gutter tilgang til god 
tidlig utvikling og omsorg og tilgang til førskole, slik at de 
er forberedt på å begynne i grunnskolen 

SA, KIF, KBU 

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-dokumenter/overordnet-planlegging/samfunnsdelen-2019---2031_alene.pdf
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4.3 Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god 
teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, 
inkludert universitetsutdanning, til en overkommelig 
pris 

KIF, KBU 

 

4.4 Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge 
og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske 
fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, 
anstendig arbeid og entreprenørskap 

SA, KIF, KBU 

 

4.5 Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og 
opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor 
utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, 
inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk 
og barn i utsatte situasjoner 

KIF, KBU, HSO, SA 

 
4.6 Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel 
voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og 
regne 

KIF, KBU 

 

4.7 Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner 
seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme 
bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning 
for bærekraftig utvikling og livsstil, 
menneskerettigheter, likestilling, fremme av fred og 
ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av 
kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig 
utvikling 

SA, KIF, KBU 

 

4.a Etablere og oppgradere utdanningstilbud som er 
barnevennlige, og som ivaretar hensynet til 
kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt 
funksjonsevne og sikrer trygge, ikke-voldelige, 
inkluderende og effektive læringsmiljø for alle 

SA, KIF, KBU 

8 Anstendig 
arbeid og 
økonomisk vekst 

8.3 Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter 
produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige 
arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og 
innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i 
antallet svært små og mellomstore bedrifter, blant 
annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester 

SA, HSO, MP 

 

8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant 
ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og 
oppnå lik lønn for likt arbeid 

SA, HSO, MP 

 8.6 Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som 
verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring 

SA, HSO, MP 

 8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og 
sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder 

SA, HSO, MP 
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arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, 
samt arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold 

9 Industri, 
innovasjon og 
infrastruktur 

9.1 Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av 
høy kvalitet, inkludert regional og grensekryssende 
infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og 
livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig 
tilgang for alle 

SA, MP 

 

9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille 
næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer 
effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene 
og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, 
der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet 

SA, MP 

 

9.c Øke tilgangen til informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi og betydelig, og arbeide for 
at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig 
tilgang til Internett innen 2020 

SA, MP 

10 Mindre 
ulikhet 

10.1 Innen 2030 oppnå en gradvis og varig 
inntektsøkning for de fattigste 40 prosentene av 
befolkningen som er raskere enn økningen for det 
nasjonale gjennomsnittet 

SA, KBU 

 

10.2 Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, 
økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av 
alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status 

SA, KIF 

 

10.3 Sikre like muligheter og redusere forskjeller i 
levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende 
lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, 
politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet 

SA, KIF 

 
10.4 Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og 
avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en 
gradvis utjevning av forskjeller 

SA, KIF 

11 Bærekraftige 
byer og 
lokalsamfunn 

11.1 Innen 2030 sikre at alle har tilgang til 
tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende 
tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i 
slumområder 

SA, MP, KIF 

 

11.2 Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, 
lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til 
en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, 
særlig ved å legge til rette for kollektivtransport og med 
særlig vekt på behovene til personer i utsatte 
situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt 
funksjonsevne og eldre 

SA, MP, HSO 
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11.3 Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig 
urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert 
og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle 
land 

SA, MP, KBU 

 11.4 Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens 
kultur- og naturarv 

KIF, MP, SA 

 

11.6 Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes 
negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), 
med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i 
offentlig eller privat regi 

SA, MP, KIF 

 

11.7 Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har 
tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige 
grøntområder og offentlige rom 

SA, MP, KIF 

 

11.a Støtte positive, økonomiske, sosiale og 
miljømessige forbindelser mellom byområder, omland 
og spredtbygde områder ved å styrke nasjonale og 
regionale planer 

SA, MP, KIF 

 

11.b Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer 
og lokalsamfunn som vedtar en integrert politikk og 
gjennomfører planer med sikte på inkludering, bedre 
ressursbruk, begrensning av og tilpasning til 
klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere 
katastrofer, og dessuten utvikle og iverksette et 
helhetlig system for risikostyring og katastrofehåndering 
på alle nivå, i tråd med Sendai-rammeverket for 
katastrofeberedskap 2015-2030 

KIF, SA, MP 

13 Stoppe 
klimaendringene 

13.1 Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg 
klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land 

MP, SA 

 13.2 Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, 
strategier og planlegging på nasjonalt nivå 

MP, SA 

 

13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å 
motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av 
klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt 
styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette 

MP, SA 

17 Samarbeid 
for å nå målene 

17.4 Bistå utviklingslandene med å oppnå langsiktige og 
bærekraftige gjeldsvilkår gjennom en samordnet politikk 
for å fremme gjeldsfinansiering, gjeldslette eller 
omstrukturering av gjeld, og behandle de fattigste og 
mest gjeldstyngede landenes utenlandsgjeld på en måte 
som reduserer gjeldsrelatert nød 

Alle 
kommunalområder 
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17.17 Stimulere til og fremme velfungerende 
partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og 
private og i det sivile samfunn, på grunnlag av 
partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier 

Alle 
kommunalområder 

 

  

7 Klimabudsjett 
Klimabudsjettet 2022-2025 er Sandefjord kommunes første klimabudsjett og er integrert i kommunens 
handlings- og økonomiplan. Klimabudsjettet skal følge rutiner for rapportering som det økonomiske 
budsjettet.  

7.1 Innledning 

Klimagassutslippene i Sandefjord kommune skal i 2030 være redusert med minst 40 % sammenlignet 
med 1990 nivå. Kommunestyret har også vedtatt at målet ved revisjon av klima- og energiplanen bør 
forsterkes til en utslippsreduksjon på 50 % og opp mot 55 %. Sandefjord kommunes egen virksomhet 
skal være klimanøytral i 2050.  

Målet for Sandefjord kommune som samfunn innebærer at det direkte utslippet av klimagasser skal 
reduseres til 106 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030. I 2019 var utslippet i Sandefjord på 174 000 tonn. 
Det betyr at Sandefjords direkteutslipp av klimagasser må reduseres med ca. 68 000 tonn (40 % 
reduksjon) og opp mot 88 000/ 96 800 (50 % / 55 % reduksjon). Målet er også relevant for indirekte 
utslipp.  

For Sandefjord kommunes egen virksomhet viser klimaregnskapet et samlet utslipp på 9 785 tonn CO2-
ekvivalenter. Av dette utgjør direkte utslipp 1 568 tonn og indirekte utslipp 8 218 tonn. Utslippene skal 
reduseres til 0 i 2030.  

Det er vurdert forventet reduksjon i klimagassutslipp for en del av klimatiltakene i klimabudsjettet, med 
ulik av grad av usikkerhet. Flere av tiltakene i handlingsdelen til klima- og energiplanen er ikke-
kvantifiserbare mtp. utslippsreduksjon. De er allikevel tatt med i klimabudsjettet for å synliggjøre 
helheten. 

Årets klimabudsjett viser hvilke tiltak som er planlagt gjennomført i 2022 og i fireårs-perioden. Det er 
også beskrevet eksterne tiltak som vil ha effekt i Sandefjord kommune og ønskede tiltak som ikke er 
med i handlingsdelen til klima- og energiplanen.  

7.2 Om klimabudsjettet 

Kommunedelplan for energi og klima i Sandefjord kommune ble vedtatt av kommunestyret 12. mars 
2019. Klimabudsjettet vil fremover fungere som planens årlige handlingsdel for klimaområdet. For 2022 
er følgende endringer innarbeidet: 
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Tiltakene som er foreslått endret er rutinetiltak, med en forsterkning av tiltakene. Nye tiltak er blant 
annet solceller på rådhuset i Sandefjord, eksterne tiltak som følger av statens Klimaplan 2021-2030 og 
utslippseffekten ved omdisponering av utmark og dyrket mark er også vist. Slettede tiltak er blant annet 
dupliserte tiltak og klimatilpasningstiltak som er omtalt i egen strategi.  

Klimabudsjettet er en integrert del av kommunens handlings- og økonomiplan og vil kunne følge årshjul 
og rapporteringsrutiner på samme måte som budsjettet. 

I forbindelse med utarbeidelse av klima- og energiplanen laget Rambøll i 2019 en referansebane for 
forventet direkte utslipp frem mot 2030 som viser hvordan klimagassutslippene i kommunen kan 
komme til å utvikle seg dersom det ikke gjøres utslippsreduserende tiltak, hverken nasjonale eller lokale. 
I 2020 anslo Rambøll at utslippene i referansebanen var 188 000 tonn CO2-ekvivalenter. De beregnede 
utslippene i 2019 var på ca. 174 000 tonn, referansebanen til Rambøll er derfor justert for dette med en 
reduksjon på 14 000 tonn CO2- ekvivalenter. I referansebanen ligger også tiltak som allerede har gitt 
effekt, som tiltak i Sandefjord havn og Oljefri 2020. Det må påpekes at en referansebane er et overslag 
med betydelig usikkerhet. Målemetodene er usikre, og referansebanen gjenspeiler kun de faktorene og 
antagelsene som er tatt med i beregningen. 
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Figuren over viser historiske utslipp, referansebane, målbane og tiltakseffekt. Målbanen viser hvordan 
utslippene må utvikle seg dersom målet om 40 % reduksjon i utslippene skal nås i 2030. Målbanen er 
framstilt med jevn reduksjon hvert år frem til målåret 2030.  

Tiltaksbanen i figuren viser hvordan tiltak med direkte utslipp og kvantifisert (målbar) effekt bidrar til å 
dra referansebanen ned mot målbanen. Tiltaksbanen inneholder også eksterne statlige tiltak som vil ha 
effekt i Sandefjord kommune. Siden det kun er mulig å kvantifisere noen få tiltak så er det et stort gap 
mellom tiltaksbanen og målbanen i 2030. Antagelig vil dette gapet reelt sett bli mindre siden det 
iverksettes tiltak som ikke har en kvantifisert effekt, men som likevel vil ha effekt på utslippene. 
Samtidig er det trolig behov for nye og forsterkede tiltak i årene fram til 2030 dersom målene skal nås, 
tiltakene i årets klimabudsjett vil ikke være tilstrekkelige.  

Miljødirektoratet publiserer to ulike klimaregnskap for kommunene som geografiske enheter. Det ene 
regnskapet viser direkteutslipp fra kommunen fordelt på sektorer, og det er dette som legger grunnlaget 
for å beregne referansebane og effekt av ulike tiltak. 

Utslipp og opptak fra skog og arealbruk er et annet klimaregnskap som Miljødirektoratet publiserer. 
Dette ser på hvilke arealer som tar opp klimagasser og hvilke tiltak og omdisponeringer av areal som 
fører til utslipp. Disse tallene publiseres bare hvert femte år. Det nasjonale målet for dette området er 
det såkalte “netto null - målet”, som vil si at samlet utslipp fra skog- og arealbruksektoren ikke skal være 
større enn samlet opptak i sektoren over perioden 2021- 2030.  I henhold til dette regnskapet hadde 
Sandefjord i 2010 og 2015 et netto opptak av klimagasser på over 80 000 tonn CO2. Det er tilvekst i 
skogen i Sandefjord som sørger for opptaket. Det er viktig å ha med seg at det også er opptak av 
klimagasser i Sandefjord. Dette kommer ikke fram i utslippsregnskapet for direkteutslipp eller i 
referansebanen siden det nasjonalt behandles som adskilte regnskap.  

7.3 Klimagassregnskap for Sandefjordsamfunnet 

Miljødirektoratet utarbeider statistikk som viser direkte klimagassutslipp i alle landets kommuner. 
Statistikken viser utslipp for hele Sandefjordsamfunnet, innenfor kommunens geografiske grenser. Den 
store økningen i utslipp fra kategorien Annen mobil forbrenning fra 2016 til 2017 er Miljødirektoratet 
usikker på årsaken til, utover et generelt økt salg av drivstoff i sektoren bygg og anlegg i perioden.  For 
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kategorien Sjøfart er tallene fra Miljødirektoratet for høye i Sandefjord, det er gjort lokale og mer 
nøyaktige beregninger som viser et betydelig lavere utslipp. Dette skyldes Color Hybrid med lavere 
utslipp og innføring av landstrøm for fergene. Grafen under viser Miljødirektorates utslippsstatistikk 
korrigert for kategorien Sjøfart for perioden 2009 - 2019. 

 

  

Tabellen under viser den samme utslippsstatistikken som grafen over; tonn CO2-utslipp fordelt på de 
ulike kategoriene. 

 

7.4 Klimagassregnskapet for Sandefjord kommunes virksomhet 

Sandefjord kommune har utarbeidet klimaregnskap for Sandefjord kommunes egen virksomhet i 2019 
og 2020.  

Klimagassutslipp fra Sandefjord kommunes egen virksomhet tar utgangspunkt i rapporterte tall fra 
kommunens Miljøfyrtårn-rapportering, og Sandefjord kommunes registrerte energiforbruk. Det er 63 
virksomheter som har rapportert inn tall for 2020, dette representerer derfor ikke nødvendigvis 
kommunens virksomhet i sin helhet, men det arbeides blant annet gjennom et pilotprosjekt i regi av 
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stiftelsen Miljøfyrtårn for å nå målet om at alle relevante tall blir rapportert gjennom 
miljøsertifiseringen til Sandefjord kommune.  

 
Covid-19 pandemien har gjort at regnskapet for 2020 ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbart med 
regnskapet for 2019. Det er allikevel vist utvikling og forskjeller, da det vil være viktig over tid å se 
utviklingen i forhold til kommunens målsetning i kommunedelplan for klima og energi om å være 
klimanøytral i år 2050. Tallene gir indikasjoner på tilstand og utvikling for Sandefjord kommune, men bør 
likevel tolkes med forsiktighet også i lys av den korte tidsserien som foreligger til nå. 

 
Det er rapport for både direkte og indirekte utslipp etter mal fra Greenhouse Protocol (GHG). Utslippene 
er kategorisert i følgende enheter: 
• Scope 1: Direkte utslipp. Bioenergi, gass og olje til oppvarming, bensin og olje som drivstoff. 
• Scope 2: Indirekte utslipp fra energiforsyning. Elbil, fjernvarme og elektrisitet er inkludert. 
• Scope 3: Indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester. Restavfall og flyreiser er 
inkludert. 
  

Det rapporterte klimagassutslippet fra Sandefjord kommunes virksomheter var i 2020 på 9 785 tonn 
CO2-ekvivalenter (se figur under). Direkte utslipp (scope 1) utgjorde 1568 tonn CO2, indirekte utslipp 
(scope 2 og 3) utgjorde 8218 tonn CO2.  Forbruk av energi er den største kilden til utslipp (84,6 %), 
etterfulgt av transport (13,2 %). Resterende utslipp var fra avfall (2,1 %). Utslippene er noe lavere i 2020 
enn i 2019.  
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7.5 Prioriteringer i handlings- og økonomiplanen 

I klimabudsjettet 2022-2025 er det beskrevet konkrete tiltak for å kutte utslippene i Sandefjord 
kommunes virksomhet og i kommunesamfunnet. Tiltakene som er beskrevet for Sandefjord kommunes 
virksomhet har kommunen i stor grad kontroll på, de kan derfor gjennomføres forutsatt at det stilles til 
disposisjon ressurser til gjennomføring. For tiltakene som gjelder Sandefjord-samfunnet har kommunen 
i varierende grad påvirkningsmulighet for gjennomføring av tiltaket, da det også er andre aktører som 
må bidra til gjennomføring av tiltaket.  

Tiltakene er delt i følgende kategorier: 

 Direkte utslipp. Dette er tiltak med direkte utslippseffekt for kommunesamfunnet, altså 
innenfor kommunens geografiske grenser. 

 Eksterne tiltak. Dette er tiltak med direkte utslippseffekt for kommunesamfunnet som andre 
aktører, både offentlige og private, har ansvar for å gjennomføre. 

 Ikke-kvantifiserbare tiltak. Dette er tiltak der utslippseffekten ikke er beregnet eller vurdert. 

 Indirekte utslipp. Dette er tiltak med indirekte utslippseffekt for kommunens egen virksomhet. 

 Kommunal virksomhet. Dette er tiltak med direkte utslippseffekt for kommunens egen 
virksomhet. Tiltakseffekten inngår som del i den direkte utslippseffekten fra 
kommunesamfunnet. 

 Utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk. Dette er tiltak som har utslippseffekt ved 
omdisponering av utmarks- og jordbruksarealer. 
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7.6 Klimatiltak 

7.6.1 Direkte utslipp 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 

Klimatiltak Sektor Kilde Reduksjon 
2020 

Reduksjon 
2021 

Reduksjon 
2022 

Reduksjon 
2023 

Reduksjon 
2024 

Reduksjon 
2025 

Oljefri 2020 - private bygg Oppvarming Fossil 
oppvarming 

0,0 815,0 815,0 815,0 815,0 815,0 

Sandefjord havn Sjøfart Ro Ro last 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 

Bildeling Veitrafikk Personbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 

Sykkelbyen Sandefjord Veitrafikk Personbiler 0,0 0,0 247,0 494,0 741,0 988,0 

Sum   8 500,0 9 315,0 9 562,0 9 809,0 10 074,0 10 321,0 

 

Bildeling 
Formannskapet vedtok i sak 095/19 den 28.05.2019 at etablering av bildeling i Sandefjord utredes 
videre som beskrevet i saken. Videre utredning er planlagt gjennomført i 2021. Det er ikke avsatt midler 
til realisering av en bildeleordning. Menon economics har utarbeidet en rapport basert på en vurdering 
av mulighetene for å etablere en bildeleordning i Sandefjord kommune. Rapporten konkluderer med at 
markedet for en slik ordning er begrenset i Sandefjord kommune og at en løsning er at kommunen tar 
initiativ til etablering ved å dele sine tjenestebiler og eventuelt stille eks. rådhusgarasjen til disposisjon 
for en delebilordning. Klimaeffekten av tiltaket er usikker, men tall fra utredningen viser at den 
reduserte utslippseffekten kan være i størrelsesorden 18 tonn CO2 årlig. Da det foreløpig er usikkerhet 
knyttet til tiltaket settes klimaeffekt fra 2024. 

Oljefri 2020 - private bygg 

Sandefjord kommune følger opp med veiledning til innbyggere i forbindelse med utfasing av oljefyrer, 
jfr. vedtatt lov. Effekten er allerede tatt ut, ifm at forbudet er trådt i kraft. Klimaregnskapet for 
Sandefjord kommune som samfunn som utarbeides av Miljødirektoratet viser at i 2019 var utslippet av 
CO2 fra oppvarming ved hjelp av fossil olje og fyringsparafin hhv 743 og 72 tonn, totalt 815 tonn CO2. 
Forventet nedgang i 2020 er derfor det samme på grunn av forbudet mot fyring med fossil olje.  

Sandefjord havn 

Miljøkrav ifm tildeling av seilingstider frem til 2025 er ivaretatt og har medført bygging av Color hybrid, 
verdens største ferge som går på strøm deler av turen mellom Sandefjord og Strømstad. Samtlige ferger 
er tilknyttet landstrøm når de ligger til kai i Sandefjord. Neste tildeling av seilingstider er fra 2025, det er 
startet en prosess for tildeling av seilingstider der miljøfokuset vil bli vektlagt.  

Sykkelbyen Sandefjord 

Sykkelbyen Sandefjord er videreført for 2020. RVU 2018/19 viser at sykkelandelen er 5% i Sandefjord. 
Målet er at sykkelandelen skal være 10 % i 2025, noe som innebærer 1 % årlig vekst i sykkelandelen fra 
2020. Det er mange forhold som påvirker hvor stor sykkelandelen er i Sandefjord, blant annet hvordan 
det tilrettelegges for sykkel og legges restriksjoner på andre transportformer, spesielt personbilisme. 
Fortetting som gir kortere avstander er også viktig for å kunne øke sykkelbruken. I driftsbudsjettet til 
kommunen er det årlig avsatt 0,5 mill. kr. til Sykkelbyen Sandefjord.  

Kommunedelplan for mobilitet vil være styrende for hvilken sykkelandel som er mulig å oppnå. 
Forutsetninger for beregningen er:  

En sykkeltur har en medianverdi på 2,3 km (RVU). Totalt foretas det 2,9 reiser pr. dag og innbygger i 
Sandefjord, for hele året 1058,5 reiser. 1 % av dette er 10,59 reiser, som utgjør 24, 36 km. I Sandefjord 
er det 58840 innbyggere over 14 år. Økte kilometer med sykkel er 1 433 166 km. Utslippsfaktor for 
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bensinbil er 0,172 kg CO2 pr. km. Økt sykkelbruk erstatter privatbil. Utslippsreduksjon ved 1 % økning i 
sykkelbruk er 247 tonn CO2.  

7.6.2 Eksterne tiltak 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 

Klimatiltak Sektor Kilde Reduksjon 
2020 

Reduksjon 
2021 

Reduksjon 
2022 

Reduksjon 
2023 

Reduksjon 
2024 

Reduksjon 
2025 

Klimaplan 2021-2030 Meld. 
St. 13 - Jordbruket 

Jordbruk Annet 0,0 234,0 468,0 702,0 936,0 1 170,0 

Klimaplan 2021-2030 Meld. 
St. 13 - Transport 

Veitrafikk Personbiler 1 750,0 3 500,0 5 250,0 7 000,0 8 750,0 10 500,0 

Sum   1 750,0 3 734,0 5 718,0 7 702,0 9 686,0 11 670,0 

 

Klimaplan 2021-2030 Meld. St. 13 - Jordbruket 
Regjeringen og jordbruket har ifølge Klimaplan for 2021-2030 Meld. St. 13 inngått en avtale om å 
redusere utslippet fra jordbruket med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter samla i tiårsperioden 2021-
2030. Av dette skal 4 millioner tonn bokføres som jordbruksutslipp, resterende del er innenfor transport 
og andre ikke-kvotepliktige utslipp. Utslippsreduksjonen er beregnet til å være om lag 9 %. For 
Sandefjord sin del med et utslipp fra jordbruket på ca. 26 000 tonn CO2 i 2019, utgjør det en årlig 
reduksjon på 234 tonn CO2 i perioden 2021-2030.  

Klimaplan 2021-2030 Meld. St. 13 - Transport 

I statens Klimaplan for 2021-2030 Meld. St. 13 er det beskrevet at målet til regjeringen er å halvere 
utslippene fra transportsektoren innen 2030. Transportøkonomiske institutt (TØI) har beregnet at 
andelen fossile kjøretøy vil gå ned fra 89 % i 2019 til 35 % i 2030. Samtidig vil elbilandelen øke fra 4 % til 
40 % og hybridbil-andelen fra 6 % til 25 %.  Det legges derfor til grunn en halvering av utslippene fra 
veitrafikk frem mot 2030. Utslippene fra veitrafikk i Sandefjord er ca. 70 000 tonn i 2020, en halvering 
frem mot 2030 innebærer et samlet utslippskutt på 35000 tonn CO2.  TØI vurderer at utslippskuttet 
øker frem mot 2030, det legges derfor til grunn 5 % årlig kutt i perioden 2020 -2025. Tallene er anslag og 
beheftet med stor usikkerhet.  

7.6.3 Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner 

Klimatiltak Sektor Kilde 
Fossilfri byggeplass Annen mobil forbrenning Dieseldrevne motorredskaper 

Frokostmøter Næringsforeningen Annet Annet 

Gummigranulat Annet Annet 

Handlenett som erstatning for plastposer Annet Annet 

Kampanjer og informasjonstiltak Annet Annet 

Klimaregnskap Annet Annet 

Matsvinn Annet Annet 

MIljøfyrtårn Annet Annet 

Redusert plastbruk i kommunen som bedrift Annet Annet 

Samarbeid med eksterne aktører og næringslivet Annet Annet 

Samarbeid og informasjonstiltak Annet Annet 

Strategisk næringsplan Annet Annet 

Undervisning - den magiske fabrikken Annet Annet 

Klimavennlig områderegulering Arealbruk Personbiler 

Krav i planer etter Plan- og bygningsloven Arealbruk Annet 

Avfallsplan Sandefjord kommune Avfall og avløp Annet 

Bruk av trevirke og lavkarbon-betong i byggeprosjekter Bygg Annet 

Dokumentering av miljøstandard ved nybygg Bygg Annet 

Informasjonssystem energibruk Bygg Annet 

Lokalt produsert fornybar energi Bygg Annet 

Ombruk av byggematerialer Bygg Annet 

Innkjøpsstrategi -miljøkrav Innkjøp Annet 

Klima- og energirådgiver, innkjøp Innkjøp Annet 

Klima og miljø som tildelingskriterium Innkjøp Annet 
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Kompetanseheving om innkjøp Innkjøp Annet 

Krav til miljøledelse Innkjøp Annet 

Trevirke ved innkjøp Innkjøp Annet 

Bevaring av dyrka jord Jordbruk Jordbruksarealer 

Karbonbinding i skog Jordbruk Jordbruksarealer 

Samarbeid med landbruksnæringen Jordbruk Jordbruksarealer 

Urbant landbruk Jordbruk Jordbruksarealer 

Ansattes reiser Luftfart Innenriks luftfart 

Sandefjord lufthavn Torp Luftfart Innenriks luftfart 

Energirådgiving til innbyggerne - Energiportalen Oppvarming Elektrisitetsproduksjon og 
annen energiforsyning 

Fjernvarmeanlegg Oppvarming Elektrisitetsproduksjon og 
annen energiforsyning 

Byvekstavtaler Veitrafikk Personbiler 

Fyllestasjoner for biogass og hydrogen Veitrafikk Tunge kjøretøy 

Gågrupper og hjertesoner Veitrafikk Personbiler 

Kollektivplan Veitrafikk Busser 

Konsentrert utbygging Veitrafikk Personbiler 

Ladepunkt for el-biler Veitrafikk Personbiler 

Luftkvalitet Veitrafikk Personbiler 

Mobilitetsplan Veitrafikk Personbiler 

Parkering som virkemiddel Veitrafikk Personbiler 

Parkeringsnormer Veitrafikk Personbiler 

Parkeringsstrategi Veitrafikk Personbiler 

Tjenestesykler til ansatte Veitrafikk Personbiler 

Vintersykling Veitrafikk Personbiler 

Sum   

 
 

Ansattes reiser 
Følgende bestemmelser med presiseringer er tatt inn i arbeidsreglementet:  

Pkt 17. Reiser, konferanser, kurs og seminarer 
Ansatte i Sandefjord kommune skal i hovedsak ikke delta på konferanser, kurs og seminarer utenfor våre 
nærområder. Klimavennlige transportformer som tog eller kollektivtransport skal fortrinnsvis velges på 
nødvendige reiser. Innenlands flyreiser skal unngås. Unntak kan godkjennes av kommunalsjef eller 
kommunedirektøren. 

Ansatte i Sandefjord kommune skal benytte kommunale tjenestebiler for tjenestekjøring der det er 
tilrettelagt for dette. Bruk av privat bil på tjenesteoppdrag skal kun skje der dette er avtalt og det ikke er 
tilrettelagt med kommunale tjenestebiler, og ellers i særskilte tilfeller. Unntak kan godkjennes av 
kommunalsjef eller kommunedirektøren.  

Klimaregnskap for kommunens egne virksomheter viser at det i 2019 og 2020 er få flyreiser blant de 
ansatte i kommunen, og dermed lite potensial for reduksjoner. Det er ikke beregnet effekt av tiltaket. 

Avfallsplan Sandefjord kommune 

Den vedtatte avfallsplanen for Sandefjord kommune følges opp. Alle renovasjonskjøretøyene i 
Sandefjord går på biogass. Det jobbes med å få opp gjenvinningsgraden. Målsetning er en 
materialgjenvinning på 70 %. Denne er ikke nådd, dette krever nye tiltak fremover (sirkulærøkonomi). 
Det planlegges ny gjenvinningsstasjon på Kastet, blant annet for å øke sorteringsgraden på avfallet (jfr. 
sak 081/20 i HMP 29. april 2020).  Avfallsplanen er under revidering, egen sak skal legges frem for 
folkevalgt behandling.  
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Bevaring av dyrka jord 

I pkt. 1.5 Rekkefølgekrav i gjeldende kommuneplan er det satt krav om at det utarbeides en plan for 
håndteringen av jordressursene der utbygging medfører tap av matjord.  Det er et sterkt fokus på 
bevaring av dyrket eller dyrkbar jord i behandling av jordsaker, kommuneplan og reguleringsplaner. 

Bruk av trevirke og lavkarbon-betong i byggeprosjekter 

Kommunen skal i alle byggeprosjekter vurdere å benytte en større andel trevirke, både i 
byggekonstruksjonen, reisverk og som kledning. Andelen trevirke i byggeprosjektene skal være minst 30 
m3 per 100 m2 BTA (bruttoareal av bygget) for bygg i bindingsverk, og 40 m3 per 100 m2 BTA for bygg i 
massivtre/limtre.  I byggeprosjektene der betong benyttes skal det som hovedregel brukes lav-karbon 
betong som reduserer klimagassutslippet ved produksjon av betongen. Tiltaket er revidert (forsterket) 
etter den vedtatte handlingsdelen fra 2020. Effekt og kostnad vurderes i det enkelte byggeprosjekt. 

Byvekstavtaler 

Sandefjord kommune er sammen med Tønsberg, Larvik, Bodø, Ålesund, Arendal / Grimstad og 
Haugesund beskrevet i Nasjonal transportplan som aktuelle for en tilskuddsordning for regionbyer for å 
bidra til nullvekstmål og bærekraftig transportarbeid. I første NTP-periode er det avsatt kr. 600 mill. kr 
fordelt på fire år til byområdene. En forutsetning for å kunne få midlene er at det er etablert en bypakke 
i kommunen. Sandefjord kommune kan være aktuelle for etablering av en bypakke, som en oppfølging 
av mobilitetsplanen for kommunen. Dette vil først være aktuelt etter 2022 når arbeidet med 
mobilitetsplanen er ferdigstilt. Detaljer om utforming av tilskuddsordningen skal statlige myndigheter 
jobbe med fremover, foreløpig ligger det an til at Vestfoldbyene får tildelt 120 mill. kr i første 4 - års 
periode. Dette kan gi 40 mill. kr til Sandefjord kommune. Foreløpig er det beskrevet at midlene kan gå til 
etablering av tiltak for syklende og gående og kollektivtiltak.   

Dokumentering av miljøstandard ved nybygg 

Ved bygging av nye kommunale formålsbygg skal det være en dokumentert miljøprofil som viser 
miljøkonsekvensene for prosjektet etter relevante miljøstandarder. Dette gjelder blant annet hvilket 
klimagassutslipp prosjektene genererer. Tiltaket gjelder både bygningsmasse og uteanlegg. Kostnaden 
for tiltaket dekkes innenfor eksisterende økonomiske rammer. Tiltaket er revidert (forsterket) etter den 
vedtatte handlingsdelen fra 2020. 

Energirådgiving til innbyggerne - Energiportalen 

Sandefjord kommune har anskaffet Energiportalen, som er en nettløsning innbyggerne kan benytte for å 
få beregnet effekt av ulike enøk-tiltak i egen bolig. Det er ikke beregnet effekt av tiltaket, da man 
foreløpig ikke kjenner til hvor mange som benytter Energiportalen og hvilke tiltak de planlegger å 
gjennomføre på bakgrunn av dette. Årlig avgift er kr. 100 000.  

Fjernvarmeanlegg 

Fjernvarme er tilknyttet alle aktuelle kommunale bygg og anlegg. For nye og gamle Nygård sykehjem er 
det inngått avtale om tilknytning og levering av fjernvarme. I kommuneplanen er det i bestemmelsene 
satt krav om at nybygg over 500 m2 innenfor konsesjonsområdet skal kunne kobles til 
fjernvarmenettet.  

Tiltaket er en rutinebeskrivelse som bidrar til at fjernvarmenettet benyttes der det er mulig. Det er ikke 
anslått noen utslippseffekt av tiltaket, kommunen har i mindre grad påvirkning på hvem som benytter 
fjernvarme, da dette er styrt av konkurranse mellom de ulike energileverandørene.  
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Fossilfri byggeplass 

Ved bygging av større kommunale formålsbygg (over terskelverdi for anskaffelser, del 3) skal 
byggeplassen være fossilfri. Dette gjelder blant annet både bruk av anleggsmaskiner, transport av varer 
og tjenester og byggtørke. Tiltaket er revidert (forsterket) etter den vedtatte handlingsdelen fra 2020. 
Effekt av tiltaket på klimagassreduksjon er foreløpig ikke vurdert. Effekten og kostnad blir vurdert i de 
enkelte byggeprosjektene.  

Frokostmøter Næringsforeningen 

Det planlegges for minst ett frokostmøte per år med SNF om klima og miljø. Ikke foreløpig gjennomført, 
vurderes for 2022. Den utslippsredusende effekten av tiltaket er ikke kvantifisert. 

Fyllestasjoner for biogass og hydrogen 

Sak om fyllestasjon for biogass i Sandefjord ble behandlet i Hovedutvalg for miljø- og plansaker 27. mai 
2020. Det skal utarbeides ny sak til behandling i folkevalgt organ. Det er etablert en fyllestasjon for 
flytende biogass og biogass i gassform på Borgeskogen i Sandefjord kommune. Det vurderes om det er 
aktuelt å etablere en biogass-stasjon nærmere Sandefjord sentrum, eks. på Fokserød i Sandefjord. 
Tiltaket er ikke kvantifisert på grunn av usikker effekt, det er ikke avsatt budsjettmidler til etablering av 
en fyllestasjon for biogass.  

Gummigranulat 

I april 2021 ble det vedtatt en ny forskrift om bruk av gummigranulat på kunstgressbaner for å hindre 
forurensning. I Sandefjord kommune har det vært flere saker til folkevalgt behandling om temaet, 
gummigranulat er også tema i kommunens handlingsplan for plast. 

Tiltakenes klimagassreduserende effekt er ikke kvantifisert. 

Gågrupper og hjertesoner 

Tiltaket er at barneskolene oppretter hjertesoner og oppfordrer foreldre til å etablere gågrupper. Litt 
over halvparten av barneskolene har rutiner for å oppfordre foreldre til å etablere gågrupper. 3 
barneskoler er sertifisert som Hjertesoner og 7 skoler er i prosess for å bli sertifisert. 2 av 17 barneskoler 
som ikke er sertifisert som Hjertesone har planer om å bli sertifisert i 2021. Det er vanskelig å 
kvantifisere effekten av tiltaket, dette er ikke gjennomført. Etablering av gode vaner for gange og sykling 
i tidlig alder er viktig for at barna skal velge å gå og sykle når de blir voksne.  

Handlenett som erstatning for plastposer 

Det vurderes produsert handlenett i miljøvennlig materiale påført kommunens logo og “Tenk stort, Tenk 
(miljøvennlig) Sandefjord”. På denne måten linkes Sandefjords miljøsatsning opp mot 
omdømmeprosjektet Grenseløse muligheter. Posene deles ut til innbyggerne. Dette gjøres i 
kombinasjon med informasjon og andre klima- og miljøkampanjer i samarbeid med næringen for å øke 
miljøgevinsten av kampanjen. Tiltaket har en anslått kostnad på kr. 200 000, det er ikke avsatt midler til 
gjennomføring. Tiltakets utslippsreduserende effekt er ikke vurdert. 

Informasjonssystem energibruk 

På alle formålsbygg installeres informasjonssystem som visuelt viser bygningenes konstante 
energiforbruk. Tiltaket gjør at brukere og drifter av bygg til enhver tid kan følge med på bygningenes 
energibruk, og bli bevisste på energiforbruket. Dette kan igjen føre til at energisparetiltak vurderes og 
gjennomføres. Tiltaket er nytt for klimabudsjett 2022. Kostnaden for tiltaket dekkes innenfor 
eksisterende økonomiske rammer. 
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Innkjøpsstrategi -miljøkrav 

Miljøkrav er innarbeidet i Innkjøpsstrategien til Sandefjord kommune, som ble vedtatt i 2021. Det er 
ikke beregnet utslippsreduserende effekt av tiltaket, da denne er veldig usikker.  

Kampanjer og informasjonstiltak 

Ulike kanaler benyttes for å gi relevant informasjon til innbyggerne om klima- og energitiltak. Dette ses i 
forhold til det omfattende informasjonsarbeidet som allerede eksisterer via media og ulike 
organisasjoner. Den utslippsreduserende effekten er ikke vurdert.  

Karbonbinding i skog 

Sandefjord kommune samarbeider med skognæringen om økt karbonbinding i skog og oppfølging av 
foryngelsesplikten. Kommunens rolle er å stimulere til økt aktivitet for foryngelse og pleie av skog. Det 
plantes mye, men ikke tilsvarende det som avvirkes. Det forekommer ikke gjødsling av skog i Sandefjord 
kommune, foruten område som er tilplantet med juletrær, men det er små arealer i denne 
sammenhengen. 

Klima- og energirådgiver, innkjøp 

En av hovedutfordringene for innkjøp er begrensede administrative ressurser til å følge opp arbeidet 
med klima- og miljøvennlige innkjøp. Kommunene Sandefjord, Tønsberg, Larvik og Holmestrand har 
derfor i samarbeid med VOIS søkt om og fått innvilget klimasatsmidler til en 2-årig prosjektstilling som 
klima- og miljøinnkjøper i VOIS som ble besatt i september 2021. Hensikten med tiltaket er blant annet å 
øke kunnskapen om klima- og miljøvennlige innkjøp i kommunene og VOIS, samt bidra til å innarbeide 
klima- og miljøhensyn i innkjøpsavtaler.  

Tiltakets utslippsreduserende effekt er usikker og vanskelig å beregne, og er derfor ikke vurdert.  

Klima og miljø som tildelingskriterium 

Ved anskaffelser skal klima og miljøhensyn ivaretas som absolutte minimumskrav eller ved en vekting av 
klima- og miljø opp mot 30 % som tildelingskriterie. Dette er ivaretatt gjennom rutine. Det er ikke 
anslått utslippsreduserende effekt, da dette er svært usikkert. 

Klimaregnskap 

Klimaregnskap utarbeides årlig for kommunens organisasjon fra 2019 vha miljøfyrtårnrapportering. For 
kommunesamfunnet benyttes Miljødirektoratets statistikk. 

Klimavennlig områderegulering 

Tiltaket handler om å gjennomføre en områderegulering på en klimavennlig måte. Den 
utslippsreduserende effekten er ikke kvantifisert. Selv om områdereguleringen er klimavennlig, skal det 
mye til for at tiltaket i seg selv kan føre til en utslippsreduksjon, spesielt i utmarksområder. Tiltaket 
handler mer om å redusere utslippene fra et fremtidig regulert område i så stor grad som mulig. Tiltaket 
er ikke påbegynt. 

Kollektivplan 

Trafikkplan for kollektivtrafikk i Sandefjord kommune ble ferdigstilt i 2019. Vestfold og Telemark 
fylkeskommune har ansvar for oppfølging. Sandefjord kommune må følge opp planen ved å etablere 
nødvendig infrastruktur på kommunalt veinett for nytt busstilbud. Nye infrastrukturtiltak må avstemmes 
med tiltakene som fylkeskommunen gjennomfører.  
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Kompetanseheving om innkjøp 

Innkjøpsforum skal etableres i Sandefjord kommune, klima- og miljøkrav vil være på agendaen der med 
utgangspunkt i oppdatert innkjøpsstrategi. Det skal ansettes en klimainnkjøper i VOIS for en to-årig 
prosjektstilling som skal også har som oppgave å gjennomføre kompetansehevende tiltak.  

Konsentrert utbygging 

Kommuneplanen og andre relevante planer forutsetter at ny boligbebyggelse og virksomheter med 
mange arbeidsplasser og stor besøkstrafikk, bygger opp under Sandefjord by og tettstedene Andebu og 
Stokke. Plassering forutsettes nær kollektivknutepunkt med høy frekvens. Det skal føres en restriktiv 
arealpolitikk for utbygging i områder med dårlig kollektivdekning. Arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan bygger opp under konsentrert utbygging i Sandefjord by og tettstedene. Det arbeides 
med et eget fortettingsprosjekt i kommunen for gang- og sykkelbyen. 

I Rambølls utredning om aktuelle tiltak ifm mobilitetsplan for Sandefjord er det laget en transportmodell 
som blant annet ser på effekten av fortetting.  Foreløpig konklusjon fra modellarbeidet er at ytterligere 
fortetting alene ikke vil gi en større utslippsreduksjon, trolig på grunn av at kommunen gjennom lengre 
tid har jobbet godt med dette tiltaket. Tallene er også beheftet med stor usikkerhet og gir ikke grunn til 
å kvantifisere effekt.  

Krav i planer etter Plan- og bygningsloven 

I kommuneplanen er det i bestemmelsene satt krav om at bygg over 500 m2 innenfor 
konsesjonsområdet skal kunne kobles til fjernvarmenettet.  Det er også innarbeidet krav om 
energiutredning ved større utbygginger, med medfølgende veileder. Tiltaket er ikke kvantifisert med 
forventet utslippsreduserende effekt.  

Krav til miljøledelse 

Krav om miljøledelsessystem for leverandører til kommunen er et standardkrav som er innarbeidet som 
rutine ved kommunens innkjøp. Det er ikke beregnet utslippsreduserende effekt av tiltaket, da denne er 
veldig usikker.  

Ladepunkt for el-biler 

Det er utbygd tilstrekkelig antall offentlige ladepunkt i Sandefjord kommune iht. parkeringsforskriften, 
og beleggskontroll viser at det er mye ledig plass ved ladepunktene. Det vurderes derfor at det ikke på 
nåværende tidspunkt er nødvendig med flere ladestasjoner. El-biler og hydrogendrevne biler betaler nå 
halv parkeringsavgift på offentlige p-plasser i Sandefjord kommune med avgift, og tilbyr gratis ladestrøm 
på ladeplasser innenfor angitt maksimaltid, dog maks 3 timer m/p-skive. Det er ikke angitt 
utslippsreduksjon for tiltaket, effekten er omtalt under tiltaket “kommunens bilpool”. 

For kommunale tjenestebiler er det utarbeidet en ladepunktsplan og plan for utskiftning til elbiler, 
avsatt midler i budsjettet til etablering av ladepunkt. Det er også innvilget 1 mill. kr. i stønad fra 
Klimasats til etablering av ladepunkt for Sandefjord kommunes tjenestebiler. 

Lokalt produsert fornybar energi 

Kommunen skal jobbe for at en større andel av formålsbyggs energibehov er produsert lokalt, eks. fra 
solcelleanlegg, solfangere, brønnpark, varmepumper og flisfyring. Målet er at ved bygging av nye større 
formålsbygg skal 70 % av byggets energibehov dekkes av lokalt produsert fornybar energi.  Tiltaket er 
revidert (forsterket) etter den vedtatte handlingsdelen fra 2020. Effekt og kostnad vurderes i det enkelte 
byggeprosjekt. 
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Luftkvalitet 

Luftkvaliteten i Sandefjord by måles i forhold til nasjonale verdier. Måling gjennomføres hvert 5 år da 
dette anses som tilstrekkelig. Måling planlegges for gjennomføring fra høsten 2021. Tiltaket har ikke 
noen utslippsreduserende effekt for klimagasser, det er derfor ikke beregnet utslippsreduserende 
effekt.   

Matsvinn 

Kommunestyret vedtok i sak 112/19 følgende: Matsvinn i Sandefjord kommune skal reduseres med 50 
% innen 2025. Referanseåret er 2017. Målsettingen i Klima- og energiplanen justeres tilsvarende. Årlige 
rapporter fremlegges politisk behandling, og disse skal også omfatte økonomiske konsekvenser av 
redusert matsvinn. 

Det antas at tiltaket kan bidra med en utslippsreduksjon på ca. 70 tonn CO2-ekv. pr. år. Status for 
oppfølging av kommunestyrets vedtak er ikke avklart.  

MIljøfyrtårn 

Tiltaket er at alle kommunale virksomheter skal være miljøfyrtårn-sertifiserte. Det er ikke beregnet 
hvilken utslippsreduserende effekt dette har, men det legges til grunn at tiltaket har god effekt. Dette 
skyldes at det gjennom miljøfyrtårnarbeidet genereres mange mindre miljøtiltak som i sum kan bidra til 
reduserte utslipp. Utslippsregnskapet til Sandefjord kommunes virksomhet vil over tid vise om 
Miljøfyrtårnsertifiseringen bidrar til reduserte utslipp. 

Mobilitetsplan 

Kommunedelplan for mobilitet er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt våren 2022. Forventet 
utslippsreduksjon som følger av tiltakene i planen er først mulig å vurdere når kommunedelplanen er 
vedtatt.  

Ombruk av byggematerialer 

Ved ombygging og riving av bygninger er det bygningsmaterialer og inventar som kan ombrukes i andre 
og nye prosjekter. Det etableres et system for registrering og kategorisering av ombruksmaterialer, som 
grunnlag for å kunne bruke materialene i andre og nye prosjekter. Tiltaket er nytt i klimabudsjettet for 
2022.  Kostnaden for tiltaket dekkes innenfor eksisterende økonomiske ramme. Den 
utslippsreduserende effekten er foreløpig ikke vurdert. 

Parkering som virkemiddel 

Parkering benyttes som virkemiddel for redusert bilbruk og stimulering til utslippsfrie kjøretøy. Dette 
gjelder spesielt vurdering av strenge maksnormer til parkering i de utfyllende bestemmelsene i 
kommuneplanen. Tiltaket ses i sammenheng med tiltakene “parkeringsstrategi” og “parkeringsnormer”. 
Anslått utslippsreduserende effekt kan først vurderes når mobilitetsplanen foreligger.   

Parkeringsnormer 

Nye parkeringsnormer utarbeides med fokus på tilrettelegging for boliger og næring i og rundt 
sentrumsområdene. Det ble ikke vedtatt parkeringsnormer som foreslått i gjeldende kommuneplan. 
Parkeringsnormer vurderes ifm. kommende kommuneplanarbeid, og eventuelt mobilitetsplan. 

Parkeringsstrategi 

Parkering som virkemiddel for reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø følges opp. 
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Formannskapet vedtok i sak 008/20 den 4.2.2020 følgende: 
1. Rapport om parkeringsanlegg i randsonen av Sandefjord sentrum tas til orientering.  
2. Før det jobbes videre med konkrete alternativ, må det utarbeides og vedtas en helhetlig 
parkeringsstrategi for Sandefjord sentrum for å avklare hva som skal til for at et parkeringsanlegg i 
randsonen skal sikres tilstrekkelig belegg. 

Parkeringsstrategi vurderes ifm. kommende mobilitetsplanarbeid. Anslag for utslippsreduserende effekt 
kan først vurderes når mobilitetsplanen foreligger.  

Redusert plastbruk i kommunen som bedrift 

Handlingsplan for plast er utarbeidet. Denne inneholder også tiltak for innkjøpsenheten. Sak om 
handlingsplanen ble behandlet i kommunestyret i sak 090/20 22.10.2020. Vedtaket følges opp. Det er 
ikke beregnet utslippsreduserende effekt av tiltaket, da dette er komplisert og usikkert. 

Samarbeid med eksterne aktører og næringslivet 

Sandefjord kommune er med i Green Network, et lokalt initiaitiv fra Sandefjord Næringsforening for 
klima- og miljøvennlig nettverksbygging og informasjonsformidling for Sandefjords næringsliv. Tiltakets 
utslippsreduserende effekt er ikke vurdert. 

Samarbeid med landbruksnæringen 

Sandefjord kommune samarbeide tett med organisasjonene i landbruket om tiltak og utviklingsprosjekt 
som bidrar til reduserte utslipp, eksempelvis miljøvennlig gjødselhåndtering, 
drenering, redusert avrenning m.m. Det er ikke kvantifisert noen utslippsreduserende effekt av tiltaket. 

Samarbeid og informasjonstiltak 

Kommunen skal gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører stimulere til og 
informere om klimavennlige handlingsalternativer. Det samarbeides med organisasjoner om klima- og 
energitiltak, eks, Green Network. Det er ikke vurdert og det er usikkert hvilken klimagassreduserende 
effekt tiltaket har.  

Sandefjord lufthavn Torp 

Sandefjord kommune skal som eier, sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Sandefjord 
lufthavn, utrede hvordan Sandefjord lufthavn kan bli førende i valg av løsninger for reduksjon av 
klimagasser. Eierskapsmeldingen til Sandefjord kommune som ble behandlet av kommunestyret i sak 
081/20 stiller krav om innarbeidelse av klima- og miljøhensyn og rapportering. Foreløpig foreligger ikke 
rapporter.  

Strategisk næringsplan 

Strategisk næringsplan for Sandefjord kommune revideres hvert 4. år, første gang i 2022 med virkning 
fra 2023. Ved revisjon vil også klimatiltak i større grad enn i foreliggende plan bli vurdert. 
Handlingsdelen til Strategisk næringsplan rulleres årlig, aktuelle klimatiltak vil vurderes i handlingsdelen. 
Den utslippsreduserende effekten av tiltaket er ikke vurdert. 

Tjenestesykler til ansatte 

Tiltaket er å anskaffe flere tjeneste el-sykler til bruk for ansatte i Sandefjord kommune. På kortere 
oppdrag kan de ansatte da benytte el-sykler istedenfor fossilbiler. Tjenestestedene må selv anskaffe seg 
el-sykler og bekoste dette etter behov.  Det er ikke aktuelle tilskuddsordninger for tiltaket. Tiltakets 
effekt er usikker og ikke kvantifisert.  
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Trevirke ved innkjøp 

I innkjøpsreglementet er det beskrevet at trevirke som anskaffes av kommunen skal være 
miljøsertifisert. Det er ikke beregnet utslippsreduserende effekt av tiltaket, da dette er komplisert og 
usikkert å beregne.  

Undervisning - den magiske fabrikken 

Tiltaket er å vurdere å benytte undervisningsopplegg ifm den magiske fabrikken. Litt under halvparten 
av skolene har vurdert å benytte dette, men ingen har benyttet undervisningsopplegget. Mange skoler 
kjenner ikke til tilbudet, men mener det kan være interessant på sikt. Den utslippsreduserende effekten 
av tiltaket er ikke vurdert. 

Urbant landbruk 

Sandefjord kommune bidrar til matproduksjon i byen, bynære områder og i tettstedene. 
Gode holdninger til bevaring av matjord og matproduksjon skapes gjennom den stadig 
økende interessen og engasjementet rundt urban og bynær dyrking. Den klimagassreduserende 
effekten av tiltaket er ikke beregnet, men vurderes som liten. 

Vintersykling 

Det er avsatt 0,5 mill. kr. årlig i driftsbudsjettet til Bydrift for å øke vintervedlikeholdet av sykkelveier. 
Hensikten er å forbedre tilbudet til vintersyklister, slik at flere velger sykkel som transportmiddel også 
vinterstid. Det er utarbeidet en prioritert liste over hvilke sykkelveier som skal få økt vedlikehold, effekt 
skal måles og rapporteres. Det er ikke anslått utslippsreduksjon av tiltaket alene, og det er ikke forventet 
noen effekt utover det som er beskrevet i tiltaket “Sykkelbyen Sandefjord” med målsetning om en 
sykkelandel på 10 % i 2025.   

7.6.4 Indirekte utslipp 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 

Klimatiltak Sektor Kilde Reduksjo
n 2020 

Reduksjo
n 2021 

Reduksjo
n 2022 

Reduksjo
n 2023 

Reduksjo
n 2024 

Reduksjon 
2025 

Gatebelysning Annet Elektrisitetsprod
uksjon og annen 
energiforsyning 

117,0 234,0 245,7 257,4 269,1 280,8 

Biogassproduksjon ved 
Enga renseanlegg 

Avfall og avløp Avløp 0,0 0,0 97,6 97,6 97,6 97,6 

Energioppfølgingssystem 
(EOS) i kommunale bygg 

Energiforsyning Elektrisitetsprod
uksjon og annen 
energiforsyning 

0,0 0,0 48,0 96,0 192,0 288,0 

Sentralt 
driftsstyringsanlegg for 
kommunal 
bygningsmasse (SD) 

Energiforsyning Elektrisitetsprod
uksjon og annen 
energiforsyning 

0,0 0,0 60,0 120,0 180,0 240,0 

Fyringssentral, 
vannbåren varme og 
solcelleanlegg i Andebu 
sentrum 

Oppvarming Elektrisitetsprod
uksjon og annen 
energiforsyning 

0,0 0,0 1,0 9,0 18,0 27,0 

Solcelleanlegg på 
rådhuset i Sandefjord 

Oppvarming Annet 0,0 0,0 1,0 8,0 17,0 24,6 

Sum   117,0 234,0 453,3 588,0 773,7 958,0 

 
 

Biogassproduksjon ved Enga renseanlegg 
Økt utnyttelse av gassen på Enga renseanlegg ifm oppgradering av renseanlegget vurderes. Egen 
utredning og rapport fra COWI. 441.663 m3 gass gir årlig 10.198 timer med strøm (70 m3/h), og en årlig 
strømproduksjon på 1.325.740 kWh (effekt gassmotor 130 kWh). Utslippsfaktor 0,119 kg CO2/kWh. 
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Energioppfølgingssystem (EOS) i kommunale bygg 

Energioppfølgingssystem (EOS) og Sentralt driftsstyringsanlegg (SD) jobbes det med å innføre i 
kommunens bygg, og tiltaket er i rute med målet for 2030. EOS er i stor grad innført for kommunens 
bygningsmasse, men krever oppfølging. Forventet utslippsreduksjon frem mot 2025 er 3-5 % av 
kommunens totale energibruk. Dette utgjør anslagsvis 1,6 mill. kWh. Reduksjonen i energiforbruk er likt 
fordelt på årene 2022 - 2025.  

Det er benyttet en utslippsfaktor på 0,119 kg CO2/kWh, hentet fra Miljøfyrtårn. Redusert energibruk gir 
en indirekte effekt, da utslippet er knyttet til produksjon og distribusjon og vil da ikke foregå innenfor 
kommunens geografiske grenser. Tiltaket er en del av ENØK-tiltaket som det er avsatt midler til i 
finansieringsbudsjettet. 

Fyringssentral, vannbåren varme og solcelleanlegg i Andebu sentrum 

Tiltaket er å skifte ut et aldrende pellets-fyringsanlegg tilknyttet Andebu ungdomsskole til et 
fyringsanlegg basert på bergvarme og varmepumper. Dette produserer varmtvann til ungdomsskolen, 
barneskolen og Møylandsenteret via fjernvarmerør (nærvarme).  Andebuhallen og Andebu sentrum 26 
konverteres til vannbåren varme og knyttes også til varme-/ fyringssentralen. I tillegg monteres det 
solceller på Andebuhallen, Andebu sentrum 26 og ungdomsskolen (ca. 1200 m2 totalt). Alt dette gjøres i 
sammenheng med en rehabilitering av det såkalte gymbygget (det østlige bygget knyttet til 
ungdomsskolen) der etterisolering av vegger og tak allerede er planlagt. 

Det er forventet en årlig besparelse på ca. 230 000 kWh, i tillegg til bedret inneklima og mulighetene for 
temperaturstyring i byggene. Dette kan gi et redusert indirekte klimagassutslipp på 27 tonn CO2 pr. år. 
Omregningsfaktor er 0,119 gram CO2 pr kWh. Forventet totalkostnad for tiltaket er foreløpig anslått til 
14 mill. kr. Tiltaket er en del av ENØK-tiltaket som det er avsatt midler til i investeringsbudsjettet. 

Gatebelysning 

Veilysnettet i Sandefjord bestod pr. 1.1.2020 av ca. 10.200 lyspunkter. Ca. 2300 av disse var oppgradert 
til LED (22%). Disse stod for 10% av det totale strøm-/energiforbruket. Gjennomsnittseffekten til de 
installerte LED-armaturene er 50 watt. De øvrige lyskildene har en gjennomsnittseffekt på 120 watt. 
Med andre ord vil man når denne utskiftingen er fullført ha mer enn halvert strømforbruket.  

Sommeren 2020 ble det gjennomført et pilotprosjekt for smartstyring av veibelysningen. Potensielt vil 
dette kunne føre til en ytterligere reduksjon i energiforbruket på minst 40% dersom dette blir bygget ut 
på alt veilysanlegg. Samlet energibesparelse er da på over 70% sammenlignet med dagens forbruk, fra 
4150 MWh til mellom 1145 MWh. Ved en normal strømpris på ca. 1 kr vil dette bety en reduksjon fra ca. 
4,2 millioner kroner til 1,1 millioner kroner i årlige strømkostnader. Fra et miljøperspektiv reduseres 
samtidig kommunens energiforbruk tilsvarende det totale årlige forbruket til 150 eneboliger. 
Smartstyring av veibelysningen vil i tillegg redusere driftskostnadene kommunen har mot entreprenør 
og gi en raskere utrykning ved feil. 

Utskiftingen av gamle lyskilder til nye og mer energieffektive er et kontinuerlig arbeid. Utskiftingstakten 
ligger i dag på 200-500 punkter per år (350 punkt årlig legges til grunn for beregningen). Dette varierer 
stort da oppgradering av forskriftsstridige anlegg (sanering av enpolet anlegg og målerinstallasjon) blir 
prioritert som følge av at det er et krav fra Skagerak Nett. LED-lyskilder langs veiene gir per nå en 
besparelse på ca. 700.000,- i årlige strømkostnader. 

Resultater ved årlig utskiftning av 200-500 armaturer til LED er som følger: 
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2022 2023 2024 2025 

Antall 
armatur 

200-500 200-500 200-500 200-500 

Kostnad 700 000-1 750 000 700 000-1 750 000 700 000-1 750 000 700 000-1 750 000 

Kr. spart 56 000-140 000 56 000-140 000 56 000-140 000 56 000-140 000 

kWh spart 56 000-140 000 56 000-140 000 56 000-140 000 56 000-140 000 

CO2 spart 
(kg) 

6 664-16 660 6 664-16 660 6 664-16 660 6 664-16 660 

 

 For klimabudsjettet legges gjennomsnitt til grunn, 350 punkt pr. år. Dette gir en årlig CO2-reduksjon på 
11,7 tonn. Beregningsgrunnlag: Kostnad pr. led-armatur (ferdig skiftet): 3500 kr. 4000 lystimer pr. år. 70 
W spart energi pr. armatur. 0,119 kg CO2 / kWh. 

Sentralt driftsstyringsanlegg for kommunal bygningsmasse (SD) 

Energioppfølgingssystem (EOS) og Sentralt driftsstyringsanlegg (SD) jobbes det med å innføre i 
kommunens bygg, og tiltaket er i rute med målet for 2030. SD-anlegg er i stor grad innført for 
kommunens bygningsmasse, og mye av de utslippsreduserende effektene er hentet ut allerede. 
Forventet utslippsreduksjon frem mot 2025 er anslagsvis 2,0 mill. kWh. Reduksjonen i energibruk er 
fordelt på årene 2022-2025.  

Det er benyttet en utslippsfaktor på 0,119 kg CO2/kWh, hentet fra Miljøfyrtårn. Redusert energibruk gir 
en indirekte effekt, da utslippet er knyttet til produksjon og distribusjon og vil da ikke foregå innenfor 
kommunens geografiske grenser.  

Solcelleanlegg på rådhuset i Sandefjord 

Tiltaket er å etablere solcelleanlegg på taket av rådhuset i Sandefjord. Det planlegges 1500 m2 
solcellepaneler som kan produsere 207 000 kWh årlig. En årlig produsert strømmengde på 207 000 kWh 
gir et indirekte redusert klimagassutslipp på 24,6 tonn CO2. Omregningsfaktor fra kWh til CO2 er 0,119 
kg CO2 / kWh. Antatt kostnad for tiltaket er 2 mill.kr. Investeringen er antatt tjent inn på 10-15 år, 
levetiden til anlegget er 25-30 år. Tiltaket er en del av ENØK-tiltaket som det er avsatt midler til i 
investeringsbudsjettet. 

7.6.5 Kommunal virksomhet 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 

Klimatiltak Sektor Kilde Reduksjon 
2020 

Reduksjon 
2021 

Reduksjon 
2022 

Reduksjon 
2023 

Reduksjon 
2024 

Reduksjon 
2025 

Oljefri 2020 - kommunens 
bygg 

Oppvarming Fossil 
oppvarming 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Kommunens bilpool Veitrafikk Personbiler 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 

Utslippsfrie kommunale 
kjøretøy 

Veitrafikk Tunge 
kjøretøy 

0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Sum   0,0 110,0 228,0 328,0 428,0 528,0 

 
 

Kommunens bilpool 
Det er utarbeidet en ladepunktsplan og plan for utskiftning til elbil. Planen ble lagt frem for Hovedutvalg 
for miljø- og plansaker i sak 095/20 13.05. 2020 som vedtok å ta planen til orientering. Målet om 80 % 
andel kommunale el-tjenestebiler i 2030 kan nås dersom planen følges. Det er avsatt midler i budsjettet 
til etablering av ladepunkt og innvilget klimasatsmidler. I planen er det forutsatt at 50 fossilbiler byttes 
ut til elbiler pr. år.  

Rutine for bruk av tjenestebiler er innarbeidet i kommunens arbeidsreglement. 
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Forutsetning for beregningen er: Diesel (50 %) 3,22 kg CO2/l. Bensin (50 %) 3,01 kg CO/l. 30 000 liter 
totalt pr. år i reduksjonspotensial, 50 biler byttes til elbil pr. år. 10 000 km pr. bil, forbruk 0,6 l/mil. 

Oljefri 2020 - kommunens bygg 

Oljefyring med fossilt brensel for oppvarming av kommunale bygg er i all hovedsak faset ut, iht lov. 
Klimaregnskapet for Sandefjord kommune i 2020 viser at det ble fyrt med olje tilsvarende 23 940 kWh. 
Utslippsfaktoren er 3,182 kg CO2/l som gir et utslipp på 10 tonn CO2. Det forutsettes at det ikke fyres 
med olje i 2022, og at utslippsreduksjonen i 2021 derfor er på 10 tonn CO2.  

Utslippsfrie kommunale kjøretøy 

Kommunens kjøretøy skal vurderes med både el., biogass og hydrogen. Dette forutsetter tilgjengelige 
fyllestasjoner i rimelig nærhet samt nødvendige el-ladepunkter på de ulike lokasjonene. Tiltaket ses i 
sammenheng med tiltakene “fyllestasjoner for biogass” og “kommunens bilpool”.  Utover planlagt 
innkjøp av elektrisk hjullaster og gravemaskin foreligger det ikke noen plan for utskiftning av tyngre 
kjøretøy og motorredskaper i kommunen. Forventet effekt av elektrisk gravemaskin og hjullaster er 18 
tonn CO2 årlig reduksjon (6500 liter diesel). Utslippsfaktor er 3,22644 kg CO2/l. 

Klimaregnskap for 2020 viser et totalutslipp på ca. 1300 tonn CO2-ekvivalenter fra forbruk av diesel og 
bensin i kommunen. Forventet utslippsreduksjon for utskiftning til elbil er 100 tonn årlig, dette er 
vurdert under tiltaket “Kommunens bilpool” 

7.6.6 Utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk 

 
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter 

Klimatiltak Sektor Kilde Reduksjon 
2020 

Reduksjon 
2021 

Reduksjon 
2022 

Reduksjon 
2023 

Reduksjon 
2024 

Reduksjon 
2025 

Bolig- og næringsutbygging 
på utmarksarealer og dyrket 
mark 

Arealbruk Utslipp og 
opptak av 
klimagasser 

0,0 0,0 -1 885,0 -4 043,0 -7 664,0 -11 628,0 

Sum   0,0 0,0 -1 885,0 -4 043,0 -7 664,0 -11 628,0 

 
 

Bolig- og næringsutbygging på utmarksarealer og dyrket mark 
Med utgangspunkt i boligreserven til Sandefjord kommune for perioden 2023 - 2035 og ikke utbygde 
næringsarealer med godkjent reguleringsplan er det beregnet konsekvens for klimagassutslipp ved 
omdisponering av arealbruken fra skog og dyrket mark til bolig- og næringsformål. Miljødirektoratets 
klimakalkulator for arealbruksendringer er benyttet for å beregne effekten, og den beregnes for en 20-
årig periode. Dette tilsvarer den tid det tar fra at en arealbruksendring gjennomføres og til at utslipp / 
opptak fra arealet ikke lenger innvirkes av tidligere arealbruk. Dette er i tråd med FN sine retningslinjer 
for rapportering.  

For hele boligreserven inkludert perioden etter 2035 og ikke utbygde næringsarealer med godkjent 
reguleringsplan er det beregnet at klimagassutslippet vil bli i størrelsesorden 60 000 tonn CO2-
ekvivalenter. For budsjettperioden 2022-2025 er dette beregnet til 11600 tonn, med fordeling som vist i 
tabell.  I henhold til klimaregnskapet fra Miljødirektoratet er netto opptak av klimagasser på over 80 000 
tonn CO2. Det betyr at “netto null - målet” nås for perioden, som vil si at samlet utslipp fra skog- og 
arealbruksektoren ikke skal være større enn samlet opptak i sektoren over perioden 2021-2030.  

Hensikten med tiltaket er å vise klimautslippene ved omdisponering av utmark, skog og dyrket mark. 
Vedtak om omdisponering av utmark, skog og dyrket mark gjøres i forbindelse med planarbeid knyttet 
til arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner. 
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7.7 Ordforklaring klimabudsjettet 

CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt 
mengde (som regel et tonn) CO2 har på den globale oppvarmingen over en gitt tidsperiode (som regel 
100 år). De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensial enn CO2, og utslipp av disse 
gassene omregnes derfor til CO2-ekvivalenter for å være sammenlignbare. Når betegnelsen er CO2 i 
klimabudsjettet har den alltid betydningen CO2-ekvivalenter.  

Direkte utslipp for en kommune vil si de utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grenser. 
Eksempel på dette er eksos som inneholder CO2 fra en fossilbil i Sandefjord.  

Indirekte utslipp er utslipp som skjer utenfor kommunegrensen som en konsekvens av forbruk av varer 
og tjenester innenfor kommunegrensen. Et eksempel på indirekte utslipp kan være utslipp i forbindelse 
med produksjon av en vare som produseres utenfor kommunens grenser, men som forbrukes av 
kommunen. Forbruk av elektrisitet er et annet eksempel.  

En referansebane er en framskrivning av utslipp som skyldes forhold utenfor klimabudsjettet, slik som 
befolkningsvekst, teknologiutvikling og økonomiske konjunkturer. Sett i sammenheng med kommunens 
utslippsmål, viser referansebanen hvor store utslipp kommunen og andre aktører må kutte i løpet av de 
neste årene for å nå sitt utslippsmål. Den er et overslag med betydelig usikkerhet, og kan kun gjenspeile 
de faktorene og antakelsene som er tatt med i beregningene. 

8 Befolkningsutvikling 
 
God planlegging krever generell kunnskap om befolkningsutviklingen i landet og mer detaljert kunnskap 
om utviklingen i egen kommune. Her vises utviklingen for Sandefjord basert på Statistisk sentralbyrås 
framskrivninger fra august 2020 der prognosetall for 2021 er erstattet med registrerte tall. 

I SSBs befolkningsframskrivinger lages flere ulike alternativer for befolkningsutviklingen. Forskjellen 
mellom alternativene for høy nasjonal vekst og lav nasjonal vekst gir for eksempel en differanse på 
nesten to millioner innbyggere i Norge i 2060. Dette illustrerer noe av usikkerheten i 
befolkningsframskrivningene. 

Tabellene som vises her er basert på hovedalternativet MMMM. Dette viser hvordan utviklingen blir når 
vi legger til grunn middels utvikling i fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og netto 
innvandring. 

Oppgitte befolkningstall er per 1. januar. Befolkningstallet ved utløpet av handlings- og økonomiplanen 
2022-2025 vil derfor finnes under kolonnene for 2026. 

Sandefjords innbyggertall økte i 2020 med 0,9 % i fjor (fra 63.764 til 64.345) mot 0,4 % for landet. 
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8.1 Demografi 

Befolkningsprognose 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 
0 - åringer 560 598 619 644 638 621 

Barnehage (1-5 år) 3 371 3 226 3 273 3 384 3 467 3 409 

Grunnskole (6-15 år) 7 703 7 560 7 254 7 125 7 297 7 496 

Videregående (16-19 år) 3 182 3 075 3 050 2 949 2 824 2 887 

Voksne (20-66 år) 38 475 39 207 39 552 39 380 38 985 38 803 

Eldre (67-79 år) 7 950 8 708 9 165 10 038 10 806 11 022 

Eldre (80-89 år) 2 549 3 110 3 998 4 601 5 021 5 580 

Eldre (90 år og eldre) 555 615 793 1 054 1 435 1 713 

Total 64 345 66 099 67 704 69 175 70 473 71 531 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  25 
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Prognose vekst 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 
0 - åringer 100,0 % 106,8 % 110,5 % 115,0 % 113,9 % 110,9 % 

Barnehage (1-5 år) 100,0 % 95,7 % 97,1 % 100,4 % 102,8 % 101,1 % 

Grunnskole (6-15 år) 100,0 % 98,1 % 94,2 % 92,5 % 94,7 % 97,3 % 

Videregående (16-19 år) 100,0 % 96,6 % 95,9 % 92,7 % 88,7 % 90,7 % 

Voksne (20-66 år) 100,0 % 101,9 % 102,8 % 102,4 % 101,3 % 100,9 % 

Eldre (67-79 år) 100,0 % 109,5 % 115,3 % 126,3 % 135,9 % 138,6 % 

Eldre (80-89 år) 100,0 % 122,0 % 156,8 % 180,5 % 197,0 % 218,9 % 

Eldre (90 år og eldre) 100,0 % 110,8 % 142,9 % 189,9 % 258,6 % 308,6 % 

Total 100,0 % 102,7 % 105,2 % 107,5 % 109,5 % 111,2 % 

 
Prognose type :  Middels nasjonal vekst 
Prognose periode :  25 

 

Kommunene har ansvaret for blant annet barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er 
tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper i befolkningen. Hovedtyngden av 
kommunens tjenestetilbud går derfor til innbyggere mellom 1 og 15 år og innbyggere som er 67 år og 
eldre. Befolkningsframskrivninger vil derfor gi viktige signaler om hvordan kommunalområdenes 
driftsrammer kan forventes å utvikle seg. Forventninger om endringer i den demografiske utviklingen vil 
også inngå som en viktig premiss for investeringsbudsjettets prioriteringer. 

Staten kompenserer kommunene for økte kostnader knyttet til demografi via de frie inntektene, (skatt og 
rammetilskudd). Fordelingen til den enkelte kommune skjer først og fremst via fordelingsmekanismene 
i rammetilskuddet. Basert på kostnadsnøkler som består av objektive demografiske, geografiske og 
sosiale kriterier for hver enkelt kommune, beregnes et utgiftsbehov per kommune. Kriterieverdiene 
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oppdateres årlig. Ulikheter i utgiftsbehov per innbygger utjevnes fullt ut. Det er kommunenes andeler, 
ikke absolutte størrelser, som legges til grunn ved fordelingen av rammetilskuddet. 

Figuren og grafen over viser med tydelighet aldringen i befolkningen og dens økte levetid med en kraftig 
vekst i personer over 67 år, mens veksten i gruppene under 67 år vil ligge under veksten i samlet 
innbyggertall. Antall personer over 80 år viser en særskilt høy vekst.  

Veksten i antall innbyggere 20-66 år ligger i hele perioden fram til 2046 lavere enn veksten i kommunen 
sett under ett. Dvs. denne gruppen vil utgjøre en fallende andel av kommunens innbyggermasse, slik at 
forsørgelsesbyrden vil øke. 

Befolkningsframskrivningene viser at det ikke vil være mulig å opprettholde dagens tjenestetilbud uten å 
endre dagens finansieringsordninger. Det er positivt at vi lever lenger. Samtidig er det en utfordring for 
offentlige finanser at antall pensjonister i forhold til yrkesaktive øker. Ved at flere som i dag står utenfor 
arbeidsmarkedet får komme inn, at flere eldre står lenger i arbeidslivet og gjennom reformer som f.eks. 
Leve hele livet og økt digitalisering, vil den økonomiske bærekraften bedres. 

8.2 Barnehage (1-5 år) 

Befolkningsprognose 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

1 år 622 614 635 659 662 647 

2 år 646 631 648 671 681 667 

3-5 år 2 103 1 981 1 990 2 054 2 124 2 095 

Total 3 371 3 226 3 273 3 384 3 467 3 409 

 
Barnetallet for 1-5-åringer faller med 4,3 % fra 2021 til 2026. Deretter øker antallet, dog ikke mer enn at 
vi først i 2036 vil være tilbake til nivået fra 2021. Dette tilsier at det er rom for å øke andelen av barn 
som går i barnehage (økt dekningsgrad) uten at nåværende kapasitet må utvides. 
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8.3 Grunnskole (6-15 år) 

Befolkningsprognose 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

6-9 år 2 963 2 889 2 751 2 813 2 905 2 963 

10-12 år 2 351 2 282 2 181 2 133 2 198 2 273 

13-15 år 2 389 2 389 2 322 2 179 2 194 2 260 

Total 7 703 7 560 7 254 7 125 7 297 7 496 

 
Barnetallet for 6-15-åringer faller med 1,9 % fra 2021 til 2026, og det faller videre i de neste 10 årene. 
Deretter øker antallet fram mot 2046 opp mot antallet i 2026. 

Prognosen antyder ut fra befolkningstallene at det ikke er behov for å utvide skolekapasiteten de 
kommende årene. Dette gjelder både for barnetrinnet (6-12 år) og ungdomstrinnet (13-15 år). 
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8.4 Voksne (20-66 år) 

Befolkningsprognose 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

20 år 772 756 752 721 681 677 

21 år 717 735 752 712 673 669 

22 år 761 683 709 694 673 650 

23-29 år 5 086 5 053 4 833 4 884 4 738 4 521 

30-34 år 4 059 3 965 3 930 3 741 3 810 3 697 

35-44 år 8 148 8 736 8 969 8 783 8 520 8 405 

45-49 år 4 531 4 191 4 395 4 756 4 646 4 566 

50-66 år 14 401 15 088 15 212 15 089 15 244 15 618 

Total 38 475 39 207 39 552 39 380 38 985 38 803 
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8.5 Eldre (67-79 år) 

Befolkningsprognose 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

67-79 år 7 950 8 708 9 165 10 038 10 806 11 022 

Total 7 950 8 708 9 165 10 038 10 806 11 022 
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8.6 Eldre (80-89 år) 

Befolkningsprognose 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

80-89 år 2 549 3 110 3 998 4 601 5 021 5 580 

Total 2 549 3 110 3 998 4 601 5 021 5 580 

 
Antall personer over 80 år viser en særskilt høy vekst. Aldersgruppene 80-89 år og 90 år og eldre 
forventes å stige med 20 % (621 personer) fra 2021 til 2026 og med 54 % (1687 personer) fra 2021 til 
2031. Dette vil kreve en vesentlig vekst i kommunens tjenester overfor disse gruppene. Dette gjelder 
spesielt pleie og omsorg i hjemmet og i institusjon. I kapitlet for investeringer etter 2025 omtales bl.a. 
det langsiktige behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. 
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8.7 Eldre (90 år og eldre) 

Befolkningsprognose 

 
 
 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

90 år eller eldre 555 615 793 1 054 1 435 1 713 

Total 555 615 793 1 054 1 435 1 713 

 

9 Hovedtallene i økonomiplanen 
Hovedtallene som omtales er sentrale inntekter, finansinntekter og -utgifter, avsetninger og samlet 
driftsramme for kommunalområdene. 

Årsbudsjett og økonomiplan inndeles begge i en drifts- og investeringsdel. 

Kommunale regnskap avviker fra regnskapene til selskaper som følger regnskapsloven (Norsk Standard). 
De viktigste avvikene er knyttet til avdrag på lån, avskrivninger og anordningsprinsippet. All tilgang på og 
bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av drifts- og 
investeringsregnskapet. 
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9.1 Sentrale inntekter 
Beløp i 1000    Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Oppr. bud. 
i fjor 2021 

Rev. bud. i 
fjor 2021 

2022 2023 2024 2025 

Rammetilskudd -1 833 143 -1 838 300 -1 875 600 -1 870 200 -1 911 100 -1 935 400 -1 964 200 

Inntekts- og 
formuesskatt  

-1 781 340 -1 872 000 -1 979 000 -2 009 000 -2 009 000 -2 009 000 -2 009 000 

Andre 
overføringer og 
tilskudd fra 
staten 

-11 251 -8 412 -9 624 -11 333 -11 711 -11 157 -10 611 

Sum sentrale 
inntekter 

-3 625 734 -3 718 712 -3 864 224 -3 890 533 -3 931 811 -3 955 557 -3 983 811 

 
Sentrale inntekter 
Sentrale inntekter består av skatt og rammetilskudd samt andre overføringer og tilskudd fra staten. 
Skatt og rammetilskudd omtales samlet som frie inntekter. De frie inntektene kan kommunen disponere 
fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. “Andre overføringer og tilskudd fra 
staten” gjelder rentekompensasjonsordninger knyttet til gjennomførte investeringer i skoler, sykehjem 
og omsorgsboliger og kirker. Øvrige overføringer og tilskudd fra staten inngår i nettorammene for 
kommunalområdene. 

Sandefjords budsjetterte frie inntekter for 2022 utgjør om lag 95 % av landsgjennomsnittet målt per 
innbygger. Avstanden opp til landsgjennomsnittet utgjør 204 mill. kr i 2022. 

Rammetilskudd 
Inntektssystemet er et system for fordeling av statlige rammetilskudd til kommuner og dets 
overordnede formål er å sikre utjevning av de økonomiske forutsetningene for å kunne gi innbyggerne 
et likeverdig kommunalt tjenestetilbud over hele landet. Dette skal ivaretas først og fremst gjennom 
ordningen med kompensasjon for forskjeller i beregnet utgiftsbehov (utgiftsutjevningen) og delvis ut-
jevning av skatteinntekter (inntektsutjevningen). 

Sandefjords utgiftsbehov ligger på landsgjennomsnittet (99,7 %). Utgiftsbehovet i kommunene beregnes 
via rammetilskuddets kostnadsnøkkel. Denne består av 24 ulike kriterier med tilhørende vekter som 
omfatter ufrivillige forhold med dokumentert betydning for kommunenes utgifter. 

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 var rammetilskuddet til kommunene i 2021 på 
150,2 mrd. kr og på 149,3 mrd. kr for 2022. Reduksjonen på 0,9 mrd. kr bestod av 1) korreksjoner på -
10,2 mrd. kr knyttet til virusutbruddet, 2) korreksjoner på 4,4 mrd. kr på grunn av endringer i oppgave-
fordelingen mellom forvaltningsnivåene, regelendringer og innlemminger av øremerkede tilskudd m.m., 
3) kompensasjon på 3,6 mrd. kr for lønns- og prisveksten (deflatoren) og 3) en realvekst på 1,3 mrd. kr 
for at realveksten i de frie inntektene i sum skal bli som fastsatt i statsbudsjettet.  

Etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram er rammetilskuddet for 2021 økt med  om lag 1,4 mrd. kr, 
hvorav det meste er knyttet til korona-pandemien. Rammetilskuddet for 2022 er redusert med om lag 
0,6 mrd. kr (hvorav en reduksjon på 1,46 mrd. kr ses i sammenheng med økte skatteinntekter på 3,46 
mrd. kr som følge av en økt realvekst i frie inntekter på 2,0 mrd. kr). Med unntak for konsekvenser av 
budsjettavtalen mellom AP. SP og SV (økt skatt 943 mill. kr mot tilsvarende redusert rammetilskudd), er 
de samme beløpene lagt til grunn for kommunens rammetilskudd. 
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Kommunens rammetilskudd for 2022 er budsjettert med 1.870,2 mill. kr. Tilskuddene for 2023-2025 
ligger hhv. 40,9 mill. kr, 65,2 mill. kr og 94,0 mill. kr over tilskuddet for 2022. For mer utfyllende informa-
sjon om rammetilskuddet vises til kommentarene for generelle driftsinntekter, finans og avsetninger. 

Skatteinntekter 
I 2022 forventes en relativt høy vekst i skattegrunnlagene for kommunesektorens inntektsskatt. 
Skatteanslaget bygger bl.a. på en sysselsettingsvekst på 1,4 % og en lønnsvekst på 3,0 % fra 2021 til 
2022. I tillegg er anslaget for skatt på utbytte oppjustert. Kommunenes skatteinntekter neste år var i 
Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett tilpasset et mål om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av 
kommunesektorens samlede inntekter. Derfor er den kommunale skattøren med 1,2 % -enheter til 
10,95 %. Som et resultat av Stortingets vedtatte statsbudsjett er skatteanslaget for kommunene økt 
ytterligere med om lag 3,46 mrd. kr, hvorav 2,517 mrd. kr er hensyntatt i handlings- og økonomiplanen. 

Etter at statsbudsjettet for 2022 er vedtatt, er det forventet at kommunenes skatteinntekter vil øke 
nominelt med 4,6 % neste år, målt i forhold til anslått nivå etter Stortingets behandling av revidert 
nasjonalbudsjett 2021, som er det nivået realveksten måles i forhold til. 

Veksten på 4,6 % kompenserer for 2,5 % -enheter som generell lønns- og prisvekst (deflatoren) mens 
realveksten bidrar med ytterligere 2,1 % -enheter (3 818 mill. kr). Med unntak for konsekvenser av 
budsjettavtalen mellom AP. SP og SV (økt skatt 943 mill. kr mot tilsvarende redusert rammetilskudd), er 
de samme vekstforutsetningene lagt til grunn for kommunens skatteprognose for neste år. I 2.-
tertialsaken er det forutsatt at kommunens skatteinntekter målt per innbygger vil ligge på 88,0 % av 
landsgjennomsnittet for 2021. Dette nivået er også lagt til grunn for skatteprognosen i 2022. 
Skatteprognosen for 2022 blir etter dette som følger: 

Skatteinntekter 2022 

(beløp i mill. kr) 

Budsjett for 2021 1979,0 

Vekst for landet i 2021 utover anslag gitt i revidert nasjonalbudsjett videreføres ikke -53,0 

Kompensasjon for økt lønns- og prisvekst (deflator lik 2,5 %) 48,0 

Økt skatt pga. økt befolkningsandel 5,0 

Realvekst, andel av 358 mill. kr 4,0 

Realvekst, andel av 2 517 mill. kr (konsekvens av Støre-regjeringens forslag til endringer i 
statsbudsjettet) 

26,0 

Realvekst, andel av 943 mill. kr (konsekvens av budsjettavtalen mellom AP. SP og SV, ikke 
med i vedtatt HØP) 

- 

Budsjett for 2022 2 009,0 
 

Budsjetterte skatteinntekter i 2022 er også lagt til grunn for 2023-2025. 
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Via inntektsutjevningen i rammetilskuddet får kommuner med skatteinntekter som er lavere enn 
landsgjennomsnittet per innbygger, kompensert 60 % av differansen opp til landsgjennomsnittet. 
Kommuner med mindre enn 90 % av landsgjennomsnittet blir i tillegg kompensert med ytterligere 35 % 
av differansen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og egne skatteinntekter. Sandefjords budsjetterte 
skatteinntekter ligger 45 mill. kr under grensen på 90 %. Dette betyr at økte (reduserte) skatteinntekter 
på inntil 45 mill. kr bare vil endre kommunens samlede inntekter med 5 % av endringen i egne 
skatteinntekter. Av en eventuell økt skatteinntekt utover 45 mill. kr, vil kommunen beholde 40 % av inn-
tektsveksten etter omfordelingen som finner sted via inntektsutjevningen i rammetilskuddet. 
Skatteprognosen tilsier at kommunens skatteinntekter vil ligge 274 mill. kr under landsgjennomsnittet. 

Skatteinntektene er ytterligere kommentert i kapitlet for generelle driftsinntekter, finans og 
avsetninger. 

Andre overføringer og tilskudd fra staten 
Som hovedregel vil generelle driftsinntekter utover rammetilskuddet og skatteinntektene inngå i 
budsjettrammene til kommunalområdene. Kommunen mottar imidlertid tre ulike tilskudd som skal 
kompensere utgifter til renter og avdrag. Disse er derfor holdt utenfor kommunalområdenes 
budsjettrammer. Dette gjelder: 

 Investeringstilskudd til skolebygg og svømmeanlegg som består av 2 kompensasjonsordninger. 
Begge har en nasjonal ramme på 15 mrd. kr for periodene 2002-09 og 2009-16 som grunnlag for 
tilskudd til renter. 

 Investeringstilskudd til kirkebygg. Nye tilsagnsrammer fastsettes årlig i statsbudsjettet. 

 Investeringstilskudd til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter er kompensasjon for utgifter til 
renter og avdrag knyttet til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter som fikk oppstartingstilskudd 
under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og Opptrappingsplanen for psykisk helse 
1999–2004. 

 Tilskuddene er ytterligere kommentert i kapitlet for generelle driftsinntekter, finans og avsetninger. 

9.2 Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000    Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. i 

fjor 
2021 

Rev. bud. 
i fjor 2021 

2022 2023 2024 2025 

Renteinntekter -20 483 -30 422 -30 422 -64 960 -79 659 -80 022 -79 052 

Utbytter -43 731 -20 300 -20 300 -22 300 -32 300 -32 300 -32 300 

Renteutgifter 20 671 13 145 11 987 36 162 53 092 56 965 59 829 

Avdrag på lån 53 204 59 962 59 949 71 459 84 485 88 619 94 779 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-47 057 0 0 0 0 0 0 

Netto 
finansinntekter/finansutgifter 

-37 397 22 385 21 214 20 361 25 618 33 262 43 256 

Finansutgifter i tjenesteområdene 0 0 0 0 0 0 0 

Totale finansutgifter -37 397 22 385 21 214 20 361 25 618 33 262 43 256 
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Kommentarer til finansinntekter og -utgifter 
Tabellen over viser utviklingen i kommunens finansinntekter og -utgifter. Kraftfondet, kommunens 
likviditet og kommunens lån forvaltes i henhold til kommunens reglement for finansforvaltning (KST-sak 
96/20). Renteforutsetningene er basert på en forventet pengemarkedsrente (3 md NIBOR) på 1,25 % i 
2022 og 1,75 % fra 2023. 

 Renteinntekter - kraftfondet: Kraftfondets avkastning tar utgangspunkt i budsjettert hovedstol 
per 1.1.2021 på 1207 mill. kr. Modellporteføljen tar utgangspunkt i at 35 % er plassert i aksjer og 
65 % i rentebærende papirer. Beregningsteknisk forutsettes at rentebærende papirer vil gi en 
avkastning lik pengemarkedsrenten (3 md. NIBOR), og at aksjeandelen i kraftfondet vil gi en 
gjennomsnittlig risikopremie på 5,0 %. Finansreglementet legger til grunn en aksjeandel i fondet 
på 35 %, mot 20 % i reglementet som gjaldt ut 2020. Kommunedirektøren har beregningsteknisk 
lagt til grunn at økt aksjeandel fases inn fra mars 2021 til mai 2022. Økt aksjeandel fører til at 
kraftfondet budsjetteres med en risikopremie på 1,65 % i 2022 og 1,75 % fra 2023 i forhold til 
pengemarkedsrenten. Det er generelt en betydelig finansiell usikkerhet når årets avkastning 
benyttes til å finansiere årets aktivitet. For å dempe de umiddelbare virkningene av eventuelt 
sviktende avkastning, er det et mål at kommunen skal ha et bufferfond som skal kunne dekke et 
negativt avvik i fondets avkastning med opp til 97,5 % sannsynlighet. Med økt aksjeandel økte 
målet for bufferfondets størrelse fra tidligere 80 mill. kr til om lag 140 mill. kr. Sandefjords 
bufferfond utgjør 106 mill. kr før regnskapet for 2021 avsluttes. Bufferfondet er å anse som et 
”førstelinjeforsvar” dersom finansmarkedene svikter sammenholdt med forventet avkastning. 

 Renteinntekter ekskl. kraftfondet: Disse inntektene er knyttet til kommunens likviditet, renter 
fra innbyggere med formidlingslån og renter av diverse mindre fond (som avsettes til de samme 
fondene). Gjennomsnittslikviditeten forutsettes redusert fra om lag 1,2 mrd. kr i 2021 til om lag 
0,6 mrd. kr i 2025. Fallende likviditet skyldes for det meste regnskapsreglene for pensjon med 
tilhørende føringer av premieavvik, og budsjettert bruk av fond til finansiering av investeringer. 
Likviditeten er budsjettert med en avkastning som ligger 0,6 % -enheter over 
pengemarkedsrenten (3 md. NIBOR). 

 Utbytter: Det er budsjettert utbytte på 20 mill. kr i 2022 og deretter 30 mill. kr årlig fra 
Sandefjord Bredbånd AS, 2 mill. kr årlig fra Sandefjord Lufthavn AS og 0,3 mill. kr årlig fra Gigafib 
AS. 

 Renteutgifter gjelder renter på gjeld til investeringer (ordinære og selvkost) inkludert planlagte 
nye lån, og renteinntekter fra innbyggere med Startlån (videreutlånte lån fra Husbanken). Som 
bidrag til å dekke administrative kostnader, betaler kommunens lånekunder en rentesats som 
ligger 0,25 % -enheter over kommunens innlånsrente. Det er forutsatt at kommunen tar opp 
150 mill. kr per år som nye formidlingslån (Startlån). 

 Avdrag på lån: Kommunen forventes å ha samlet gjeld på 1.994 mill. kr per 31.12.2021. Av dette 
er 1.430 mill. kr gjeld til investeringer (714 mill. kr til ordinære investeringer og 716 mill. kr til 
selvkostområdene (bokførte restverdier av anleggsmidlene)) og 564 mill. kr er formidlingslån. 
Avdrag på gjeld til investeringer budsjetteres med om lag 5 % av gjelden ved inngangen av året, 
og nye lån budsjetteres med 20 års nedbetalingstid. Dette er i tråd med forutsetningene for 
økonomireglementets mål om maksimalt å lånefinansiere ordinære investeringer med 50 %. 

Planlagte lån for 2022-2025 medfører at gjeld til ordinære investeringer vil øke med 312 mill. kr, fra 714 
mill. kr ved utløpet av 2021 til 1026 mill. kr ved utløpet av 2025. Inkludert i denne gjeldsveksten ligger 
44 mill. kr som i 1.-tertialsaken ble skjøvet fra 2021 til 2022. (Se vedlegg). 
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9.3 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 
Beløp i 1000    Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. i fjor 

2021 

Rev. bud. i 
fjor 2021 

2022 2023 2024 2025 

Overføring til investering 114 316 203 350 400 658 221 020 148 600 158 600 169 600 

Netto avsetninger til eller 
bruk av bundne driftsfond 

544 183 183 275 523 962 1 412 

Netto avsetninger til eller 
bruk av disposisjonsfond 

125 992 -105 195 -214 732 -97 478 -25 548 -43 952 -60 272 

Netto avsetninger 240 852 98 338 186 109 123 817 123 575 115 610 110 740 

Netto avsetninger og 
årsoppgjørsdisposisjoner i 
tjenesteområdene 

58 196 -4 901 -23 687 -22 308 -6 761 26 581 32 806 

Totale avsetninger 223 140 93 437 162 422 101 509 116 814 142 191 143 546 

 
Kommentarer til avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 
Netto avsetninger, som vist i tabellen over, består for 2022-2025 av driftens bidrag til finansiering av 
investeringer og renter av fond som tilføres de samme fondene. Renteinntektene som avsettes til fond 
inngår i finansinntektenes renteinntekter. 

Ettersom bruk av disposisjonsfondet skal skje i driftsregnskapet, inntektsføres disposisjonsfondets 
bidrag til finansiering av investeringer samtidig som det inngår i beløpet som overføres til investeringer. 
Overføring til investering består av følgende: 

Overføring til investering: 2022 2023 2024 2025 

Fra årets drift 123 435 122 895 114 470 109 129 

Overført bruk av disposisjonsfondet 97 585 25 705 44 130 60 471 

Sum 221 020 148 600 158 600 169 600 
 

Kommunedirektøren bruker beløpene som overføres fra årets drift til investering som den primære, 
operasjonelle indikatoren for å vurdere bærekraften i økonomiplanen. Han har tidligere uttrykt at 
driftens bidrag til å finansiere investeringer bør økes til om lag 150 mill. kr per år. Bidraget i denne 
handlings- og økonomiplanen faller fra 123 mill. kr i 2022 til 109 mill. kr i 2025. I framtidige handlings- og 
økonomiplaner må det derfor forventes tiltak som kan bidra til å øke driftens bidrag til finansiering av 
framtidige investeringer. 

“Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene” viser bruk av og avsetning til ulike 
disposisjonsfond og bundne driftsfond som er direkte knyttet til bestemte formål innenfor de respektive 
kommunalområdenes ansvarsområder (for det meste innenfor selvkostområdene, havnevesenet og 
integrering av flyktninger). I tillegg inngår overføringer som dekker egenkapitalinnskudd i Sandefjord 
kommunale Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse. 
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9.4 Driftsutgifter per tjenesteområde (1B) 
Beløp i 1000    Økonomiplan 

 Regnskap 
2020 

Oppr. bud. 
i fjor 2021 

Rev. bud. i 
fjor 2021 

2022 2023 2024 2025 

Sentraladministrasjonen 182 963 211 872 206 612 200 260 219 430 231 882 251 338 

Kunnskap, barn og unge 1 495 328 1 440 438 1 494 731 1 535 284 1 550 946 1 549 664 1 545 664 

Helse, sosial og omsorg 1 449 065 1 428 331 1 515 830 1 539 396 1 565 143 1 575 435 1 573 735 

Kultur, idrett og fritid 126 719 116 867 122 924 126 820 122 485 119 007 118 807 

Miljø- og plansaker 244 112 266 223 283 745 299 347 276 137 269 120 265 594 

Næringsutvikling og 
eiendomsforvaltning 

0 0 0 0 0 0 0 

Tilleggsbevilgninger 0 134 258 33 059 45 248 48 477 61 577 74 677 

Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 

Generelle driftsinntekter, 
finans og disponeringer 

0 0 0 0 0 0 0 

Driftsutgifter per 
tjenesteområde 

3 498 187 3 597 989 3 656 901 3 746 355 3 782 618 3 806 685 3 829 815 

 
Kommentarer til driftsutgifter per tjenesteområde 
Kommunalområdene står for kommunens tjenesteproduksjon, og nettorammene gir uttrykk for hva den 
planlagte tjenesteproduksjonen forventes å koste etter at det er gjort fradrag for tilhørende inntekter, 
slik som brukerbetalinger, øremerkede tilskudd mm. Tabellen over viser utviklingen i rammene til de 
ulike kommunalområdene for regnskap 2020 og budsjett 2021 med forslag for 2022-2025. 

I tabellen under er hovedelementene i driftsbudsjettet (fra tabellene over) samlet:  

Driftsbudsjettet - hovedelementer 

 Regnskap Oppr.bud. Rev.bud Økonomiplan 

Beløp i 1000 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 

Sum sentrale inntekter -3 625 734 -3 718 712 -3 864 224 
-3 890 

533 
-3 931 

811 
-3 955 

557 
-3 983 811 

Netto 
finansinntekter/finansutgifter 

-37 937 22 385 21 214 20 361 25 618 33 262 43 256 

Netto avsetninger ekskl. o.f. 
til investeringer 

50 630 105 012 214 549 -97 203 -25 025 -42 990 -58 860 

Kommunalområdenes 
driftsramme 

3 498 186 3 597 989 3 656 901 3 746 355 3 782 618 3 806 685 3 829 815 

Overført til investeringer 114 316 203 350 400 658 221 020 148 600 158 600 169 600 

Herav: fra disposisjonsfond 14 551 101 544 211 081 97 585 25 705 44 130 60 471 

fra årets drift 99 764 101 806 189 577 123 435 122 895 114 470 109 129 
 

Kommunens økonomiske evne til å utvide tjenestetilbudet på noen områder, eller å realisere høyt 
prioriterte investeringer, vil som regel være et resultat av veksten i de sentrale inntektene (primært frie 
inntekter) kombinert med viljen til å redusere øvrige deler av tjenestetilbudet innenfor 
kommunalområdenes nettorammer. 
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Tabellen over viser for årene fra 2022 til 2025 at de sentrale inntektene øker reelt med 93 mill. kr. Dette 
dekker økte finansutgifter på 23 mill. kr, primært som følge av gjeldsveksten for å håndtere planlagte 
investeringer og renter av fond som avsettes fond som øker med 1 mill. kr (veksten i sum av linjene 
“Netto avsetninger ekskl. o.f. til investeringer” og “Herav: fra disposisjonsfond”). Nettobeløpet på 69 
mill. kr kan brukes til å styrke kommunalområdenes driftsrammer og/eller øke driftens bidrag til å 
finansiere investeringer. Tabellen viser at kommunalområdenes rammer øker med 83 mill. kr slik at 
bidraget til å finansiere investeringer reduseres med 14 mill. kr. 

Av veksten i kommunalområdenes rammer er 70 mill. kr knyttet til konsekvensjusteringer mens 13 mill. 
kr er knyttet til nye tiltak og realendringer. Konsekvensjusteringer viser grovt sett veksten i de 
underliggende kostnadene ved å videreføre det etablerte tjenestetilbudet. Tilsvarende viser det 
konsekvensjusterte budsjettet hva det koster å videreføre det samlede tjenestetilbudet.  

I tabellen under er endringene fra opprinnelig vedtatt budsjett for 2021 til rammene for hvert av årene 
2022-2025 fordelt på ulike endringskategorier. I kommentarene til hvert enkelt kommunalområde er 
innholdet i endringskategoriene forklart mer detaljert. 

9.5 Disponering av driftsrammen 

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier 
 
  Økonomiplan 
Beløp i 1000 2022 2023 2024 2025 

          

Opprinnelig budsjett 3 597 989 3 597 989 3 597 989 3 597 989 

Tekniske justeringer 3 441 -1 626 -2 411 11 629 

Tidligere vedtatte innsparingstiltak 1 550 5 900 5 900 5 900 

Tidligere vedtatte tiltak -6 528 -8 228 -11 228 -11 228 

Tidligere vedtatte tiltak - øvrige -54 888 -44 916 -28 688 -28 688 

Tidligere vedtatt - driftskonsekvens investering 950 950 950 950 

Budsjettendring i år 33 513 32 344 35 420 38 138 

Andre endringer 3 183 14 395 20 691 34 493 

Lønns- og prisvekst 103 580 103 871 103 997 103 997 

Konsekvensjusteringer 84 801 102 690 124 631 155 191 

Konsekvensjustert ramme 3 682 790 3 700 679 3 722 620 3 753 180 

Driftskonsekvens 5 665 20 310 23 910 22 480 

Innsparingstiltak -13 090 -19 690 -24 690 -29 690 

Nye tiltak 70 990 81 319 84 845 83 845 

Nye tiltak og realendringer 63 565 81 939 84 065 76 635 

Ramme 2022-2025 3 746 355 3 782 618 3 806 685 3 829 815 

 
Kommentarer til driftsrammen 
Det er viktig å være oppmerksom på at beløp knyttet til konsekvensjusteringene og nye tiltak og 
realendringer i tabellen over er sammenliknet med opprinnelig vedtatt budsjett for 2021. Det medfører 
blant annet at engangsbevilgninger som kun er vedtatt for 2021 vil framkomme som en redusert 
bevilgning i etterfølgende år, og for tiltak i handlings- og økonomiplanen 2021-2024 med delårseffekter 
for 2021 så vil kun tillegget for helårseffekten framkomme i oversikten. Nedenfor kommenteres de 
største elementene i de ulike endringskategoriene: 

Konsekvensjusteringer 

Tekniske justeringer: De viktigste elementene består av økte pensjonskostnader på 15,0 mill. kr i 2025 
og endringer knyttet til selvkostområdene.  
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Tidligere vedtatte innsparingstiltak gjelder helårseffekter av vedtatte innsparingstiltak fra 2021. I 
handlings- og økonomiplanen 2021-2024 er utgifter til tjenester for enslige mindreårige flyktninger 
redusert med 7,45 mill. kr i 2021 og 4,5 mill. kr i 2022. Dette gir en økt utgift i 2022 ift. 2021 på 2,95 mill. 
kr og 7,45 mill. kr fra 2023. 

Tidligere vedtatte tiltak gjelder reduksjoner som følge av engangsbevilgninger i 2021 (bl.a. til 
habiliterings- og avlastningstilbud barn og unge og til riving og utvidelse av lokaler til Sandefjord 
voksenopplæring), helårseffekt av tiltak med oppstart høsten 2021 og reduksjoner som følge av 
bevilgninger med begrenset varighet (prosjektet aktivitetsbasert finansiering (HSO) og bevilgninger til 
utvidet dekning for bredbånd og mobiltelefoni). 

Tidligere vedtatte tiltak - øvrige: De vesentligste elementene er vist i tabellen under. 

(beløp i mill. kr) 2022 2023 2024 2025 

Uttrekk av koronamidler -63,9 -73,9 -73,9 -73,9 

Økte pensjonskostnader 5,9 17,3 30,9 30,9 

Økte inntekter fra selvkostområder -5,0 -6,9 -10,7 -10,7 

Midler reservert til demografisk vekst 9,4 17,2 28,1 28,1 

Annet -1,3 1,4 -3,1 -3,1 

Tidligere vedtatte tiltak - øvrige -54,9 -44,9 -28,7 -28,7 
 

  

Tidligere vedtatt driftskonsekvenser investering gjelder helårseffekter av ny bolig i Føykåsveien for 
personer med nedsatt funksjonsevne og bortfall av leieutgifter knyttet til kommunehuset i Stokke. 

Budsjettendringer i år gjelder videreføringskonsekvenser etter vedtak i regnskapsgjennomgangene etter 
1. og 2. tertial i 2021. 

Andre endringer: De største elementene gjelder økt innsats til vedlikehold av bygninger, vei og veilys 
med 20 mill. kr per år, reduksjoner i pensjonskostnadene med 26 mill. kr i 2022, fallende til 18 mill. kr i 
2025, netto mindreutgifter som følge av redusert makspris i barnehager fra 1. august 2022, justeringer 
av midler reservert til vekst i demografikostnadene og redusert reserve knyttet til koronatiltak. 

Lønns- og prisvekst: Dette er midler for å dekke den generelle lønnsveksten på 3,0 % og prisveksten på 
1,3 %. (Merutgiftene kompenseres via et påslag på 2,5 % i skatteinntektene og rammetilskuddet før 
realveksten i de samme inntektene beregnes.) 

Nye tiltak og realendringer 

Driftskonsekvens: Fra 2023 er det forutsatt tatt i bruk 18 nye plasser på Nygård bo- og 
behandlingssenter. Dette gir økte utgifter i 2023 på 18,9 mill. kr og 25,2 mill. kr per etterfølgende år. For 
øvrige tiltak vises til investeringsvedlegget og forklaringer gitt til hvert kommunalområde. 
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Innsparingstiltak: Alle innsparingstiltakene er spesifisert under hvert kommunalområde. Her nevnes at 
det ikke er uspesifiserte tiltak for 2022. For 2023-2025 ligger det foreløpig inne uspesifiserte 
innsparinger for hhv. 5,0 mill. kr, 9,7 mill. kr og 14,7 mill. kr. Dvs. en årlig vekst på om lag 5 mill. kr per år. 

Nye tiltak: Alle nye tiltak er spesifisert under hvert kommunalområde. Av totalsummene er om lag 39 
mill. kr i 2022 og 59 mill. kr fra 2023 knyttet til tiltak kommunen kompenseres for via rammetilskuddet. 
Herav gjelder 20,3 mill. kr i 2022 og 26,0 mill. kr fra 2023 barnevernsreformen, hvorav kommunens 
innsats i 2022 ligger 4,0 mill. kr over beløpet som kompenseres via rammetilskuddet. 

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendring per tjenesteområde i årsbudsjettet 

I tabellen under er konsekvensjusteringer, innsparingstiltak og nye tiltak og driftskonsekvenser av 
investeringer beløpsmessig fordelt per kommunalområde.  

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet 

Beløp i 1000       

Tjenesteområde Vedtatt 
budsjett  

2021 

Konsekvens- 
justeringer 

Innsparingstiltak Nye tiltak og 
driftskonsekvenser 

av investeringer 

Budsjett Realendring i 
% 2022 

Sentraladministrasjonen 211 872 -19 852 -700 8 940 200 260 4,2 % 

Kunnskap, barn og unge 1 440 438 63 036 -3 640 35 450 1 535 284 2,5 % 

Helse, sosial og omsorg 1 428 331 101 865 -7 600 16 800 1 539 396 1,2 % 

Kultur, idrett og fritid 116 867 4 368 -200 5 785 126 820 5,0 % 

Miljø- og plansaker 266 223 26 394 -950 7 680 299 347 2,9 % 

Tilleggsbevilgninger 134 258 -91 010 0 2 000 45 248 1,5 % 

Sum netto driftsutgifter 3 597 989 84 801 -13 090 76 655 3 746 355 2,1 % 

 

10 Investeringer i økonomiplanen 
Det planlegges med en ramme for investeringsprosjekter på 1,7 mrd. kr i 2022-2025. Samlet finansiering 
er i tråd med kommunens økonomiske handlingsregler. 

10.1 Generelt 

Kommunedirektøren vil presisere at investeringsprosjekter som inngår i handlings- og økonomiplanen vil 
være i ulike faser, fra det første grove anslaget med skisser, til det er laget forprosjekt, mottatt anbud, 
påbegynt eller i avslutningsfasen. Det må derfor legges til grunn at presisjonen i de angitte beløpene 
også vil variere etter hvilken fase prosjektene er i. Budsjetterte beløp knyttet til prosjekter tidlig i fasen 
vil heller være å anse som en reservasjon av budsjettmidler mer enn en forventet regnskapsført utgift. 
Dette er en fremgangsmåte som gir en oversikt over forventet disponering av tilgjengelige 
budsjettmidler. Et alternativ er å operere med en budsjettpost for udisponerte investeringsmidler. Dette 
gir et svakere beslutningsgrunnlag ved folkevalgtes behandling. 

Det formelle investeringsbudsjettet er vist i de obligatoriske oppstillingene (se vedlegg). 

Investeringsbudsjettet er delt i egne rammeområder for: Investeringsprosjekter, tomtefelt, Sandefjord 
havnevesen og diverse kapitalformål. Innledningsvis kommenteres rammen for investeringsprosjekter. 
Deretter vises tabeller for de ulike investeringstiltakene i hver av de fire rammeområdene før rammene 
for tomtefelt, havnevesenet og diverse kapitalformål kommenteres. 
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10.2 Investeringsprosjekter - kommentarer 

Handlings- og økonomiplanen fastsetter hvor mye av kommunens løpende inntekter som skal brukes til 
drift og hvor mye som skal overføres for å finansiere investeringer. Samlet investeringsramme 
finansieres med bidraget fra driften, bruk av fondsmidler og lån. Størrelsen på beløp som overføres fra 
årets drift til investeringsprosjektene gir et visst uttrykk for hvor robust kommunen er overfor brå 
endringer i økonomien og dens bærekraft over tid. 

Investeringsprosjektene består av “ordinære” investeringer og investeringer i selvkostområdene. 
Kommunestyret har fastsatt som mål at ordinære investeringer maksimalt kan lånefinansieres med 50 
%, mens investeringer i selvkostområdene lånefinansieres i sin helhet. 

Tabellen under viser rammene for investeringsprosjekter og hvordan disse er finansiert: 

INVESTERINGSPROSJEKTER   

 BUDSJETT  Sum  

(beløp 2022-2025 i 1 000 2022-kr) 2022 2023 2024 2025  2022-2025  

Ordinære investeringer (netto) 432 420 290 600 301 200 227 200 1 251 420 

Investeringer i selvkostområder 163 600 78 000 77 400 80 400 399 400 

Investeringsprosjekter (netto) 596 020 368 600 378 600 307 600 1 650 820 

Overført fra årets drift 123 435 122 895 114 470 109 129 469 929 

Overført bruk av driftsfond 97 585 25 705 44 130 60 471 227 891 

Bruk av investeringsfond 15 000 15 000 15 000 - 45 000 

Lån til ordinære investeringer 196 400 127 000 127 600 57 600 508 600 

Lån til selvkostområder 163 600 78 000 77 400 80 400 399 400 

Finansiering: 596 020 368 600 378 600 307 600 1 650 820 

Lånegrad for ordinære investeringer 45 % 44 % 42 % 25 % 41 % 
 

 
Handlings- og økonomiplanen 2021-2024 ble vedtatt med en fireårsramme for investeringsprosjektene 
på 1.548 mill. kr (2021-kr), fordelt med 222 mill. kr til selvkostområdene og 1326 mill. kr til ordinære 
prosjekter. Av sistnevnte er 835 mill. kr knyttet til årene 2022-2024.  

Investeringsrammen for 2022-2025 ligger 103 mill. kr over rammen i handlings- og økonomiplanen for 
2021-2024 og 399 mill. kr over forutsetningene lagt til grunn i rammesaken i juni. Sistnevnte beløp er 
fordelt med 154 mill. kr på selvkostområdene og 245 mill. kr på ordinære investeringer. Veksten i 
selvkostområdene er knyttet til gjennomføring av tiltak i de nylig vedtatte hovedplanene for vann og 
avløp og tiltak på renseanlegget, mens en stor del av veksten i rammen for de ordinære investeringene 
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er knyttet til nye omsorgsboliger i Stokke, økt ramme for ny skole på Vesterøya og økt satsing på 
energiøkonomiseringstiltak i diverse bygg. 

Til investeringer innen selvkostområdene ligger det 399 mill. kr for årene 2022-2025. Disse 
investeringene ligger i driftsbudsjettet som forutsetninger for beregnede gebyrer. Eventuelle endringer 
av investeringene vil derfor også påvirke driftsbudsjettet. I tråd med lånepolitikken, er investeringer 
innen selvkostområdene fullt ut finansiert med lån. 

Alle investeringsprosjektene for 2022-2024 i handlings- og økonomiplanen 2021-2024 er videreført i 
handlings- og økonomiplanen for 2022-2025.  

Den samlede investeringsrammen er tilpasset bidraget fra løpende drift og kommunens mål for bruk av 
fond og lån. Bidraget fra løpende drift er imidlertid ikke tilpasset et forventet investeringsvolum for 
tiden etter 2025. Dette er omtalt i kapitlet Investeringer etter 2025 og finansiering. 

Kommunedirektøren har ikke foreslått nytt bibliotek (og kulturskole) i økonomiplanen. Han har 
imidlertid tidligere foreslått et offentlig-privat samarbeid om et kunnskapsbygg (kunnskapspark) som 
rommer privat og offentlig virksomhet med sentrumsplassering. Dersom prosjektet skal realiseres og 
kommunen skal leie lokaler, vil disse sannsynligvis komme etter utløpet av 2025.  

Tabellen over viser netto utgifter til investeringsprosjektene på 1.651 mill. kr for perioden 2022-2025. 
Tabellen under spesifiserer samtlige investeringsprosjekter i denne planen. Oppførte prosjektutgifter i 
tabellen er eksklusive mva. Kommunen har valgt å budsjettere all kompensasjonsberettiget moms på et 
felles “prosjekt” (under sentraladministrasjonen) ettersom disse utgiftene refunderes via mva-
kompensasjonsordningen. Investeringsinntektene i tabellen under består av investeringstilskudd og bruk 
av fondsmidler som knyttes direkte til prosjektet. Brutto utgifter er på 2.393 mill. kr og sum inntekter 
knyttet direkte til prosjektene utgjør 393 mill. kr. Etter fradrag for kompensasjonsberettiget mva. på 349 
mill. kr blir nettobeløpet på 1.651 mill. kr som i tabellen over. 

Samlede driftskonsekvenser utgjør hhv. 5,7 mill. kr, 20,3 mill. kr, 23,9 mill. kr og 22,5 mill. kr for hvert av 
årene 2022-2025. Det meste av dette er knyttet til nye sykehjemsplasser på Nygård (18,9 mill. kr i 2023 
og 25,2 mill. kr fra 2024). I eget vedlegg er investeringene vist med brutto utgifter, netto utgifter og 
tilhørende driftskonsekvenser per prosjekt. 

 



10.2.1 Investeringsprosjekter 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 2022 2023 Inntekt 2023 2024 Inntekt 2024 2025 Inntekt 2025 2022-25 2022-25 
Sentraladministrasjonen           

           
Kompensasjonsberettiget moms 
investeringer  

112 188 0 70 713 0 96 013 0 70 238 0 349 152 0 

Sum Sentraladministrasjonen 112 188 0 70 713 0 96 013 0 70 238 0 349 152 0 

           
Kunnskap, barn og unge           

           
Ny skole Vesterøya 35 000 0 100 000 0 180 000 0 65 000 -20 000 380 000 -20 000 
Omstilling gamle skolebygg til ny 
bruk 

0 0 0 0 1 000 0 19 000 0 20 000 0 

Oppfølging tematisk 
kommunedelplan skoler og 
barnehager 

0 0 0 0 2 000 0 3 000 0 5 000 0 

Oppgradering/tilpasninger skoler 
og barnehager 

18 000 0 12 000 0 12 000 0 12 000 0 54 000 0 

Utbygging av Høyjord barnehage 7 000 0 8 000 0 0 0 0 0 15 000 0 

Sum Kunnskap, barn og unge 60 000 0 120 000 0 195 000 0 99 000 -20 000 474 000 -20 000 

           
Helse, sosial og omsorg           

           
Aagaardstunet omsorgsboliger 22 300 -11 680 0 0 0 0 0 0 22 300 -11 680 
Barnebolig i Føykåsveien 10 000 -5 800 2 500 0 0 0 0 0 12 500 -5 800 
Diverse investeringer HSO 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 8 000 0 
Ny bolig for personer med nedsatt 
funksjonsevne 

5 000 0 11 000 -5 000 14 000 -6 000 0 0 30 000 -11 000 

Nybygg dagtilbud til pers. med 
nedsatt funksjonsevne 

45 000 -35 000 115 000 -90 000 0 0 0 0 160 000 -125 000 

Nye omsorgsboliger Stokke 1 000 0 10 000 0 110 000 -75 000 110 000 -32 000 231 000 -107 000 
Nye sykehjemsplasser i Stokke 0 0 0 0 1 000 0 9 000 0 10 000 0 
Nygård: nye sykehjemsplasser og 
oppgraderinger 

165 500 -28 000 22 900 -8 200 0 0 0 0 188 400 -36 200 

Sandar Herredshus - oppgradering 27 500 0 0 0 0 0 0 0 27 500 0 

Sum Helse, sosial og omsorg 278 300 -80 480 163 400 -103 200 127 000 -81 000 121 000 -32 000 689 700 -296 680 

           
Kultur, idrett og fritid           
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Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 2022 2023 Inntekt 2023 2024 Inntekt 2024 2025 Inntekt 2025 2022-25 2022-25 
           
Fleksibel kulturarena 25 000 -2 000 0 0 0 0 0 0 25 000 -2 000 
Fleksibel kulturarena utstyr 7 500 0 0 0 0 0 0 0 7 500 0 
Garderobeanlegg Jotunhallen 20 500 0 15 000 -1 500 0 0 0 0 35 500 -1 500 
Navnede minnelunder 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 2 000 0 
Opparbeidelse/rehabilitering av 
friområder 

2 000 0 800 0 800 0 800 0 4 400 0 

Oppgradering av lekeplasser 4 500 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 9 000 0 
Oppgradering i sjøfronten - 
Smeodden i Melsomvik 

2 250 0 0 0 0 0 0 0 2 250 0 

Oppgradering og rehabilitering av 
idrettsanlegg 

7 500 -1 000 7 500 -1 000 7 500 -1 000 7 500 -1 000 30 000 -4 000 

Sum Kultur, idrett og fritid 70 250 -3 000 25 800 -2 500 9 800 -1 000 9 800 -1 000 115 650 -7 500 

           
Miljø- og plansaker           

           
Aagaards plass 17 500 0 0 0 0 0 0 0 17 500 0 
Bil- og maskinpark - utskiftinger 28 400 -4 700 32 600 -3 700 27 000 -2 900 28 900 -2 800 116 900 -14 100 
Diverse mindre grunnkjøp 100 0 100 0 100 0 100 0 400 0 
Diverse tiltak vei/veilys 12 000 0 12 000 0 12 000 0 12 000 0 48 000 0 
Driftsovervåking - Sentral 
driftskontroll (SD) 

1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 4 000 0 

Enøk-tiltak, diverse bygg 15 000 0 15 000 0 15 000 0 15 000 0 60 000 0 
Erstatningsbygg for 
Kornmagasingata 6 i Stokke 

1 000 0 25 000 0 0 0 0 0 26 000 0 

Hovedplan avløp - gjennomføring 
av tiltak 

37 000 0 37 000 0 37 000 0 37 000 0 148 000 0 

Hovedplan vann - gjennomføring 
av tiltak 

27 600 0 32 600 0 35 600 0 36 600 0 132 400 0 

Kjøp og salg av boliger 8 000 -8 000 8 000 -8 000 8 000 -8 000 8 000 -8 000 32 000 -32 000 
Ny brannbil 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 
Ny tankbil - Stokke stasjon 4 500 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0 
Nye avfallsbeholdere 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 
Oppføring av ny utleiebolig 
Martin Larsens vei 

22 500 -22 500 0 0 0 0 0 0 22 500 -22 500 

Oppgradering av bygg - 
Jotuntomta 

4 700 0 0 0 0 0 0 0 4 700 0 

Oppgradering Kongens gate - 
Jernbanealleen-Storgata 

500 0 4 500 0 0 0 0 0 5 000 0 

Oppgradering parkering Engø 450 0 0 0 0 0 0 0 450 0 
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Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 2022 2023 Inntekt 2023 2024 Inntekt 2024 2025 Inntekt 2025 2022-25 2022-25 
Regulering for GS-veier 1 000 0 500 0 500 0 500 0 2 500 0 
Renseanlegget - 
sekundærensekrav 

95 000 0 0 0 0 0 0 0 95 000 0 

Sambandsutstyr 900 0 0 0 0 0 0 0 900 0 
Stokke kommunehus 10 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 
Strømforsyning ladestasjoner 
(tjenestebiler) 

2 000 0 2 000 0 2 000 0 1 000 0 7 000 0 

Thor Dahls gate etappe 2 1 000 0 5 000 0 0 0 0 0 6 000 0 
Økt trafikksikkerhetstiltak skoler 6 000 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 10 500 0 

Sum Miljø- og plansaker 306 150 -35 200 176 800 -11 700 139 700 -10 900 141 600 -10 800 764 250 -68 600 

           

Sum 826 888 -118 680 556 713 -117 400 567 513 -92 900 441 638 -63 800 2 392 752 -392 780 

 



 
Sentraladministrasjonen 
 
Kompensasjonsberettiget moms investeringer  
Kommunen har valgt å budsjettere all kompensasjonsberettiget moms med tilhørende kompensasjon på 
et felles prosjekt. Dette gjøres for å isolere denne fra det enkelte investeringsprosjekt. Netto 
investeringskostnad på de enkelte prosjektene viser dermed behov for annen generell finansiering enn 
inntekter/bruk av fondsmidler som knyttes direkte til prosjektet. 

Kunnskap, barn og unge 
Ny skole Vesterøya 
Reservasjon av investeringsmidler i gjeldende handlings- og økonomiplan 2021-2024 var basert på 
Norconsults anslag på antall kvadratmeter og en stipulert byggekostnad.  Det er gjort nye vurderinger av 
bevilgningsbehovet ut fra økte byggekostnader generelt og et nytt rom- og funksjonsprogram. Det er 
fortsatt stor usikkerhet, og blant annet tomtevalg vil påvirke dette. Bevilgningsbehovet i denne planen 
er basert på tomtevalg Sør. Det er innarbeidet 380 mill. kr fordelt med 35 mill. kr i 2022, 100 mill. kr i 
2023, 180 mill. kr i 2024 og 65 mill. kr i 2025. Det er tidligere bevilget 17 mill. kr til dette prosjektet.  Det 
er lagt til grunn at eiendommer kan selges når ny skole er tatt i bruk og det er innarbeidet en 
salgsinntekt på 20 mill. kr i 2025, uten at det er tatt stilling til omfang av et salg. Det er lagt til grunn at 
ny skole medfører økt bevilgningsbehov til prosjektet «diverse tiltak vei/veilys». Bevilgningsbehovet blir 
klargjort når tomt er valgt og forprosjektet er gjennomført. Det kan også bli nødvendig å endre 
fordelingen av bevilgningen mellom årene i økonomiplanperioden. Driftsøkonomiske konsekvenser 
omfatter opphør av FDV-utgifter til drift av 2 skolebygg og endring i driftsutgiftene for skolene. I ny 
regjeringsplattform er det uttrykt at regjeringen vil innføre et nytt kriterium i inntektssystemet for 
kommunene med et grunntilskudd på 0,5 mill. kr per grunnskole. Dette kan påvirke de driftsøkonomiske 
konsekvensene.  

Omstilling gamle skolebygg til ny bruk 
Det er innarbeidet 20 mill. kr til mulig omstilling av gamle skolebygg til ny bruk fordelt med 1 mill. kr i 
2024 og 19 mill. kr i 2025. Hensikten er å synliggjøre behov for midler til dette formålet og er ikke basert 
på en konkret vurdering av et fremtidig bevilgningsbehov. Endelig bevilgningsbehov vil bli innarbeidet 
når det foreligger en mer konkret vurdering av dette.  

Oppfølging tematisk kommunedelplan skoler og barnehager 
Det er innarbeidet 5 mill. kr til planlegging av ny skole slik at neste skoleprosjekt kan bygges etter at ny 
skole på Vesterøya er tatt i bruk. Bevilgningen er fordelt med 2 mill. kr i 2024 og 3 mill. kr i 2025.  

Oppgradering/tilpasninger skoler og barnehager 
Det er innarbeidet 12 mill. kr hvert år til oppgradering og bygningsmessige tilpasninger av skoler og 
barnehager. Tiltakene omfatter nye funksjoner eller arealutvidelser som følge av lovpålagte krav eller 
tilpasninger av bygningsmassen i forbindelse med tilretteleggingsbehov for elevgruppene.  Ved 
kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen ble bevilgningen i 2022 økt med 6 mill. kr.  

Utbygging av Høyjord barnehage 
Det er innarbeidet 15,0 mill. kr til utbygging av Høyjord barnehage, fordelt med 7 mill. kr i 2022 og 8 
mill. kr i 2023. Det er tidligere bevilget 1 mill. kr. Utvidelsen av bygget skal være klar til bruk ved inntak 
2. halvår 2023. Det er innarbeidet økte driftsutgifter for økt areal som utgjør 150.000 kr i 2023 og 
300.000 kr i året fra 2024. 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 84 av 271 

Helse, sosial og omsorg 
Aagaardstunet omsorgsboliger 
Det er innarbeidet 22,3 mill. kr (netto 10,62 mill. kr) til kjøp av 40 omsorgsboliger. Det er tidligere 
bevilget 175,0 mill. kr til prosjektet. Prosjektet blir ferdigstilt tidlig i 2022 og tas i første omgang i bruk til 
beboere på Nygård i forbindelse med rehabilitering av bygningsmassen. Fra 2023 er det forutsatt at 
boenhetene tas i bruk som omsorgsboliger og at hjemmesykepleiebasen i bygget tas i bruk. Fra 2023 er 
det lagt til grunn at utleie av omsorgsboligene vil gi en netto inntekt på 1,5 mill. kr og 3,0 mill. kr i året 
fra 2024. Økt bemanning vil bli vurdert i forbindelse med rammesaken for 2023.  

Diverse investeringer HSO 
Det er bevilget 2 mill. kr per år til diverse investeringer i kommunalområdet. Prioritering av prosjekter 
innenfor denne rammen avklares mellom eiendomsavdelingen og HSO. 

Ny bolig for personer med nedsatt funksjonsevne 
Det er innarbeidet 30 mill. kr (netto 19 mill. kr) til oppføring av 7 boenheter med personalbase for 
personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskudd fra Husbanken utgjør 11 mill. kr. Rammen for prosjektet 
er økt etter en ny vurdering av bevilgningsbehovet som i denne perioden også inkluderer kjøp av tomt. 
Det er innarbeidet 1,9 mill. kr i 2024 og 3,9 mill. kr i året fra 2025 til bemanning og drift og vedlikehold 
av bygningsmassen.  

Nybygg dagtilbud til pers. med nedsatt funksjonsevne 
Det planlegges å erstatte leide lokaler på Ranvik brygge med nybygg. Det er forutsatt at prosjektet får 
investeringstilskudd fra Husbanken med inntil 55 % av investerings-kostnad inkl. mva. Det er beregnet et 
bevilgningsbehov før forprosjektering på 160,0 mill. kr i perioden (netto 35 mill. kr), fordelt med 45,0 
mill. kr i 2022 og 115,0 mill. kr i 2023. Det er tidligere bevilget 25,0 mill. kr i 2021 til blant annet kjøp av 
tomt. Det er forutsatt at dette vil være ferdigstilt ultimo 2023 slik at det kan tas i bruk fra 2024. Fra 2024 
vil det gi en årlig innsparing på 2,1 mill. kr (redusert husleie og netto FDV-kostnader). Det vises til 
formannskapets behandling av sak 180/20 «Dagaktivitetstilbud til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne» i møtet den 27. oktober 2020. 

Nye omsorgsboliger Stokke 
Det er beregnet et bevilgningsbehov før forprosjektering på 231,0 mill. kr (124,0 mill. kr) til 40 
omsorgsboliger i Stokke, som er fordelt med 1,0 mill. kr i 2022, 10,0 mill. kr i 2023 og 110,0 mill. kr i 
2024 og 2025. Kommunestyret behandlet i møtet den 23. august 2021 sak 092/21 Sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger i Stokke. Boligene kan med dette tas i bruk fra nyåret 2026. I første omgang disponeres 
boligene til beboere ved Soletunet mens nytt sykehjem etableres. Det vises til omtale av prosjektet 
«Erstatningsbygg for Kornmagasingata 6 i Stokke». 

Nye sykehjemsplasser i Stokke 
Det er innarbeidet 10,0 mill. kr, fordelt med 1,0 mill. kr i 2024 og 9,0 mill. kr i 2025 til planlegging og 
prosjektering. I neste handlings- og økonomiplan innarbeides midler til gjennomføring av 
byggeprosjektet slik at nye sykehjemsplasser kan tas i bruk i tråd med kommunestyresak 092/21 
Sykehjemsplasser og omsorgsboliger i Stokke.  

Nygård: nye sykehjemsplasser og oppgraderinger 
Det er innarbeidet 188,4 mill. kr (netto 152,2 mill. kr som følge av investeringstilskudd fra Husbanken) til 
nye sykehjemsplasser. Det er tidligere bevilget 311,1 mill. kr, slik at samlet brutto ramme for prosjektet 
nå er 499,5 mill. kr. Kommunestyret behandlet i møtet den 18. juni 2020 sak 064/20 Nytt sykehjem på 
Nygård. Kommunestyret vedtok at flere av tilvalgene i nytt bygg og oppgradering av eksisterende bygg 
skal inngå i prosjektet og sikkerhetsmarginen ble dermed redusert. For å øke sikkerhetsmarginen er 
rammen økt med 17 mill. kr i denne perioden.  
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4,5 mill. kr er omdisponert av rammen til prosjektet til drift av Aagaardstunet i 2022 og deler av 2023 i 
forbindelse med flytting av beboere fra Nygård i forbindelse med rehabilitering av bygningsmassen. Det 
vises til sak 021/21 Flytting av beboere fra Nygård mens rehabilitering pågår som ble behandlet av 
helse-, sosial- og omsorgsutvalget i møtet den 27. april 2021.    

Det er lagt inn 18,9 mill. kr i 2023 og 25,2 mill. kr fra 2024 til drift av de nye 18 plassene. Dette tilsvarer 
1,4 mill. kr per plass på helårsbasis. Det er planlagt at ytterligere 18 plasser tas i bruk fra 2026 og 
ytterligere 18 fra 2028. For hver av disse økningene vil driftskostnadene øke med ca. 25 mill. kr pr. år. 
Fra 2028 vil hele bygget være tatt i bruk. 

Sandar Herredshus - oppgradering 
Det er innarbeidet 27,5 mill. kr til oppgradering av Sandar Herredshus. Rammen for prosjektet er økt 
med 2,5 mill. kr til oppgradering av lokalene som skal disponeres av dagsenter i ett av sidebyggene til 
herredshuset. Det er tidligere bevilget 5,0 mill. kr i 2021 til prosjektet. Det er innarbeidet 2 mill. kr i 
driftsmessig konsekvens av dette tiltaket som omfatter etablering av paviljong mens oppgraderingen 
gjennomføres. 

Kultur, idrett og fritid 
Fleksibel kulturarena 
Det er forventet at ny fleksibel kulturarena samlokalisert med Hjertnes vil stå ferdig til bruk i løpet av 
2022. Målet er et åpent og inkluderende samlingspunkt for kulturaktører i Sandefjord – både amatører 
og profesjonelle. Det er innarbeidet 25,0 mill. kr (netto 23,0 mill. kr) til byggingen. Det er tidligere 
bevilget 44,1 mill. kr. Det er videre forutsatt tilskudd til prosjektet med til sammen 17 mill. kr som 
fordeler seg med 15 mill. kr i 2021 og 2 mill. kr i 2022. Det er innarbeidet 825.000 kr i 2022 og 1.650.000 
kr i året fra 2023 til FDV-utgifter.  

Fleksibel kulturarena utstyr 
Det er lagt inn midler til diverse utstyr som lyd, lys, uttrekkbart amfi, løsøre ol  

Garderobeanlegg Jotunhallen 
Bygningsdelen i Jotunhallen, som inneholder, garderober, kiosk, lager og toaletter, er fra 1955 og er i 
dårlig forfatning. Det er utfordringer med vanninntrenging i underetasjen ved store nedbørsmengder. 
Ventilasjonsanlegget er utdatert og lite energieffektivt. Bygget tilfredsstiller ikke kravet til universell 
utforming. I kommunedirektørens forslag var det innarbeidet 43,5 mill. kr (netto 42,0 mill. kr) til 
oppgradering av garderobeanlegget. Det er tidligere bevilget 1,5 mill. kr. Bevilgningen var fordelt med 
28,5 mill. kr i 2022 og 15,0 mill. kr i 2023. Rammen for prosjektet var i tråd med sak Nytt garderobebygg 
til Jotunhallen – kostnader, som skal behandles av kommunestyret. Det er forutsatt tilskudd med 1,5 mill. 
kr i 2022. Det er videre innarbeidet 650.000 kr i året fra 2023 til FDV-utgifter som følge av at nytt bygg blir 
større enn det eksisterende. Ved kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen ble 
bevilgningen i 2022 redusert med 8 mill. kr. 

Navnede minnelunder 
I 2020 ble det etablert navnet minnelund ved Stokke kirkegård, og det planlegges tilsvarende 
etableringer i Sandefjord og Andebu i 2022 og 2023. 

Opparbeidelse/rehabilitering av friområder 
«Temaplan for friluftsliv med tiltakslister for perioden 2019 – 2028» ble politisk vedtatt i 2019, jfr. KFBS-
sak 10/19. Dette er en helhetlig og samlet plan for utvikling og oppgradering av friområder i kommunen. 
Tiltakslisten rulleres årlig, og legges frem til politisk behandling i januar/februar hvert år. Hvilke tiltak som 
prioriteres det enkelt år er avhengig av den årlige bevilgningen ved budsjettbehandlingen. 
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Kommunestyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplanen å bevilge 1,2 mill. kr til 
trimapparater i Badeparken. 

Oppgradering av lekeplasser 
Kommunen eier mange lekeplasser, og det arbeides med plan for rehabilitering og oppgradering av 
lekeplasser. Denne planen vil sammen med økonomiske bevilgninger være førende på hvilke lekeplasser 
som prioriteres de kommende år.  Kommunestyret vedtok ved behandling av handlings- og 
økonomiplanen å bevilge 3 mill. kr i 2022 til oppgradering av lekeplass i Bugården. 

Oppgradering i sjøfronten - Smeodden i Melsomvik 
Tiltaket gjelder etablering av baderampe ved Smeodden/Sandbånn, Melsomvik, og rehabilitere 
steinsetting mot sjøfront for å unngå utglidning. 

Oppgradering og rehabilitering av idrettsanlegg 
Temaplan for idrett og fysisk aktivitet med tiltakslister for perioden 2019 – 2028» ble vedtatt i 2019, jfr. 
KFBS-sak 9/19. Tiltakslisten rulleres årlig i samarbeid med idretten. Hvilke tiltak som prioriteres det enkelt 
år er avhengig av den årlige bevilgningen 

Miljø- og plansaker 
Aagaards plass 
Det er innarbeidet 17,5 mill. kr i 2022 til oppgradering av Aagaards plass. Bevilgningsbehovet er basert 
på formannskapets behandling av 110/21 Byrom – Aagaardsplass – ny behandling, men basert på 
forprosjektet. Sak om forprosjektet for dette tiltaket legges frem for folkevalgt behandling parallelt med 
handlings- og økonomiplanen.  

Bil- og maskinpark - utskiftinger 
Sandefjord kommune har en ambisjon om at kommunale kjøretøy skal være utslippsfrie. Det er behov 
for en kontinuerlig utskifting av biler og maskiner for å sikre en kostnadseffektiv drift. Samlet er det 
innarbeidet en brutto/netto utgift på 116,9/102,8 mill. kr i perioden. Utenfor selvkost fordeler dette seg 
med 23,8 mill. kr i 2022, 22,9 mill. kr i 2023, 21mill. kr i 2024 og 20,9 mill. kr i 2025. Innenfor selvkost 
fordeler investeringen seg med 4,6 mill. kr i 2022, 9,7 mill. i 2023, 6 mill. kr i 2024 og 8 mill. kr i 2025. 
Det er forutsatt salg av biler og maskiner med ca. 14,1 mill. kr. 

Diverse mindre grunnkjøp 
Det er budsjettert med 0,1 mill. kr hvert år til mindre grunnkjøp, hovedsakelig til veiformål. 

Diverse tiltak vei/veilys 
Det er innarbeidet 48,0 mill. kr til diverse tiltak på vei/veilys fordelt med 12,0 mill. kr i året. Bevilgningen 
inneholder også tiltak til trafikksikkerhetstiltak. Bevilgningen skal disponeres til ulike tiltak på 
kommunale veier og i første omgang til bygging av gang-/sykkelvei langs Industriveien.  

I forbindelse med fremtidige skoleutbygginger vil kravet til trafikksikkerhetstiltak være økende. Det er 
derfor lagt inn 4,5 mill. kr mer pr år i perioden for å bidra til økt gjennomføringsevne. 

Driftsovervåking - Sentral driftskontroll (SD) 
Det er innarbeidet 1 mill. kr til etablering av SD-kontroll (sentral driftskontroll). Tiltaket er en oppfølging 
av klima- og energiplanen. Tiltaket er forutsatt å gi en årlig reduksjon i energiutgiftene på 100.000 kr.  

Enøk-tiltak, diverse bygg 
Det er innarbeidet 15,0 mill. kr i året til klima- og energitiltak. Det er forutsatt at enøk-tiltakene vil gi en 
årlig reduksjon i energiutgiftene på 175.000 kr i 2022, 1.350.000 kr i 2023, 2.700.000 kr i 2024 og 
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3.950.000 kr i 2025. Disponering av midlene vil konkretiseres og i første omgang skal det etableres ny 
varmesentral ved skolene i Andebu. I tillegg vil det etableres solcelleanlegg på deler av taket på rådhuset 
i Sandefjord.   

Erstatningsbygg for Kornmagasingata 6 i Stokke 
Det skal etableres 40 nye omsorgsboliger i Stokke innen utgangen av 2025. Aktuell tomt er 
Kornmagasingata 6, som eies av kommunen. Tomt benyttes i dag til garasjeanlegg for deltidsstyrken, 
brann og redning i Stokke og lager og kontorer for bydrift. Det er innarbeidet 26,0 mill. kr til etablering 
av erstatningsbygg for virksomheten som pr i dag er lokalisert i dette bygget. Bevilgningen er fordelt 
med 1,0 mill. kr i 2022 og 25,0 mill. kr i 2023. Da ny befolkningsprognose tilsier at tidspunkt for krav om 
etablering av 2 kasernerte vaktstyrker utsettes til ca. 2040, måtte dagens bygg for deltidsstyrken uansett 
blitt rehabilitert eller erstattet av et nytt bygg. Det er ikke innarbeidet utgifter til eventuell erverv av 
tomt. 

Hovedplan avløp - gjennomføring av tiltak 
Ny hovedplan vann og avløp skal sikre en forsvarlig og bærekraftig avløpshåndtering, ved å redusere 
risikoen for forurensning fra avløpssystemet. Det er budsjettert med 148 mill. kr i perioden. Beløpet er 
fordelt med 37 mill. kr i året.  

Hovedplan vann - gjennomføring av tiltak 
Det er utarbeidet ny hovedplan for vann og avløp som skal sikre god og sikker vannforsyning for 
kommunens innbyggere, og lokalisere og fjerne lekkasjer på ledningsnettet. Gjennomgang av alder og 
tilstand på ledningsnettet viser at det er behov for å øke utskiftningstakten slik at etterslepet ikke stiger, 
og kostnadene utsettes til fremtidige generasjoner. Det er budsjettert med 132,4 mill. kr i 
økonomiplanperioden. Dette er fordelt med 27,6 mill. kr i 2022, 32,6 mill. kr i 2023, 35,6 mill. kr i 2024 
og 36,6 mill. kr i 2025.  

Kjøp og salg av boliger 
Til utskifting av kommunale boliger er det innarbeidet kjøp og salg av boliger med 8,0 mill. kr i året. 

Ny brannbil 
Det er innarbeidet 5,0 mill. kr til kjøp av ny hovedutrykningsbil til brann og redningstjenesten. 
Hovedutrykningsbilen er 16 år gammel når ny tas i bruk.  

Ny tankbil - Stokke stasjon 
Det er innarbeidet 4,5 mill. kr i 2022 til kjøp av ny tankbil til brann- og redningstjenesten. Ny tankbil 
erstatter nåværende kjøretøy ved Stokke stasjon. Bevilgningen for 2022 er økt med 0,5 mill. kr som følge 
av prisvekst.    

Nye avfallsbeholdere 
Det er innarbeidet 5 mill. kr til nye avfallsbeholdere i indre sentrum og sentrale friområder. Disse vi 
bidra til økt kapasitet ved at avfallet komprimeres og en mer effektiv innsamling av avfallet. 

Oppføring av ny utleiebolig Martin Larsens vei 
Utleiebolig i Martin Larsens vei ble revet etter brann. Det er innarbeidet 22,5 mill. kr til oppføring av ny 
bolig. Tiltaket finansieres ved bruk av tidligere mottatt forsikringsoppgjør, boligfondet og eventuelt med 
tilskudd fra Husbanken.  

Oppgradering av bygg - Jotuntomta 
Det er innarbeidet 4,7 mill. kr til oppgradering av bygg I i Rosenvoldsgate 19. Bevilgningen skal 
disponeres til flytting av Sentrum familiesenter fra Sandar til 2. etasje i bygg I.  
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Oppgradering Kongens gate - Jernbanealleen-Storgata 
Ved kommunestyret behandling av handlings- og økonomiplanen ble det vedtatt lagt inn 0,5 mill. kr i 
2022 og 4,5 mill. kr i 2023 til oppgradering av Kongens gate på strekningen Jernbanealleen til Storgata. 

Oppgradering parkering Engø 
Det er innarbeidet 450.000 kr til oppgradering av parkeringsplassen ved Engø. Oppgraderingen består i å 
tilrettelegge for bedre utnyttelse og dermed større kapasitet og asfaltering av parkeringsplassen.  

Regulering for GS-veier 
Det er innarbeidet 0,5 mill. kr i året til utarbeidelse av reguleringsplaner for GS-veier. Tiltaket er en 
oppfølging av og videreføring av kommunestyrets behandling av sak 065/19 Rammer for budsjett 2020 
og økonomiplan 2020 – 2023.  Ved kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen ble det 
bevilget ytterligere 0,5 mill. kr i 2022. 

Renseanlegget - sekundærensekrav 
Det er innarbeidet 95 mill. kr i til utbygging og forbedring av renseprosessene ved renseanlegget. 
Rammen for prosjektet er økt med 40 mill. kr i forhold til tidligere forutsetninger. Økt ramme har 
bakgrunn i følgende forhold: 

Vanskeligere grunnforhold   7 mill. kr 

Høyere entreprisekostnader 5 mill. kr 

Mangler i anbudsgrunnlaget for byggentreprisen 15 mill. kr 

Forsinkelser                                                                                4 mill. kr 

Prisvekst                                                                                      5 mill. kr 

Tilpasninger for tilrettelegging for ev. nitrogenrensing 4 mill. kr 

Sambandsutstyr 
Det er innarbeidet 900.000 kr til kjøp av nytt sambandsutstyr i brann- og redningsseksjonen. Nytt 
sambandsutstyr vil sikre god kommunikasjon i situasjoner med mye støy der det er kritisk for 
mannskapenes sikkerhet at beskjeder kommer frem. I tillegg vil det nye sambandsutstyret bidra til å 
forebygge hørselsskader.  

Stokke kommunehus 
Det er innarbeidet en rammebevilgning på 10,0 mill. kr til gjennomføring av bygningsmessige tiltak for å 
bedre inneklimaet i bygget.  

Strømforsyning ladestasjoner (tjenestebiler) 
Sandefjord kommune har vedtatt en målsetting om utskifting til utslippsfrie biler. I den forbindelse er 
det behov for ladestasjoner for kommunens tjenestebiler og det er innarbeidet 2,0 mill. kr i året i de 3 
første årene i perioden og 1,0 mill. kr i 2025.  økonomiplanperioden. Det er tidligere bevilget 3,0 mill. kr 
til dette tiltaket.  

Thor Dahls gate etappe 2 
Det var i kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan innarbeidet 20,0 mill. kr til 
prosjektet, fordelt med 1,0 mill. kr i 2022 og 19,0 mill. kr i 2023. I 2022 skal det gjennomføres et 
forprosjekt som avklarer bevilgningsbehovet. Forprosjektet legges frem for folkevalgt behandling i løpet 
av 2022. Ved kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen ble bevilgningen i 2023 
redusert med 14 mill. kr.  
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Økt trafikksikkerhetstiltak skoler 
Det er innarbeidet 1,5 mill. kr i året i hele økonomiplanperioden til trafikksikkerhetstiltak ved skolene. 
Det er tidligere bevilget 3 mill. kr til dette prosjektet. Ved kommunestyrets behandling av handlings- og 
økonomiplanen ble det bevilget 4,5 mill. kr ytterligere til økt trafikksikkerhet. Denne bevilgningen er ikke 
øremerket til skolene, men er foreløpig lagt til dette prosjektet. 

10.3 Tomtefelt - kommentarer 

Innenfor dette rammeområdet foretas kjøp og utvikling av ulike tomter og arealer som senere selges 
eksternt eller som "kjøpes" internt til bruk i kommunens virksomhet. Differansen mellom utgifter og 
inntekter de enkelte år dekkes ved bruk av eller avsetning til kommunens “tomtefond”, eventuelt også 
ved bruk av lån. Tomtefondet anslås å være på ca. 35 mill. kr per 1. januar 2022 og om lag 32 mill. kr ved 
utgangen av 2025 (løpende pris). De ulike prosjektene er spesifisert i tabell foran. Tabellen foran viser 
investeringsprosjekter med tilhørende finansiering. Den inneholder ikke andre kapitalposter som f.eks. 
salg av eiendommer som ikke er knyttet til investeringsprosjekter. Tabellen under viser komplett 
oversikt over den budsjetterte aktiviteten og tomtefeltenes del av kommunens totale 
investeringsbudsjett i Bevilgningsoversikter investering (se vedlegg). 

Beløp i 1.000 kr 2022 2023 2024 2025 

Investering i varige driftsmidler 6 350 4 500 4 000 4 000 

Tilskudd fra andre -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Salg av anleggsmidler -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Netto avsetning til ubundet investeringsfond 
(tomtefondet) 

-2 350 -500   

Totalt 0 0 0 0 
 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

Miljø- og plansaker           
           
Tomtefelt Fokserød vest 
(pukkverket) 

500 -500 0 0 0 0 0 0 500 -500 

Tomtefelt Høgenhall 150 -150 0 0 0 0 0 0 150 -150 
Tomtefelt Rismyhr/Huken 200 -200 0 0 0 0 0 0 200 -200 
Tomtefelt Torp 
flyplassområdet/næringsområdet 

1 500 -1 500 500 -500 0 0 0 0 2 000 -2 000 

Tomtefelt uspesifisert 4 000 -4 000 4 000 -4 000 4 000 -4 000 4 000 -4 000 16 000 -16 000 

Sum Miljø- og plansaker 6 350 -6 350 4 500 -4 500 4 000 -4 000 4 000 -4 000 18 850 -18 850 

           

Sum 6 350 -6 350 4 500 -4 500 4 000 -4 000 4 000 -4 000 18 850 -18 850 

 
Tomtefelt Fokserød vest (pukkverket) 
Til videreføring av arbeidet med reguleringsplanen for Fokserød Vest er det innarbeidet 0,5 mill. kr i 
2022. 

Tomtefelt Høgenhall 
Til fullføring av områdeplan for Høgenhall er det innarbeidet 150.000 kr. Dette kommer i tillegg til det 
som er bevilget i 2021 med 200.000 kr.  
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Det legges frem en sak for stadfesting av planprogrammet.  

Tomtefelt Rismyhr/Huken 
I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det innarbeidet 0,2 mill. kr i 2022 til utarbeidelse av 
områdeplan for Rismyhr/Huken.  

Tomtefelt Torp flyplassområdet/næringsområdet 
I tråd med handlingsdelen til kommuneplanen er det budsjettert med 2 mill. kr fordelt med 1,5 mill. kr i 
2022 og 0,5 mill. kr i 2023 til utarbeidelse av konseptutredning for eierstrategi og 
kommunedelplan/områdeplan for området. 

Tomtefelt uspesifisert 
I tråd med praksis budsjetteres det med 4,0 mill. kr i året til kjøp og opparbeidelse av uspesifiserte 
boligfelter som finansieres med tomtesalg og refusjoner.  

10.4 Sandefjord havnevesen 

Havneloven § 32 Forvaltning av kapital i kommunalt eide havner, fastslår at kommunen skal holde 
inntekter og kapital i havnevirksomheten regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. 
Derfor håndteres havnekassens investeringer som eget selvfinansierende rammeområde. 
Investeringene på havneområdet finansieres ved overføring fra havnefondet i driftsbudsjettet. I 
handlings- og økonomiplanen er det kun budsjettert med ett prosjekt: Rehabilitering av fiskerikaia. 
Tabellen under viser havnevesenets del av kommunens totale investeringsbudsjett i 
Bevilgningsoversikter investering (se vedlegg). 

Havnefondet anslås å være på ca. 16 mill. kr per 1. januar 2022 og om lag 72 mill. kr ved utgangen av 
2025 (løpende pris). Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til framtidige inntekter i havnen. For 2022 er 
budsjetterte inntekter redusert med 40 % i forhold til en normal trafikkmengde, mens det foreløpig ikke 
er gjort endringer på inntektene for etterfølgende år. På grunn av usikkerheten til fremtidige inntekter 
er det i denne handlings- og økonomiplanperioden ikke reservert midler til oppgradering av utstikker 2 
og utstikker A og B. I sum utgjør disse tiltakene ca. 60 mill. kr. I tillegg har korona-situasjonen medført 
utsettelse av planlagt vedlikehold og det er også behov for å øke innsatsen til dette i neste handlings- og 
økonomiplanperiode. Oppgraderingstiltakene og økt innsats til vedlikehold vil bli vurdert på nytt når 
fergetrafikken er mer avklart. 

Beløp i 1.000 kr 2022 2023 2024 2025 

Investering i varige driftsmidler 9 000    

Overføring fra drift -9 000    

Totalt 0 0 0 0 
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Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-25 2022-
25 

Miljø- og plansaker           
           
Havn Rehabilitering 
fiskerikai 

9 000 -9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 -9 000 

Sum Miljø- og plansaker 9 000 -9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 -9 000 

           

Sum 9 000 -9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 -9 000 

 
Havn Rehabilitering fiskerikai 
Det er innarbeidet 9 mill. kr til rehabilitering av fiskerikaien i 2022. Tiltaket ble i 2021 utsatt som følge av 
økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen og er nødvendig for å sikre nødvendig bæreevne med 
den trafikken som er på kaien. Det er gjennomført en detaljprosjektering som viser et høyere 
bevilgningsbehov for prosjektet enn det som er lagt til grunn tidligere.  

10.5 Diverse kapitalformål 

Under "Diverse kapitalformål" føres utgifter og inntekter som etter forskriftene skal i 
investeringsbudsjettet, men som ikke er en del av de ordinære investeringsprosjektene og heller ikke 
defineres inn i rammen for tomtefelt eller Sandefjord havnevesen. 

Vanligvis vil dette i hovedsak omfatte salg av anleggsmidler uten tilknytning til de ordinære 
investeringsprosjektene og transaksjoner knyttet til kommunens formidlingslån (ekskl. renter som 
inngår i driftsregnskapet). Rammeområdet skal som hovedregel balanseres, enten ved avsetning til / 
bruk av øremerkede investeringsfond eller kapitalfondet. Tabellen under gir en totaloversikt over 
rammeområdet slik det inngår i Bevilgningsoversikt investering (se vedlegg). 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 92 av 271 

Beløp i 1.000 kr 2022 2023 2024 2025 

Investering i aksjer og andeler 14 048 14 748 15 548 16 348 

Overføring fra drift -13 948 -14 748 -15 548 -16 348 

Tilskudd fra andre  -44 370   

Salg av varige driftsmidler -10 225 -10 200 -10 200 -200 

Netto avsetning til eller bruk av ubundne 
investeringsfond 

10 125 54 570 10 200 200 

Videreutlån:     

Videreutlån 150 000 147 059 144 175 141 349 

Bruk av lån til videreutlån -150 000 -147 059 -144 175 -141 349 

Avdrag på lån til videreutlån 46 773 49 422 53 176 57 064 

Mottatte avdrag på videreutlån -46 773 -49 422 -53 176 -57 064 

Totalt 0 0 0 0 
 

“Investering i aksjer og andeler” gjelder egenkapitalinnskudd i Sandefjord kommunale Pensjonskasse og 
Kommunal Landspensjonskasse. Utgiftene dekkes ved overføring fra driftsbudsjettet (pensjon (felles) 
under sentraladministrasjonen). I tillegg er 100.000 kr til kjøp av aksjer i Skagerak Dampskibsselskap AS. 

"Tilskudd fra andre" er knyttet til utvidelsen av Solvangsenteret (KST-sak 9/21) der det bl.a. ble vedtatt 
at investeringstilskuddet kommunen forventer å motta i 2023, skal settes av til nye omsorgsboliger i 
Stokke. Midlene er budsjettert mottatt og avsatt i 2023, mens de inngår som særskilt finansiering av 
prosjektet nye omsorgsboliger i Stokke. 

“Salg av varige driftsmidler”: Det budsjetteres generelt med salg av diverse mindre tomter for 0,2 mill. kr 
per år. I tillegg er det budsjettert med salg av eiendom for 10,0 mill. kr for hvert av årene 2022-2024 i 
tråd med forutsetningene i handlings- og økonomiplanen 2021-2024. Salgsinntektene settes av til 
kapitalfondet. I tillegg er 25.000 kr salg av Southern Actor til Sandefjord Dampskibsselskap AS, som 
sammen med 75.000 kr fra kapitalfondet dekker kjøpet av aksjer på 100.000 kr. 

Det er budsjettert med nye lån i Husbanken (Startlån) for videre utlån til kommunens innbyggere på 150 
mill. kr per år. Startlån gis til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån fra kommunen er 
behovsprøvd og kan omfatte blant andre barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, flyktninger, 
personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte 
husstander. Startlån er et viktig virkemiddel for å bidra til målet om at flest mulig av de som ønsker det 
skal kunne etablere seg i egen eid bolig. Kommunens lån i Husbanken er ventet å øke fra 563 mill. kr til 
1030 mill. kr gjennom årene 2022-2025. 
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Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-25 2022-25 

Generelle 
driftsinntekter, finans og 
disponeringer 

          

           
Diverse kapitalformål, 
tiltak 

14 048 -14 048 14 748 -14 748 15 548 -15 548 16 348 -16 348 60 692 -60 692 

Sum Generelle 
driftsinntekter, finans og 
disponeringer 

14 048 -14 048 14 748 -14 748 15 548 -15 548 16 348 -16 348 60 692 -60 692 

Sum 14 048 -14 048 14 748 -14 748 15 548 -15 548 16 348 -16 348 60 692 -60 692 

 
Egenkapital pensjonskasser 
Det er budsjettert med årlige innskudd til egenkapital i KLP (1,5 mill. kr per år) og Sandefjord 
kommunale Pensjonskasse (12,4 mill. kr i 2022, økende til 14,8 mill. kr i 2025). De årlige beløpene 
finansieres over driftsbudsjettet ved årlige overføringer lik egenkapitalinnskuddene. Overføringen på 
driftsbudsjettet brukes samme år til å finansiere utbetalingen på "diverse kapitalformål" (se for øvrig 
kommentarer under Sentraladministrasjonen, Pensjon (felles)). 

Tilskudd omsorgsbygg 
Det er budsjettert med at kommunen mottar tilskudd knyttet til utvidelse av Solvangsenteret med 44,4 
mill. kr i 2023 (2022-kr). Beløpet avsettes til eget fond samme år, og inngår i finansieringen av nye 
omsorgsboliger i Stokke i 2024. 

Salg av tomter avsatt til kapitalfondet 
Det budsjetteres årlig med tilfeldig salg av tomter på 200.000 kr som tilføres kapitalfondet. 
Kommunestyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplanen 17.desember 2020 at det 
budsjetteres med salg av eiendommer på 10 mill. kr per år i økonomiplanen for 2021 til 2024. Dette er 
budsjettert her med tilsvarende avsetning til kapitalfondet. Fra 2025 er forutsatt salg tilbake til 200.000 
kr. 

Skagerak Dampskipsselskap AS 
Kommunestyret vedtok i sak 131/21, Opprettelse av Skagerak Dampskibsselskap AS, at kjøp av aksjer for 
100.000 kr, salg av hvalbåten Southern Actor for 25.000 kr og bruk av kapitalfondet med 75 000 kr skal 
innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022.  

Startlån 
Det er budsjettert med årlig opptak av Startlån på 150 mill. kr per år, med tilsvarende videreutlån. 
Avdrag og mottatte avdrag fra våre låntakere, både ordinære og ekstraordinære budsjetteres også 
under dette området, og forutsettes like. Ordinære avdrag er på om lag 26,7 mill. kr i 2022, stigende til 
38,2 mill. kr og ekstraordinære avdrag budsjetteres med 20 mill. kr per år. 

Driftskonsekvenser 
Driftskonsekvenser som fremkommer i tabellen under gjelder i sin helhet egenkapitaltilskudd til 
pensjonskassene (se kommentaren foran). 

11 Investeringer etter 2025 og finansiering 
Kommunens formål er å levere tjenester til kommunens innbyggere i evighetens perspektiv. 
Tidshorisonten på fire år er her forlenget til 2040 og viser hvordan kommunen kan finansiere og 
planlegge for fremtidige endringer i kapasitet, kvalitet og funksjonalitet i bygningsmassen. 
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Fra kommunedirektørens forslag til kommunestyrets vedtatte handlings- og økonomiplan er 
investeringsrammen for 2022-2025 samlet redusert med 14 mill. kr, bruk av fond er samlet redusert 
med 9 mill. kr, bidraget fra løpende drift til finansiering av investeringer er økt med om lag 20 mill. kr per 
år og årlige låneopptak er redusert med om lag 22 mill. kr per år.  

Etterfølgende omtale av investeringer etter 2025 og finansiering er ikke oppdatert etter 
kommunestyrets vedtak, og kapitlet er som i kommunedirektørens forslag til handlings- og 
økonomiplan. 

Det legges frem en langsiktig investeringsprofil frem til 2040 slik at avgjørelser som blir fattet i en 
økonomiplanperiode er avstemt med de behov og muligheter som kommer etter utløpet av 
økonomiplanperioden. Årene frem til 2031 har størst verdi i forhold til planlegging, perioden etter dette 
er med på å vise en langsiktig investeringsprofil og behovet for finansiering. 

I grafen under vises en oppsummering av behovene for investeringer i perioden 2022-2040 i mill. 
kroner. Tallene for 2022-2025 sammenfaller med forslaget til handlings- og økonomiplan. 
Forutsetningene for investeringsnivåene og driftsøkonomiske konsekvenser er omtalt lenger ned. Det 
presiseres at store deler av innholdet med denne planhorisonten ikke er politisk behandlet og vurdert i 
utvalgene.  

 

I økonomiplanperioden 2022-2025 er det lagt til grunn et gjennomsnittlig årlig investeringsnivå i 
overkant av 300 mill. kroner per år. Investeringene forutsetter betydelig fondsfinansiering, overføring 
fra drift og låneopptak. 

Grafen over inneholder et gjennomsnittlig investeringsnivå på om lag 340 mill. kroner per år fra 2026 til 
2037. Ett vedvarende høyt investeringsnivået skyldes at det investeres betydelig i perioden i både skoler 
og barnehager samtidig som det etableres nye heldøgnsplasser og omsorgsboliger. Når investeringer i 
skoler og barnehager er utført i 2037 vises et gjennomsnittlig årlig investeringsnivå på 230 mill. kroner 
per år for perioden 2038-2040. 
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Finansiering av investeringer 2025-2040 
I grafen under er det gjengitt investeringsnivået fra grafen over. Finansiering av investeringene er basert 
på økonomireglementets økonomiske mål om maksimalt 50 % låneopptak for investeringer. I 2025 er 
bidrag fra drift 87 mill. kroner. Vist med grønn stiplet linje er finansiering fra planperioden videreført og 
det er hensyntatt at bidrag fra drift øker fra 87 mill. kr i takt med et økt tjenestebehov og befolkning 
stipulert til 2 % per år. Med 50 % lånefinansiering tillater dette et investeringsnivå på om lag 200 mill. 
kroner per år.  
  

 

  

Som det fremkommer av grafen over er investeringene i perioden 2022 til 2025 finansiert innenfor 
kommunens økonomiske mål. Finansieringen fra lån er i underkant av 50 % og det årlige bidraget fra 
drift er i gjennomsnitt 97 mill. kroner. I planperioden inngår i tillegg betydelig finansiering fra fond (282 
mill. kroner totalt) som med 50 % lånefinansiering gir mulighet for om lag 550 mill. kroner i investeringer 
i planperioden. Ved utgangen av 2025 er fond i hovedsak disponert og det er kun et resterende beløp på 
19,5 mill. kroner. I perioden 2026 til 2040 er det derfor ikke dekning for å finansiere investeringsplanene 
med de gjeldende forutsetningene for bidrag fra drift. For å finansiere investeringene må årlig bidrag fra 
drift utgjøre om lag 70 mill. kroner mer per år enn det bidraget som er budsjettert i 2025 med 87 mill. 
kroner. Dette er illustrert i grafen over med gul linje som inkluderer tt høyere bidrag fra drift med 70 
mill. kroner per år frem til 2033. Totalt bidrag fra drift bør være på om lag 150 mill. kroner per år. Dette 
er i overensstemmelse med tidligere års vurderinger av det langsiktige finansieringsbehovet. 

Forskjellen på grønn stiplet linje og gul linje viser derfor et stort gap mellom den budsjetterte 
forutsetningen for bidrag fra drift og det som skal til for å finansiere investeringer etter planperioden. 
Sandefjord kommune har imidlertid god erfaring med gjennomføring av drift som ligger innenfor 
budsjettforutsetningene. Det er rapportert årlige resultater som overstiger forventningene. Dette kan 
forklares med at driften følges godt opp av kommunens ledere samtidig som skatteinntektene er blitt 
langt høyere enn forutsatt i statsbudsjettene og at kraftfondet i flere år har hatt en høyere avkastning. 

Dersom elementer som har trukket i riktig retning de foregående årene også inntreffer i årene som 
kommer, vil dette bidra til å dekke deler av gapet på 70 mill. kroner. Hvor mye er imidlertid usikkert. Det 
er derfor nødvendig å både prioritere og øke produktiviteten for å kunne gjennomføre de langsiktige 
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investeringsambisjonene. Følgende forutsetninger bør tas dersom langsiktige investeringsambisjoner 
skal opprettholdes: 

 Ved gjennomføring av investeringer i nye skoler og barnehager med nye strukturer må 
reduksjoner i driftskostnader realiseres. 

 Digitalisering og ny funksjonalitet i IT-systemene medfører endrede arbeidsprosesser. 
Potensielle besparelser må følges opp med konkrete budsjettreduksjoner for aktuelle 
tjenesteområder. 

 Ytterligere innsparinger i kommunalområdene med videre opptrapping av besparelser med 5 
mill. kroner per år. 

 Andre prioriterte økninger i tilbud/kostnader forutsettes finansiert med andre reduksjoner i 
tjenester og/eller andre konkrete tiltak for besparelser slik at kommunens evne til å håndtere 
investeringsnivået ikke blir redusert. 

Basert på disse forutsetningene kan det være inndekning for å finansiere investeringsplanene. 

Kommunens låneopptak til ordinære investeringer 
Med forutsetningene om økt bidrag fra drift og gjennomføring av investeringsnivåene vil kommunens 
låneopptak til ordinære investeringer (ekskl. selvkost) nå et toppunkt på om lag 1,5 milliarder kroner 
(2022 kroner) i 2036. Kommunens lån til ordinære investeringer utgjør 1,1 milliarder kroner i 2025 i 
forslaget til handlings- og økonomiplan 2022-2025.   

Forutsetningene for investeringsnivåene 
Det redegjøres kort for forutsetningene som er tatt innenfor investeringsområdene og det presiseres at 
store deler av innholdet med denne planhorisonten ikke er politisk behandlet og vurdert i utvalgene.  

Heldøgnsplasser (sykehjem/døgnbemannede omsorgsboliger)  og omsorgsboliger 
Antallet eldre er med på å styre behovet for heldøgnsplasser og omsorgsboliger. Det forventes mer enn 
en dobling i antallet innbyggere over 80 år fra om lag tre tusen i dag til over seks tusen i 2040. Tidligere 
ble behovet for sykehjemsplasser beregnet med utgangspunkt i denne økningen, men med en 
forutsetning om at færre eldre vil trenge plasser i fremtiden (lavere dekningsgrader). Kommunenes 
sentralforbund (KS) har utviklet en modell som Sandefjord kommune nå har valgt å benytte ved 
planlegging av heldøgnsplasser på lang sikt. I modellen beregnes behovet basert på befolkningsutvikling 
og behovet justeres med to forutsetninger. Disse forutsetningene er økt produktivitet/effektivitet og 
saktere aldring i befolkningen. Økt produktivitet/effektivitet er avhengig av kommunens innsats for å 
forebygge behovet for sykehjemsplasser. En slik innsats er «Leve hele livet» som består av en rekke 
tiltak som er ment å gi et redusert behov for heldøgnsplasser. Saktere aldring er den andre 
forutsetningen og kan til en viss grad påvirkes av kommunen, men er i hovedsak drevet av 
velstandsutviklingen og den store endringen i forventet levetid for befolkningen i Norge. 

I grafen under er det beregnet behovet for flere heldøgnsplasser med to alternativer i KS' modell. Det er 
i begge beregningene vurdert at kommunen bør ha en ambisjon om 5 % produktivitetsforbedring frem 
til 2040. I den grønne linjen vises behovet for nye heldøgnsplasser med et ½ år saktere aldring i løpet av 
ti år og den røde linjen viser behovet med 1 år saktere aldring i løpet av 10 år. Stiplet blå linje viser 
planlagte plasser fra gjeldende handlings- og økonomiplan 2021-2024 som var basert på 
dekningsgrader. Planlegging av plasser investeringer i denne handlings- og økonomiplanen vises i den 
blå linjen og tar høyde for KS' modell med rød linje.  
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I økonomiplanen er det lagt til grunn bygging av nytt sykehjemsbygg på Nygård med 72 plasser og bruk 
av Nygård etter oppussing med inntil 108 plasser i det gamle bygget. Det nye sykehjemsbygget tas i bruk 
straks det er ferdig i mars/april 2023. 72 oppussede plasser i det gamle bygget forutsettes tatt i bruk fra 
2023 med en opptrapping til 90 plasser fra 2026 og 108 plasser fra 2028.  
 
Med dette som forutsetning og en trinnvis innfasing av de resterende 108 plassene i det gamle bygget 
vil det med KS fremskriving (rød linje) være behov for å ta høyde for et behov på om lag 33 nye 
heldøgnsplasser frem til 2031. I denne planen er dette behovet dekket ved en gradvis utvidelse av 
Soletunet (Stokke) slik det også er lagt til grunn med gradvis utvidelse på Nygård. Fra 2031 til 2040 kan 
det være behov for ytterligere 100 plasser. Tabellen under viser endringene: 
  

 

I tillegg til tilførsel av økt kapasitet er det i investeringsbudsjettet lagt til grunn et reinvesteringsbehov 
på 21 sykehjemsplasser ved Soletunet (Stokke) og mindre oppgraderinger av eksisterende plasser. 
Økning i antallet eldre over 80 år er størst andelsmessig for befolkningen i Stokke i den kommende 
tiårsperiode. Det er derfor fordelaktig å håndtere erstatningsbehov og økning i sykehjemsplasser i 
Stokke som den første sykehjemsutbygging etter Nygård. 

Omsorgsboliger 
Dagens dekningsgrad for omsorgsboliger er på om lag 16 % av antallet innbyggere over 80 år. Dersom 
kommunen skal opprettholde en dekningsgrad på 12 % i 2040 vil dette innebære om lag 200 nye boliger 
utover de 96 boligene som bygges i planperioden 2022-2025. Tabellen under viser endringene: 
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Omsorgsboliger er inkludert i de fremskrevne investeringene. Det er vurdert at etablering av 
omsorgsboliger kan gi en mulighet for styrt og kostnadseffektiv ivaretakelse av de eldre med tiltagende 
behov for omsorgstjenester. Boligene forutsettes ikke å være fullstendig selvfinansierende basert på 
leieinntekter og avdragstid på 25 år. I et noe lengre tidsperspektiv er likevel både erfaringen og 
forventningen at kommunalt eierskap gir et positivt økonomisk bidrag. 

Skoler og barnehager 
Det er tidligere lagt frem en kartlegging (Norconsult) av tilstand og funksjon knyttet til hvert enkelt 
skole- og barnehagebygg i kommunen og en anbefaling om fremtidige investeringer og skolestruktur 
(kommunestyresak 5/19). Det er under planlegging et første nytt skolebygg med investeringer i 
planperioden 2022-2025. Norconsult vurderte nødvendige investeringsbehov ved å beholde dagens 
struktur til om lag 1,2 milliard kroner justert til 2022-priser. Norconsults mest omfattende forslag til 
restruktureringer viser et samlet investeringsbehov for skoler og barnehager på om lag 2,1 milliarder 
kroner justert til 2022-priser. Det mest kostnadskrevende investeringsalternativet innebærer 
sammenslåinger av skoler og barnehager, men dette gir samtidig muligheter for reduksjoner i 
driftskostnader som delfinansierer investeringene.   

Det er igangsatt arbeid med en tematisk plan for skoler og barnehager. I disse fremskrivningene er det 
lagt til grunn det mest kostnadskrevende alternativet for å belyse kommunens mulige evne til å 
håndtere dette investeringsnivået. Investeringene starter i økonomiplanperioden med en første ny skole 
og deretter er de resterende 1,7 milliarder kroner fordelt frem til 2037. 

Andre investeringsbehov og prioriteringer 
Fra 2026-2040 er det lagt til grunn 110 mill. kroner årlig til disse formålene. 

Prioriteringer: 
I handlings- og økonomiplanen 2022-2025 er det lagt til grunn fullføring og gjennomføring av flere 
prioriterte investeringer. Dette gjelder fullføring av kulturarena, forlengelse av Thor Dahls gate, 
oppgradering av Aagaards plass, rehabilitering Sandar, anskaffelse av idrettens hus, nytt 
garderobeanlegg for Jotunhallen og erstatningsbygg Stokke-omsorgsboliger. Disse investeringene utgjør 
128 mill. kroner i 2022 og 58 mill. kroner i 2023. Det er et høyt nivå for andre prioriteringer i forslaget til 
plan for 2022-2025 og utgjør 46 mill. kroner i gjennomsnitt per år for fireårsperioden. Fra 2026 inngår 
andre prioriteringer med 30 mill. kroner per år.   

Klima: 
I planen for 2022-2025 er det lagt til grunn 18 mill. kroner hvert år til klimarelaterte investeringer i bygg, 
ladestasjoner og sentrale driftskontroller. Investeringene gir driftsmessige besparelser. Disse 
investeringene er videreført til 2040. 

Andre behov: 
Det er lagt til grunn andre underliggende investeringsbehov på om lag 72 mill. kroner per år i perioden 
2026-2040. Dette er et sjablonmessig anslag og skal dekke følgende i kommunalområdene: 
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 13 mill. kroner innen helse, sosial og omsorg med diverse investeringsformål inklusive boliger til 
personer med funksjonshemminger. 

 9 mill. kroner innen kultur, idrett og fritid til dekning av idrettsanlegg, friområder, lekeplasser 
med mer. 

 30 mill. kroner innen miljø- og plansaker til bil/maskinpark, vei/veilys og andre oppgraderinger 
av gater med mer. 

 10 mill. kroner til tilpasninger av eksisterende skoler og barnehager. 

Driftsøkonomiske konsekvenser av investeringer 
Driftsøkonomiske konsekvenser av investeringer er primært knyttet til økningen i antallet eldre og 
behovet for både nye heldøgnsplasser og omsorgsboliger med bemanning. En økning i antallet 
heldøgnsplasser med 200 vil med sannsynlighet medføre økte årlige kostnader i størrelsesorden 250 
mill. kroner. Det vil være usikkert hvor stor andel av økte kostnader til eldreomsorgen som vil bli 
finansiert med demografimidler over statsbudsjettet for denne tidsperioden. 

Investeringene i skoler og barnehager er ikke knyttet til økt antall barn/elever, men reinvestering i bygg 
som er mer tilpasset dagens standarder og læringsmiljø. De driftsøkonomiske konsekvensene fra 
investeringene vil derfor være begrensede sammenlignet med det som gjelder helse- og 
omsorgssektoren. Driftsøkonomiske konsekvenser av investeringer i skoler og barnehager vil også i stor 
grad avhenge av de alternativer til struktur som blir besluttet. Sammenslåing til færre skoler forventes å 
gi en betydelig positiv innvirkning på driftsøkonomien. 

For andre investeringer er det særskilt investeringer i boliger for personer med nedsatt funksjonsevne 
som medfører betydelige driftsøkonomiske konsekvenser. Investeringer i klimatiltak vil over tid redusere 
energikostnadene til kommunen og effekten er også innarbeidet for perioden 2022-2025. 
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KOMMUNALOMRÅDER 

12 Sentraladministrasjonen 
- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 

 

12.1 Organisasjon 
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12.2 Beskrivelse av dagens virksomhet 

Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse for kommunedirektøren og de to kommunalområdene 
økonomi og analyse (ØA) og HR og utvikling (HRU). Siden forrige handlings- og økonomiplan er 
næringsutvikling flyttet som en egen seksjon under økonomi og analyse.  

Overordnet mål er å bidra til en effektiv, utviklende og forsvarlig forvaltning av seksjonenes 
ansvarsområder innenfor bestemmelser gitt i lover og forskrifter og en personalpolitikk som får 
kommunen til å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.  

Kommunalområdet HR og utvikling er delt opp i 4 seksjoner og har i tillegg en rådgiverfunksjon for 
digitalisering innen kunnskap, barn og unge.  

Kommunalområdet Økonomi og analyse er delt opp i 5 seksjoner og har rådgivere som ivaretar 
beredskap, folkehelse, kommuneplan, internkontroll og kommunens sikkerhetsansvar (gjennomføre 
plan for håndtering av informasjonssikkerhet i kommunen).  

Hva dette konkret innebærer er nærmere beskrevet under den enkelte seksjon.  

Kontrollutvalget har vedtatt forslag til budsjett for kontrollarbeid og revisjon med en ramme på kr 
3.543.000. Kontrollutvalget sitt budsjettforslag er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen. 

12.3 Måltabell 
      

FNs 
bærekraftsmål 

Kommunens mål  Indikator Forventet  
2021 

Mål  2022 Langsiktig 
målsetting 

04 God utdanning Kommunen skal bidra til at 
næringslivet har tilgang til 
spesialisert og relevant 
kompetanse  

Kommune NM - 
tema kompetanse 

89  85 

 Kommunen som virksomhet 
tilbyr lærlingeplasser  

Antall lærlinger 84 92 128 

08 Anstendig 
arbeid og 
økonomisk vekst 

Sandefjord er en smart, digital og 
levende by med attraktivt 
nærings- og arbeidsliv som gir 
trivsel og vekst for innbyggerne  

Netto innflytting 
(antall) 

600 650 1 000 

 Sandefjord kommune er en 
foregangskommune når det 
gjelder sosialt entreprenørskap  

Rapportering på 
handlingsplan til 
strategisk 
næringsplan 

 Rapport FSK  

 Sandefjord kommune skal skape 
regionens mest attraktive arealer 
for næring  

Rapportering på 
handlingsplan til 
strategisk 
næringsplan 

 Rapport FSK  

09 Industri, 
innovasjon og 
infrastruktur 

Det er attraktivt for nye, grønne 
næringsaktører å etablere seg i 
Sandefjord  

    

 Kommunen bruker anskaffelser 
som et verktøy for å styrke 
innovasjon, som beskrevet i 
vedtatt anskaffelsesstrategi 

Oppfølging av 
handlingsplan for 
anskaffelsesstrategi 

 Rapport FSK  

 Sandefjord kommune skal bli 
regionens mest offensive 
tilrettelegger for næringslivet  

Antall 
arbeidsplasser skal 
prosentvis øke mer 
enn antall 
innbyggere 
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FNs 
bærekraftsmål 

Kommunens mål  Indikator Forventet  
2021 

Mål  2022 Langsiktig 
målsetting 

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

FHIs folkehelseprofil  Rapport KST  

  Levekårskartlegging    

11 Bærekraftige 
byer og 
lokalsamfunn 

Det jobbes systematisk med 
samfunnssikkerhet og 
beredskap, i daglig drift og i alt 
utviklingsarbeid  

Gjennomførte 
beredskapsøvelser 

 1,0 1,0 

  Trygge 
Lokalsamfunn 

 Resertifisering  

 
Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder sosialt entreprenørskap  
Det eksisterer ikke en indikator som definerer type arbeidsplasser og type arbeidstakere og teller disse 

Kommentarer til måltabellen 
Tabellen viser de kommunale målene for sentraladministrasjonen, og hvordan disse bidrar til å nå de 
prioriterte bærekraftsmålene. I tillegg til de 17 hovedmålene, består FNs bærekraftsmål av 169 delmål. 
Mange av dem lar seg vanskelig løse gjennom vår kommunale virksomhet, men de målene som er 
relevante for oss, framgår av tabellen under sentrale kapitler - kommunens overordnede mål og 
prioriteringer.  

De prioriterte målene for sentraladministrasjonen har en tydelig innretning mot arbeidsplasser og 
næringsliv. I tillegg vektlegges folkehelseperspektivet. Erfaringer fra pandemien vi nå ser utgangen av og 
fokus på klimarelaterte hendelser, har styrket at systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap legges til grunn i daglig drift og i alt utviklingsarbeid.  

For flere kommunale mål foreligger ikke gode indikatorer. Flere mål vil derfor bli redegjort for i egne 
politiske saker.  

12.4 Oppdrag i handlingsplanen 

Hentet fra Oppdrag i handlingsplanen Type plan Frist 
HØP 21-24 Barnetråkkregistrering Fagplan/sektorplan/lovpålagt 30.06.2022 

HØP 21-24 Levekårskartlegging Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2023 

HØP 21-24 Revisjon av kommunal ROS og administrativ 
beredskapsplan 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 30.06.2022 

HØP 21-24 Rullering av kommunens anskaffelsesstrategi Fagplan/sektorplan/lovpålagt  30.06.2025 

HØP 21-24 Utvikle Smartby-prosjekt Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Årlig rullering av handlingsplanen til Strategisk 
næringsplan 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2021 

HØP 22-25 Folkehelseoversikt 2023 Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2023 

HØP 22-25 Innbyggerundersøkelse Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2023 

HØP 22-25 Planstrategi 2024-28 Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2024 

HØP 22-25 Rullering av strategisk næringsplan Fagplan/sektorplan/lovpålagt 

 

30.06.2022 
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Kommentarer til oppdrag i handlingsplanen 
Oversikten viser oppdrag som skal til politisk behandling, enten som en kommunedelplan (tematisk eller 
geografisk) eller fagplan/sektorplan av prinsipiell betydning. Større, lovpålagte oppgaver som skal til 
politisk behandling er også tatt med i oversikten. 

Nye oppdrag vil i hovedsak vurderes i arbeidet med planstrategi hvert fjerde år, og når større 
planoppgaver som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel rulleres. Det vil likevel komme nye tiltak i 
den årlige rulleringen av HØP.  

I tabellen vises oppdrag enten som tiltak fra Handlings- og økonomiplan (HØP) for 2021-24, som nye 
tiltak foreslått av kommunedirektøren for HØP 2022-25 eller som oppgaver gitt i politiske vedtak siden 
vedtak av HØP i desember 2020. Tiltak som er gjennomført før sommeren 2021, er tatt ut av oversikten. 

12.5 Kostra-analyse 

 Sandefjord 
2019 

Sandefjord 
2020 

Tønsberg Larvik Kostragruppe 
11 

Landet 
uten Oslo 

Prioritet       
Netto driftsutgifter i kroner per 
innbygger (B) 

55 808 57 232 56 836 58 266 60 166 63 423 

Netto driftsutgifter til 
administrasjon og styring i kr. pr. 
innb (B) 

3 803 3 251 3 777 2 963 4 052 5 018 

Tilrettelegging og bistand for 
næringslivet 
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) 

101 54 -231 93 95 78 

Dekningsgrad       
Begge kjønn Lønnstakere med 
sykefravær i prosent av 
arbeidstakere i alt 

6,0 6,7 6,4 7,0     

Økonomi       
Frie inntekter i kroner per 
innbygger 

54 402 56 173 56 500 57 170 56 908 59 398 

Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter (B) 

4,8 % 4,8 % 1,8 % 2,2 % 1,3 % 2,5 % 

Netto lånegjeld i kroner per 
innbygger (B) 

21 596 22 564 78 400 85 911 77 579 87 166 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

27,6 % 29,3 % 97,4 % 105,9 % 92,1 % 96,1 % 

Netto renteeksponering Andel av 
brutto driftsinntekter (prosent) 

-10,6 % -8,5 % 54,8 % 53,3 % 49,9 % 51,2 % 

Levekår       
Indeks berekna utgiftsbehov 0,989 0,998 0,991 1,012 0,993 1,012 

 

12.6 Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 108 034 161 233 128 095 147 210 163 491 185 427 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

62 192 47 571 51 221 51 230 47 144 47 343 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

5 830 1 802 2 025 2 025 2 025 2 025 

Overføringsutgifter 100 353 116 386 128 063 125 993 125 190 121 711 
Finansutgifter 50 093 4 589 13 948 14 748 15 548 16 348 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Sum Driftsutgifter 326 502 331 581 323 352 341 206 353 398 372 854 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -10 439 -3 147 -3 309 -3 309 -3 309 -3 309 
Refusjoner -120 608 -115 086 -118 192 -117 475 -117 759 -117 759 
Overføringsinntekter -222 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -12 269 -1 476 -1 591 -992 -448 -448 

Sum Driftsinntekter -143 539 -119 709 -123 092 -121 776 -121 516 -121 516 

Sum 182 963 211 872 200 260 219 430 231 882 251 338 

 
Finansutgifter regnskap 2020 er midler som ble satt av i regnskapet for 2020 og er disponert i 2021 til 
ulike prosjekter. Avsetningene er kommentert i årsberetningen for 2020. 

Fordeling per ansvarsområde 

Fordeling på enhet (tabell) 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kommunedirektøren 3 507 2 638 2 725 2 425 2 175 1 875 
Kommunalområde HR og utvikling 112 338 112 497 126 055 129 192 122 223 120 365 
Kommunalområde Økonomi og analyse 27 647 42 249 49 962 49 244 48 843 49 512 
Pensjon (felles) 39 471 54 488 21 518 38 569 58 641 79 586 

Sum 182 963 211 872 200 260 219 430 231 882 251 338 

 
Fordeling på enhet (graf) 
 
Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 211 872 211 872 211 872 211 872 

Sum Tekniske justeringer 462 -39 -337 17 379 
Tidligere vedtatte innsparingstiltak     
Red. stillinger/ekstrahjelp -400 -550 -550 -550 
Sum Tidligere vedtatte innsparingstiltak -400 -550 -550 -550 

Tidligere vedtatte tiltak     
Kontrollutvalgets sekretariat -81 -81 -81 -81 
Utvidet dekning for bredbånd og mobiltelefoni 0 -1 000 -4 000 -4 000 
Sum Tidligere vedtatte tiltak -81 -1 081 -4 081 -4 081 
Sum Tidligere vedtatte tiltak - øvrige 1 072 15 372 25 396 25 396 
Sum Budsjettendring i år -6 168 -2 925 151 3 174 
Sum Andre endringer -22 124 -19 520 -15 876 -16 859 
Sum Lønns- og prisvekst 7 387 7 682 7 808 7 808 

Konsekvensjusteringer -19 852 -1 061 12 511 32 267 

Konsekvensjustert ramme 192 020 210 811 224 383 244 139 

Innsparingstiltak     
Bemanning, effektivisering ved naturlig avgang -150 -300 -450 -450 
Folkevalgte - red bevertning og tapt arbeidsfortjeneste -80 -80 -80 -80 
HRU - Reduksjon stilling naturlig avgang 0 -300 -550 -550 
IKT - reduksjon lisenser -200 -200 -200 -200 
Kommunikasjon - reduksjon lisenser -170 -170 -170 -170 
Redusert overtid -100 -100 0 0 
Uspesifiserte innsparinger 0 0 0 -300 
Sum Innsparingstiltak -700 -1 150 -1 450 -1 750 

Nye tiltak     
Digitalisering - DigiTV 300 300 300 300 
Digitalisering - Porteføljestyring 1 500 1 500 1 500 1 500 
Opplæring og lederutvikling, hele kommunen 1 000 1 000 1 000 1 000 
Universell utforming av IKT-løsninger 400 400 400 400 
Øke ambisjonsnivå nettverksopprusting skoler 4 940 4 869 4 049 4 049 
Økt antall lærlinger med 10 fra høsten 2022 800 1 700 1 700 1 700 
Sum Nye tiltak 8 940 9 769 8 949 8 949 

Nye tiltak og realendringer 8 240 8 619 7 499 7 199 

Ramme 2022-2025 200 260 219 430 231 882 251 338 

 
Kommentarer til driftsbudsjett med endringer 
Sum Tekniske justeringer 
Beløpet i 2025 består stort sett av en kostnadsøkning på 15 mill. kr på pensjon. I tillegg er det lagt inn 
1,8 mill. kr som en økning i 2025 fra 2024 grunnet at 2024 ikke er et valgår. 

Sum Tidligere vedtatte tiltak - øvrige  
Pensjonskostnader utgjør her en stor del av endringene med disse økningene; 5,9 mill kr for 2022, 17,3 
mill. kr på 2023 og 30,9 mill. kr for 2024 og 2025, dette er nærmere beskrevet under Pensjon. 

Det er flere IKT-prosjekter i IKT-planen som ble ferdigstilt i 2021, derfor er budsjettene i økonomiplanen 
2,3 mill. kr lavere enn foregående år.  

Kjøp av nettbrett og PC til de folkevalgte er lagt inn i valgåret 2023 med 0,5 mill. kr.  

Kostnader til valg er redusert med 2,2 mill. kr i årene uten valg; 2022 og 2024. 2025 er også redusert da 
dette budsjettet kun var en kopi av budsjettet for 2024.  
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Sum Budsjettendringer i år 
Denne inneholder vedtatte endringer gjort i 1. tertial og 2. tertial 2021 som har konsekvenser for 
perioden 2022-2025. 

Sum Andre endringer 
I 2022-2024 er det lagt inn 4 mill. kr årlig til prosjektet Oppgradering nett skole og barnehager. I tillegg 
er det lagt inn en reduksjon av kostnadene på pensjon på henholdsvis 26,2 mill. kr, 23,6 mill. kr, 20,5 
mill. kr og 17,6 mill. kr for økonomiplanperioden 2022-2025.  

Tidligere vedtatte innsparingstiltak 
 
Red. stillinger/ekstrahjelp 
Som en del av arbeidet med å innfri innsparingskravene for kommunalområdet økonomi og analyse har 
det blitt trukket inn ledige midler på lønn og i tillegg lagt inn en innsparing på en del av en stilling. 

Tidligere vedtatte tiltak 
 
Kontrollutvalgets sekretariat 
Kontrollutvalget har vedtatt forslag til budsjett for kontrollarbeid og revisjon med en ramme på kr 
3.543.000. Kontrollutvalget sitt budsjettforslag er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen. 

Utvidet dekning for bredbånd og mobiltelefoni 
Til dette prosjektet ble det bevilget 11 mill. kr over en treårs-periode.  4 mill. kr er budsjettert i årene 
2021 og 2022 og 3 mill. kr er budsjettert i 2023. Dette fremkommer dermed som en redusert bevilgning 
i 2023 på 1 mill. kr og deretter 4 mill. kr per år i forhold til budsjettet for2021. 

Innsparingstiltak 
 
Bemanning, effektivisering ved naturlig avgang 
Bemanning, effektivisering ved naturlig avgang 

Folkevalgte - red bevertning og tapt arbeidsfortjeneste 
Folkevalgte - Reduksjon tapt arbeidsfortjeneste og bevertning da regnskap de siste 3 år viser 
mindreforbruk. 

HRU - Reduksjon stilling naturlig avgang 
HRU - Reduksjon stilling naturlig avgang 

IKT - reduksjon lisenser 
IKT - reduksjon lisenser. Reduksjon av 0365-lisenser fra 2022 

Kommunikasjon - reduksjon lisenser 
Kommunikasjon - reduksjon lisenser. Abonnementer og lisenser fases ut. 

Redusert overtid 
Reduksjon overtid, IKT  
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Nye tiltak 
Digitalisering - DigiTV 
Digitale Telemark og Vestfold (DigiTV) er under etablering og er et samarbeidsorgan innen digitalisering 
og tjenesteutvikling mellom de 23 kommunene i fylket og Vestfold og Telemark fylkeskommune. På 
usikkert grunnlag har kommunedirektøren reservert 0,3 mill. kr årlig til DigiTV. 

Digitalisering - Porteføljestyring 
Kommunedirektørens ledergruppe har etablert en portefølje av digitaliseringsprosjekter som skal utløse 
effektiviseringsgevinster. Porteføljen består av enkeltstående prosjekter fra alle kommunalområdene, 
og den er dynamisk. Det vil si at prosjekter går ut av porteføljen ettersom prosjektene leveres og går 
over i drift, og nye kandidater slippes inn. Kommunedirektørens ledergruppe er porteføljestyre. Dette 
gir bred lederforankring. Porteføljen er igangsatt og det er bevilget 1,5 mill. kr årlig til de ulike 
prosjektene. 

Opplæring og lederutvikling, hele kommunen 
Som følge av pandemien ble det trukket inn midler knyttet til kurs og opplæring mm. Sandefjord 
kommune budsjetterer generelt sett med lave utgifter til opplæring og lederutvikling. 
Kommunedirektøren har styrket budsjettet med 1 mill. kr per år til formålet. Egen sak om 
kompetansemidler i Sandefjord kommune ble behandlet av administrasjonsutvalget i sak 17/21.  

Universell utforming av IKT-løsninger 
Universell utforming av IKT-løsninger - nytt tiltak i Statsbudsjettet for 2022, finansiert via økning i 
rammetilskuddet 

Øke ambisjonsnivå nettverksopprusting skoler 
Dette er en ytterligere økning av bevilgning fra 1. tertialrapport 2021 hvor det ble bevilget 1,8 mill. kr for 
2021 (IKT- Skole, etterslep og utbytting av nettverksutstyr) og i tråd med rammesak 2023-2025 hvor det 
ble foreslått 4 mill. kr årlig i perioden 2022-2024. Kommunedirektøren har økt ambisjonsnivået videre 
for utskifting av nettverkene på skoler fremover. 

Økt antall lærlinger med 10 fra høsten 2022 
I tråd med rammesaken 2022-2025 og er en økt satsing. Kommunen har 82 lærlinger våren 2021. Etter 
en tilbakeføring av midler fra opplæringskontoret vedtok kommunestyret i Kst-sak 098/21 å opprette 1 
ekstra lærlingeplass midlertidig for 1 år (skoleåret 2021-2021), slik at det fra høsten 2021 er 83 lærlinger 
i kommunen. Fra høst 2022 vil det være totalt 92 lærlingeplasser i Sandefjord kommune. 

12.7 Investeringsbudsjett 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-25 2022-25 

Investeringsprosjekter           
Kompensasjonsberettiget 
moms investeringer  

112 188 0 70 713 0 96 013 0 70 238 0 349 152 0 

Sum 
Investeringsprosjekter 

112 188 0 70 713 0 96 013 0 70 238 0 349 152 0 

           

12.8 Kommunedirektøren 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Ansvarsområdet dekker kommunedirektøren og diverse administrative oppgaver som er tillagt 
Kommunedirektøren.  
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Uspesifiserte innsparinger knyttet til sentraladministrasjonen er budsjettert samlet innunder området 
med 300.000 kr i 2023 og 550.000 kr i 2024 og 2025. 

Sandefjord kommune er en foregangskommune når det gjelder sosialt entreprenørskap  

Det eksisterer ikke en indikator som definerer type arbeidsplasser og type arbeidstakere og teller disse 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 2 003 1 991 2 069 2 069 2 069 2 069 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

1 503 347 349 349 349 349 

Overføringsutgifter 0 300 307 7 -243 -543 

Sum Driftsutgifter 3 507 2 638 2 725 2 425 2 175 1 875 

Sum 3 507 2 638 2 725 2 425 2 175 1 875 

 

Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 109 av 271 

12.9 Kommunalområde HR og utvikling 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Kommunalområde HR og utvikling består av følgende seksjoner: 

 HR og utvikling, felles 

 Kommunikasjon, digitalisering og politisk sekretariat 

 Organisasjon og HR 

 IKT 

 Kommuneadvokaten  

Driftsbudsjett 
 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 61 228 71 627 77 278 80 252 77 521 79 312 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

45 027 38 513 39 955 40 264 36 026 36 377 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

5 719 1 802 945 945 945 945 

Overføringsutgifter 2 273 8 459 14 451 14 289 14 289 10 289 
Finansutgifter 26 939 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 141 186 120 401 132 629 135 750 128 781 126 923 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -6 088 -462 -485 -485 -485 -485 
Refusjoner -13 222 -6 998 -5 790 -6 073 -6 073 -6 073 
Overføringsinntekter -2 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -9 536 -444 -299 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -28 848 -7 904 -6 574 -6 558 -6 558 -6 558 

Sum 112 338 112 497 126 055 129 192 122 223 120 365 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
Seksjon HR og utvikling, felles, består av kommunalsjef og rådgiver.  

Seksjon kommunikasjon, digitalisering og politisk sekretariat innehar oppgaver som internt og eksternt 
kommunikasjonsarbeid, igangsette og gjennomføre en rekke digitaliseringsprosjekter for å effektivisere 
driften, tilrettelegging for arbeidet i de folkevalgte styringsorganer/ herunder folkevalgtmøter for den 
politiske ledelsen samt publikumsmottak og trykkeri. 

Seksjon organisasjon og HR ivaretar kommunens overordnede arbeidsgiverfunksjon og omhandler blant 
annet organisasjons- og ledelsesutvikling, lederopplæring, HMS systemer, nettverks- og 
informasjonsarbeid, personalutvikling, rekruttering, forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, 
lærlingeordning, ansvar for kjøp av bedriftshelsetjenester og løpende personalforvaltnings-oppgaver. 
Seksjonen har også overordnet ansvar for koordinering av lærlingene i kommunen. Frikjøpte ressurser er 
en del av seksjon organisasjon og HR og inneholder vernetjenesten i kommunen, frikjøpte tillitsvalgte og 
intern attføring. 

Seksjon kommuneadvokaten utfører utredninger av juridiske spørsmål, gir veiledning og strategisk 
rådgivning, samt bistår tjenesteapparatet og politisk og administrativ ledelse med juridiske tjenester og 
bistand. Kommuneadvokaten representerer også kommunen i fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett, 
samt ivaretar kommunens eierskap. 
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IKT i Sandefjord kommune 
Seksjon IKT har som oppgave å sørge for drift og utvikling av kommunens IKT-plattform. IKT skal bidra til 
at kommunens tjenester effektiviseres, forenkles og at det videreutvikles brukerrettede tjenester, god 
innbyggerdialog og fremtidsrettede løsninger. Seksjonen skal sørge for stabile og effektive ikt-systemer 
med høy «oppetid» (dvs. tilgjengelighet).  

Seksjon IKT i kommunen har de siste årene optimalisert driften, effektivisert mye og fått god kontroll på 
lisensavtaler og utstyr. Avkastning av effektiviseringene har bidratt til de investeringene som er gjort 
innenfor f.eks. nye redundante datarom, utbedring av nettverksinfrastruktur og bedre trådløs dekning. 
Dette kommer til gode for ansatte og innbyggere i kommunen. Seksjonen er organisert i ulike team med 
egen koordinator:  

Team  Ansvar 

IKT ledergruppe Økonomi, innkjøp, lisensforvaltning, administrasjon, strategi, 
informasjonssikkerhet og drift. 

Applikasjon & system Brukeropplevelse og sikkerhet til 15.000 sluttbrukere. Leverer 
fagsystemer og tjenester og forvalter ca. 10.000 klienter. Drift av 
kommunens 250 servere og 2 datarom. Overvåking av systemer og 
tjenester. 

Nettverk Kommunens fiber kjernenett som driftes internt, kablet og trådløst 
nettverk og telefoni på alle kommunens 170 lokasjoner. Sikkerhet i 
nettverk og brannmur. 

Service & Support IT helpdesk 1. linje, 5 stk. ansattressurser fordelt på skoler og 
barnehage. Videreutvikling og trening av kommunens chatbots. 

 

Antall fast ansatte: Antall IKT fagarbeidere skole*: Antall lærlinger: 

17 5 6 
 

* KBU dekker lønn, men fagarbeiderne er organisert under IKT seksjonen i HRU 

  

Oversikt over budsjett og de største prosjektene: 

Kostnadspost IKT-drift      2021  

IKT-drift IKT-plattform 15 122 000 

IKT-lønn 15 014 000 

Totale IKT kostnader 30 136 000 
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Prosjekt            (tall i 1000-kr)  R - 2019 R - 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettverk fiber   1 500     

Datarom Sandefjord rådhus 104 1 041 5 800     

Opprusting/oppgradering 
nettverksutstyr skoler og 
barnehager 

   5 300 5 300 5 300 1 300 

Oppgradering av 
nettverkskabler - fysisk kabling 
alle lokasjoner 

   2 400 2 400 2 400 2 400 

Nettverks-infrastruktur 1 392 1 231 1 161 2 058 2 037 1 117 1 117 

Trådløst nett - bedre dekning 1 081 362 4 371 1 400 1 400 1 400 1 400 

Disaster-site - backup datarom   2 850     

Utvidet dekning 
bredbånd/mobiltlf 

  4 048 4 105 3 093   

Bredbåndsutbygging  3 044 2 910     

SUM 2 577 5 678 22 640 15 263 14 230 10 217 6 217 
 

Det er flere prosjekter som omhandler oppgradering av nettverk, dette gjelder både nettverkskabling, 
nettverksutstyr som switcher og trådløse basestasjoner. Det er spesielt fokus på skoler for å bedre 
kapasiteten i økonomiplanperioden.  

IKT i kommunalområdene 
Kommunen har en desentral ansvars- og kostnadsstruktur på programvare og oppgraderinger som er 
tillagt kommunalområdene. Det som dekkes utenfor IKT seksjonen av vesentlig størrelse ligger innunder 
SA, HSO og KBU og vises i tabellene under. Beløpene som fremgår er faste årlige lisens/grunnkostnader 
for de respektive systemene.  

Sentraladministrasjonen 
Kommunalområdet Økonomi og analyse har det siste året redusert bemanningen med tre årsverk bl.a. 
grunnet mer effektiv bruk av Agresso og Visma. Dette ble tatt ut som en del av kommunedirektørens 
forslag til innsparinger i HØP 2021-2024.   

Område System Beløp  

Regnskap Agresso/Unit 4 - regnskapssystem 2 000 000 

Lønn Visma - lønningssystem 1 000 000 

Sum  3 000 000 
 

Kommunalområdet HR og utvikling har opprettet en stilling knyttet til digitalisering innenfor fagområdet 
for kunnskap, barn og unge som følge av økt behov (2. tertial). Denne stillingen er samordnet med 
kommunalområdets arbeid med digitalisering på tvers av kommunalområdene. Kommunalområdet 
koordinerer og initierer kommunens satsing på forenkling, samspill og effektivisering ved hjelp av 
digitale verktøy og systemer, med basis i den vedtatte digitaliseringsstrategien.  
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Kunnskap, barn og unge 
Kommunalområdet har de siste årene forbedret sikkerheten av elevdata, brukeropplevelsen og 
kommunikasjonen mellom foreldre og skole. Effektiviseringsgevinstene er omdisponert for å bidra til å 
dekke økte kostnader som følger av at alle elevene har fått egen enhet (nettbrett/PC). Det ble i 
kommunedirektørens forslag til HØP 2021-2024 lagt inn innsparinger på merkantile ressurser som følge 
av økt digitalisering, ressursnivået ble videreført ved kommunestyrets behandling. 

Område System Beløp  

Skole Visma - skoleadministrativt og vikarhåndtering 2 000 000 

SFO/barnehage IST - opptakssystem barnehage og system SFO 450 000 

Oppvekst og 
helse 

Visma barnevern inkl. arkivkobling og HK data (PPT) 1 550 000 

Oppvekst og 
helse 

Visma Hspro - Jordmortjenesten og familiesentrene 960 000 

Sum 
 

    4 960 000 
 

 
Helse, sosial og omsorg 
I HSO er bruk av velferdsteknologi spesielt viktig for å redusere fremtidige kostnader ved et økt antall 
tjenestemottakere og for å sikre effektiv ressursutnyttelse. Flere av systemene som benyttes er direkte 
knyttet til dette. Det er etablert en egen stabsseksjon Digitalisering og utvikling HSO som har dette som 
satsningsområde. Beløpene endrer seg i tråd med at systemene tas mer i bruk og systemet utvides. 

Område System Beløp  

Pleie og omsorg Hospital IT – varslingssystemer, SafeMate, e-låser m.m. 2 500 000 

Pleie og omsorg Nettbrett 800 000 

Pleie og omsorg CosDoc (DIPS) journalsystem 500 000 

Legevakt Journalsystem legevakt 350 000 

Sosialtjeneste Sosio LifeCare 500 000 

Hjemmetjeneste Spider - logistikksystem 630 000 

Pleie og omsorg 
m.fl. 

Ressursstyring; arbeidsplansystem  1 200 000 

Flyktninger Visma Flyktning 100 000 

Sum 
 

6 580 000 
 

12.10 Kommunalområde Økonomi og analyse 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kommunalområde økonomi og analyse består av: 

 Økonomi, felles (kommunalsjef) 

 Rådgivere 

 Sentral økonomi og planlegging 

 Regnskap og innfordring 

 Lønn 

 Innkjøp og VOIS 

 Næringsutvikling 
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 23 990 36 250 39 596 39 486 39 226 39 226 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

16 745 10 177 12 499 12 199 12 351 12 199 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

111 0 1 080 1 080 1 080 1 080 

Overføringsutgifter 98 079 107 627 113 305 111 697 111 144 111 965 
Finansutgifter 3 413 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 142 338 154 054 166 480 164 462 163 801 164 470 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -4 351 -2 685 -2 824 -2 824 -2 824 -2 824 
Refusjoner -107 386 -108 088 -112 402 -111 402 -111 686 -111 686 
Overføringsinntekter -220 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2 734 -1 032 -1 292 -992 -448 -448 

Sum Driftsinntekter -114 691 -111 805 -116 518 -115 218 -114 958 -114 958 

Sum 27 647 42 249 49 962 49 244 48 843 49 512 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 
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Øvrige kommentarer 
Budsjettområdet økonomi felles dekker utgifter til økonomisjef, diverse fellesutgifter og 
opplæringsbudsjett for kommunalområdet økonomi og analyse. I tillegg dekkes utgifter til en årlig vekst 
i ansattes tilgodehavende ved årsskiftet som følge av at timelønnede lønnes månedlig etterskuddsvis 
(endring 13. måned lønn). Utgiftsført beløp til å dekke skyldig lønn ved utløpet av 2020 var 36,6 mill. kr. 

Seksjon sentral økonomi- og planlegging har som hovedoppgave å levere et dekkende 
beslutningsgrunnlag for kommunedirektør og folkevalgte til tertialsaker, handlings- og økonomiplan, 
kommuneplanens samfunns- og handlingsdel, folkehelse- og beredskapsplaner. Beredskapsrådgiver og 
folkehelsekoordinator har vært svært sentrale i kommunens beredskaps- og smittevernsarbeid i hele 
pandemiperioden. 

Regnskapsseksjonen har det faglige ansvaret for kommunens regnskap, dette innebærer at regnskapet 
skal føres løpende, være à jour og avlagt i samsvar med lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 
Regnskapet skal gi uttrykk for kommunens økonomiske stilling ved regnskapsavleggelsen. Seksjonen fører 
også regnskap for Sandefjord kommunale pensjonskasse og diverse legater. Seksjonen utvikler seg i takt 
med digitalisering og forbedring i arbeidsprosesser og reduserer antallet årsverk med to fra gjeldende 
handlings- og økonomiplan (2021-2024).  

Lønningsseksjonens hovedoppgave er å legge til rette for utbetaling av riktig lønn og ytelser til rett 
person til rett tid for to selskap; Sandefjord kommune og Sandefjord kommunale Pensjonskasse. 
Lønningsseksjonen skal være en ressurs og yte service utad i organisasjonen. Hver måned utbetales 
ytelser til ca. 12.000 mottakere. Seksjonen har utviklet bedre arbeidsprosesser og rutiner og har 
redusert antallet årsverk.  

Innkjøpsseksjonen har bl.a. ansvaret for e-handel og for å inngå innkjøpsavtaler innenfor lov om 
offentlige anskaffelser. Sandefjord kommune har vedtatt en anskaffelsesstrategi for perioden 2021-
2025: «Sandefjord kommunes anskaffelser gjennomføres på en formålseffektiv, kostnadseffektiv og 
bærekraftig måte i henhold til lover og regler.» Det kjøpes hvert år inn varer, tjenester og bygg- og 
anleggsanskaffelser for ca. 1,5 milliarder kr. Strategien peker ut retning og gir tydelige mål for hvordan 
anskaffelser kan benyttes som strategisk virkemiddel for å oppnå kommunens mål og visjoner. 
Sandefjord har siden 01.06.02 hatt sekretariatsfunksjonen for Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid 
(VOIS). VOIS er organisert som et vertskommunesamarbeid i henhold til Kommunelovens § 20-2, der 
Sandefjord kommune er vertskommune. VOIS har et rådgivende styre som består av representanter fra 
alle medlemskommunene. 

Seksjon næringsutviklings mål er å tilrettelegge for eksisterende næringsliv, få bedrifter til å flytte til 
Sandefjord og stimulere til at nye bedrifter skapes. Dette skjer blant annet gjennom samarbeidsprosjekter 
med næringslivet, omdømmebygging, drift av gründerhuset Gründeriet, utvikling av næringsarealer, 
kompetansetiltak og utvikling av en levende by. Seksjonen yter tilskudd til ulike aktører for å oppnå 
ovennevnte mål: 
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Tilskuddsmottaker Beløp 2022 

Næringsklynge sosialt entreprenørskap 100 000 

Næringsklynge for netthandel 200 000 

Gründeriet 1 000 000 

Grenseløse muligheter 1 000 000 

Midtåsen - driftstilskudd 655 000 

Digivant (forskning-/analyseprosjekt) 1 000 000 
 

  

“Økonomi og analyse, diverse” er en periodiseringskostnad og gjelder utgifter til den årlige veksten i 
ansattes tilgodehavende ved årsskiftet som følge av at timelønnede lønnes månedlig etterskuddsvis 
(desemberlønn som utbetales i etterfølgende års regnskap). 

12.11 Pensjon (felles) 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kommunens ansatte er enten medlem i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP), Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP, for sykepleiere) eller i Statens Pensjonskasse (SPK, for pedagogisk personale). 
Den del av premien som utgjør en fast andel av lønnsutgiftene, føres sammen med ordinære 
lønnsutgifter på de ulike kommunalområdene. Satsene er som følger: 

Premie som fast andel av lønn for medlemmer i (%): 2021 2022 Endr. 

Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) 10,00 10,00 - 

Kommunale Landspensjonskasse (KLP) 10,92 10,59 -0,33 

Statens Pensjonskasse (SPK) (beregnet gjennomsnitt) 8,80 8,80 - 

I tillegg dekker den ansatte selv ved trekk i lønn: 2,00 2,00 - 
 

Øvrige premier og kostnader knyttet til pensjon føres samlet for kommunen på sentraladministrasjonen, 
pensjon (felles). Øvrige premier er i 2022 budsjettert med 147,6 mill. kr (reguleringspremie 124,2 mill. 
kr, rentegarantipremie 0,4 mill. kr og avtalefestet pensjon (AFP 62-64 år) 23,0 mill. kr inkl. 
arbeidsgiveravgift.  Av dette overføres 1,8 mill. kr til selvkostområder og andre tjenesteområder som har 
egen inndekking av sine utgifter. Grafen under viser derfor nettobeløpet på 145,8 mill. kr.  

Med unntak for egenkapitalinnskudd, betales det arbeidsgiveravgift av alle utgifter til pensjon. 
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 20 813 51 365 9 152 25 403 44 675 64 820 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

-1 083 -1 466 -1 582 -1 582 -1 582 -1 582 

Finansutgifter 19 742 4 589 13 948 14 748 15 548 16 348 

Sum Driftsutgifter 39 471 54 488 21 518 38 569 58 641 79 586 

Sum 39 471 54 488 21 518 38 569 58 641 79 586 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
Grafen viser hvordan felles pensjonsutgifter i 2022 på 21,5 mill. kr fordeler seg på pensjonspremie til 
pensjonskasser, bruk av premiefond, årets premieavvik, fordelt premieavvik og diverse kostnader 
knyttet til pensjon. Disse utgiftene vokser i årene 2023-2025 til henholdsvis 38,6 mill. kr, 58,6 mill. kr og 
79,6 mill. kr. Kostnadsveksten skyldes for det meste fordelt premieavvik fra tidligere år, mens de øvrige 
komponentene er relativt stabile. 

Regnskapsføring av kommunens utgifter til pensjon er regulert i budsjett- og regnskapsforskriften. 

Tabellen under viser budsjettert premie som kommunen skal innbetale til de tre pensjonskassene SkP, 
KLP og SPK. Beløpene består av arbeidsgivers og ansattes andeler, fratrukket bruk av premiefond. I 
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stedet for den årlige premien, skal regnskapet belastes med netto pensjonskostnad. SkP, KLP og SPK 
bruker aktuarer (eksperter i forsikringstekniske beregninger) til å beregne netto pensjonskostnad 
knyttet til respektive pensjonskasser. Differansene mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad 
inntektsføres som årets premieavvik. Over tid skal imidlertid hele premien belastes i regnskapet. Det 
enkelte årets inntektsførte premieavvik blir derfor utgiftsført i de etterfølgende 7 årene med 1/7 per år 
som fordelt premieavvik fra tidligere år (kommunestyret kan velge enten å fordele de enkelte års 
premieavvik over etterfølgende syv år eller å utgiftsføre det i sin helhet året etter). Budsjettert 
akkumulert premieavvik viser hvor mye premie kommunen forventer å ha innbetalt til pensjonskassene 
uten at beløpet for de angitte årene da er utgiftsført i regnskapet. 

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over budsjetterte utgifter til pensjonspremie (arbeidsgivers 
og ansattes andeler), -kostnader og premieavvik: 

Pensjonspremie, -kostnad og premieavvik (inklusiv arbeidsgiveravgift) 

(beløp i nominelle mill. kroner) 2022 2023 2024 2025 

Sum innbetalt premie 426,6 436,8 445,3 454,2 

Sum netto pensjonskostnad 267,2 272,5 277,9 283,5 

Sum premieavvik 159,4 164,3 167,4 170,7 

Sum fordelt premieavvik fra tidligere år 59,4 77,2 98,7 122,0 

Netto endring i likviditet / akkumulert 
premieavvik: 

100,1 87,1 68,7 48,7 

     

Akkumulert per avvik inkl. aga. 31.12. (nom. kr) 431,6 518,6 587,4 636,1 
 

Akkumulert premieavvik ved utløpet av 2020 var på 168,8 mill. kr, og dette forventes å øke til om lag 
330 mill. kr ved utløpet av 2021 og til 636 mill. kr ved utløpet av 2025. 

Utviklingen i pensjonspremiene og -kostnadene er beheftet med stor usikkerhet. 

Det er i hovedsak tre måter å redusere det akkumulerte premieavviket på: 1) Kommunestyret kan inntil 
premiefondet er brukt opp, bruke større beløp enn budsjettert, 2) kommunestyret kan fordele 
premieavvik fra tidligere år på ett i stedet for på syv år, eller 3) kommunaldepartementet kan endre 
forutsetningene som ligger bak beregningene av netto pensjonskostnad slik at kostnadene øker og 
premieavviket reduseres. 

Ny offentlig tjenestepensjon ble innført med virkning fra 1. januar 2020. Dette medførte at kravet til 
premiereserve i SkP og KLP ble redusert og kommunens premiefond i disse pensjonskassene ble tilført 
hhv. 208 mill. kr og 25 mill. kr i 2021. Før eventuelle årsoppgjørsdisposisjoner for 2021, forventes 
kommunens premiefond i SkP og KLP å være på hhv. 238 mill. kr og 25 mill. kr ved utløpet av 2021. 
Kommunens bruk av premiefond erstatter innbetaling av tilsvarende premiebeløp fra kommunekassen. 
Kommunedirektøren har budsjettert med årlig bruk av premiefondene på hhv. 31 mill. kr og 6 mill. kr 
(ekskl. arbeidsgiveravgift). Dette er i tråd med kommunaldepartementets forutsetninger når veksten i 
pensjonskostnadene for kommunesektoren fra 2021 til 2022 er anslått. Kommunen kan forsere eller 
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utsette bruken av premiefondene. Økt bruk ett år, gir reduserte kostnader med 1/7 de neste 7 årene. 
Det er ikke budsjettert med tilførsel til kommunens premiefond ved disponering av ev. årlige overskudd 
i SkP, mens det forventes om lag 3 mill. kr som årlig tilførsel i KLP. 

Kommunens tilskudd fra staten til ressurskrevende tjenester påvirkes av gjennomsnittlige utgifter til 
premie målt som andel av lønnsutgiftene. Økt/redusert bruk av premiefondene vil redusere/øke 
kommunens tilskudd til ressurskrevende tjenester med om lag 12 % av en endring i samme års bruk av 
premiefond. 

Dersom premieavvik fra og med 2022 skal dekkes inn allerede året etter at det oppstår, i stedet for over 
syv år, vil det akkumulerte premieavviket fra og med 2028 bli redusert til kun å bestå av premieavvik 
oppstått samme år. Dette vil samtidig øke de regnskapsførte pensjonskostnadene med om lag 130 mill. 
kr fra 2023, fallende til om lag samme bevilgningsnivå som med dagens ordning fra 2029. På den annen 
side vil kommunens likviditet bli styrket i takt med nedbyggingen av det akkumulerte premieavviket, og 
økt likviditet gir tilhørende økte renteinntekter. 

Kommunaldepartementet fastsetter indirekte de årlige forutsetningene som ligger bak beregningene av 
netto pensjonskostnader via et såkalt forholdstall. Forholdstallet som har stått uendret siden 2014, er i 
stor grad bestemmende for størrelsen på pensjonskostnadene og dermed også premieavviket. Selv om 
kommunene fullt ut er ansvarlig for egne pensjonskostnader, gjør regjeringen anslag for endringer i 
pensjonskostnadene som del av vurderingene når realveksten i kommunenes frie inntekter fastsettes. 
Endringer i forholdstallet som øker kommunenes pensjonskostnader, vil dermed også kunne påvirke 
kommuneopplegget og de statlige overføringene til kommunene. Det har fra pensjonsfaglig hold blitt 
påpekt at forholdstallet burde blitt redusert slik at det ble bedre samsvar mellom pensjonskostnadene 
og -premiene samtidig som det akkumulerte premieavviket også ville blitt redusert. 

Kommunen betaler årlig egenkapitalinnskudd til SkP og KLP og diverse andre kostnader relatert til 
pensjon. Dette er budsjettert som følger: 

Diverse kostnader knyttet til pensjon    (1.000 
2022-kr) 

2022 2023 2024 2025 

Overført til egenkapitalinnskudd i SkP 12 400 13 200 14 000 14 800 

Overført til egenkapitalinnskudd i KLP 1 548 1 548 1 548 1 548 

Tilsk. Overf. avt. og Pensjonsktr., komm. pensjon 
m.m. 

3 890 3 890 3 890 3 890 

Sum kostnader 17 838 18 638 19 438 20 238 
 

Styret i SkP vurderer årlig kassens egenkapitalbehov. Budsjettert EK-innskudd til SkP vokser som følge av 
forventet vekst i pensjonskassens premiereserve. Fra 2022 er det forutsatt at SkP ikke krever inn 
rentegarantipremie (1,6 mill. kr i 2021) og at tilsvarende beløp i stedet kreves inn som del av EK-
innskuddet. EK-innskudd i KLP er forutsatt å utgjøre 0,7 % av pensjonsgrunnlaget. 

Utgifter til EK-innskudd føres i investeringsregnskapet, jf. investeringsrammen diverse kapitalformål. 
Krav om EK-innskudd i pensjonskassene må forventes å påløpe årlig. Derfor overføres tilsvarende beløp 
fra driften til finansiering av kapitalinnskuddene. 
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For å sikre at pensjon til medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger ikke påvirkes når de skifter 
arbeidsgiver innen offentlig sektor, betales tilskudd til Sikringsordningen. I tillegg plikter kommunen å 
betale tilskudd til Foreningen Pensjonskontoret, til tidligere ansatte med avtalte ytelser utover ordinære 
vilkår samt utgifter til aktuarenes pensjonsberegninger. 

13 Kunnskap, barn og unge 
- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 
 

 

13.1 Organisasjon 
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13.2 Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

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

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

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

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

2021 
Mål  

2022 
Langsiktig 

målsetting 

03 God helse og 
livskvalitet 

Barn med et vanskelig utgangspunkt 
klarer seg bedre som voksne 

    

  Andel barn med vedtak i 
barnehageloven §37 i 
forhold til antall barn i de 
ordinære barnehagene 

2,7 % 2,7 % 2,7 % 

  Andel barn som får 
spesialpedagogisk hjelp 
etter barnehageloven §31 i 
forhold til antall barn i de 
ordinære barnehagene 

5,2 % 5,0 % 3,5 % 

 Kommunen bidrar til å forhindre vold 
og seksuelle overgrep mot barn 
gjennom oppdatert kunnskap hos 
ansatte, systematiske handlingsplaner 
og hensiktsmessig atferd 

    

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

    

  1-5 år  andel barn i 
barnehage i forhold til 
innbyggere (prosent) 

91,2 % 92,0 % 92,7 % 

  Alle barnehager deltar i 
kompetansehevingstiltak 
gjennom kommunal satsing 

86,9 % 88,0 % 100,0 % 

  Andel minoritetsspråklige 
barn i barnehage i forhold 
til innvandrerbarn 1-5 år (B) 

82,8 % 84,8 % 92,7 % 

  Grunnbemanning 
barnehagelærer andel 
årsverk fordelt på 
utdanningsbakgrunn 
(prosent) 

44,7 % 45,0 % 50,0 % 

 Sikre at grunnskolen bidrar til at flest 
mulig fullfører og består videregående 
skole 

Andel elever med direkte 
overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring (B) 

98,8 % 99,0 % 99,5 % 

 
Kommunen bidrar til å forhindre vold og seksuelle overgrep mot barn gjennom oppdatert kunnskap 
hos ansatte, systematiske handlingsplaner og hensiktsmessig atferd 
Fra HØP 21-24: Øke kompetansenivået blant ansatte i skole og barnehage når det gjelder forebygging av 
vold mot barn og unge. Dette ses i sammenheng med oppdrag i handlingsplanen 22-25 - "Utarbeide 
kommunal plan mot vold og seksuelle overgrep mot barn" 

Kommentarer til måltabellen 
Tabellen viser de kommunale målene for kunnskap, barn og unge, og hvordan disse bidrar til å nå de 
prioriterte bærekraftsmålene. I tillegg til de 17 hovedmålene, består FNs bærekraftsmål av 169 delmål. 
Mange av dem lar seg vanskelig løse gjennom vår kommunale virksomhet, men de målene som er 
relevante for kunnskap, barn og unge (KBU), framgår av tabellen under sentrale kapitler - kommunens 
overordnede mål og prioriteringer. 

De prioriterte målene for KBU knytter seg til bærekraftsmålene god helse og livskvalitet og god 
utdanning (mål nr. 3 og 4), og støttes opp av kommunalområdets mål om at alle barn og unge skal sikres 
en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet. 

For flere kommunale mål foreligger ikke gode indikatorer. Flere mål vil derfor bli redegjort for i egne 
politiske saker eller i neste handlings- og økonomiplan. 
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13.4 Oppdrag i handlingsplanen 

 
Hentet fra Oppdrag i handlingsplanen Type plan Frist 
HØP 21-24 Aktiv deltakelse i det statlige "Prosjekt 

folkehelse" 
Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Ferdigstille standard for et likeverdig og 
tilrettelagt barnehagetilbud 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Forbedre systemer for koordinering av tilbudet 
til utsatte barn og unge 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Gjennomføre tilsyn i kommunale og private 
barnehager i henhold til løpende risikovurdering 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Iverksette nye oppgaver overført kommunal 
barneverntjeneste 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Plan for barnehage- og skolestruktur Kommunedelplan - tema 
(plan- og bygn.loven) 

31.12.2022 

HØP 21-24 Utarbeide en strategi for at "Åpen barnehage" er 
en rekrutteringsarena for høyere 
barnehagedeltakelse 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 

 

31.12.2022 

HØP 21-24 Utarbeide kommunal plan mot vold og seksuelle 
overgrep mot barn 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Utarbeide plan for samarbeid og gode 
overganger mellom skole og barnehage 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Øke andelen minoritetsspråklige barn i 
barnehage 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 

 

31.12.2022 

Løpende 
politiske 
vedtak 2021 

Utarbeide felles plan for SFO i henhold til ny 
rammeplan 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 

  

 

31.12.2022 

Kommentarer til oppdrag i handlingsplanen 
Oversikten viser oppdrag som skal til politisk behandling, enten som en kommunedelplan (tematisk eller 
geografisk) eller fagplan/sektorplan av prinsipiell betydning. Større, lovpålagte oppgaver som skal til 
politisk behandling er også tatt med i oversikten. 

Nye oppdrag vil i hovedsak vurderes i arbeidet med planstrategi hvert fjerde år, og når større 
planoppgaver som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel rulleres. Det vil likevel komme nye tiltak i 
den årlige rulleringen av HØP. 

I tabellen vises oppdrag enten som tiltak fra Handlings- og økonomiplan (HØP) for 2021-24, som nye 
tiltak foreslått av kommunedirektøren for HØP 2022-25 eller som oppgaver gitt i politiske vedtak siden 
vedtak av HØP i desember 2020. Tiltak som er gjennomført før sommeren 2021, er tatt ut av oversikten. 

13.5 Kostra-analyse 

 Sandefjord 
2019 

Sandefjord 
2020 

Tønsberg Larvik Kostragruppe 
11 

Landet 
uten 
Oslo 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger 
0-17 år, barnevernstjenesten 

9 165 8 647 9 764 12 357 10 559 10 432 

Netto driftsutgifter per innbygger 
1-5 år i kroner, barnehager 

148 011 157 808 155 554 148 876 163 572 168 389 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år 

107 583 112 235 106 494 107 370 109 170 117 307 

Produktivitet       
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Elever per kommunal grunnskole 263 262 322 262 292 230 

Grunnbemanning barnehagelærer 
andel årsverk fordelt på 
utdanningsbakgrunn (prosent) 

46,1 % 44,7 % 45,3 % 42,4 % 43,5 % 42,4 % 

Dekningsgrad       
0-17 år Andel barn med 
barnevernstiltak når barnet er 
plassert av barnevernet i løpet av 
året 

0,8 % 0,8 % 1,2 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 

0-17 år Andel barn med 
barnevernstiltak når barnet ikke er 
plassert av barnevernet i løpet av 
året 

2,2 % 2,3 % 2,9 % 2,1 % 3,0 % 3,0 % 

Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år 

79,1 % 81,7 % 86,4 % 82,4 % 84,9 % 85,5 % 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass (B) 

89,6 % 91,2 % 93,3 % 90,6 % 92,5 % 92,9 % 

Andel barn i kommunale 
barnehager i forhold til alle barn i 
barnehage (B) 

37,4 % 37,4 % 64,0 % 56,6 % 45,0 % 49,6 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 1.-4. trinn 

5,8 % 5,8 % 5,7 % 4,2 % 5,0 % 5,1 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 5.-7. trinn 

10,9 % 12,0 % 10,1 % 7,9 % 9,3 % 9,2 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 8.-10. trinn 

12,8 % 13,3 % 12,1 % 9,3 % 10,2 % 9,7 % 

Andel elever i kommunens 
grunnskoler, av kommunens 
innbyggere 6-15 år (B) 

92,7 % 92,0 % 90,6 % 97,1 % 93,8 % 95,1 % 

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til alle barn 
med barnehageplass (B) 

19,8 % 20,6 % 15,8 % 17,3 % 18,9 % 17,7 % 

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 1-5 år ekskl. 
utvalgte la (B) 

75,9 % 80,8 % 82,4 % 80,7 % 82,6 % 84,1 % 

Kvalitet       
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 
(antall) 

41,0 42,6 42,5 41,9 42,8 42,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
1.-4.årstrinn 

12,8 12,4 13,9 12,4 12,3 11,8 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
5.-7.årstrinn 

12,9 13,1 14,6 14,0 13,3 12,9 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
8.-10.årstrinn 

17,8 16,1 14,8 14,1 14,7 13,9 

 

13.6 Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 1 151 674 1 056 713 1 117 641 1 120 486 1 120 707 1 120 707 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

150 388 82 826 85 913 83 713 83 713 83 713 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

368 313 379 490 392 649 393 623 393 623 393 623 

Overføringsutgifter 22 021 66 564 67 363 79 366 77 863 73 863 
Finansutgifter 45 018 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 1 737 414 1 585 593 1 663 566 1 677 188 1 675 906 1 671 906 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsinntekter       
Salgsinntekter -70 032 -75 941 -73 566 -71 730 -71 730 -71 730 
Refusjoner -108 203 -48 353 -49 060 -48 856 -48 856 -48 856 
Overføringsinntekter -33 331 -20 861 -5 656 -5 656 -5 656 -5 656 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -30 520 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -242 086 -145 155 -128 282 -126 242 -126 242 -126 242 

Sum 1 495 328 1 440 438 1 535 284 1 550 946 1 549 664 1 545 664 

 
Fordeling per ansvarsområde 
 
Fordeling på enhet (tabell) 
 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Administrasjon og stab KBU 11 779 14 002 9 567 8 067 6 567 2 567 
Oppvekst og helse 213 965 214 390 247 083 254 441 254 438 254 438 
Skole 755 965 703 103 746 409 753 033 753 254 753 254 
Barnehage 513 619 508 943 532 225 535 405 535 405 535 405 

Sum 1 495 328 1 440 438 1 535 284 1 550 946 1 549 664 1 545 664 

 
Fordeling på enhet (graf) 
Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 1 440 438 1 440 438 1 440 438 1 440 438 

Sum Tekniske justeringer 4 4 4 4 
Tidligere vedtatte tiltak     
Habiliterings- og avlastningstilbud barn og unge -1 147 -1 147 -1 147 -1 147 
Moderasjonsordning SFO 400 400 400 400 
Red. ramme - elever til Wang UNG -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Sum Tidligere vedtatte tiltak -2 247 -2 247 -2 247 -2 247 
Sum Tidligere vedtatte tiltak - øvrige -282 -282 -282 -282 
Sum Budsjettendring i år -4 426 -5 694 -5 476 -5 476 
Sum Andre endringer 5 827 11 007 11 007 11 007 
Sum Lønns- og prisvekst 64 270 64 270 64 270 64 270 
Sum Tekniske justeringer som balanserer -110 -110 -110 -110 

Konsekvensjusteringer 63 036 66 948 67 166 67 166 

Konsekvensjustert ramme 1 503 474 1 507 386 1 507 604 1 507 604 

Driftskonsekvens     
Ny skole på Vesterøya 0 0 0 -2 500 
Sum Driftskonsekvens 0 0 0 -2 500 

Innsparingstiltak     
Feriepenger av sykepengeref., barnehageseksjonen -200 -200 -200 -200 
Feriepenger av sykepengeref., barnetrinn skole -600 -600 -600 -600 
Feriepenger av sykepengeref., seksjon oppvekst og helse -150 -150 -150 -150 
Feriepenger av sykepengeref., ungdomstrinn skole -400 -400 -400 -400 
Ikke reservert midler til ny avdeling fra høsten, barnehage -750 -750 -750 -750 
Mellomværende mellom kommuner, barnehageseksjonen -500 -500 -500 -500 
Redusert bruk av overtid i skole -520 -520 -520 -520 
Redusert engasjement og materiell, pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT) 

-100 -100 -100 -100 

Redusert vikarbruk i barnevernet -230 -230 -230 -230 
Reversert avsatt til inntektstap ved sen oppstart i 
barnehage 

-190 -190 -190 -190 

Uspesifiserte innsparinger 0 -1 500 -3 000 -4 500 
Sum Innsparingstiltak -3 640 -5 140 -6 640 -8 140 

Nye tiltak     
Barnehage - flere barnehagelærere i grunnbemanningen 1 200 1 200 1 200 1 200 
Barnekoordinator (Likeverdsreformen) 750 1 500 1 500 1 500 
Barnevern: 3 nye årsverk 1 900 1 900 1 900 1 900 
Barnevernet - kompetansekrav 600 600 600 600 
Barnevernsreformen 20 300 26 000 26 000 26 000 
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - 
virksomhetsoverdragelse 

3 100 900 900 900 

SFO - Gratis kjernetid for 1.-klasse (12 t) 7 600 16 600 16 600 16 600 
Sum Nye tiltak 35 450 48 700 48 700 48 700 

Nye tiltak og realendringer 31 810 43 560 42 060 38 060 

Ramme 2022-2025 1 535 284 1 550 946 1 549 664 1 545 664 

 
Kommentarer til driftsbudsjett med endringer 
Kommentarer til enkelte sumposter i tabellen ovenfor: 

Sum tidligere vedtatte tiltak - øvrige 
Beløpet består av mange små endringer, særlig tilknyttet lønnsområdet 

Sum budsjettendringer i år 
Beløpene er i sin helhet knyttet til videreføringskonsekvensene av 1. og 2. tertial 2021 
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Sum andre endringer 
Beløpene er knyttet til følgende tiltak:  

Tidligere vedtatte tiltak 
 
Habiliterings- og avlastningstilbud barn og unge 
I statsbudsjettet for 2021 ble det overført en engangsbevilgning til habiliterings- og avlastningstilbud til 
barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet ble ikke videreført, og beløpet viser forskjellen fra 
budsjett 2021 

Moderasjonsordning SFO 
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021: Ved behandlingen 
av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med inntektsgradert 
foreldrebetaling i SFO til 3.– 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til kommunene ble økt 
med 25 mill. kr som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet blir derfor økt 
med ytterligere 35,9 mill. kroner. Budsjettrammen for kunnskap, barn og unge er styrket med 0,4 mill. kr 
til helårseffekten. 

Tiltak (tall i hele 1.000 kr) Beløp i 2022 Beløp i 2023 Beløp i 2024 Beløp i 2025 

Nominelt uendret tilskudd til dekning 
av undervisningskostnader Signo 

141 141 141 141 

Økt trafikkforsikrings- og 
drivstoffavgift 

2 2 2 2 

Barnehage - red. makspris kommunale 
barnehager 

1 432 3 268 3 268 3 268 

Tilskudd priv. bhg. - Endret 
kapitaltilskudd 

285 285 285 285 

Tilskudd priv. bhg. - Oppdatert 
grunnlag 

-1 642 -1 642 -1 642 -1 642 

Tilskudd priv. bhg. - Reduksjon 
grunnet endret 
pensjonskompensasjon 

-6 077 -6 077 -6 077 -6 077 

Tilskudd priv. bhg. - økt barnetall 591 591 591 591 

Barnehage - økt tilskudd private bhg. 
pga. red. makspris 

2 616 5 960 5 960 5 960 

Øremerket tilskudd barnevern 
innlemmes i rammetilskuddet 

8 468 8 468 8 468 8 468 

Tilskudd ressurskrevende tjenester - 
etter endret pensjonspremie og økt 
innslagspunkt 

11 11 11 11 

Sum Andre endringer 5 827 11 007 11 007 11 007 
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Red. ramme - elever til Wang UNG 
Wang Ung ble etablert som ungdomsskole høsten 2019. Siste innfasing av et ekstra trinn skjedde høsten 
2021. Reduksjonen representerer helårsvirkningen av de 50 elevene som startet høsten 2021. 

Driftskonsekvens 
 
Ny skole på Vesterøya 
Forventet besparelse på drift fra høsten 2025 

Innsparingstiltak 
 
Feriepenger av sykepengeref., barnehageseksjonen 
Feriepenger av sykepengeref., barnehageseksjonen. Refusjonen mottas sent på året, og den er vanskelig 
både å beregne, og å få benyttet. Innsparingen øker likevel risikoen for merforbruk. 

Feriepenger av sykepengeref., barnetrinn skole 
Feriepenger av sykepengeref., barnetrinn skole. Refusjonen mottas sent på året, og den er vanskelig 
både å beregne, og å få benyttet. Innsparingen øker likevel risikoen for merforbruk. 

Feriepenger av sykepengeref., seksjon oppvekst og helse 
Feriepenger av sykepengeref., seksjon oppvekst og helse. Refusjonen mottas sent på året, og den er 
vanskelig både å beregne, og å få benyttet. Innsparingen øker likevel risikoen for merforbruk. 

Feriepenger av sykepengeref., ungdomstrinn skole 
Feriepenger av sykepengeref., ungdomstrinn skole. Refusjonen mottas sent på året, og den er vanskelig 
både å beregne, og å få benyttet. Innsparingen øker likevel risikoen for merforbruk. 

Ikke reservert midler til ny avdeling fra høsten, barnehage 
Det er avsatt 750 000 kr årlig for å ta høyde for en utvidelse av en avdeling i de private barnehagene. 
Denne budsjettposten har sjelden eller aldri vært brukt, og kan reverseres uten at det blir vesentlig økt 
risiko. 

Mellomværende mellom kommuner, barnehageseksjonen 
Kjøp og salg av barnehageplasser og timer til spesialpedagogikk mellom nabokommuner. Budsjettet kan 
reduseres med 500 000 kr. 

Redusert bruk av overtid i skole 
Redusert bruk av overtid i skole 

Redusert engasjement og materiell, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
Redusert engasjement og materiell, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

Redusert vikarbruk i barnevernet 
Redusert vikarbruk i barnevernet 

Reversert avsatt til inntektstap ved sen oppstart i barnehage 
Tidligere avsatt for å dekke eventuelt inntektstap ved at barn under ett år starter senere enn vanlig 
oppstart på høsten. Avsetningen var større enn nødvendig. 
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Nye tiltak 
Barnehage - flere barnehagelærere i grunnbemanningen 
Barnehage - flere barnehagelærere i grunnbemanningen 

Barnekoordinator (Likeverdsreformen) 
Barnekoordinator: Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til 
barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 
280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres 
kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Rammen for kommunalområdet 
kunnskap, barn og unge er økt med 0,75 mill. kr i 2022 og 1,5 mill. kr fra 2023 til 2 nye stillinger. 

Barnevern: 3 nye årsverk 
Det er stort press på barnevernstjenesten, spesielt knyttet til saksbehandling. Men det er også økte krav 
til oppfølging, iverksetting og utøvelse av hjelpetiltak, oppfølging av barn i fosterhjem og oppfølging av 
biologiske foreldre med sikte på tilbakeføring. Det har også vært en betydelig vekst i antall 
meldinger/oppdrag til barnevernstjenesten gjennom de tre foregående årene. Det er tilført midler til å 
dekke tre nye stillinger, der to av stillingene går til å øke kapasiteten på hjelpetiltak og en stilling vil gi 
øke kapasiteten på undersøkelser/meldingsbehandling 

Barnevernet - kompetansekrav 
Kompetansekrav i barnevernet: Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i 
barnevernet, Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er 
anslått til 440–610 mill. kroner fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes 
med 52,5 mill. kroner. Rammen for kommunalområdet kunnskap, barn og unge er til formålet styrket 
med 0,6 mill. kr per år. 

Barnevernsreformen 
Barnevernsreformen: Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir 
kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes 
rammetilskuddet til kommunene med 1310 mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter 
delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. kroner fordeles særskilt i en overgangsperiode på to 
år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 2020). Den varige 
effekten fra 2023 utgjør 2,1 mrd. kroner. Via rammetilskuddet får Sandefjord 16,3 mill. kr i 2022 og 
forventer 26,0 mill. kr fra 2023. Til reformen er kommunalområdet for kunnskap, barn og unge styrket 
med 20,3 mill. kr i 2022 og 26,0 mill. kr fra 2023. 

Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen 
En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen: Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra 
skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 
mill. kroner i 2022 med helårseffekt fra 2023. Til formålet er rammen for kommunalområdet kunnskap, 
barn og unge økt med 1,2 mill. kr i 2022 og 2,9 mill. kr fra 2023. 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - virksomhetsoverdragelse 
Formannskapets vedtak i sak 134/21 “Opplæring i norsk og samfunnskunnskap” : 

1. Sandefjord kommune overtar all opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 01.01.2022, i tråd 
med alternativ 2 i saksfremlegget. Overtagelsen skjer som en ren virksomhetsoverdragelse. 

2. Avtalen med Fønix sies opp, med opphør av avtalen 31.12.2021. 
3. Rådmannen bes om å gjennomgå rutiner for søknader om FUNKHEM midler til personer i 

målgruppen med formål om at de personene som har behov for forsterket opplæring får det, og 
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at Sandefjord kommune skal ta i bruk FUNKHEM midler i like stor grad som sammenlignbare 
kommuner. 

Budsjettet dekker differansen mellom mottatt tilskudd og lønnsutgiftene til skolen. I 2022 er det også 
lagt inn 2,2 mill. kr til å dekke husleie. 

SFO - Gratis kjernetid for 1.-klasse (12 t) 
SFO - Gratis kjernetid for 1.-klasse (12 t) 

13.7 Investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 2025 2022-
25 

2022-
25 

Investeringsprosjekter           
Ny skole Vesterøya 35 000 0 100 000 0 180 000 0 65 000 -20 000 380 000 -20 000 
Omstilling gamle 
skolebygg til ny bruk 

0 0 0 0 1 000 0 19 000 0 20 000 0 

Oppfølging tematisk 
kommunedelplan skoler 
og barnehager 

0 0 0 0 2 000 0 3 000 0 5 000 0 

Oppgradering/tilpasninger 
skoler og barnehager 

18 000 0 12 000 0 12 000 0 12 000 0 54 000 0 

Utbygging av Høyjord 
barnehage 

7 000 0 8 000 0 0 0 0 0 15 000 0 

Sum 
Investeringsprosjekter 

60 000 0 120 000 0 195 000 0 99 000 -20 000 474 000 -20 000 

           

13.8 Administrasjon og stab KBU 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Administrasjonen består av kommunalsjef med stabsfunksjoner. Staben bistår seksjonene med blant 
annet: 

 Budsjettarbeid/-oppfølging og regnskapsrapportering 

 Fakturering og oppfølging av brukerbetalinger 

 Refusjoner og mellomoppgjør mellom kommuner 

 Større innkjøp, og oppfølging av avtaler 

 Ansvar for kommunalområdets system for internkontroll 

 Beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager 

 Oppfølging av fellesoppgaver innenfor kommunalområdets ansvarsområde 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 11 242 9 689 8 885 8 885 8 885 8 885 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

765 383 396 396 396 396 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

5 25 26 26 26 26 

Overføringsutgifter 0 3 905 260 -1 240 -2 740 -6 740 
Finansutgifter 673 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 12 685 14 002 9 567 8 067 6 567 2 567 
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Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 0 0 0 0 0 
Refusjoner -31 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -874 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -906 0 0 0 0 0 

Sum 11 779 14 002 9 567 8 067 6 567 2 567 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 

13.9 Oppvekst og helse 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Seksjon oppvekst og helse er en nyopprettet seksjon i kommunalområdet Kunnskap, barn og unge. 
Seksjonen består av områdene pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevernstjenesten og familie, 
helse og bolig. Seksjonen arbeider for kommunalområdets felles mål om at alle barn og unge skal sikres 
en god oppvekst og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet.  

Det gis universelle tjenester som helsestasjons- og helsesykepleiertjenester til mer målrettede tiltak 
innen avlastning, psykisk helse, oppfølging via barnevern og sakkyndig vurdering og veiledning fra PPT. I 
tillegg til disse tjenestene har oppvekst og helse også SLT koordinator (Samordningsmodell for Lokale, 
forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet) og koordinerende enhet i seksjonen.  Det er viktig for 
seksjon oppvekst og helse å samhandle tett med barnehage og skole.  
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 Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 

 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 211 123 181 216 198 846 201 497 201 497 201 497 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

24 027 18 017 17 597 17 597 17 597 17 597 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

6 925 7 683 7 867 7 867 7 867 7 867 

Overføringsutgifter 20 269 40 175 37 943 42 650 42 647 42 647 
Finansutgifter 4 246 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 266 589 247 091 262 253 269 611 269 608 269 608 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 294 -1 901 -1 947 -1 947 -1 947 -1 947 
Refusjoner -18 793 -10 543 -8 182 -8 182 -8 182 -8 182 
Overføringsinntekter -27 541 -20 257 -5 041 -5 041 -5 041 -5 041 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -4 996 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -52 624 -32 701 -15 170 -15 170 -15 170 -15 170 

Sum 213 965 214 390 247 083 254 441 254 438 254 438 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 
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Øvrige kommentarer 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en lovpålagt sakkyndig tjeneste, regulert i barnehageloven og 
opplæringsloven.  PPT utarbeider sakkyndige vurderinger ved undersøkelser om barn har behov for 
spesialpedagogisk hjelp, eller om elever i grunnskole eller i voksenopplæring har behov for 
spesialundervisning. 

Tjenestens mål er å bidra til at: 

1. Barn, unge og voksne i kommunen får vurdert rett hjelp til rett tid. 
2. Flere barn og elever enn i dag får tilpasset hjelp og opplæring i et ordinært og tilrettelagt tilbud i 

barnehagen eller opplæring i skolen. 
3. Tjenesten arbeider tverrfaglig for helhetlig hjelp til barn, unge og voksne. 

Barnevernstjenesten 
Barnevern er en lovpålagt tjeneste. Den skal sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal også bidra til at 
barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 

Barneverntjenesten skal være en moderne, samfunnsmessig oppdatert, kompetent, tilgjengelig og 
serviceinnstilt tjeneste. 

Budsjettet dekker i hovedsak lønnsutgifter, godtgjørelse og kostnadsdekning fosterhjem og kjøp av tiltak 
som beredskapshjem, familiehjem, spesialiserte hjelpetiltak og institusjonsplasser fra statlig barnevern 
(Bufetat). Enheten har ca. 68 faste årsverk. 

Ny barnevernsreform trer i kraft fra 1. januar 2022. Barnevernsreformen vil gi kommunene et større 
ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Et av målene med reformen er at kommunene skal 
styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Dette innebærer at det 
overføres oppgaver fra det statlige barnevernet (Bufetat) til kommunalt barnevern. I hovedsak betyr 
dette at kommunen får ansvaret for all veiledning og oppfølging etter at barnet har flyttet inn i 
fosterhjemmet. Kommunen får ansvaret for både valg og godkjenning av fosterhjem uavhengig om 
fosterhjemmet ligger i en annen kommune enn Sandefjord. Kommunen får fullt økonomisk ansvar for 
ordinære fosterhjem og økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte 
fosterhjem, institusjon og akuttiltak som plass på akutt institusjon og beredskapshjem. 

Den nasjonale fosterhjemstrategien sammen med barnevernsreformen innebærer at utgiftene til 
fosterhjem fra 2022 økes betydelig. Det har til nå vært fastsatt en egenandel for kommunene og det har 
vært gitt refusjon fra Bufetat for det som overstiger egenandelen. Refusjonsordningen opphører fra 1. 
januar 2022 og hele budsjettansvaret knyttet til fosterhjem blir lagt til kommunen.  

I tillegg til reformen ble det fra 1. januar 2021 vedtatt endringer i barnevernloven som innebar at 
aldersgrensen for rett til ettervern ble utvida fra 23 til 25 år. 

Det er lagt frem en ny barnevernlov som trer i kraft 1. januar 2023 som skal bidra til et bedre 
barnevernfaglig arbeid og styrke barns og foreldres rettssikkerhet. Dette innebærer at 
barneverntjenesten vil få høyere krav til utførelse av de barnevernfaglige oppgavene både med tanke på 
kapasitet og kompetanse.  
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Loven er oppbygd i en ny struktur og med språklige endringer.  Det kommer krav til kompetanse for 
ansatte i barnevernet. For ansatte som skal gjennomgå og vurdere bekymringsmeldinger, gjennomføre 
undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, treffe vedtak om hjelpetiltak, forberede saker for 
behandling i barneverns- og helsenemnda, iverksette og følge opp tiltak må oppfylle følgende vilkår: 

1. barnevernfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå  

2. relevant bachelorutdanning dersom det innen 1. januar 2031 kan dokumenteres minst fire års 
arbeidserfaring fra barnevernet + gjennomført barnevernfaglig eller annen relevant videreutdanning 
med minst 30 studiepoeng.  

Økende kompetansekrav og dokumentasjonskrav, samt økte geografiske avstander til barn, unge og 
familier som skal følges opp, vil kunne utfordre barnevernstjenestens kapasitet.  

Familie, helse og bolig 
Familie, helse og bolig gir lovpålagte helsetjenester til barn, unge og deres familier og omfatter 9 
enheter. Overordnet mål for tjenestene er at innbyggerne opplever: 

 At helsefremmende og forebyggende arbeid prioriteres 

 At det legges til rette for økt brukermedvirkning 

 At det sikres rett kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet 

 At det tilbys likeverdige og tilgjengelige tjenester 

Stab i familie, helse og bolig og barnevernet er under samme ledelse. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten tilbyr forebyggende og helsefremmende tiltak til alle barn 0-18 år, 
knyttet opp mot folkehelse og levekår. Gjennom koordinert habiliteringstilbud skal tjenestene bidra til 
at barn med nedsatt funksjonsevne får et fullverdig liv ut fra sine forutsetninger. Denne tjenesten 
finansieres delvis av tilskudd fra helsedirektoratet for å ha tilstrekkelig kapasitet til å oppfylle norm om 
tilgjengelighet for helsesykepleier og fysioterapeut i skolehelsetjenesten.  

En stilling tilsvarende 0,4 årsverk jobber i ressursenhet for vold i nære relasjoner. 

Enhet fysio- og ergoterapitjenester til barn og unge gir tjenester innenfor områdene helsestasjon- og 
skolehelsetjeneste, habilitering og friskliv/folkehelse. 

Det er to enheter innenfor helsestasjons- og skolehelsetjeneste for barneskole: Stokke/Andebu/Sandar 
familiesenter gir tjenester ved 15 kommunale og private barneskoler og Varden/Sentrum/Krokemoa 
familiesenter gir tjenester ved 10 kommunale og private barneskoler. Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten er sentral i det forebyggende folkehelsearbeidet og skal være tilgjengelig for alle.  

Enhet jordmortjeneste, ungdomshelse og migrasjonshelse gir tjenester ved ti kommunale og private 
ungdomsskoler, fire videregående skoler og ved helsestasjon for ungdom. Kommunens 
svangerskapsomsorg, smittevernarbeid og migrasjonshelse er organisert i denne enheten. 

Kommunen har de siste årene fått et årlig tilskudd fra Helsedirektoratet til helsestasjon-, skolehelse- og 
jordmortjeneste. Tjenesten har hovedfokus på psykisk helse, rus, vold, ernæring og vekt, smittevern og 
vaksinering og migrasjonshelse.  

Enhet psykisk helse yter tjenester til barn, unge og familier som har vansker når det gjelder psykisk helse 
eller rus. Tjenestene skal gi innbyggerne i målgruppen nødvendige og tilstrekkelige helsetjenester. 
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Bistand gis gjennom individuell oppfølging, ulike tilrettelagte tiltak, og samordning av disse. Målet er økt 
livskvalitet og mestring; slik at disse personene kan fungere best mulig i familie og samfunn. Det er ett 
fokus på tidlig intervensjon og lavterskeltilbud med brukermedvirkning i fokus. Enheten har høy 
kompetanse på psykisk helse og har avsatt en egen stilling som brukerkonsulent. 

For å ta vare på de pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet, tilbys ulike 
avlastningstjenester for barn og unge. Hovedandelen av barna som er på avlastning har behov for 
habilitering. Enheten har et differensiert tilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov. To enheter gir 
ulike avlastningstjenester: døgnavlastning ved Teksleåsen og Eikelunden, privatavlastning, Brukerstyrt 
personlig assistent (BPA), tilsynsordning for funksjonshemmede samt gruppe- og timeavlastning. Vilkår 
for å få vedtak om avlastning er at man har særlig tyngende omsorgsoppgaver.  

Målet med tjenesten er å gi pårørende rom for normal fritid, mulighet for reise og tid til å bevare sosialt 
nettverk.  

Familie, helse og bolig har hatt ansvaret for koronavaksineringen i Sandefjord under pandemien. 
Kommunen følger de nasjonale retningslinjene for vaksinering, og er forberedt på å fortsette i 2022. 
Omfanget er det nå for tidlig å forutse. 

13.10 Skole 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Skolenes samfunnsmandat er hjemlet i opplæringslovens formålsparagraf § 1-1. Samfunnsmandatet er 
bredt, og favner individet, den enkelte elev, som skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. 
Videre bygger formålsparagrafen på norske grunnverdier, slik de er nedfelt i Norges Grunnlov. Skolen skal 
sørge for at elevene rustes til å mestre egne liv og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De 
nye læreplanene har fått en ny, overordnet del som skal være gjennomgående i alle fag, og speile skolens 
samfunnsoppdrag. De overordnede verdiene og prinsippene er hjemlet i opplæringslovens § 1-5, og 
utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for 
grunnopplæringen.  De skal videre prege den pedagogiske praksisen og ligge til grunn for samarbeidet 
mellom hjem og skole.  

Sandefjord har 21 kommunale barneskoler med skolefritidsordning (SFO), samt seks kommunale 
ungdomsskoler og voksenopplæring. 1. januar 2022 overtar kommunalområdet også ansvaret for 
undervisningen i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne flyktninger og innvandrere. Overføringen 
fra Fønix integrering gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 714 641 669 685 701 816 702 010 702 231 702 231 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

109 717 57 864 61 282 59 082 59 082 59 082 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

29 927 30 205 33 043 32 673 32 673 32 673 

Overføringsutgifter 911 20 016 25 433 34 229 34 229 34 229 
Finansutgifter 20 512 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 875 708 777 770 821 574 827 994 828 215 828 215 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -35 607 -41 217 -39 205 -39 205 -39 205 -39 205 
Refusjoner -69 440 -32 846 -35 345 -35 141 -35 141 -35 141 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 136 av 271 

Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Overføringsinntekter -1 418 -604 -615 -615 -615 -615 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -13 278 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -119 743 -74 667 -75 165 -74 961 -74 961 -74 961 

Sum 755 965 703 103 746 409 753 033 753 254 753 254 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
 
Implementering av nye læreplaner 
Skoleåret 2020-2021 har vært preget implementering av nye læreplaner i fag (LK20) og kvalitetssikring 
av arbeidet ved samtlige skoler. Den overordnede delen av LK20 har tre tverrfaglige, overordnede 
områder som skal prege fagene: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og 
medborgerskap og Bærekraftig utvikling.  

For å sikre det tverrfaglige arbeidet og en hensiktsmessig oppbygging og fordeling av kompetansemål i 
fagene, har prosjektgruppen (ressursgruppe) for Fagfornyelsen utviklet 60 temaer som favner samtlige 
kompetansemål i fagene, inndelt i seks perioder/år av varierende lengde fra 1.-10.trinn. Hver periode 
har ett tema knyttet til kompetansemål i flere fag. Samtlige kompetansemål i LK20 er fordelt på 1.-
10.trinn, slik at alle læreplanmål dekkes.  

Læreplanene er digitale og fleksible, med store muligheter for differensiering og lokalt handlingsrom.  
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Etter- og videreutdanning 
Dekomp (desentralisert kompetanseutvikling) fortsetter også dette skoleåret. Ordningen legger til rette 
for lokal utvikling, og er tett knyttet til LK20. Sandefjord kommune er partnerkommune med USN 
(Universitetet i Sørøst-Norge) i ordningen, og skoleåret 2020-2021 har det vært fokus på lesing i fagene. 
Satsingen i lesing fortsetter også inneværende skoleår. Samtlige lærere og skoleledere deltar i ordningen, 
der målet er at elevene skal: 

 Ha et godt og inkluderende læringsmiljø 

 Mestre grunnleggende ferdigheter 

 Gjennomføre videregående opplæring 

I tillegg til Dekomp deltar 38 lærere på videreutdanning i fagene gjennom det statlige 
videreutdanningsprogrammet i regi av Utdanningsdirektoratet. Hensikten er å sikre formell kompetanse 
i fagene det undervises i. Siden kommunesammenslåingen i 2017 har ca. 150 lærere fått 
formalkompetanse i realfag, norsk og engelsk. En viktig forutsetning for elevenes læring, er å ha lærere 
med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere. Målet er å øke elevenes læring og 
motivasjon, gjennom å styrke lærernes og rektorenes kompetanse. Gjennom den statlige vikarordningen 
frikjøpes lærere i sin arbeidstid med 37,5 prosent av full stilling, slik at de kan følge forelesninger på 
dagtid.  

Resultater 
På grunn av koronasituasjonen ble det heller ikke i skoleåret 2020-2021 gjennomført avgangseksamen 
våren 2021. Grunnskolepoengene ble derfor også dette året basert på elevenes standpunktkarakterer, og 
har økt noe fra i fjor (0,3 prosentpoeng). Samlede grunnskolepoeng for Sandefjord kommune skoleåret 
2020-2021 var 42,9. Resultatet er 0,3 prosentpoeng lavere enn nasjonalt, men 0,2 prosentpoeng over 
gjennomsnittet for Vestfold og Telemark.  

Det er en sterk sammenheng mellom elevenes kvalifikasjoner ved avsluttet grunnskole (målt ved samlede 
grunnskolepoeng) og gjennomføring av videregående skole. Videre har resultater på nasjonale prøver en 
positiv sammenheng med gjennomføring av videregående skole (SSB). Dette gjelder særlig i regning. I 
tillegg har det å gå fra mestringsnivå 2 til 3 på 8. og 9.trinnsprøvene større effekt for å fullføre enn det å 
gå fra mestringsnivå 4 til 5. Igjen henger grunnskolekarakterer sammen med resultater fra nasjonale 
prøver. Resultatene fra de nasjonale prøvene for 5. trinn var skoleåret 2021-2021 på nasjonalt snitt 
(nasjonalt snitt er 50 skalapoeng) i alle tre disipliner (regning, lesing og engelsk), men viste en liten 
tilbakegang (1.skalapoeng) i regning og engelsk fra året før. Andelen elever på laveste mestringsnivå i 
regning er lavere enn nasjonalt, men høyere enn nasjonalt snitt i lesing. Det er store resultatforskjeller 
mellom barneskolene, der 13 skoler oppnådde i snitt fra 50 til 56 skalapoeng, mens syv skoler lå under 
nasjonalt snitt på prøvene. Hvorfor det er så store forskjeller som 44 kontra 56 skalapoeng, eller 15 kontra 
45 prosent av elevene på mestringsnivå 1 på relativt like skoler, er viktig å analysere i det pågående 
kvalitets- og forbedringsarbeidet. Covid-situasjonen, med ulik belastning mellom skolene (fravær, 
karantene osv.) kan være noe av forklaringen, men også andre faktorer kan spille inn som antallet elever, 
resultatspredning, andel fritak, spesialundervisning, trivsel, kompetanse i fag mv. Videre må resultatene 
fra 2021-2022 analyseres for å kunne vurdere eventuelle effekter av Covid 19. 

13.11 Barnehage 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for 
omsorg og lek og fremme danning og læring som grunnlag for allsidig utvikling.  Leken skal ha en sentral 
plass og være en arena for barnas utvikling, læring, sosiale og språklige samhandling. Barnehagen er 
første trinn i opplæringsløpet og skal legge grunnlag for videre læring og utvikling. Barnehagen skal ta i 
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bruk varierte arbeidsmåter som stimulerer barnas lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Alle barn skal 
bli sett og forstått og være aktive deltakere i egne og andres læreprosesser.  

Sandefjord kommune har 22 kommunale barnehager og 37 private barnehager.  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 214 668 196 123 208 094 208 094 208 094 208 094 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

15 880 6 562 6 638 6 638 6 638 6 638 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

331 456 341 577 351 713 353 057 353 057 353 057 

Overføringsutgifter 841 2 468 3 727 3 727 3 727 3 727 
Finansutgifter 19 587 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 582 431 546 730 570 172 571 516 571 516 571 516 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -33 130 -32 823 -32 414 -30 578 -30 578 -30 578 
Refusjoner -19 939 -4 964 -5 533 -5 533 -5 533 -5 533 
Overføringsinntekter -4 372 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -11 372 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -68 813 -37 787 -37 947 -36 111 -36 111 -36 111 

Sum 513 619 508 943 532 225 535 405 535 405 535 405 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 

Implementering av ny rammeplan 

Ny rammeplan for barnehagene trådte i kraft 1.8.2017. Den nye rammeplanen viderefører den nordiske 
barnehagetradisjonen med et helhetlig syn på barns utvikling, barndommens egenverdi og lekens 
sentrale plass. Samtidig tydeliggjøres personalets forpliktelser, og ansvar og roller er tydeligere 
beskrevet. Demokrati, mangfold, likeverd, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse er perspektiver 
som skal være gjennomgående i barnehagenes virksomhet. Implementering av ny rammeplan skjer først 
og fremst i den enkelte barnehage. For å sikre ett felles fokus på prioriterte områder utarbeidet 
sektoren i Sandefjord i fellesskap en standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud. 
Standarden er politisk vedtatt, og ligger til grunn for kvalitetsarbeidet i sandefjordsbarnehagene. 

Organisasjon 

Kommunen har full barnehagedekning i henhold til barnehageloven, men andelen barnehagebarn er 
lavere i Sandefjord kommune enn i sammenligningsgruppene i KOSTRA. Kommunen har et samordnet 
opptak som bidrar til effektiv fordeling av barnehageplasser utfra søkernes ønsker og behov. Det er 
allikevel utfordringer med plasser i enkelte områder av kommunen, og det arbeides med løsninger for 
dette utfra et helhetlig perspektiv, slik det fremkommer i ny skole- og barnehagestruktur. 

Kommunens oppgaver på barnehageområdet er todelt. Som eier har kommunen ansvaret for 
administrasjon, drift og utvikling av kommunale barnehager. Kommunen som barnehagemyndighet har 
ansvar for å gi veiledning om og påse at alle barnehager i kommunen, både kommunale og private, 
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drives i samsvar med barnehageloven med forskrifter. Rollen som barnehagemyndighet innebærer 
ansvar for tilsyn, kontroll og tildeling av tilskudd, i tillegg til felles kvalitetsutvikling i sektoren. 

Barn med særlige behov 

Tidlig innsats for barn og unge starter i barnehagen med god forebyggende pedagogisk praksis og 
inkludering av alle barn i barnehagens tilbud. For å lykkes med dette arbeidet er det vesentlig at 
barnehagepersonalets kunnskap og kompetanse utvikles i tråd med kommunens mål om å sikre alle 
barn en god oppvekst. Videre må barnehagetilbudet organiseres på en måte som tar hensyn til barnas 
alder, forutsetninger og funksjonsnivå, slik at alle barn kan få gode utviklingsmuligheter. 

Sandefjord kommune har de senere årene hatt en betydelig økning i antall spesialpedagogiske 
vedtakstimer og tilrettelegging for enkeltbarn. Dette har ført til at det er mindre fleksibilitet i ressursene 
kommunen har til rådighet til dette arbeidet, og mer utfordrende for barnehagene å finne løsninger som 
skaper et helhetlig arbeid der tildelte ressurser kommer alle barn og hele barnehagen til gode. 

Med utgangspunkt i at det spesialpedagogiske arbeidet i kommunen skal være en integrert del av 
barnehagetilbudet er det startet et prosjekt som ser på ulike måter å organisere det spesialpedagogiske 
arbeidet. Prosjektet omhandler både arbeid i den enkelte barnehage og administrativt arbeid på 
kommunalt nivå. Målet er å inkludere flest mulig barn inn i det demokratiske fellesskapet hvor mangfold 
og likestilling fremheves. Forskning viser at barn lærer og utvikler seg best i rammen av fellesskapet 
mens spesialpedagogisk hjelp bidrar i større grad til å ekskludere barn. Prosjektet har fokus på at 
spesialpedagogisk hjelp skal gis på en måte som holder barnet inne i fellesskapet, som en del av 
barnehagens helhetlige tilbud. 

Minoritetsspråklige barn 

Sandefjord kommune har en lavere andel minoritetsspråklige barn i barnehage enn 
landsgjennomsnittet. Som følge av det har kommunen mottatt statlige midler for å arbeide med 
rekruttering innenfor denne gruppen. Prosjektet startet i 2018, og har hatt betydelig effekt. Prosjektet 
pågår fortsatt med tiltak og rutiner som har vist seg å være suksessfaktorer. 

Personalets kompetanse 

Det er godt dokumentert at kvaliteten på barnehagetilbudet er avhengig av personalets kompetanse. 
Både kommunale og private barnehager i Sandefjord kommune oppfyller pedagog- og 
bemanningsnormen. Kompetanseheving av ansatte i barnehagene planlegges og gjennomføres i 
samarbeid med kommunale og private barnehager slik at det sikres at alle barnehagene i kommunen får 
det samme tilbudet. 

Regional kompetanseheving: Gjennom lokalt planlagte tiltak gjennomføres det barnehagebasert 
kompetanseheving i alle barnehager i Sandefjord. Kompetansehevingen legger implementering av ny 
rammeplan og standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud til grunn. USN og 
Læringsmiljøsenteret har ansvar for veiledning i nettverk og til enkeltbarnehager. 

PLUS-15: Pedagogisk ledelse i barnehagene er et satsingsområde, og i samarbeid med Oslo MET har 
Sandefjord kommune utarbeidet et viderutdanningsprogram for pedagogiske ledere. Programmet er 
åpent for pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager. 

Lederutvikling: I desember 2021 starter det opp et lederutviklingsprogram for styrere i de kommunale 
barnehagene. Målet med lederutviklingen er å styrke enhetsledernes lederrolle slik at de gis gode 
ledelsesverktøy og innsikt i ledelse til å drive pedagogisk utviklingsarbeid. Lederutviklingsprogrammet vil 
være obligatorisk.  
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Tilskuddssatser 2022 private barnehager: 

 Driftstilskudd private barnehager 

 Små barn Store barn 

Satser per plass enkeltstående barnehager 236 601 115 454 

Satser per plass andre private barnehager 231 860 112 820 
 

14 Helse, sosial og omsorg 

- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 

 

 
 

14.1 Organisasjon 
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14.2 Beskrivelse av dagens virksomhet 

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

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

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

14.3 Måltabell 
      

FNs bærekraftsmål Kommunens mål  Indikator Forventet  
2021 

Mål  
2022 

Langsiktig 
målsetting 

03 God helse og 
livskvalitet 

Innbyggerne er i stand til å ta vare 
på seg selv/ivareta egen helse 

Andel innbyggere 80 
år og over som mottar 
hjemmesykepleie 

24,0 % 23,5 
% 

20,0 % 

 Tjenestene utvikles slik at 
etterspørselen etter 
heldøgnsplasser reduseres 

Søknader om 
langtidsopphold i 
institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år og 
eldre 

6,0 % 6,0 % 5,0 % 

08 Anstendig arbeid 
og økonomisk vekst 

Det er flere i arbeid og aktivitet, og 
færre på stønad 

Andelen 
sosialhjelpsmottakere 
18-24 år, av 
innbyggerne (19)-24 år 
(B) 

6,6 % 6,5 % 6,0 % 

  Gjennomsnittlig 
stønadstid for 
sosialhjelpsmottakere  
(antall) 

6,4 6,3 5,3 

 Sandefjord kommune er en 
foregangskommune når det gjelder 
sosialt entreprenørskap. 

Antall nye søknader 
hvert år 

1 2 2 

  Antall søknader til 
tilskuddsordning 

5 6 6 

09 Industri, 
innovasjon og 
infrastruktur 

Digitalisering bidrar til 
innbyggerdialog og riktig bruk av 
velferdsteknologi 

    

 Kommunen fremmer gründerskap, 
innovasjon og kompetanse 

Andel brukerrettede 
årsverk i 
omsorgstjenesten m/ 
helsefagutdanning 
(prosent) 

75,5 % 76,0 
% 

78,0 % 

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

    

 
 
Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse 
Handlingsplanen Leve hele livet 

Tjenestene utvikles slik at etterspørselen etter heldøgnsplasser reduseres 
Handlingsplanen Leve hele livet 
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Kommentarer til måltabellen 
Tabellen viser de kommunale målene for helse, sosial og omsorg, og hvordan disse bidrar til å nå de 
prioriterte bærekraftsmålene. I tillegg til de 17 hovedmålene, består FNs bærekraftsmål av 169 delmål. 
De målene som er relevante for HSO, framgår av tabellen under Sentrale kapitler - kommunens 
overordnede mål og prioriteringer. 

De prioriterte målene for helse, sosial og omsorg har en tydelig innretning mot å gjøre innbyggerne i 
stand til å ta vare på seg selv, at etterspørselen etter heldøgns omsorg reduseres, å få flere i arbeid samt 
utvikle og ta i bruk nye måter å arbeide på/nye løsninger. 

For flere kommunale mål foreligger ikke gode indikatorer. Flere mål vil derfor bli redegjort for i egne 
politiske saker eller i neste handlings- og økonomiplan. 

14.4 Oppdrag i handlingsplanen 

Hentet fra Oppdrag i handlingsplanen Type plan Frist 
HØP 21-24 Arbeid med heltidskultur Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2022 

HØP 21-24 Handlingsplanen Leve hele livet Fagplan, sektorplan, 
lovpålagt. 

31.12.2021 

HØP 21-24 Plan for habilitering og rehabilitering Fagplan, sektorplan, 
lovpålagt. 

30.06.2022 

HØP 21-24 Plan for mangfold, inkludering og 
integrering 

Fagplan, sektorplan, 
lovpålagt. 

17.12.2021 

HØP 21-24 Plan for rus og psykisk helse Fagplan, sektorplan, 
lovpålagt. 

31.12.2022 

HØP 21-24 Planlegge for hvilke områder kommunen 
ønsker bosetting av eldre 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 

 

31.12.2022 

HØP 21-24 Satsing på og strategi for frivillighet Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2022 

HØP 21-24 Utrede muligheter for samarbeid med 
private aktører, utbyggere og 
tjenesteleverandører 

 31.12.2022 

Løpende 
politiske 
vedtak 2021 

Plan for legetjenesten Fagplan, sektorplan, 
lovpålagt. 

31.12.2021 

Planoppfølging Aldersvennlige Sandefjord Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2022 

Planoppfølging Boligsosial handlingsplan Fagplan, sektorplan, 
lovpålagt. 

31.12.2022 

Kommentarer til oppdrag i handlingsplanen 
Oversikten viser oppdrag som skal til politisk behandling, enten som en kommunedelplan (tematisk eller 
geografisk) eller fagplan/sektorplan av prinsipiell betydning. Større, lovpålagte oppgaver som skal til 
politisk behandling er også tatt med i oversikten. 

Nye oppdrag vil i hovedsak vurderes i arbeidet med planstrategi hvert fjerde år, og når større 
planoppgaver som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel rulleres. Det vil likevel komme nye tiltak i 
den årlige rulleringen av HØP.  

I tabellen vises oppdrag enten som tiltak fra Handlings- og økonomiplan (HØP) for 2021-24, som nye 
tiltak foreslått av kommunedirektøren for HØP 2022-25 eller som oppgaver gitt i politiske vedtak siden 
vedtak av HØP i desember 2020. Tiltak som er gjennomført før sommeren 2021, er tatt ut av oversikten. 
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Her følger kommentarer til noen av oppdragene: 

Handlingsplanen Leve hele livet 
Handlingsplanen ble evaluert og rullert i 2021. Det ble også vedtatt nye tiltak, både med og uten 
økonomiske konsekvenser. Dette er en løpende plan, som vil bli evaluert og rullert ved jevne 
mellomrom. 

Aldersvennlige Sandefjord 
Dette er opprinnelig et tiltak i Leve hele livet, men er avhengig av bred involvering og tverrfaglighet og er 
derfor eget tiltak som involverer flere kommunalområder. I prosjektet er det ett fokus på medvirkning 
og samarbeid med ideelle lag og foreninger, næringsliv og eldre. Målet med å tilpasse samfunnet til et 
økende antall eldre er å utsette tjenestebehov og ivareta eldres kjøpekraft og ressurser. Arbeidet krever 
involvering fra hele samfunnet, men vil få direkte konsekvens for HSOs mulighet til å levere nødvendige 
tjenester til et økende antall eldre innenfor tilgjengelige rammer. 

Plan for legetjenesten 
Planen ble vedtatt i 2021, med mange ulike tiltak. Dette er også en løpende plan, som bør evalueres og 
rulleres ved jevne mellomrom. 

Boligsosial handlingsplan 
Gjeldende handlingsplan ble vedtatt i 2019. Det er behov for å rullere planen, både som følge av nye og 
endrede behov samt for å følge opp den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken (Alle trenger 
et trygt hjem) som ble lagt frem sent i 2020. 

14.5 Kostra-analyse 

 Sandefjord 
2019 

Sandefjord 
2020 

Tønsberg Larvik Kostragruppe 
11 

Landet 
uten Oslo 

Prioritet       
Netto driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 
år (B) 

6 327 6 126 6 231 5 520 5 783 5 330 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 
pr. innbygger 67 år og over (B) 

119 484 118 627 128 720 101 100 123 106 123 911 

Produktivitet       
Netto driftsutgift per bruker av 
hjemmebaserte tjenester (254) 

229 631 233 966 291 656 219 805 267 343 254 131 

Netto utgift per beboer på 
sykehjem (B) 

1 396 107 1 426 875 1 185 483 1 099 995 1 265 366 1 207 723 

Dekningsgrad       
Andel av alle brukere som har 
omfattende bistandsbehov (B) 

22,0 % 22,3 % 32,8 % 34,9 % 29,5 % 31,4 % 

Andel beboere på institusjon under 
67 år (B) 

11,9 % 9,0 % 11,4 % 7,8 % 11,8 % 13,3 % 

Andel brukere av hjemmetjenester 
0-66 år (prosent) 

53,9 % 55,5 % 51,6 % 48,2 % 51,2 % 48,4 % 

Andel innbyggere 80 år og over som 
er beboere på institusjon 

8,5 % 8,5 % 10,6 % 10,9 % 10,4 % 11,2 % 

Andel mottakere med sosialhjelp 
som hovedinntektskilde (B) 

45,0 % 41,6 % 51,1 % 49,0 % 44,4 % 39,6 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-
24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B) 

6,9 % 6,7 % 7,3 % 6,7 % 6,5 % 5,4 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere i alderen 20-
66 år (B) 

4,8 % 4,8 % 4,5 % 4,4 % 4,3 % 3,9 % 
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Gjennomsnittlig stønadslengde for 
mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntekt  (måneder) 

7,7 7,9 7,1 7,8 7,0 6,4 

Kvalitet       
Andel brukertilpassede enerom m/ 
eget bad/wc (prosent) 

66,1 % 67,2 % 99,3 % 93,1 % 85,2 % 91,8 % 

Andre nøkkeltall       
Gjennomsnittlig listelengde (B) 1 101,2 1 120,7 1 219,4 1 118,2 1 128,5 1 032,9 

 

14.6 Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 1 478 848 1 369 356 1 491 779 1 491 022 1 490 193 1 489 585 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

160 182 99 306 103 312 102 665 102 823 102 431 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

164 784 163 311 162 783 162 333 162 333 162 333 

Overføringsutgifter 135 855 148 551 150 286 171 538 174 145 172 932 
Finansutgifter 39 688 3 451 3 499 3 499 3 499 3 740 

Sum Driftsutgifter 1 979 356 1 783 975 1 911 659 1 931 057 1 932 993 1 931 021 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -113 675 -99 482 -105 952 -105 952 -105 952 -105 952 
Refusjoner -153 369 -79 196 -89 523 -89 244 -89 244 -89 244 
Overføringsinntekter -214 052 -170 262 -167 747 -161 019 -160 976 -161 334 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -49 194 -6 704 -9 041 -9 699 -1 386 -756 

Sum Driftsinntekter -530 291 -355 644 -372 263 -365 914 -357 558 -357 286 

Sum 1 449 065 1 428 331 1 539 396 1 565 143 1 575 435 1 573 735 

 
Fordeling per ansvarsområde 
 
Fordeling på enhet (tabell) 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Administrasjon og stab HSO 85 957 39 125 45 000 41 521 39 485 36 785 
NAV 132 741 130 977 139 371 144 265 148 611 147 611 
Seksjon bolig, aktivitet og avlastning 270 552 273 769 300 948 306 520 308 202 310 202 
Psykisk helse og rus 82 548 73 275 88 237 88 237 88 237 88 237 
Seksjon bolig- og tjenestekontor 0 36 838 38 040 38 040 38 040 38 040 
Seksjon Sandefjord medisinske senter 203 146 202 623 221 023 220 573 220 573 220 573 
Seksjon bo- og behandlingssenter 330 295 325 332 354 704 373 414 379 714 379 714 
Seksjon senter og hjemmetjeneste 343 826 346 392 352 073 352 573 352 573 352 573 

Sum 1 449 065 1 428 331 1 539 396 1 565 143 1 575 435 1 573 735 
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Fordeling på enhet (graf) 
Beløp i 1000 kr 

 

 
Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 1 428 331 1 428 331 1 428 331 1 428 331 

Sum Tekniske justeringer 579 736 739 727 
Tidligere vedtatte innsparingstiltak     
Reduksjon i økonomisk sosialhjelp -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Tjenester til enslige mindreårige flyktninger 2 950 7 450 7 450 7 450 
Sum Tidligere vedtatte innsparingstiltak 1 950 6 450 6 450 6 450 

Tidligere vedtatte tiltak     
Prosjekt aktivitetsbasert finansiering 0 -700 -700 -700 
Sum Tidligere vedtatte tiltak 0 -700 -700 -700 
Sum Tidligere vedtatte tiltak - øvrige 3 138 3 081 3 085 3 085 

Tidligere vedtatt - driftskonsekvens investering     
Bolig i Føykåsveien for pers. med utviklingshemming 4 080 4 080 4 080 4 080 
Sum Tidligere vedtatt - driftskonsekvens investering 4 080 4 080 4 080 4 080 
Sum Budsjettendring i år 27 146 29 402 29 184 29 184 
Sum Andre endringer 13 305 14 975 15 432 15 244 
Sum Lønns- og prisvekst 53 013 52 984 52 984 52 984 
Sum Tekniske justeringer som balanserer -1 346 -1 346 -1 346 -1 346 

Konsekvensjusteringer 101 865 109 662 109 908 109 708 

Konsekvensjustert ramme 1 530 196 1 537 993 1 538 239 1 538 039 

Driftskonsekvens     
Ny bolig for personer med nedsatt funksjonsevne 0 0 1 900 3 900 
Nygård - nye sykehjemsplasser og oppgraderinger 0 18 900 25 200 25 200 
Sum Driftskonsekvens 0 18 900 27 100 29 100 

Innsparingstiltak     
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Diverse innsparinger i seksjon bo- og behandlingssenter -375 -375 -375 -375 
Diverse innsparinger i seksjon senter og hjemmetjeneste -375 -375 -375 -375 
Diverse innsparinger ved Sandefjord medisinske senter -190 -190 -190 -190 
Egenbetaling - økning -300 -300 -300 -300 
Feriepenger av sykepengerefusjon -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Innsparing administrasjon HSO -430 -430 -430 -430 
Innsparing drift NAV -185 -185 -185 -185 
Nye måter å jobbe på i BOA -2 325 -2 325 -2 325 -2 325 
Organisering, tjenestenivå i PHR -1 620 -1 620 -1 620 -1 620 
Resepsjon Engveiensenteret - hjelpemidler (0,5 årsverk) -300 -300 -300 -300 
Uspesifiserte innsparinger 0 -3 000 -5 500 -8 000 
Sum Innsparingstiltak -7 600 -10 600 -13 100 -15 600 

Nye tiltak     
Ekstra utstyr til hjemmetjenesten 500 0 0 0 
Flyktningefondet: Avvikle bruk til "andre formål" 0 0 5 296 5 296 
Fritt brukervalg for BPA 1 500 2 500 2 500 2 500 
Frivillighetens år 450 0 0 0 
Mulighetshuset 3 450 3 450 2 500 1 500 
Nasjonale e-helseløsninger, forvaltning og drift 3 700 3 700 3 700 3 700 
Ny tolkelov 250 250 250 250 
Rusreformen: Rådgivende enhet (1 årsverk) 750 750 750 750 
Sosialhjelp - barnetrygd holdes utenom ved utmåling 2 500 7 400 7 400 7 400 
Vaktordning 24/7  600 600 600 600 
Økt driftstilskudd til fysioterapeuter til 75 % (gjelder 3 
stillinger) 

200 200 200 200 

Økt tilskudd fastleger 2 900 0 0 0 
Sum Nye tiltak 16 800 18 850 23 196 22 196 

Nye tiltak og realendringer 9 200 27 150 37 196 35 696 

Ramme 2022-2025 1 539 396 1 565 143 1 575 435 1 573 735 

 
Kommentarer til driftsbudsjett med endringer 
Her følger kommentarer til noen av linjene i tabellen ovenfor: 

Sum Tidligere vedtatte tiltak - øvrige 
Beløpene består av flere endringer. De største er helårseffekt av demografi-kostnader knyttet til flere 
brukere av dagaktivitetstiltak fra høsten 2021 (1,35 mill. kr) og opptrapping av tiltak i handlingsplanen 
Leve hele livet knyttet til økt andel sykepleiere i pleie- og omsorgstjenester (1,056 mill. kr). 

Sum Budsjettendringer i år 
Beløpene er knyttet til videreføringskonsekvenser fra 1. tertial og 2. tertial i 2021. 

For HSO er de største endringene knyttet til sak om fastlegeordningen m.m. (6,8 mill. kr), nye og økte 
tiltak i seksjon for bolig, aktivitet og avlastning (samlet 8 mill. kr) og flytting av virksomhetsområder fra 
KBU til HSO (11,2 mill. kr). De fleste av tiltakene er fra 1. tertial, og er nærmere omtalt i tertialsaken. 

Sum Andre endringer 
Beløpene er knyttet til følgende tiltak: 
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Tidligere vedtatte innsparingstiltak 
 
Reduksjon i økonomisk sosialhjelp 
Innsparing vedtatt i HØP 2021-2024. Det ble vedtatt at innsparingen skal økes med 1 mill. kr fra 2022- 

Tjenester til enslige mindreårige flyktninger 
I HØP for 2021-2024 ble det vedtatt innsparinger knyttet til dette området på 7,45 mill. kr i 2021 og 4,5 
mill. kr i 2022. Det som fremkommer her er endringer i forhold til reduksjonen i 2021. 

Tidligere vedtatte tiltak 
 
Prosjekt aktivitetsbasert finansiering 
Det ble bevilget 700.000 kr i 2021 og tilsvarende i 2022 til prosjekt aktivitetsbasert finansiering (ABF). 
Midlene skal brukes til kjøp av konsulentbistand til å utvikle modell for innsatsstyrt finansiering av pleie- 
og omsorgstjenester samt frikjøp av ansatte i prosjektperioden. Det vil bli orientert om, samt lagt fram 
sak for HSO-utvalget og Formannskapet om prosjektet. 

Tidligere vedtatt - driftskonsekvens investering 
 
Bolig i Føykåsveien for pers. med utviklingshemming 
Det var i HØP for 2021-2024 bevilget 9 mill. kr i 2021 og 13 mill. kr i etterfølgende år til drift av ny bolig i 
Føykåsveien. Boligen, som har 8 boenheter, startet opp i august 2021. 

Driftskonsekvens 
 
Ny bolig for personer med nedsatt funksjonsevne 
Det skal bygges ny bolig for 7 personer med nedsatt funksjonsevne. Det er forutsatt drift av boligen fra 
medio 2024 og full drift fra 2025. 

Tiltak (tall i hele 1.000 kr) Beløp i 2022 Beløp i 2023 Beløp i 2024 Beløp i 2025 

Leve hele livet 3.470 3.280 3.280 3.280 

Demografi 5.750 6.850 6.850 6.850 

Utvidelse av Solvangsenteret - 
leieutgifter 

0 600 1.200 1.200 

Endret pensjonssats - lavere statlig 
tilskudd til ressurskrevende tjenester 

1.654 1.654 1.654 1.654 

Økte utgifter til  økonomisk sosialhjelp 
som følge av redusert dagsats for 
tiltakspenger 

900 900 900 900 

Diverse endringer 1.531 1.691 1.548 1.360 

Sum Andre endringer 13.305 14.975 15.432 15.244 
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Nygård - nye sykehjemsplasser og oppgraderinger 
Fra våren 2023 tas det i bruk 18 nye plasser ved Nygård (netto økning). Dette gir en helårseffekt på 25,2 
mill. kr.  

Det er videre planlagt å ta i bruk ytterligere 18 plasser fra 2026 og de siste 18 fra 2028. Hver av disse 
økningene vil gi økte årlige driftsutgifter på omlag 25 mill. kr. 

Innsparingstiltak 
 
Diverse innsparinger i seksjon bo- og behandlingssenter 
Diverse innsparinger i seksjon bo- og behandlingssenter håndteres ved å redusere en administrativ 
vakant stilling, samt andre mindre endringer i seksjonen. 

Diverse innsparinger i seksjon senter og hjemmetjeneste 
Innsparingen håndteres i 2022 ved å redusere deler av midler avsatt til omgjøring av stillinger fra 
helsefagarbeider til sykepleier.  

Diverse innsparinger ved Sandefjord medisinske senter 
Diverse innsparinger ved Sandefjord medisinske senter, fordeles på flere av enhetene i seksjonen og 
gjennomføres ved å redusere litt på flere budsjettposter.  

Egenbetaling - økning 
Økningen er gjennomført ved å øke satsene for de som har inntekter over 2G. Den største økningen er 
gjennomført for de med høyest inntekt. 

Feriepenger av sykepengerefusjon 
Kommunen mottar feriepenger av sykepengerefusjon året etter at sykepengene utbetales. Dvs. at den 
løpende kostnadsstyringen gjennom året foretas uten at det tas hensyn til feriepenger av 
sykepengerefusjonen. Ved å budsjettere med disse inntektene reduseres samtidig en buffer som 
kommunalområdet ellers ville hatt. 

Innsparing administrasjon HSO 
Innsparing administrasjon HSO håndteres ved å redusere en vakant stilling (40 %) samt ved å redusere 
en budsjettpost til diverse kostnader. 

Innsparing drift NAV 
Innsparingen håndteres ved å redusere ulike driftsposter i NAV. 

Nye måter å jobbe på i BOA 
Arbeidet med å se på nye måter å gi tjenester på i seksjonen er blitt forsinket, på grunn av pandemien 
og manglende kapasitet til å gjennomføre arbeidet. Effektene av prosjektet er på dette stadiet 
forbundet med stor usikkerhet, det betyr at forventede effekter vil komme senere enn antatt. I påvente 
av dette er det sett på andre måter å foreta reduksjoner i budsjettet på, og det vil gjennomføres ved å 
holde noen stillinger vakante i enkelte enheter. Stillingene som holdes vakante vil ikke ha direkte 
innvirkning på tjenesteproduksjonen eller kvaliteten i tjenesten. Totalt vil man holde 2,5-3,5 årsverk 
vakante inntil endelig beslutning tas i innen juni 2022. Dette vil gjøres gjeldende i enhet 
Mobakken/Saturnusvei og Føykås. 

Nye måter å jobbe på i seksjon bolig, aktivitet og avlastning 
Nye måter å jobbe på i seksjon bolig, aktivitet og avlastning 
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Organisering, tjenestenivå i PHR 
Innsparingen gjennomføres ved å redusere 1,2 vakante årsverk (ansatte har sluttet eller gått av med 
pensjon), ved å ta bort midler som tidligere er benyttet til kjøp av plass hvor behovet er opphørt (0,4 
mill. kr) og ved å øke forventet statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester (basert på siste års 
erfaringer). 

Organisering, tjenestenivå i seksjon psykisk helse og rus 
Organisering, tjenestenivå i seksjon psykisk helse og rus 

Resepsjon Engveiensenteret - hjelpemidler (0,5 årsverk) 
Resepsjon Engveiensenteret - hjelpemidler (0,5 årsverk). 

Innsparingen gjennomføres fra våren 2022. Det reduseres da med 0,5 årsverk, og organiseringen knyttet 
til hjelpemidler endres. Fram til våren foretas det flere mindre reduksjoner i ulike budsjettposter ved 
Sandefjord medisinske senter. 

Tilsynsavgift tobakksalg - maksimalsatser 
Tilsynsavgift tobakksalg - maksimalsatser 

Nye tiltak 
 
Ekstra utstyr til hjemmetjenesten 
Sekk til hjemmetjenesten 

Flyktningefondet: Avvikle bruk til "andre formål" 
Ved behandlingen av økonomiplanen for 2017-2020 ble det vedtatt å bruke 5 mill. kr fra flyktningfondet 
for å finansiere ulike tiltak i økonomiplanen, som ikke kan henføres direkte til målgruppa for 
integreringstilskuddet. Nå når bosettingen har blitt mye lavere enn tidligere, og integreringstilskuddet 
blir tilsvarende lavere, vil flyktningfondet gå med en solid minus i slutten av økonomiplanperioden 
dersom det fortsatt skal finansiere et så stort beløpet hvert år. Beløpet har etter prisvekst blitt 
5.296.000 kr pr. år fra 2022. Det er innarbeidet endringer slik at dette ikke finansieres av fondet fra 2024 
og fremover. Utover dette må utgiftssiden reduseres med om lag 9 mill. kr i økonomiplanperioden for at 
fondet ikke skal gå i minus ved slutten av økonomiplanperioden. Kommunedirektøren vil komme tilbake 
med en sak om hvordan dette kan håndteres på et senere tidspunkt.  

Fritt brukervalg for BPA 
Kommunestyret vedtok 28. oktober 2021 at det skal innføres fritt brukervalg for brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) og praktisk bistand (hjemmehjelp). Dette er anslått å gi en merutgift på 1,5 mill. kr i 
2022 og 2,5 mill. kr i etterfølgende år. 

Frivillighetens år 
I 2022 er det Frivillighetens år, og det planlegges å gjennomføre en rekke tiltak. Det er satt av 450.000 kr 
til dette i HSO. 

Mulighetshuset 
Det er foreslått lagt inn midler til leie av lokaler, bemanning m.m. av Mulighetshuset. Det vises til egen 
sak, som ble behandlet parallelt med rammesaken, hvor det blant annet fremgår hvor mulighetshuset 
foreslås etablert, hvilke målgrupper dette omfatter m.m. 
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Nasjonale e-helseløsninger, forvaltning og drift 
Det innføres en plikt for kommunene til å betale for forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. 
Kommunenes rammetilskudd økes samlet med 322,2 mill. kr. For Sandefjord utgjør dette 3,7 mill. kr pr. 
år. 

Ny tolkelov 
Ny tolkelov trer i kraft 01.01.2022 og tydeliggjør blant annet kompetansekrav til tolker. Dette vil gi økte 
utgifter for kommunene og det bevilges 20,7 mill. kr til som økt rammetilskudd. For Sandefjord utgjør 
dette 0,25 mill. kr.  

Rusreformen: Rådgivende enhet (1 årsverk) 
I forbindelse med rusreformen er det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en 
bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd 
bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom 
en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kr. Dette er oppgaver som ikke utføres i dag og på forsiktig 
grunnlag anslås dette å utgjøre 1 årsverk og 0,75 mill. kr.  

Sosialhjelp - barnetrygd holdes utenom ved utmåling 
Barnetrygden holdes utenfor ved utmålingen av økonomisk sosialhjelp. 

Budsjettavtalen mellom AP, Sp og SV medfører at Stortinget vil be regjeringen legge frem forslag til 
endring av sosialtjenesteloven om at barnetrygd blir holdt utenfor ved beregning av økonomisk 
sosialhjelp, med sikte på ikrafttredelse fra 1. september 2022. Dette følges opp ved å øke kommunenes 
rammetilskudd med 187 mill. kr i 2022 med helårseffekt på 560 mill. kr fra 2023. Sandefjords del at 
tilskuddet forventes å utgjøre 2,5 mill. kr i 2022 og 7,4 mill. kr fra 2023. Kommunens andel av tilskuddet 
er tilnærmet lik egne beregninger av kostnadene knyttet til tiltaket. Budsjettrammen for helse, sosial og 
omsorg er derfor økt tilsvarende. 

Vaktordning 24/7  
I kommunalområdet helse, sosial og omsorg er det mange fagsystemer som brukes døgnet rundt. Økt 
digitalisering og økende antall teknologier i drift medfører at ansatte må ha noen å kontakte når 
systemene er nede eller teknologier ikke fungerer etter hensikt. Det etableres en vaktordning for å 
kunne ivareta dette 24/7. 

Økt driftstilskudd til fysioterapeuter til 75 % (gjelder 3 stillinger) 
Det er bevilget midler, slik at fysioterapeuter med driftstilskudd har avtale som utgjør minst 75 %. Det 
var 3 stillinger som ikke hadde dette. 

Økt tilskudd fastleger 
Kommunestyret vedtok 23. august 2021 et kommunalt basistilskudd på 54 kr fra 1. juli 2021 for 
fastlegenes første 1.000 listepasienter. Kommunaldirektøren innarbeidet 2,9 mill. kr til formålet i 2022. 
Dette er forøvrig videre omtalt i forbindelse med 2. tertialsaken for 2021. Der fremkommer det også at 
det har vært gjennomført sentrale forhandlinger (nasjonalt) om bl.a. basistilskuddet sommeren 2021, og 
hvordan kommunedirektøren har tolket kommunestyrets vedtak i forhold til resultatet av denne 
forhandlingen.  
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14.7 Investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-25 2022-25 

Investeringsprosjekter           
Aagaardstunet 
omsorgsboliger 

22 300 -11 680 0 0 0 0 0 0 22 300 -11 680 

Barnebolig i 
Føykåsveien 

10 000 -5 800 2 500 0 0 0 0 0 12 500 -5 800 

Diverse investeringer 
HSO 

2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 8 000 0 

Ny bolig for personer 
med nedsatt 
funksjonsevne 

5 000 0 11 000 -5 000 14 000 -6 000 0 0 30 000 -11 000 

Nybygg dagtilbud til 
pers. med nedsatt 
funksjonsevne 

45 000 -35 000 115 000 -90 000 0 0 0 0 160 000 -125 000 

Nye omsorgsboliger 
Stokke 

1 000 0 10 000 0 110 000 -75 000 110 000 -32 000 231 000 -107 000 

Nye sykehjemsplasser i 
Stokke 

0 0 0 0 1 000 0 9 000 0 10 000 0 

Nygård: nye 
sykehjemsplasser og 
oppgraderinger 

165 500 -28 000 22 900 -8 200 0 0 0 0 188 400 -36 200 

Sandar Herredshus - 
oppgradering 

27 500 0 0 0 0 0 0 0 27 500 0 

Sum 
Investeringsprosjekter 

278 300 -80 480 163 400 -103 200 127 000 -81 000 121 000 -32 000 689 700 -296 680 

           

 

14.8 Administrasjon og stab HSO 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Følgende funksjoner/oppgaver er organisert under administrasjon og stab: 

 Kommunalsjef 

 Kommuneoverlege 

 Stabsseksjon Økonomi og service (13 årsverk) 
o Økonomioppfølging i kommunalområdet 
o Salgs- og skjenkebevillinger 
o Internkontroll (systemnivå) 
o Startlån og boligtilskudd 
o Egenbetaling (vedtak, beregninger m.m.) 
o Miljørettet helsevern 
o Overgrepsmottak for Vestfold 
o Diverse administrative oppgaver 

  Stabsseksjon Digitalisering og utvikling HSO (7 årsverk) 
o E-helse 
o Digitalisering 
o Velferdsteknologi 
o Utviklingsarbeid 
o Opplæring/kurs 
o Utvikle kompetanseplaner 
o Oppfølging og ansvar for flere av kommunalområdets fagsystemer 
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o Kvalitetsarbeid/internkontroll 
o Ulike prosjekter som «leve hele livet» 
o Koordinering av frivillighetsarbeid m.m. 

 Tilskudd til frivillige lag og foreninger 

 Overføring til Sandefjord kommunes boligstiftelse 

Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse 

Handlingsplanen Leve hele livet 

Tjenestene utvikles slik at etterspørselen etter heldøgnsplasser reduseres 

Handlingsplanen Leve hele livet 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 63 767 20 954 22 585 22 585 22 585 22 585 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

22 728 6 056 6 221 6 821 7 421 7 421 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

3 702 1 034 1 309 1 309 1 309 1 309 

Overføringsutgifter 15 461 17 815 25 181 21 102 18 466 15 766 
Finansutgifter 21 654 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 127 312 45 859 55 296 51 817 49 781 47 081 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -4 058 -1 507 -1 543 -1 543 -1 543 -1 543 
Refusjoner -14 649 -4 202 -7 703 -7 703 -7 703 -7 703 
Overføringsinntekter -1 004 -1 025 -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -21 644 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -41 355 -6 734 -10 296 -10 296 -10 296 -10 296 

Sum 85 957 39 125 45 000 41 521 39 485 36 785 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 

 

Øvrige kommentarer 

I 2021 vedtok kommunestyret i Sandefjord Digitaliseringsstrategi 2021-2024. I løpet av denne 
planperioden er i tillegg Leve hele livet vedtatt. Begge strategier/planer setter retning og gir grunnlag for 
de velferdsteknologiske tiltakene som implementeres i HSO. Stabsseksjon Digitalisering og utvikling sin 
hovedoppgave er å bidra til iverksettelse av ulike tiltak fra lokale, regionale og nasjonale aktører, 
implementering, opplæring, teknologi- og tjenesteutvikling, lære opp og veilede ansatte, pasienter og 
pårørende, sette de i stand til å dra nytte av og kjenne til ulike tiltak og systemer.  

14.9 NAV 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

NAV Sandefjord er sammensatt av både statlige og kommunale tjenester, og har 150 ansatte. 
Samfunnsoppdraget er todelt hvor hovedmålet er å bistå og veilede brukere til å bli økonomisk 
selvhjulpne gjennom ordinært lønnet arbeid. Sandefjord kommune har store utfordringer knyttet til høy 
andel unge på sosialhjelp, barnefattigdom, lavt utdanningsnivå i befolkningen og økende sosiale utgifter 
generelt.  
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 63 560 53 408 65 349 65 349 64 741 64 133 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

17 966 7 657 11 287 11 287 10 845 10 453 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

14 305 3 734 3 851 3 851 3 851 3 851 

Overføringsutgifter 119 649 108 887 100 770 104 169 101 209 100 696 
Finansutgifter 12 242 3 451 3 499 3 499 3 499 3 740 

Sum Driftsutgifter 227 721 177 137 184 756 188 155 184 145 182 873 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -381 0 0 0 0 0 
Refusjoner -27 432 -6 846 -7 032 -7 032 -7 032 -7 032 
Overføringsinntekter -44 864 -32 610 -29 312 -27 159 -27 116 -27 474 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -22 304 -6 704 -9 041 -9 699 -1 386 -756 

Sum Driftsinntekter -94 980 -46 160 -45 385 -43 890 -35 534 -35 262 

Sum 132 741 130 977 139 371 144 265 148 611 147 611 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 

 

Øvrige kommentarer 

Overordnede målsettinger for NAV Sandefjord er:  

 Riktige og enhetlige tjenester til innbyggerne i Sandefjord. 
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 Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. 

Den arbeidsrettede brukeroppfølgingen skal ha høy prioritet. For å øke overgangen til arbeid skal det 
legges vekt på økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena. God samhandling og dialog med 
arbeidsgivere er viktig for at flere av NAVs brukere skal komme i og/eller beholde arbeid. Veiledere i 
NAV skal ha god kunnskap om etterspørselen etter arbeidskraft og formidle brukere til ledige stillinger. 
Virksomheter som har behov for bistand fra NAV skal gis god oppfølging.  

NAV Sandefjord har intensivert arbeidet med å stille krav om aktivitet for brukere som får økonomiske 
ytelser. Det er satt som mål å øke andelen i kvalifiseringsprogrammet, for å sikre at langtidsmottakere 
av økonomisk sosialhjelp skal få tett oppfølging hvor lønnet arbeid er målet. 

Det er også innført aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp både over og under 30 år, for å sikre at 
brukere umiddelbart kommer i gang med meningsfull daglig aktivitet. Erfaringer er at aktivitet både 
bidrar til å bedre den enkelte brukers helse, samtidig som aktiviteten gir et godt grunnlag for riktig og 
god kartlegging som gjør det videre oppfølgingsarbeidet lettere. 

NAV Sandefjord jobber med å koordinere, samle og utvide de kommunale aktivitetspliktstiltakene. 
Mulighetshuset skal koordinere/samle de aktivitetene som allerede eksisterer i Sandefjord, i tillegg til at 
det skal utvikles nye arenaer for å bidra til å snu en uheldig utvikling. Mulighetshuset skal være NAVs 
viktigste virkemiddel for å bidra til at brukere med sosialhjelp skal få en rask avklaring av ressurser og 
begrensninger, og bli tilbudt kompetanse og bistand til å innfri kravene som etterspørres i ordinært 
arbeidsliv. Mulighetshuset tar sikte på å inkludere og samarbeide med både sosiale entreprenører, samt 
offentlig og privat næringsliv.  

Bosetting av flyktninger 
NAV har ansvar for bosetting av flyktninger som mottas etter avtale med IMDI (Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet), samt oppfølging av deltakerne i introduksjonsprogrammet; for å sikre at disse 
kommer ut i arbeid eller utdanning. Oppfølgingsansvaret varer i inntil fem år fra de starter i 
introduksjonsprogrammet. 

Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger for 2022 ble behandlet av kommunestyret i desember 
2022. Det ble vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2022, i tråd med anmodningen fra IMDi. I 
økonomiplanen er det lagt til grunn at kommunen skal bosette 33 flyktninger hvert år og at ingen av 
disse er enslige mindreårige flyktninger. Det er i tillegg budsjettmessig forutsatt familiegjenforening av 
syv personer samt netto tilflytting av fem personer per år. 

Integreringstilskuddet for flyktninger er i forslag til statsbudsjett redusert fra 780 600 kr til 761 300 kr pr 
person for hele femårsperioden. For enslige voksne gis det et tillegg på 45 500 kr første året. Statstil-
skuddet er ment å dekke kommunenes gjennomsnittskostnader til flyktninger de første fem årene. 
Differansen mellom samlet statstilskudd og netto utgifter for det enkelte år dekkes ved å bruke av eller 
sette av til flyktningfondet.  

Ved behandlingen av økonomiplanen for 2017-2020 ble det vedtatt å bruke 5 mill. kr fra flyktningfondet 
for å finansiere ulike tiltak i økonomiplanen, som ikke kan henføres direkte til målgruppa for 
integreringstilskuddet. Nå når bosettingen har blitt mye lavere enn tidligere, og integreringstilskuddet 
blir tilsvarende lavere, vil flyktningfondet gå i minus i slutten av økonomiplanperioden dersom det 
fortsatt skal finansiere et så stort beløpet hvert år. Beløpet har etter prisvekst blitt 5.296.000 kr pr. år fra 
2022. Det forutsettes nå at dette ikke finansieres av fondet fra 2024 og fremover, og har lagt inn 
endringer i budsjettet fra 2024 knyttet til dette. Utover dette må utgiftssiden reduseres med om lag 9 
mill. kr i økonomiplanperioden for at fondet ikke skal gå i minus ved slutten av økonomiplanperioden. 
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Kommunedirektøren vil komme tilbake med en sak om hvordan dette kan håndteres på et senere 
tidspunkt. Ut fra forutsetningene som er lagt inn, forventes det at flyktningfondet vil være om lag 1 mill. 
kr ved utgangen av økonomiplanperioden.  Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til både utgiftene til 
flyktninger og integreringstilskuddet. Disse forholdene kan påvirke fondets størrelse. Dette har 
sammenheng med hvor mange som bosettes inneværende år, sammensetningen av de som kommer, 
f.eks. om det er enslige, familier, barn eller voksne, og hvilken bosetting som vedtas for de neste årene.  

I Sandefjord er det forutsatt følgende bruk av integreringstilskudd/flyktningfond i 2022: 

 Budsjettert bruk av integreringstilskuddet 2022 

PPT 552.000 

Skole, barnetrinnet 615.000 

Helsestasjonstjeneste 880.000 

Fysioterapi barn og unge 520.000 

NAV, stillinger og andel drift 2.166.000 

Administrasjonsarbeid HSO 1.050.000 

Barnevern, stilling 594.000 

Enslige mindreårige flyktninger 43.000 

Økonomisk sosialhjelp 8.926.000 

Introduksjonsstønad 10.378.000 

Introteam 11.350.000 

Bibliotek 83.000 

Div. tiltak, ikke knyttet til målgruppen 5.296.000 

Sum utgifter 42.453.000 

Integreringstilskudd -35.696.000 

Bruk av flyktningfond (netto) -6.757.000 

Sum inntekter -42.453.000 
 

  

14.10 Seksjon bolig, aktivitet og avlastning 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Seksjon for bolig, aktivitet og avlastning (BOA) gir tjenester til personer med funksjonsnedsettelser. 
Tjenester til enslige mindreårige flyktninger var organisert i seksjon BOA fram til mars 2021. Seksjonen 
har et differensiert tilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov, som omfatter døgnbemannede 
boliger, ambulerende bo-oppfølging, avlastning, støttekontakt, BPA (brukerstyrt personlig assistent) og 
aktivitets- og arbeidstilbud for seksjonens målgrupper.   
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 354 549 333 835 383 668 382 911 382 690 382 690 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

16 811 11 259 9 271 8 024 8 024 8 024 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

30 427 31 351 28 037 28 037 28 037 28 037 

Overføringsutgifter 153 18 322 4 205 7 264 9 167 11 167 

Sum Driftsutgifter 401 940 394 767 425 181 426 236 427 918 429 918 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 769 -2 036 -2 056 -2 056 -2 056 -2 056 
Refusjoner -27 850 -22 587 -25 427 -25 485 -25 485 -25 485 
Overføringsinntekter -101 755 -96 375 -96 750 -92 175 -92 175 -92 175 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -13 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -131 387 -120 998 -124 233 -119 716 -119 716 -119 716 

Sum 270 552 273 769 300 948 306 520 308 202 310 202 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
En andel av utgiftene knyttet til tjenestemottakere med omfattende ressursbehov finansieres med 
statlig tilskudd. Dette vises i linjen Overføringsinntekter. 
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Nøkkeltall/aktivitetstall  Antall 

Antall personer i tilrettelagt bolig 160 

Antall personer som mottar ambulante tjenester 57 

Antall personer som mottar avlastning 22 

Antall personer tilrettelagt dagtilbud i kommunal regi (Ranvik/YME) 116 

Antall plasser i VTA bedrift 103 
 

 
Sandefjord kommune skal gi effektive og kvalitativt gode tjenester. Digitalisering og bruk av 
velferdsteknologi vektlegges særlig når morgendagens tjenester skal utformes. I arbeidet med å 
definere tiltak knyttet til kommunens mål vil fokuset særlig være på å følge opp rapport fra 
Helsetilsynet, «det gjelder livet» fra 2016. “Det gjelder livet” peker på at personer med 
utviklingshemming er en sårbar gruppe som er i behov av tjenester som er helhetlige, forutsigbare, 
tilstrekkelige, kompetente og trygge for å forebygge og begrense fysisk og psykisk 
uhelse. Veilederen «gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» som 
er ute på høring høsten 2020, vil sammen med NOU 2016: 17 «på lik linje – åtte løft for å realisere 
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming» i stor grad være retningsgivende for 
seksjonen.   

Seksjonens arealer til boligtilbudet til målgruppen er av varierende kvalitet og utforming, det vil derfor 
igangsettes arbeid for å kartlegge og vurdere hvilke bygg som er hensiktsmessige å erstatte. Arbeidet 
med å erstatte Ranvik arbeidssenter med andre mer egnede lokaler vil vies stor oppmerksomhet i 
2021 og resten av planperioden.   

14.11 Psykisk helse og rus 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Seksjon psykisk helse og rustjenester ble opprettet i 2020, med tanke på å samle de fleste kommunale 
tjenester til denne målgruppen og sikre helhetlig pasientforløp. 

Tjenestene som er organisert i seksjonen er for personer over 18 år og består i: 

 Bistand til å kartlegge og skaffe oversikt over problemområdet det søkes hjelp for, hjelp til å 
oppnå kontakt med andre hjelpeinstanser, samt bistand i prosessen frem til avklaring av videre 
hjelpebehov 

 Iverksetting av lokale støttetiltak i kommunal regi når det er tilstrekkelig 

 Behandling for milde til moderate lidelser, individuelt og i ulike gruppe-/kurstilbud 

 Dagaktivitetstilbud som gir hjelp til å dekke daglige grunnleggende behov 

 Bistand til å søke egnet behandlingstiltak og samarbeid med pasient og behandlingsinstans før, 
under og etter behandlingsforløpet 

 Planlegge og iverksette lokale støttetiltak under og etter behandling. Dette omfatter også bolig, 
arbeid, sosialt nettverk, etc. 

 Boliger med fast bemanning og boliger med ambulant oppfølging 

 Ambulant oppfølging av personer som ikke bor i kommunalt tildelte boliger 
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 96 536 85 084 92 912 92 912 92 912 92 912 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

5 545 2 457 2 866 2 866 2 866 2 866 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

1 001 1 524 1 560 1 560 1 560 1 560 

Overføringsutgifter 376 -67 5 029 4 692 4 692 4 692 
Finansutgifter 643 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 104 100 88 998 102 367 102 030 102 030 102 030 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -1 791 -110 -125 -125 -125 -125 
Refusjoner -9 994 -5 622 -3 401 -3 064 -3 064 -3 064 
Overføringsinntekter -9 014 -9 991 -10 604 -10 604 -10 604 -10 604 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -753 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -21 553 -15 723 -14 130 -13 793 -13 793 -13 793 

Sum 82 548 73 275 88 237 88 237 88 237 88 237 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
Intensjonen til seksjon psykisk helse og rustjenester er å utvikle gode og trygge tjenester til målgruppa. 
Tjenesten skal gjenspeile det hjelpebehovet innbyggerne i kommunen har. Økte forventinger og krav om 
effektiv drift krever ny tilnærming slik at man kan yte faglig forsvarlige tjenester innenfor de rammer 
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man har. Det er igangsatt et arbeid for å oppnå mer effektiv organisering. Økt samhandling både internt 
og eksternt, forebyggende tiltak, lavterskeltilbud, økt brukermedvirkning, digitalisering og avklaring på 
hva som faller innenfor kommunalt område er tydelige prioriteringer fremover. 

Kommunen disponerer til sammen 40 leiligheter med døgnbemanning rettet mot målgruppa. Det gis 
ambulant oppfølging til omtrent 130 brukere i egen bolig, av disse er 70 tildelt av kommunen. Det er 
cirka 900 personer som mottar individuell eller gruppebasert behandling etter vedtak fattet av 
tjenestekontoret. Vår kommunale feltpleie gir jevnlig hjelp til 40 rusavhengige ved Herredshuset. I 
dagsenter og i aktivitetstilbudene gis det tilbud til cirka 200 personer, noen av disse benytter også flere 
tilbud. 

14.12 Seksjon bolig- og tjenestekontor 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Seksjon bolig og tjenestekontor består av 34 medarbeidere fordelt på to enheter.  

Disse har ansvar for: 

 saksbehandling av søknader om boliger i senter, trygdeboliger, korttidsleiligheter, 
institusjonsplasser (korttid/langtid) mm 

 saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i hjemmet, praktisk bistand, 
dagtilbud for personer med demenssykdom, mm 

 saksbehandling av søknader om gjennomgangsboliger, boliger for vanskeligstilte, bemannede 
boliger innen psykisk helse og rus og bemannede boliger til personer med funksjonsnedsettelser 

 saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester til personer med vansker knyttet til 
psykisk helse og rus, til personer med funksjonsnedsettelser og til barn og unge 

 koordinerende enhet for voksenpasientkoordinator 

 vakttelefon 

 saksbehandling av TT-kort 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 0 33 194 34 294 34 294 34 294 34 294 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

0 1 611 1 562 1 562 1 562 1 562 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 2 033 2 184 2 184 2 184 2 184 

Sum Driftsutgifter 0 36 838 38 040 38 040 38 040 38 040 

Sum 0 36 838 38 040 38 040 38 040 38 040 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
Seksjonen fattet over 8000 vedtak knyttet til ulike helse- og omsorgstjenester i løpet av 2020.  

Hovedtyngden av vedtak gjelder hjemmesykepleie og støttesamtaler psykiske helse og rus, men det er 
også mange vedtak knyttet til korttidsopphold i institusjon. Seksjonens pasientkoordinator og 
vakttelefon har et stort ansvar knyttet til samhandlingen med Sykehuset i Vestfold og arbeidet rundt 
utskrivningsklare pasienter. Det er en tendens at pasienter med langtidsvedtak ligger lengre på 
sykehjemmene enn tidligere. Sammen med et økt antall utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, gir 
dette større press på sykehjemsplasser (korttid og langtid) og øvrige tjenester i HSO. 

For å møte økende etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester har seksjonen deltatt i arbeidet med 
prioriteringsveileder for tjenester knyttet til psykisk helse og rus. Det skal også utarbeides et dokument 
som inneholder kommunens tildelingskriterier.  

Seksjonen har tildelingsrett til ca. 1600 boliger. Noen boliger eies av kommunen, andre boliger eies av 
ulike stiftelser og noen boliger er prisregulerte innskuddsboliger med kommunal tildelingsrett. 
Seksjonen har et utstrakt samarbeid internt og eksternt knyttet til dette ansvaret. Det skal jobbes for at 
flere leietakere kan gå fra å leie sin bolig til å eie den.  

Oppgaver som er viktige fremover er: 

 rullering av Habiliterings- og rehabiliteringsplanen 

 deltakelse i arbeidet knyttet til fritt brukervalg 
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 deltakelse i arbeidet med aktivitetsbasert finansiering 

 deltakelse i handlingsplanen Leve hele livet 

 rullering av boligsosial handlingsplan 

 arbeidet med den boligsosiale strategien «Alle trenger et trygt hjem» 

14.13 Seksjon Sandefjord medisinske senter 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Sandefjord medisinske senter har 61 døgnplasser. To av plassene er knyttet til legevakta, mens 
resterende plasser er organisert i pleieenhetene. Senteret har tre pleieenheter; rehabiliterings- og 
korttidsenhet, intermediær enhet (forsterket korttidsavdeling) med øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) 
og lindrende- og korttidsenhet.  

I tillegg til døgnenhetene er følgende funksjoner og enheter organisert i seksjonen Sandefjord 
medisinske senter:  

 24-timers legevakt med to ØHD/observasjonssenger 

 Ergo- og fysioterapitjenester til voksne 

 Legetjenester 

 Korttidslager for hjelpemidler 

 Lærings- og mestringssenter, inkl. pårørendesenter og seniorveiviseren 

 Frisklivssentral 

 Ferdighetssenter 

Sandefjord medisinske senter har basseng- og treningsarealer som benyttes både av inneliggende 
pasienter og hjemmeboende med treningsbehov. 

Sandefjord medisinske senter har i alle enheter et fokus på rehabilitering og mestring, et godt 
samarbeid med brukernes organisasjoner, samt en utstrakt aktivitet mht. kurs og opplæring for 
fagpersonell og pasienter/brukere. 

Senteret har også ansvar for drift av kommunens ferdighetssenter som gir tilbud om praktisk trening og 
teoretisk opplæring av fagpersonell.  
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 162 079 151 375 165 237 165 237 165 237 165 237 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

12 988 11 749 12 201 12 201 12 201 12 201 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

56 643 59 620 64 639 64 189 64 189 64 189 

Overføringsutgifter 201 726 6 913 6 913 6 913 6 913 
Finansutgifter 2 394 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 234 305 223 470 248 990 248 540 248 540 248 540 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -7 811 -6 553 -9 611 -9 611 -9 611 -9 611 
Refusjoner -20 623 -12 864 -16 891 -16 891 -16 891 -16 891 
Overføringsinntekter -638 -1 430 -1 465 -1 465 -1 465 -1 465 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2 087 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -31 159 -20 847 -27 967 -27 967 -27 967 -27 967 

Sum 203 146 202 623 221 023 220 573 220 573 220 573 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 
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Øvrige kommentarer 
Døgnenheter ved Sandefjord medisinske senter: 

Aktivitetstall- og indikatorer 2018 2019 2020 

Sum innleggelser Sandefjord medisinske senter 1 099 1 213 1 166 

Herav innleggelser fra sykehuset 720 841 776 
 

Sandefjord medisinske senter har som hovedmålsetting å bidra til at pasienter og brukere bedrer eller 
opprettholder sitt funksjonsnivå. I tillegg, er det på senteret stor aktivitet knyttet til forebygging. Både 
Lærings- og mestringssenteret med pårørendesenter og Seniorveiviseren, er i stadig utvikling.  

Samarbeidet med frivillige organisasjoner er en viktig del av dette. Det er etablert et eget brukerkontor 
ved senteret hvor likepersonsarbeidet er sentralt. Brukerorganisasjonene har egne dager hvor det er 
veiledning og bistand til mennesker med kroniske lidelser. Aktiviteten i treningssaler og basseng er stor, 
og det er fokus på å utnytte lokalitetene store deler av døgnet, både til grupper og 
enkeltbrukere/pasienter. Lærings- og mestringssenteret skal også, i samarbeid med stabsseksjon 
Digitalisering og utvikling utvikle et system for informasjon og veiledning av digitale løsninger og 
velferdsteknologi. 

Det arbeides kontinuerlig for å få opp sykepleierandelen på sengepostene til 75 %. Andelen er nå 
passert 60 %. Det er også nødvendig å fortsette arbeidet mot å oppnå en heltidskultur i døgnenhetene. 

Tiltakene i sak om fastlegeordningen fases nå inn. De økonomiske støtteordningene er implementert. 
Det er ansatt 2 leger i faste stillinger på legevakt. Kommunalt fastlegekontor er under planlegging med 
oppstart primo 2022.  

14.14 Seksjon bo- og behandlingssenter 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Seksjonen gir døgntilbud til pasienter med et høyt omsorgsbehov. I tillegg til drift av disse institusjonene 
er kostnader til kjøp av institusjonsplasser på Mosserødhjemmet budsjettert i seksjon bo- og 
behandlingssentre. 

Institusjonenes døgnplasser benyttes i hovedsak til langtidsopphold, men også til korttidsopphold og 
avlastning.  
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 382 395 334 512 368 504 368 504 368 504 368 504 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

43 601 30 659 32 026 32 026 32 026 32 026 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

51 910 55 488 57 004 57 004 57 004 57 004 

Overføringsutgifter 7 -1 789 -2 296 16 414 22 714 22 714 
Finansutgifter 1 925 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 479 838 418 870 455 238 473 948 480 248 480 248 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -67 821 -65 159 -67 808 -67 808 -67 808 -67 808 
Refusjoner -32 057 -12 838 -15 107 -15 107 -15 107 -15 107 
Overføringsinntekter -48 745 -15 541 -17 619 -17 619 -17 619 -17 619 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -920 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -149 543 -93 538 -100 534 -100 534 -100 534 -100 534 

Sum 330 295 325 332 354 704 373 414 379 714 379 714 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
Seksjonen har som målsetting å legge til rette for at tjenesten overholder lovpålagte oppgaver, og at 
tilstrekkelig fagkompetanse sikres.  
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Ambisjonene for seksjonen fra 2021 og fremover er å bruke virksomhets- og kompetanseplanen som et 
styringsverktøy for å måle, evaluere tiltakene og synliggjøre en helhetlig fellesforståelse av fremtidig 
behov og retningsvalg. Planen danner grunnlaget for en systematisk og strategisk kompetansestyring 
med satsingsområder slik at seksjonen lykkes med å utføre og utvikle tjenestene til pasient og bruker. 
De viktigste satsingsområdene er: 

 Oppnå 50 % dekning med sykepleier/vernepleier innen 2028 

 Øke andelen heltidsansatte, alle stillinger bortsett fra helgestillinger, som lyses ut skal være over 
80 %. Bruke alternative arbeidstidsordninger (turnuser) som et virkemiddel for å oppnå dette 

 Forbedringsarbeid med læringssløyfer 

 Endringsprosesser, særlig i forbindelse med Nygård bo- og behandlingssenter 

 Lederutvikling og innføring av lederavtaler som følges opp med ledersamtaler 

 Leve hele livet - blant annet tiltak som aktivitetsplan for alle med langtidsplass og sammenheng i 
tjenestene med turnuser som gir færre personer å forholde seg til. 

En kompetansekartlegging i seksjonen viser at 30 % av de ansatte har utdanning fra 
høyskole/universitet, 58 % har fagutdanning (helsefag, hjelpepleier) mens 12 % er assistenter uten 
formell kompetanse. De fleste av sistnevnte gruppe arbeider i helg. Målet for seksjonen er 50 % ansatte 
med høyskole-/universitetsutdanning og 50 % med fagutdanning innen 2028.  

Tabellen nedenfor viser institusjonsplasser og bemannede omsorgsboliger (primært for eldre). Disse er 
organisert under flere seksjoner. 

Institusjonsplasser/bemannede omsorgsboliger Seksjon Antall plasser 

Sandefjord medisinske senter SMS 61 

Nygård bo- og behandlingssenter BBS 126 

Kamfjordhjemmet BBS 64 

Soletunet bo- og behandlingssenter BBS 47 

Andebu bo- og behandlingssenter BBS 39 

Mosserødhjemmet BBS 53 

Bofellesskap for personer med demenssykdom BBS 48 

Somatisk avdeling Hvidtgården SHT 13 

Parken bofellesskap SHT 5 

Stokke bemannet omsorgsbolig SHT 26 

Møylandsenteret, bemannet omsorgsbolig SHT 8 

Sum  490 
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14.15 Seksjon senter og hjemmetjeneste 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Seksjonen omfatter helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand, brukerstyrt personlig 
assistentordning (BPA), bo- og servicesenter, bofellesskap og bemannede omsorgsboliger, fagteam 
demens og dagaktivitetstilbud for personer med demenssykdom.  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 355 962 356 994 359 230 359 230 359 230 359 230 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

40 551 27 858 27 878 27 878 27 878 27 878 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

6 797 8 527 4 199 4 199 4 199 4 199 

Overføringsutgifter 1 4 657 10 484 10 984 10 984 10 984 
Finansutgifter 829 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 404 140 398 036 401 791 402 291 402 291 402 291 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -30 044 -24 117 -24 809 -24 809 -24 809 -24 809 
Refusjoner -20 765 -14 237 -13 962 -13 962 -13 962 -13 962 
Overføringsinntekter -8 032 -13 290 -10 947 -10 947 -10 947 -10 947 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 474 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -60 314 -51 644 -49 718 -49 718 -49 718 -49 718 

Sum 343 826 346 392 352 073 352 573 352 573 352 573 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
 
Nøkkeltall/aktivitetstall 

Pr. september 2021 mottar ca. 950 brukere praktisk bistand og om lag 1.355 pasienter er innskrevet i 
hjemmesykepleien. Gitt samme andel innenfor hvert aldersintervall fremover (f.eks. 18,5 % i 
aldersgruppen 80-89 år), vil antallet pasienter i hjemmesykepleien øke til om lag 1.500 ved utløpet av 
økonomiplanperioden og om lag 1.800 i 2030. For å dekke økt behov i 2022 er det lagt inn en økning på 
4 årsverk i hjemmesykepleien. Dette må vurderes fra år til år fremover. 
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Leiligheter i senter: 

Senter Antall leil. 

Bugårdssenteret 42 

Forsmannsenteret 98 

Framnessenteret 43 

Parkensenteret 52 

Ranviksenteret 59 

Solvangsenteret 54 

Hvidtgården 25 

Engveiensenteret 60 

Møylandsenteret 32 

Antall leiligheter 465 
 

 

Plasser og brukere av dagsenter: 

Dagsenter Antall plasser Ant. brukere 

Odberggården 7 17 

Forsmann 7 10 

Kamfjordhjemmet - dagplassser 7 16 

Kamfjordhjemmet - kveldsplasser 7 6 

Møteplassen 7 12 

Møyland 8 12 

Engveien/Kuben (7 av plassene gjelder kun 1 dag pr uke) 14 15 

Totalt antall plasser 57 88 
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Alle planer i HSO vil få betydning for seksjonens videre arbeide, utvikling og tjenesteleveranse. Av disse 
vil følgende få størst betydning: 

 Leve hele livet 

 Satsning og strategi for frivillighet 

 Arbeid med heltidskultur 

 Aldersvennlige Sandefjord 

Kommunens retningsvalg for fremtidige omsorgstjenester samsvarer med seksjonens hovedmål Best 
hjemme lengst mulig. Seksjonens viktigste satsningsområder er beskrevet i Leve hele livet i Sandefjord: 
Velferdsteknologi, styrke brukerrollen, støtte opp om pårørendes rolle, tilrettelegge for frivilliges innsats 
og engasjement, demensvennlig samfunn, samarbeid med øvrige samfunnsaktører og heltidskultur.  

Ernæring, hverdagsmestring, det sosiale livet og deltagelse, fysisk aktivitet og egnede boforhold er 
vesentlig for at innbyggerne istandsettes til å ivareta egen helse. 
Hjemmerehabilitering/hverdagsmestring og aktiv bruk av velferdsteknologi og andre innovative 
løsninger er prioriterte tiltak. Tidlig oppdagelse av ernæringssvikt og funksjonsfall er vesentlig for å 
hindre sykdomsutvikling.  

Framtidige demografiutfordringer vil kreve innovasjon og nytenking i seksjonen. Fremtidens senter og 
hjemmetjenester vil måtte tenke annerledes rundt både oppgaveløsning, organisering og bruk av 
kompetanse for å mestre veksten i antall eldre.  Organiseringen må legge til rette for at tjenestene 
stimulerer til at eldre kan delta aktivt i samfunnet, ivareta sine ressurser og utsette hjelpebehov. 
Heltidskultur vil kunne ivareta kompetansebehov og effektiv bruk av ressurser. Økningen i antall eldre vil 
trolig gi et større tjenestebehov enn det kommunale ressurser kan imøtekomme. Innenfor 
helsefremmende og forebyggende arbeid vil samarbeid med frivillige kunne ha stor effekt; ikke minst 
innenfor områdene ernæring, det sosiale liv, deltagelse og fysisk aktivitet. 

Antall personer med demenssykdom er forventet økt proporsjonalt med et økende antall eldre. SHTs 
tjenester og tjenestelevering må organiseres slik at også denne brukergruppens behov ivaretas og kan 
bo hjemme så lenge som mulig. Pårørende må ivaretas. Å gjøre Sandefjord til et aldersvennlig samfunn 
er et av tiltakene i handlingsplanen Leve hele livet. Dette er vesentlig også for eldres framtidige 
tjenestebehov. Et aldersvennlig samfunn vil også være demensvennlig. 
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15 Kultur, idrett og fritid 
 
- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 

 

15.1 Organisasjon 

 

15.2 Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kommunalområdet skal bidra til god folkehelse og gode bo- og oppvekstmiljøer for alle innbyggere i 
Sandefjord, ved å gi muligheter for kulturell og fysisk utfoldelse, ved å sikre lokaler og arenaer, legge til 
rette for sosiale møteplasser og gi muligheter for innflytelse på utviklingen i eget nærmiljø. 
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Kommunalområdet har ansvar for utvikling og forvaltning av kommunens kultur- og idrettsarenaer, 
gravplasser, lekeplasser, parker og friområder. Gjennom ulike tilskuddsordninger gis støtte til aktiviteter 
innenfor kultur, idrett og frivillighet. 

Kommunalområdet skal legge til rette for et mangfold av kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper, der 
idrettsanlegg og grøntområder, kulturskolen, bibliotekene, museet, kulturhusene og kinoen spiller viktige 
roller.  

Kommunalområdet skal sikre en god og verdig gravplassforvaltning. 

15.3  Måltabell 
      

FNs bærekraftsmål Kommunens mål  Indikator Forventet  
2021 

Mål  
2022 

Langsiktig 
målsetting 

03 God helse og 
livskvalitet 

Sikre innbyggerne tilgang til mange 
ulike arenaer for fysisk og kulturell 
aktivitet og rekreasjon hele året 

Antall 
kinoforestillinger 

3 200 3 400 3 500 

  Besøk i folkebibliotek 
per innbygger 

2,5 2,8 3,0 

  Besøk i 
svømmehallen - 
antall 

91 722 139 000 142 000 

04 God utdanning Legge til rette for kulturell læring Antall elever i 
kommunens 
kulturskole 

524 540 570 

10 Mindre ulikhet Bidra til at hele befolkningen kan ta 
del i kultur- og fritidstilbudene, 
enten som deltagere eller publikum. 
 
Styrke frivilligheten som viktig 
samarbeidspartnere for å sikre 
deltagelse, utvikling og mangfold i  
lokalmiljøene. 

Antall elever fra 
kommunen i musikk- 
og kulturskoler 

677 695 730 

  Antall frivillige lag og 
foreninger som 
mottar tilskudd 

140 142 150 

  Totalt antall 
kinobesøk 

42 000 85 000 95 000 

  Utlån alle fysiske 
medier fra 
folkebibliotek 

185 000 190 000 200 000 

11 Bærekraftige byer 
og lokalsamfunn 

Stimulere til et mangfoldig kultur- 
og fritidstilbud i samarbeid med 
frivillige organisasjoner og lokal 
kulturnæring 

Netto driftsutgifter  
aktivitetstilbud barn 
og unge (F231) 

2,9 3,2 3,5 

  Netto driftsutgifter til 
idrett og 
idrettsanlegg per 
innbygger 

2,4 2,5 3,0 

 
Kommentarer til måltabellen 
Tabellen viser de kommunale målene for kultur, idrett og fritid, og hvordan disse bidrar til å nå de 
prioriterte bærekraftsmålene. I tillegg til de 17 hovedmålene, består FNs bærekraftsmål av 169 delmål. 
Mange av dem lar seg vanskelig løse gjennom vår kommunale virksomhet, men de målene som er 
relevante for oss, framgår av tabellen under Sentrale kapitler - kommunens overordnede mål og 
prioriteringer. 
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Kultur, idrett og friluftsliv blir stadig viktigere i samfunnet. Samfunnet utvikler seg i retning av flere 
mindre fellesskap, og mennesker møtes i mindre grad. Samtidig er norsk nærings- og arbeidsliv inne en 
større omstilling drevet fram av bl.a. klimautfordringer og teknologisk utvikling. Læring og skaperkraft 
blir viktig i denne utviklingen og kultur og fritidssektoren kan medvirke positivt til dette, i tillegg til å ha 
en egenverdi. 

De prioriterte målene for kultur, idrett og fritid har en profil på byggende og forebyggende arbeid for 
befolkningen generelt, og for barn og unge spesielt, og er arbeid for god folkehelse i praksis.  

Et bredt spekter av virksomheter og tiltak for alle aldersgrupper gjennom hele året bidrar til å gjøre 
kommunen attraktiv for innbyggere, besøkende, bosetting og næringsliv. Det kan gi gode opplevelser, 
overskudd, livsglede og trivsel, og bidra til at innbyggeren ikke bare får noe å leve av, men også noe å 
leve for. Det bidrar til at kommunen er et godt sted å bo, vokse opp og leve.  

Erfaringer fra pandemien 2020 og 2021, som vi nå ser utgangen av, har bidratt til bruk av nye teknologi- 
og formidlingsmåter, samtidig som sektoren har blitt hardt rammet av nedstengningen. Det blir en viktig 
oppgave å stimulere til et bredt kultur- og fritidstilbud framover.  

For flere kommunale mål foreligger ikke gode indikatorer. Flere mål vil derfor bli redegjort for i egne 
politiske saker. 

Bibliotekene er kommunens største sosiale møteplass, og biblioteket er kommunens aller beste funksjon 
for å skape byliv og møteplass. Det pågår en prosess med utredning av et nytt samlokalisert bibliotek og 
kulturskole i Sandefjord sentrum, jfr. KST sak 45/21. 

15.4 Oppdrag i handlingsplanen 

Hentet fra Oppdrag i handlingsplanen Type plan Frist 
HØP 21-24 Etablere fleksibel kulturarena Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.07.2022 

HØP 21-24 Etablere navnet minnelund, Sandefjord og 
Andebu 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2023 

HØP 21-24 Etablere servicebygg i Hesteskoen Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2021 

HØP 21-24 Finne egnede arealer til ny hundepark i Stokke Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2024 

HØP 21-24 Nytt garderobeanlegg i Jotunhallen Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2023 

HØP 21-24 Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre 
Sandefjordsfjord 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Rullering av strategisk KIF-plan Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2024 

HØP 21-24 Temaplan for utvikling og rehabilitering av 
lekeplasser 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 21-24 Tilrettelegging for digital kulturformidling Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2021 

HØP 22-25 Oppgradering av lekeplassen i Bugården Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

HØP 22-25 Plan for fremtidsrettet bibliotek og kulturskole Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2023 

HØP 22-25 Rehabiliteringsplaner for park, idrett og friluftsliv Fagplan/sektorplan/lovpålagt 01.03.2023 

HØP 22-25 Treningsapparater i Badeparken Fagplan/sektorplan/lovpålagt 31.12.2022 

Løpende 
politiske 
vedtak 
2021 

Helhetlig plan for uorganisert ungdom Fagplan/sektorplan/lovpålagt 

 

31.12.2022 
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Kommentarer til oppdrag i handlingsplanen 
Oversikten viser oppdrag som skal til politisk behandling, enten som en kommunedelplan (tematisk eller 
geografisk) eller fagplan/sektorplan av prinsipiell betydning. Større, lovpålagte oppgaver som skal til 
politisk behandling er også tatt med i oversikten. 

Nye oppdrag vil i hovedsak vurderes i arbeidet med planstrategi hvert fjerde år, og når større 
planoppgaver som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel rulleres. Det vil likevel komme nye tiltak i 
den årlige rulleringen av HØP.  

I tabellen vises oppdrag enten som tiltak fra Handlings- og økonomiplan (HØP) for 2021-24, som nye 
tiltak foreslått av kommunedirektøren for HØP 2022-25 eller som oppgaver gitt i politiske vedtak siden 
vedtak av HØP i desember 2020. Tiltak som er gjennomført før sommeren 2021, er tatt ut av oversikten. 

15.5 Kostra-analyse 

 Sandefjord 
2019 

Sandefjord 
2020 

Tønsberg Larvik Kostragruppe 
11 

Landet 
uten Oslo 

Prioritet       
Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kultur og idrett (B) 

1 878 1 862 1 950 2 685 2 273 2 529 

Netto driftsutgifter til funksjon 
390,393 pr. innbygger i kroner (B) 

492 532 562 718 582 652 

Produktivitet       
Kommunale driftstilskudd til 
idrettslaglag per lag som får 
tilskudd 

93 681,2 93 514,3 44 257,1 298 520,8 99 471,6 93 110,4 

Dekningsgrad       
Andel elever (brukere) i 
grunnskolealder i  kommunens 
musikk- og kulturskole, av antall 
barn i al (B) 

5,5 % 5,5 % 8,7 % 26,1 % 10,5 % 13,2 % 

Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent 
av antall innbyggere (B) 

66,8 % 65,8 % 67,3 % 71,1 % 68,0 % 70,9 % 

Utlån alle medier fra folkebibliotek 
per innbygger (B) 

3,5 2,8 3,8 1,1 2,2 2,2 

Kvalitet       
Besøk i folkebibliotek per innbygger 4,3 2,6 4,1 0,9 2,8 2,7 

Besøk per kinoforestilling 24,2 11,7 11,7 13,2 13,0 15,8 

 
Aktivitet (Nøkkeltall) 
       

Indikatornavn Resultat 
2020 

Anslag 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Planlagt 
2025 

Antall årsverk 99,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Brutto driftsutgifter 185 313 165 097 174 393 171 058 167 580 167 380 

Inntekter -58 594 -46 673 -47 573 -48 573 -48 573 -48 573 

Netto driftsutgifter 126 719 118 424 126 820 122 485 119 007 118 807 

Tilskudd 50 296 47 821 49 980 49 480 49 480 49 480 
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15.6 Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 75 730 74 341 76 667 76 667 76 667 76 667 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

29 556 29 565 31 507 30 147 28 869 28 869 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

15 330 16 801 15 794 15 794 14 294 14 294 

Overføringsutgifter 57 093 44 140 48 425 48 450 47 750 47 550 
Finansutgifter 7 604 0 2 000 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 185 313 164 847 174 393 171 058 167 580 167 380 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -29 568 -38 707 -38 299 -39 299 -39 299 -39 299 
Refusjoner -7 163 -4 451 -4 384 -4 384 -4 384 -4 384 
Overføringsinntekter -16 924 -4 822 -4 890 -4 890 -4 890 -4 890 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -4 940 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -58 594 -47 980 -47 573 -48 573 -48 573 -48 573 

Sum 126 719 116 867 126 820 122 485 119 007 118 807 

 
Fordeling per ansvarsområde 

Fordeling på enhet (tabell) 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
KIF Administrasjon 4 845 4 402 4 125 3 925 3 725 3 525 
Dokumententsenteret 17 834 18 542 19 775 19 375 18 097 18 097 
Sandefjordbibliotekene 18 329 17 079 17 924 17 524 17 524 17 524 
Kultur og kino 44 170 40 197 41 607 41 832 39 832 39 832 
Park, idrett og friluftsliv 41 541 36 647 43 389 39 829 39 829 39 829 

Sum 126 719 116 867 126 820 122 485 119 007 118 807 
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Fordeling på enhet (graf) 
Beløp i 1000 kr 
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Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 116 867 116 867 116 867 116 867 

Sum Tekniske justeringer -13 -13 -13 -13 
Tidligere vedtatte tiltak     
Tilskudd til Naper'n -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Sum Tidligere vedtatte tiltak -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Sum Tidligere vedtatte tiltak - øvrige -255 -255 -1 533 -1 533 
Sum Budsjettendring i år -120 -120 -120 -120 
Sum Andre endringer 3 006 2 206 206 206 
Sum Lønns- og prisvekst 3 250 3 250 3 250 3 250 

Konsekvensjusteringer 4 368 3 568 290 290 

Konsekvensjustert ramme 121 235 120 435 117 157 117 157 

Driftskonsekvens     
Fleksibel kulturarena utstyr 225 450 450 450 
Sum Driftskonsekvens 225 450 450 450 

Innsparingstiltak     
Endring bemanning -200 -400 -400 -400 
Uspesifiserte innsparinger 0 0 -200 -400 
Sum Innsparingstiltak -200 -400 -600 -800 

Nye tiltak     
Etablere tilskuddsordning for økt aktivitet blant barn og 
unge i regi av NMU, jfr KST sak 101/21 

2 000 2 000 2 000 2 000 

Gratistilbud svømmehallen barn 1 000 0 0 0 
Oppgradering av lysarmatur idretten, uteanlegg 2 000 0 0 0 
Planlegging sammenhengende kyststi Larvik-Tønsberg 500 0 0 0 
Utvidet sesong ishallen 60 0 0 0 
Sum Nye tiltak 5 560 2 000 2 000 2 000 

Nye tiltak og realendringer 5 585 2 050 1 850 1 650 

Ramme 2022-2025 126 820 122 485 119 007 118 807 

 
Kommentarer til driftsbudsjett med endringer 
 
Sum andre endringer: 

Tilskudd til ungdomsklubben Naper'n ble økt for 2021, for 2022 ble bevilgningen omdisponert til 
“Helhetlig plan for uorganisert ungdom under 18 år” og budsjettert under “Tilleggsbevilgningene.” I KST-
153/21 ble det besluttet å videreføre tilskuddet på 1.500.000 kr i 2022 og 2023. 

Tilskudd til Fellesverket (Røde kors), 500.000 kr. Kommunestyresak 37/21 ligger inne i budsjettet t.om. 
2022. Det ble i KST-153/21 besluttet å bevilge 500.000 kr også i 2023. Fra 2024 er bevilgningen 
omdisponert til “Helhetlig plan for uorganisert ungdom under 18 år” som foreløpig budsjettert under 
“Tilleggsbevilgningene”.  

Det er lagt inn 600.000 kr til oppgradering av Websak for å tilrettelegge for videre utvikling av 
eksisterende og nye fagområder synkronisert med den teknologiske utviklingen - onPrem basert løsning. 
Bevilgningen er videreført med ca. 200.000 kr.  

Det er lagt inn 400.000 kr i 2022 til å utvikle et felles biblioteksystem for 7 kommuner som en 
oppgradering/erstatning av dagens system. 
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Tidligere vedtatte tiltak 

Tilskudd til Naper'n 
Tilskudd til ungdomsklubben Naper'n ble økt for 2021. Dette ble ikke videreført i 2022-2025. Tilsvarende 
beløp ble i stedet satt av på tilleggsbevilgningene til “Helhetlig plan for uorganisert ungdom under 18 
år".  I KST-153/21 ble det igjen bevilget 1.500.000 til Naper'n for 2022 og 2023, se andre endringer.  

Driftskonsekvens 
 
Fleksibel kulturarena utstyr 
Økte driftskostnader - driftskonsekvens av investering - Fleksibel kulturarena 

Innsparingstiltak 
 
Endring bemanning 
Endring bemanning 

Nye tiltak 
Etablere tilskuddsordning for økt aktivitet blant barn og unge i regi av NMU, jfr KST sak 101/21 
 
Det er innarbeidet kr 2 000 000 til nærmiljøordningen som skal stimulere til aktivitet for unge i 
nærmiljøene. Vedtak i kommunestyresak 101/21. 

Oppfordres til å opprette aktivitet for ungdomsgruppen 8-10 trinn. 

Gratistilbud svømmehallen barn 
Gratistilbud svømmehallen for aldersgruppen 0-18 år mandag til fredag i 2022. KST-153/21 

Oppgradering av lysarmatur idretten, uteanlegg 
Oppgradering av lysarmatur idretten uteanlegg, beløpet avsettes til et søkbart fond med formål 
utskifting av lysarmaturer som er mindre energikrevende og mer miljøvennlige.  KST-153/21 

Planlegging sammenhengende kyststi Larvik-Tønsberg 
Planlegging sammenhengende kyststi Larvik - Tønsberg. KST-153/21 

Utvidet sesong ishallen 
Utvidet sesong ishallen for 2022, bevilget kr 300.000 hvor 60.000 fordeles til KIF og resten til Miljø og 
Plan. KST-153/21 
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15.7 Investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

Investeringsprosjekter           
Fleksibel kulturarena 25 000 -2 000 0 0 0 0 0 0 25 000 -2 000 
Fleksibel kulturarena utstyr 7 500 0 0 0 0 0 0 0 7 500 0 
Garderobeanlegg 
Jotunhallen 

20 500 0 15 000 -1 500 0 0 0 0 35 500 -1 500 

Navnede minnelunder 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 2 000 0 
Opparbeidelse/rehabilitering 
av friområder 

2 000 0 800 0 800 0 800 0 4 400 0 

Oppgradering av lekeplasser 4 500 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 9 000 0 
Oppgradering i sjøfronten - 
Smeodden i Melsomvik 

2 250 0 0 0 0 0 0 0 2 250 0 

Oppgradering og 
rehabilitering av 
idrettsanlegg 

7 500 -1 000 7 500 -1 000 7 500 -1 000 7 500 -1 000 30 000 -4 000 

Sum Investeringsprosjekter 70 250 -3 000 25 800 -2 500 9 800 -1 000 9 800 -1 000 115 650 -7 500 

           

15.8 KIF Administrasjon 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Seksjonen omfatter i hovedsak koordinering og ledelse av kommunalområdet, større 
utredningsoppgaver, budsjettarbeid og regnskapskontroll og rapportering, personaladministrasjon og 
oppfølging av fellesoppgaver innenfor kommunalområdets samlede ansvarsområde. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 4 393 3 954 3 954 3 954 3 954 3 954 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

511 448 371 371 371 371 

Overføringsutgifter 0 0 -200 -400 -600 -800 
Finansutgifter 225 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 5 129 4 402 4 125 3 925 3 725 3 525 

Driftsinntekter       
Refusjoner -34 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -250 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -284 0 0 0 0 0 

Sum 4 845 4 402 4 125 3 925 3 725 3 525 

 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 181 av 271 

Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 

15.9 Dokumententsenteret 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Seksjonen har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkiv og dokumentasjonsforvaltning, 
og fagansvar for drift av kommunens sentraliserte arkivtjeneste. 

Dokumentsenteret skal i 2022 legge vekt på å utvikle arkivplanen til å bli et redskap for internkontroll 
for kommunens samlede arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Herunder fastsette mål og vurdere risiko 
og sårbarhet for kommunens dokumentasjonsforvaltning.  

I 2022 vil det arbeides for å få på plass tekniske verktøy som sikrer en mer sømløs arkivering av 
dokumentasjon i samhandlingsløsninger. Seksjonen har ansvar for deponering av papir- og elektroniske 
arkiver fra de tidligere kommunene til kommunens arkivdepot hos IKA Kongsberg. 

Pålegg gitt etter Arkivverkets tilsyn med Sandefjord kommune vil kreve tid og ressurser gjennom 2022 
og 2023. 
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 13 331 12 709 13 213 13 213 13 213 13 213 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

3 006 4 094 4 776 4 376 3 098 3 098 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

2 286 2 292 2 347 2 347 2 347 2 347 

Finansutgifter 983 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 19 605 19 095 20 336 19 936 18 658 18 658 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -80 0 0 0 0 0 
Refusjoner -1 321 -553 -561 -561 -561 -561 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -370 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -1 771 -553 -561 -561 -561 -561 

Sum 17 834 18 542 19 775 19 375 18 097 18 097 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 
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15.10 Sandefjordbibliotekene 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Bibliotekenes hovedoppgaver og rolle er nedfelt i Strategisk kultur, idretts- og fritidsplan 2019 – 2031. I 
tillegg ble «Temaplan for bibliotek, for perioden 2020 – 2023» vedtatt våren 2020 (KIF-sak 18/20). 
Fokusområder i planen er: 

 Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena 

 Biblioteket som kunnskaps- og inspirasjonsrom 

 Det synlige og åpne bibliotek 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 14 752 14 402 14 797 14 797 14 797 14 797 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

4 871 3 472 3 934 3 534 3 534 3 534 

Overføringsutgifter 11 0 0 0 0 0 
Finansutgifter 479 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 20 113 17 874 18 731 18 331 18 331 18 331 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -352 -562 -568 -568 -568 -568 
Refusjoner -633 -152 -156 -156 -156 -156 
Overføringsinntekter -329 -81 -83 -83 -83 -83 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -470 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -1 784 -795 -807 -807 -807 -807 

Sum 18 329 17 079 17 924 17 524 17 524 17 524 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
Biblioteket skal være tilgjengelig der folk bor, og ha åpningstider som gir innbyggerne mulighet til å 
nyttiggjøre seg tilbudene. Biblioteket har avdelinger i Stokke, Andebu og Sandefjord, og for å øke 
tilgjengeligheten ble alle avdelinger «meråpne» i løpet av 2020. Publikum har tilgang til biblioteklokalene 
ut over ordinær åpningstid ved hjelp av digital teknologi og selvbetjening. Bibliotekene har under 
pandemien utviklet nye løsninger for å opprettholde tilbud til publikum. 

Bibliotekene driver aktiv formidling av litteratur, kunnskap, informasjon og kulturopplevelser. Tilbud 
overfor studenter og skoleelever står sentralt. Biblioteket samarbeider nært med skole og barnehager i 
arbeidet med å stimulere til leseglede og økt leseferdighet. Et viktig tiltak på dette feltet er «Sommerles-
kampanjen». 

Ved Sandefjord bibliotek selges billetter på dagtid til kino og kulturarrangementer. Stokke bibliotek har 
en utlånsordning for bildende kunst.  

Med sine nærmere 275.000 besøk årlig er bibliotekene kommunens største sosiale møteplass.  

I tillegg til å være en sosial møteplass er bibliotekene kommunens beste funksjon for å skape aktivitet og 
liv i sentrum. Det pågår en prosess med utredning av et nytt samlokalisert bibliotek og kulturskole i 
Sandefjord sentrum, jfr. KST sak 45/21 
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15.11 Kultur og kino 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kultur- og kino sine hovedoppgaver og rolle er nedfelt i Strategisk kultur, idretts og fritidsplan 2019-2031. 

Seksjonen omfatter drift av Hjertnes kulturhus inkl. kino, Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og Den 
kulturelle Vandringsstaven, Markedet for scenekunst, og diverse arrangementer inkl. Barnas 
kulturprogram, prosjekttilskudd og faste driftstilskudd til foreninger som sorterer under denne seksjonen, 
opplevelseskort og ledsagerbevis, Sentralen i Andebu inkl. Andebu herredshus og samarbeid med 
frivilligsentralene i Sandefjord, Stokke og Andebu. Seksjonen har ansvar for oppfølging av kommunens 
kunstregister, og er også sekretariat for 17. mai-komiteen. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 30 929 30 257 31 227 31 227 31 227 31 227 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

16 744 17 601 17 889 17 889 17 889 17 889 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

8 406 10 165 8 998 8 998 7 498 7 498 

Overføringsutgifter 10 853 9 826 11 612 11 837 11 337 11 337 
Finansutgifter 5 084 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 72 016 67 849 69 726 69 951 67 951 67 951 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -12 466 -19 334 -19 649 -19 649 -19 649 -19 649 
Refusjoner -4 548 -3 577 -3 663 -3 663 -3 663 -3 663 
Overføringsinntekter -7 942 -4 741 -4 807 -4 807 -4 807 -4 807 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2 891 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -27 846 -27 652 -28 119 -28 119 -28 119 -28 119 

Sum 44 170 40 197 41 607 41 832 39 832 39 832 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
 
Drift av Hjertnes kulturhus inkl. kino og arrangementer 
Hjertnes kulturhus er et sambrukshus for kino, kulturarrangementer, konferanser og lignende. 
Kommunens hovedfokus er å legge til rette for eksterne arrangører, og å utfylle med egne 
arrangementer der dette er hensiktsmessig.  

Det er forventet ca. 95.000 besøk på kino, og ca. 55.000 besøk på ulike arrangementer og konferanser. 
Billettkontoret selger ca. 150.000 billetter i året. 

Samlet er det budsjettert med utgifter på ca. 25 mill. kr, som delvis finansieres av billettinntekter, 
kiosksalg og diverse refusjoner og leieinntekter på til sammen ca. 22 mill. kr. 

Kulturskolen 
Kulturskolen tilbyr undervisning i musikk, teater, visuell kunst, sirkus, tilrettelagt undervisning og 
musikkterapi i Andebu, Stokke og Sandefjord sentrum. Det er registrert 535 ordinære elever i skoleåret 
21/22. Dette er en økning på 22 elever fra året før og en økning på 61 elever siste to år. I tillegg gir 
kulturskolen undervisning til ca. 190 elever i helårstilbud i samarbeid med barnehager, grunnskoler, 
institusjoner og korps, samt undervisning til 167 elever i kortere kurs enn et semester, til sammen 892 
elever.  

Det er stort fokus på kvalitet i tilbudene, og på å øke antall elever i kulturskolen. Det er imidlertid 
utfordringer med økt aktivitet innenfor eksisterende lokaler spesielt i Sandefjord sentrum. Denne 
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situasjonen forverres ytterligere under rehabiliteringen av lokalene på Sandefjord videregående skole 
fram mot 2023. Publikums forventninger til at undervisningen skal være individuell (en - til - en) gjør 
rekruttering til endel gruppetilbud krevende, blant annet til barne- og ungdomskor, der kulturskolen har 
kapasitet til store grupper og mange elever. Det skal utarbeides en plan for en fremtidsrettet 
kulturskole, og det pågår en prosess med utredning av et nytt samlokalisert bibliotek og kulturskole i 
sentrum, jf. KST sak 45/21 

Det er budsjettert med utgifter på ca. 12,9 mill. kr, som delvis finansieres av egenbetaling, 
billettinntekter og andre refusjoner på til sammen ca. 2,3 mill. kr 

Den kulturelle skolesekken (DKS) 
Kunst og kultur formidles systematisk til alle barn i grunnskolen gjennom Den kulturelle skolesekken. I 
forbindelse med fagfornyelsen og de lokale planene er det inngått et samarbeid med kommunalområdet 
Kunnskap, barn og unge om ytterligere forankring av DKS i grunnskolen. Det er budsjettert med utgifter 
på ca. 2,5 mill. kr, hvorav ca. 850.000 kr finansieres av et tilskudd fra staten. 

Markedet for scenekunst 
Markedet er landets viktigste arena for visning av ny scenekunst for barn og unge, og gjennomføres i 
samarbeid med fylkeskommunen og Kulturtanken over tre dager i august. Markedet samler oppkjøpere 
fra hele landet, og er en viktig arena for kjøp av produksjoner til bl.a. Den kulturelle skolesekken, 
kulturhus, bibliotek og festivaler. Kommunens bidrag er i hovedsak knyttet til kunstnerisk ledelse. 
planlegging, gjennomføring og administrasjon, mens gjennomføringen i hovedsak finansieres av 
tilskudd.  

Barnas kulturprogram 
Barnas kulturprogram er et tilbud spesielt rettet mot barn i førskolealder. Antall forestillinger varierer 
fra år til år, og i 2019 ble det vist 22 forestillinger med totalt 1.358 besøk. I 2020 og 2021 ble aktiviteten 
sterkt preget av pandemien, 2 forestillinger ble vist som direktesendt streaming og 9 forestillinger ble 
gjennomført live, med til sammen 580 tilskuere. Planlagte forestillinger måtte avlyses. For høsten 2021 
var det booket 6 forestillinger. Det er budsjettert med utgifter på ca. 215.000 kr hvorav 40.000 kr 
finansieres av billettinntekter. 

Den kulturelle vandringsstaven 
Den kulturelle vandringsstaven har fokus på formidling av gode kulturopplevelser for seniorene i 
kommunen, og skal bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på de arenaene de befinner seg på i 
dagliglivet. Vandringsstaven tilbys i hele kommunen, og er et samarbeidsprosjekt hvor kommunen 
finansierer planlegging og administrasjon av ordningen, mens aktiviteten finansieres med ulike 
tilskuddsordninger, bl.a. fra staten.  

Opplevelseskortet 
Opplevelseskortet er en ordning som skal sikre at barn og unge (opptil 18 år) fra familier med svak 
økonomi, får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Retningslinjer for tildeling av 
kortet er vedtatt av formannskapet 13.03.18 (sak 39/18). Det er satt av 668.000 kr til ordningen fordelt 
på 450 kort.  

Aktivitetskortet 
Tiltak for aleneboende minstepensjonister som kan oppleve isolasjon og liten tilgang på opplevelser og 
aktiviteter.  Det er satt av 304.000 kr til ordningen fordelt på 500 kort.  
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Diverse andre arrangementer 
Diverse andre arrangementer omfatter budsjetterte midler til: 

* Gjennomføring av 17. mai feiring 542 000 kr 

* Ung kultur møtes (ungdommens kulturmønstring) 184 000 kr 

* Arrangementet «Speil» 233 000 kr 

* Innflyttertreff 8 000 kr  
Sum 967 000 kr 

 

Gjennomføring av 17. mai-feiring: 
Administrasjonen gjennomfører 17. mai i samarbeid med den valgte 17. mai-komiteen. Det er for 2022 
satt av 542 000 kr til en tradisjonell feiring. Grunnet Covid -19 ble det tildelt ekstra midler til en TV/LIVE-
sending med tegnspråktolking for byens innbyggere. Dette ble også gjort i 2020. I 2019 ble det 
gjennomført en tradisjonell feiring, med deler av arrangementet streamet live.  

Ung kultur møtes (tidligere Ungdommens kulturmønstring): 
Det er satt av 184 000 kr til den lokale satsingen av UKM i 2022. I tillegg søker administrasjonen om 
stimuleringsmidler fra UKM Norge til diverse arrangement og verksteder.  
Det inngås fra 2021 et samarbeid med lokale fritidsklubber, kulturskole, bibliotek og andre som arbeider 
direkte med ungdom.  

Arrangementet "Speil":  
Kommunens forestilling som vises årlig i Hjertnes kulturhus der kommunens priser deles ut. I februar 
2020 ble det vist en tradisjonell forestilling. I februar 2021 ble hele produksjonen vist live via streaming. 
Det er satt av 233 000 kr til arrangementet.  

Innflyttertreff:  
Kommunen ønsker nye innbyggere velkommen til Sandefjord med et arrangement i kommunestyresalen 
i forkant av "Speil". Det ble gjennomført som normalt i 2020, i 2021 ble det skjøvet til september, og 
gjennomført i Hjertnes kulturhus. Det er satt av 8 000 kr til dette, i tillegg er Sandefjords Blad inne med 
en tilsvarende sum.  

Tilskuddsordninger administrert av seksjon kultur og kino 
Det er budsjettert med totalt ca. 14,3 mill. kr i ulike tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger og 
andre aktører som omfattes av seksjonens område. Tilskuddsordningene fordeler seg som følger: 

 * Driftstilskudd 12 297 000 kr 

* Prosjekttilskudd 1 750 000 kr 

* Priser og stipender 116 000 kr 

* Til korpsmusikk på 17. mai 135 000 kr   
Sum 14 298 000 kr 

 

  

Driftstilskudd for 2022 er fordelt som følger: 

* Vestfoldmuseene IKS 2 865 000 kr 

* Southern Actor 1 435 000 kr 

* Stokke bygdetun 356 000 kr 

* Stiftelsen Sandefjord kurbad 504 000 kr 
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* Ungdomssatsing Stokke - Stokke frivilligsentral 394 000 kr 

* Andebu ungdomslag 90 000 kr 

* Høyjord ungdomslag 90 000 kr 

* Kodal ungdomslag 113 000 kr 

* Frilynt Norge – «Naper’n» 3 052 000 kr 

* Stella Polaris – aktivitetstilbud til barn og unge i Vardenområdet 590 000 kr 

* Ungdomshuset «Fellesverket» i regi av Røde kors 507 000 kr 

* Tilrettelagte kulturtiltak i Stokke – Torsdagsklubben 87 000 kr 

* Musikk i Sandefjord kirke 496 000 kr 

* Foreningen Kulturelt Initiativ 481 000 kr 

* «Hælja Hime» 59 000 kr 

* Sandefjord kunstforening 498 000 kr 

* Stiftelsen Sti for øyet 446 000 kr 

* Dyrebeskyttelsen 54 000 kr 

* Sandefjord byen vår – julegatebelysning 56 000 kr 

* Vinterbelysning i Sandefjord 104 000 kr 

* Vinterbelysning i Stokke 20 000 kr  
Sum 12 297 000 kr 

 

Søknader om prosjekttilskudd behandles etter politisk vedtatte retningslinjer. 

Frivilligsentralene 
Det er etablert frivilligsentraler i Stokke, Andebu og Sandefjord. Frivilligsentralene er selvstendige 
sentraler, og det er inngått samarbeidsavtaler mellom sentralene og kommunen. Sentralene finansieres 
av tilskudd fra stat og kommune, samt av gaver, tilskudd og egenbetaling. Det statlige tilskuddet er på 
440.000 kr per sentral og var tidligere en del av rammetilskuddet til kommunen. Fra 2021 kommer dette 
som et øremerket tilskudd (mot trekk i rammetilskuddet). Kommunen fører regnskap for sentralene, og 
har personalansvar for fast ansatte.   

Kulturdepartementet utarbeider en ny tilskuddsordning for frivilligsentralene som har som formål å støtte 
opp om en aktiv og lokalt forankret frivillighetspolitikk. Forskrift for tilskudd til frivilligsentraler ble sendt 
ut på høring i august 2021 og har høringsfrist 12. november. Det vil være Lotteri- og stiftelsestilsynet som 
forvalter den nye ordningen. 

Oversikt over kommunalt tilskudd: 

* Sandefjord frivilligsentral 1 133 000 kr 

* Stokke frivilligsentral 817 000 kr 

* Andebu frivilligsentral 373 000 kr  
Sum      2 323 000 kr  

 

Stokke frivilligsentral har fått ansvar for økt ungdomssatsing i Stokke, og mottar i tillegg et 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.  

15.12 Park, idrett og friluftsliv 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Seksjonens hovedoppgaver og rolle er nedfelt i Strategisk kultur, idretts og fritidsplan for 2019-2021. 
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Seksjonens oppgaver er i hovedsak knyttet til saksbehandling, utvikling, utleie/utlån og forvaltning av 
innendørs og utendørs idrettsanlegg, parker, friområder, lekeplasser og gravplasser. Drift og vedlikehold 
av disse områdene er samlet under seksjonen bydrift i kommunalområdet for miljø- og plansaker. 
Seksjonen har også ansvar for tilskudd til kirkelig fellesråd, ulike tilskuddsordninger til frivillige lag og 
foreninger og oppfølging av nærdemokratiordningen.  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 12 325 13 019 13 476 13 476 13 476 13 476 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

4 424 3 950 4 537 3 977 3 977 3 977 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

4 638 4 344 4 449 4 449 4 449 4 449 

Overføringsutgifter 46 229 34 314 37 013 37 013 37 013 37 013 
Finansutgifter 834 0 2 000 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 68 450 55 627 61 475 58 915 58 915 58 915 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -16 670 -18 811 -18 082 -19 082 -19 082 -19 082 
Refusjoner -627 -169 -4 -4 -4 -4 
Overføringsinntekter -8 652 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -959 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -26 909 -18 980 -18 086 -19 086 -19 086 -19 086 

Sum 41 541 36 647 43 389 39 829 39 829 39 829 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
 
Idrett og idrettsanlegg 
Det er i hovedsak et godt tilbud til den organiserte idretten, men få arenaer for egenorganisert aktivitet. 
Hallkapasiteten er god, og det er en eller flere kunstgressbaner på hvert idrettsanlegg.  

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet med tiltakslister for perioden 2019 – 2028» ble vedtatt i 2019, jf. 
KFBS-sak 9/19. Dette er en helhetlig og samlet plan for idrettsanleggene i kommunen, uavhengig av om 
anlegget er eid av et idrettslag eller kommunen. Tiltakslisten rulleres årlig i samarbeid med idretten. Hvilke 
tiltak som prioriteres det enkelt år er avhengig av den årlige bevilgningen. I investeringsbudsjettet for 
2022 – 2025 foreslås en årlig bevilgning på 6,5 mill. kr netto til oppfølging av tiltakene. 

Utendørs idrettsanlegg 
Kommunen eier og drifter utendørs anlegg som ligger i «gamle» Sandefjord. Tilsvarende anlegg i Stokke 
og Andebu eies og driftes av idrettslagene. Forurensningsforskriften 23A ble vedtatt i 2021 - og omhandler 
utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale. Det er vedtatt at 
kommunen skal utarbeide en plan for utfasing av granulat. Planen ble lagt frem til politisk behandling 
høsten 2021. Det skal settes av 2 mill. kr til et søkbart fond med formål om utskifting av lysarmaturer som 
er mindre energikrevende og mer miljøvennlige på idrettslagenes uteanlegg.  

Idrettshaller 
I kommunen vår er det 8 kommunalt eide idrettshaller. Seksjonen har ansvar for utleie og oppfølging 
låntakere. Det er budsjettert med 0,87 mill. kr i utgifter til tilsyn og forbruksvarer, og leieinntektene er 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 192 av 271 

anslått til 1,846 mill. kr. Det pågår en prosess for oppgradering av garderobebygget til Jotunhallen, jf. FSK-
sak 166/21 

Ishallen 
Hallen er islagt i perioden 15. august til 15. april. For 2022 vil den være islagt fra 01.01. - 30.04. og 18.07. 
-31.12. Det er stor aktivitet både av den organiserte idretten og av andre.  Det er budsjettert med utgifter 
på ca. 0,9 mill. kr til islegging, preparering og forbruksvarer, og leieinntekter er anslått til ca. 0,35 mill. kr. 

Svømmehallen 
Seksjonen har ansvar for Sandefjord svømmehall. I Stokke er det Stokke IL, mot et tilskudd, som 
organiserer tilbudet for publikum. Avtalen følges opp av seksjonen. 

Hallens kapasitet er fullt utnyttet. Det er forventet ca. 139.000 besøk i løpet av året. Det er budsjettert 
med utgifter på ca. 8,7 mill. kr, som delvis finansieres av 4,75 mill. kr i billettinntekter, leieinntekter og 
salgsinntekter fra kafeteria. For 2022 vil det være gratis for aldersgruppen 0-18 år mandag til fredag.  

Parker, lekeplasser og friområder 
Seksjonen har ansvar for forvaltning og utvikling av kommunens grøntområder, lekeplasser, friområder, 
kyststier og andre turløyper mv. Det er fokus på å legge til rette for aktivitet året rundt.  

Nytt servicebygg med toaletter, garderober osv. i tilknytning til anleggene på Hjertnesstranda ferdigstilles 
i løpet av 2021. 

Kommunen eier mange lekeplasser, og det arbeides med plan for rehabilitering og oppgradering av 
lekeplasser. Denne ble lagt frem til politisk behandling i 2021, og vil sammen med økonomiske 
bevilgninger være førende på hvilke lekeplasser som prioriteres det kommende år. For 2022 er det 
bevilget 3 mill. kr ekstra til oppgradering av lekeplassen i Bugården.  

Temaplan for friluftsliv med tiltakslister for perioden 2019 – 2028» ble politisk vedtatt i 2019, jf. KFBS-sak 
10/19. Dette er en helhetlig og samlet plan for utvikling og oppgradering av friområder i kommunen. 
Tiltakslisten rulleres årlig, og legges frem til politisk behandling i januar/februar hvert år. Hvilke tiltak som 
prioriteres det enkelt år er avhengig av den årlige bevilgningen ved budsjettbehandlingen. I 
investeringsbudsjettet for 2022 -2025 foreslås en bevilgning på 2 mill. kr som inkluderer 1,2 mill. kr til 
treningsapparater i Badeparken.  

På de kommunale friområdene Vøra, Asnes, Langeby og Granholmen drives det camping i perioden 01.05 
- 31.08. Campingdriften og drift av bobilplassen på Hjertnesstranda utføres av private aktører etter avtale 
med kommunen. Leieinntektene er anslått til ca. 1,8 mill. kr. 

Det er bevilget kr 500.000 i 2022 til planlegging av sammenhengende kyststi fra Larvik til Tønsberg.  

Gravplassforvaltning og gravstedsvedlikehold 
Kommunen er gravplassmyndighet. Det er totalt ca. 530 seremonier per år fordelt på 11 kirkegårder og 
gravlunder. Det er totalt ca. 26.500 graver, og det er inngått ca. 3.200 avtaler om vedlikehold av gravsteder 
mot betaling. Gravstedsvedlikeholdet utføres av privat aktør, etter avtale med kommunen.  

Det er ca. 260 kremasjoner per år, og kremasjonsavgiften til Vestfold krematorium IKS er i 2022 satt til 
7.395 kr per kremasjon. Kremasjonsavgiften som kommunen viderefakturerer til de pårørende settes til 
2.279 kr. 
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Festeavgiften per gravplass beløper seg til 250 kr per år. Denne er også gjeldende for feste i navnet 
minnelund. 

Tilskuddsordninger administrert av seksjon park, idrett og friluftsliv 
Nærdemokratiordningen 
Nærdemokrati sikrer medvirkning basert på informasjon, høring og dialog i samarbeid mellom kommune 
og nærmiljøutvalgene. Nærmiljøutvalgene (20 stk.) har hovedfokus på barn og unge, men er også 
høringsinstans i forhold som angår alle innbyggerne i nærmiljøet. De er egne juridiske enheter med hvert 
sitt organisasjonsnummer. Innbyggere, organisasjoner og institusjoner i hver krets hører til sitt nærmiljø, 
og kan selv velge grad av engasjement. Det er ingen innmelding eller kontingent, nærmiljøutvalgene er 
ikke en medlemsorganisasjon slik for eksempel et idrettslag er. Nærmiljøutvalgene arbeider etter vedtatte 
retningslinjer for ordningen, og oppfølging skjer i henhold til vedtatt plan for nærdemokratiordningen. 
Det er avsatt i underkant av 4,7 mill. kr til ordningen. Tilskudd til nærmiljøutvalgene består av et fast 
grunntilskudd, og et beløp beregnet på bakgrunn av antall innbyggere til og med 19 år i den enkelte 
grunnskolekrets. Grunntilskuddet for 2022 er på 83.000 kr. Det er igangsatt en prosess med en forenkling 
av retningslinjene for ordningen.  

Tilskudd til frivillige lag og foreninger 

Det er budsjettert med totalt ca. 10,1 mill. kr i ulike tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger. 
Tilskuddsordningene fordeler seg som følger: 

* Driftstilskudd 2 275 000 kr 

* Ordinære tilskudd (hovedtildelingen) 7 623 000 kr 

* Prosjekttilskudd 218 000 kr 

* Idrettsprisen 10 000 kr  
Sum 10 126 000 kr 

 

Driftstilskudd for 2022 er fordelt som følger: 

Foreningseide anlegg: 

*  Runar IL – drift og utleie av hall 711 000 kr 

* Sandar IL – drift og utleie av hall 711 000 kr 

* Sandefjord tennisklubb – drift av hall 107 000 kr 

* Stokke IL – utendørs anlegg 49 000 kr 

* Arnadal IL – utendørs anlegg 18 000 kr 

Driftstilskudd knyttet til konkrete driftsoppgaver som utføres etter avtale med kommunen: 

* Stokke IL – drift av folkebad på Bokemoa skole 148 000 kr 

* Løypekjøring, løypemaskin og drift av løyper (flere foreninger i 
Sandefjord og Stokke) 

379 000 kr 

* Store Bergan IL – vedlikehold av kunstgressbaner 131 000 kr 

* Interesseorganisasjonen Gogstadholmens venner 21 000 kr  
Sum 2 275 000 kr 

 

Ordinære tilskudd (hovedtildelingen) tildeles etter søknad en gang pr. år, og beregnes etter vedtatte 
retningslinjer. Retningslinjene er under revidering og forslag til nye retningslinjer ble lagt frem til politisk 
behandling høsten 2021. 

Søknader om prosjekttilskudd behandles fortløpende gjennom året, og tilskudd beregnes etter vedtatte 
retningslinjer. 
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Tilskudd til Sandefjord kirkelig fellesråd  
Fra 1. januar 2021 er Kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven slått sammen til en ny 
felles lov «Tros- og livssynssamfunnsloven». Kommunenes økonomiske ansvar for kirken opprettholdes, 
mens ansvar for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn overføres til staten (mot trekk i 
rammetilskuddet til kommunene). For 2022 er det budsjettert med et rammetilskudd til kirken på 22,406 
mill. kr. 

16  Miljø- og plansaker 
 - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 
 

 
 

16.1 Organisasjon 
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16.2 Beskrivelse av dagens virksomhet 

Kommunalområdet er delt opp i 5 seksjoner i tillegg til stabsfunksjonene.   

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

16.3 Måltabell 
      

FNs bærekraftsmål Kommunens mål  Indikator Forventet  
2021 

Mål  
2022 

Langsiktig 
målsetting 

08 Anstendig arbeid 
og økonomisk vekst 

Sandefjord kommune skal skape 
regionens mest attraktive arealer 
for næring. 

Antall foretak og 
sysselsetting 

6 922 7 005 7 300 

  Eid areal i % av totalt 
regulert 
næringsareal 

1,5 % 3,0 % 20,0 % 

  Næringsarealer 
under utvikling - 
totalt areal til næring 

1 150 1 100 1 100 

  Sysselsetting 29 795 30 093 31 300 

09 Industri, 
innovasjon og 
infrastruktur. 

Kommunen skal sikre grønn og blå 
infrastruktur og være pådriver for 
god teknisk infrastruktur.  

Andel fornyet 
kommunalt 
ledningsnett, 
gjennomsnitt for 
siste tre år (prosent) 

1,0 % 1,1 % 1,5 % 

  Andel km tilrettelagt 
for syklende i 
prosent av alle 
kommunale veier 
(prosent) 

18,0 % 18,5 % 22,5 % 

  Antall kloakkstopper 
i kommunale 
avløpsledninger og 
kummer  (antall) 

10 8 5 

  Antall lyspunkt langs 
kommunale veier og 
gater 

10 200 10 250 10 250 

  Areal regulert til 
grønnstruktur 

7 830 000 7 825 000 7 850 000 

  Trafikkulykker på 
kommunale veier 5  
års snitt 

10,0 9,5 0,0 

11 Bærekraftige byer 
og lokalsamfunn. 

Bevare og utvikle kommunens 
grønne preg med parker, plasser og 
friområder.  

Eid areal til parker, 
plasser og friområder  

56,0 % 50,0 % 50,0 % 

  Regulert areal til 
parker, plasser og 
friområder. 

7 830 000 7 830 000 7 845 000 

 Framtidsrettede klimatiltak 
vurderes i alle plan- og byggesaker, 
og kommunen har nødvendig 
kunnskap, planer og beredskap for 
å begrense konsekvensene av 
klimaendringene.  

Andel leiligheter av 
boligmassen  

19,0 % 19,0 % 25,0 % 

  Antall boenheter 
innenfor gang- og 

8 480 8 500 8 580 
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FNs bærekraftsmål Kommunens mål  Indikator Forventet  
2021 

Mål  
2022 

Langsiktig 
målsetting 

sykkelbyen 
Sandefjord 

  Fortettingsplaner 
vedtatt - 
antall/areal/antall 
boenheter 

6 6 7 

  Miljø, skader og 
ulykker - Luftkvalitet, 
fint svevestøv 

4,4 4,4 4,4 

  Renovasjon - Andel 
levert til 
materialgjenvinning 
inklusiv biologisk 
behandling 

63,0 % 70,0 % 70,0 % 

13 Stoppe 
klimaendringene 

Innen 2030 skal 
klimagassutslippene i kommunen 
skal være redusert med minst 40 % 
sammenliknet med 1990-nivå.  

Klimagassutslipp 172 410,0 165 404,0 106 000,0 

 
Kommentarer til måltabellen 
Tabellen viser de kommunale målene for miljø og plansaker, og hvordan disse bidrar til å nå de 
prioriterte bærekraftsmålene. I tillegg til de 17 hovedmålene, består FNs bærekraftsmål av 169 delmål. 
Mange av dem lar seg vanskelig løse gjennom vår kommunale virksomhet, men de målene som er 
relevante for oss, framgår av tabellen under Sentrale kapitler - kommunens overordnede mål og 
prioriteringer. 

De prioriterte målene for miljø og plansaker har en tydelig innretning mot en bærekraftig utvikling av 
Sandefjord kommune. Dette gjennomføres ved satsing på blant annet overordnet planlegging som 
helhetlig plan for byutvikling av Sandefjord sentrum, plan for utviklingen av Torp-området og 
transportplan/samferdselsplan. Fra 2022 blir gjennomføring av ny hovedplan for vann og avløp viktig for 
fornyelse og utvikling av teknisk infrastruktur på området.  

Kommunalområdets bidrag til bærekraftsmål nr 08 - anstendig arbeid og økonomisk vekst skjer blant 
annet ved å ta vare på og utvikle bærekraftige sentrumsområder i kommunen samt utvikle nye og 
attraktive næringsarealer. Byutviklingplanen for Sandefjord og Torp øst blir viktige bidrag i denne 
sammenhengen.  

Fornyelse av kommunalt ledningsnett, utvikling og oppgradering av kommunens renseanlegg, 
tilrettelegging for syklende og annet arbeid for å fremme trygg ferdsel i kommunen og mobilitetsplan er 
prioriterte områder i kommunalområdet og bidrag til å nå bærekraftsmål nr 09 - industri, innovasjon og 
infrastruktur.  

For bærekraftsmål 11 - bærekraftige byer og lokalsamfunn realiseres blant annet ved fokus på 
framtidsrettede klimatiltak i planlegging og utvikling av arealer til parker, plasser og friområder. Det er 
også viktig å legge til rette for bynær fortetting og flere boenheter innenfor gang- og sykkelbyen 
Sandefjord.  

I forbindelse med kommunestyrets behandling av planstrategien ble samfunnsdelen utvidet med FNs 
mål nr 13 – stoppe klimaendringene. En stor og viktig del av tiltakene for å stoppe klimaendringene skjer 
gjennom arealutvikling og materialvalg i bygninger. Dette målet har påvirket prioriteringen av tiltak i 
handlingsdelen til kommuneplanen. 
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16.4 Oppdrag i handlingsplanen 

 
Hentet 
fra 

Oppdrag i handlingsplanen Type plan Frist 

HØP 21-
24 

Bistå med arealsøk i prosess for fornying av 
skole- og barnehagestruktur. 

Kommunedelplan - tema (plan 
og bygn loven). 

31.12.2025 

HØP 21-
24 

Bygge om/utvide Enga renseanlegg Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2022 

HØP 21-
24 

Følge opp tiltak opplistet i handlingsdel til 
klima- og energiplan.  

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2025 

HØP 21-
24 

Gjennomføre en kartlegging av forskriftseiker i 
hele kommunen. 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2023 

HØP 21-
24 

Gjennomføre en småbåthavnutredning Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2021 

HØP 21-
24 

Gjennomføre kommunale gang-
/sykkelveiprosjekter og øvrige 
trafikksikkerhetstiltak 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 
  

31.12.2025 

HØP 21-
24 

Kommunedelplan for knutepunktsutvikling 
Sandefjord stasjon. 

Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven). 

31.12.2024 

HØP 21-
24 

Kommunedelplan for knutepunktsutvikling 
Stokke stasjon. 

Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven) . 

31.12.2024 

HØP 21-
24 

Kontinuerlig utskifting av eldre VA-ledninger, 
pumpestasjoner mm.  

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2025 

HØP 21-
24 

Lage en områdeplan for Høgenhallområdet.  Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven). 

31.12.2021 

HØP 21-
24 

Lage en områdeplan for Sentrum øst/Byenga i 
Stokke 

Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven). 

31.12.2025 

HØP 21-
24 

Lage en områdeplan for Store Bergan-området Kommunedelplan -areal (plan 
og bygn loven). 

31.12.2024 

HØP 21-
24 

Lage en områdeplan/plan for oppgradering av 
infrastruktur på Pindsle 

Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven). 

31.12.2021 

HØP 21-
24 

Lage kommunedelplan/områdeplan for 
Torpområdet.  

Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven). 

31.12.2022 

HØP 21-
24 

Lage ny transportplan/samferdselsplan 
(mobilitetsplan). 

Kommunedelplan - team (plan 
og bygn loven). 

31.12.2022 

HØP 21-
24 

Lage reguleringsplan for Håsken Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven). 

31.12.2021 

HØP 21-
24 

Lage strategi for klimatilpasning. Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2021 

HØP 21-
24 

Mulighetsstudie for bruk av indre havn til 
byutvikling som vurderingsgrunnlag til 
eventuell ferjedrift.  

Kommunedelplan - tema (plan 
og bygn loven). 

31.12.2023 

HØP 21-
24 

Oppdatere utvalgte temakart Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven). 

31.12.2022 

HØP 21-
24 

Oppgradere Kastet gjenvinningsstasjon Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2023 

HØP 21-
24 

Oppheve gamle reguleringsplaner.  Kommunedelplan - areal (plan 
og  bygn loven). 

31.12.2021 

HØP 21-
24 

Revidere/samordne ny hovedplan vann og 
avløp 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2021 
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Hentet 
fra 

Oppdrag i handlingsplanen Type plan Frist 

HØP 21-
24 

Rullering av kommuneplanens arealdel - tema 
bolig og byutvikling.  

Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven). 

30.06.2023 

HØP 21-
24 

Skape regionens mest attraktive arealer for 
næring. 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2025 

HØP 21-
24 

Strategisk eiendomsplan Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 01.06.2022 

HØP 21-
24 

Utarbeide en dekningsanalyse for 
grønnstruktur i kommunens byer, tettsteder og 
lokalsenter 

Kommunedelplan - tema (plan 
og bygn loven). 

31.12.2021 

HØP 21-
24 

Utarbeide kommunedelplan/byutviklingsplan 
for Sandefjord sentrum. 

Kommunedelplan - tema (plan 
og bygn loven). 

31.12.2022 

HØP 21-
24 

Utbygge avløpssystemet i Stokke (legge ned 
Fossnes renseanlegg) 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2027 

HØP 21-
24 

Utrede eierstrategi for Torp øst.  Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2022 

HØP 21-
24 

Utrede fremtidig stasjonsstruktur for brann- og 
redningstjenesten.  

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2021 

HØP 21-
24 

Utvikle strategi og gjennomføring av ENØK-
tiltak for å redusere energiutgiftene på 
kommunale bygg. 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 

 

31.12.2025 

HØP 21-
24 

Videreføre arbeidet med Sykkelbyen 
Sandefjord 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 

 

31.12.2025 

HØP 21-
24 

Videreføre fortettingsarbeidet med en 
områdestudie i Sandefjord 

Kommunedelplan - areal (plan 
og bygn loven). 

31.12.2020 

HØP 21-
24 

Vurdere nytt rensetrinn på Vårnes renseanlegg Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2023 

HØP 21-
24 

Vurdere ulike løsninger for en mer aktiv rolle i 
tilrettelegging og utvikling av næringsarealer 

Fagplan/sektorplan/lovpålagt. 31.12.2022 

HØP 22-
25 

Gjennomføre hovedplan vann og avløp Fagplan/sektorplan/lovpålagt.  

 

31.12.2030 

Kommentarer til oppdrag i handlingsplanen 
 
Oversikten viser oppdrag som skal til politisk behandling, enten som en kommunedelplan (tematisk eller 
geografisk) eller fagplan/sektorplan av prinsipiell betydning. Større, lovpålagte oppgaver som skal til 
politisk behandling er også tatt med i oversikten. 

Nye oppdrag vil i hovedsak vurderes i arbeidet med planstrategi hvert fjerde år, og når større 
planoppgaver som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel rulleres. Det vil likevel komme nye tiltak i 
den årlige rulleringen av HØP. 

I tabellen vises oppdrag enten som tiltak fra Handlings- og økonomiplan (HØP) for 2021-24, som nye 
tiltak foreslått av kommunedirektøren for HØP 2022-25 eller som oppgaver gitt i politiske vedtak siden 
vedtak av HØP i desember 2020. Tiltak som er gjennomført før sommeren 2021, er tatt ut av oversikten. 

Helhetlig plan for byutvikling i Sandefjord sentrum 
Byutviklingen i Sandefjord vil ha stor virkning på kommunalområdets mål og flere av de øvrige 
bærekraftsmålene, og er et av kommunalområdets viktigste satsingsområder og vil bli fullført i løpet av 
2022. Planen skal gi føringer for ønsket utvikling av Sandefjord og kan være avgjørende for å nå målet om 
bærekraftig by og bidra til å stoppe klimaendringene. 
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Kommunedelplan/områdeplan for Torp-området 
Utviklingen av Torp-området til et regionalt næringsområde er en viktig faktor for å nå målet om å skape 
regionens mest attraktive arealer for næring. Området er krevende å utvikle og har mange utfordringer 
knyttet til infrastruktur. Samtidig gjør plassering og områdets potensial det mulig å skape et bærekraftig 
næringsområde som kan bli attraktivt på nasjonalt nivå. Det må derfor jobbes ut en eierstrategi med 
konseptutvikling, med påfølgende regulering av Torp Øst med høye ambisjoner om et bærekraftig, 
attraktivt og fremtidsrettet næringsområde. 

Ny transportplan/samferdselsplan 
Hensikten med planarbeidet er å vurdere infrastrukturen og de langsiktige trafikkutfordringene i hele 
kommunen, herunder behovet for veiutbedringer. Oppgavene med å utrede ulike løsninger for ny 
forbindelse mellom Framnes/Huvik og sentrum og finansieringsalternativer for større samferdselstiltak vil 
forsøkes løst i forbindelse med dette utredningsarbeidet. 

Områdeplan for sentrum øst/Byenga i Stokke 
Tiltaket er prioritert i perioden 2022 - 2025, men er avhengig av sporoptimalisering for strekningen Stokke 
- Sandefjord stasjon.  

Endringer i tiltak fra handlingsdelen til kommuneplanen 
Det er gjort følgende endringer i tiltakene: 

Tiltakene «Utrede mulige finansieringsformer for større samferdselstiltak (nye veier mm.)» og «Utrede 
ulike løsninger for ny forbindelse (inkl. ferge) mellom Framnes/Huvik og sentrum» gjennomføres i 
forbindelse med utarbeidelse av ny transportplan/samferdselsplan.  

Tiltakene som ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrets behandling av sak om planstrategi er 
innarbeidet i tiltakene som skal vurderes gjennomført i denne handlings- og økonomiplanperioden. 

I forbindelse med utredning av fergedrift fra indre havn, ble det vedtatt ved kommunestyrets behandling 
i møtet den 22. oktober 2020 at det skal gjennomføres en mulighetsstudie innen 2024. Det legges frem 
en sak om rammer for en slik mulighetsstudie i løpet av 2022 og tiltaket vurderes på nytt i forbindelse 
med rullering av handlings- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026.  

16.5 Kostra-analyse 

 Sandefjord 
2019 

Sandefjord 
2020 

Tønsberg Larvik Kostragruppe 
11 

Landet 
uten Oslo 

Prioritet       
Netto driftsutgifter til funksjon 338 
pr. innbygger (B) 

64 59 65 6 73 65 

Netto driftsutgifter til funksjon 339 
pr. innbygger (B) 

521 561 587 723 731 829 

Netto driftsutgifter til 
naturforvaltning og friluftsliv per 
innbygger (B) 

120 112 119 113 108 140 

Netto driftsutgifter til rekreasjon i 
tettsteder per innbygger (B) 

286 282 99 314 219 252 

Område- og detaljreguleringsplaner 
vedtatt av kommunen siste år 

9 15 8 11 123 1 288 

Produktivitet       
Behandlede søknader om 
opprettelse av grunneiendom 
(antall) 

120 59 61 103 928 13 644 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km 
kommunal vei og gate (B) 

268 364 233 473 172 822 205 092 207 759 172 486 
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Herav utgifter til 
renholdsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter (B) 

135 143 181 187 164 169 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
totalt eiendomsforvaltning, 
kommune utgifter per 
kvadratmeter bygg (kr) 

1 077,8 1 174,3 1 285,9 1 116,1 1 139,5 1 136,7 

Utgifter til driftsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter (B) 

644 594 645 586 594 569 

Årsgebyr for avfallstjenesten - 
ekskl. mva. (kr) 

2 062 2 120 2 315 2 400 2 686 2 997 

Årsgebyr for avløpstjenesten - 
ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) (kr) 

3 000 3 002 3 931 3 919 3 977 4 321 

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret +1) 
(kr) 

188,0 190,0 395,0 340,0 344,0 487,0 

Årsgebyr for septiktømming - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 
(kr) 

1 772 1 887 2 439 742 1 813 1 603 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 
(kr) 

2 094 2 179 2 249 2 987 2 794 3 881 

Dekningsgrad       
Andel av total kommunal 
vannleveranse til lekkasje (prosent) 

33,8 % 34,8 % 27,0 % 42,9 %   29,8 % 

Andel fornyet kommunalt 
ledningsnett, gjennomsnitt for siste 
tre år (prosent) 

0,9 % 0,9 % 0,4 % 1,1 %   0,7 % 

Kvalitet       
Estimert gjennomsnittsalder for 
kommunalt spillvannsnett med 
kjent alder  (år) 

32,0 35,0 33,0 34,0   33,0 

Renovasjon - Levert til 
materialgjenvinning og biologisk 
behandling per innbygger 
(kommune) 

282 366 356 356 0 0 

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret +1) 

188 190 395 340 344 487 

Økonomi       
Bygge- og delesaksbehandling 
Selvkostgrad (prosent) 

99 100 78 85 90 79 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Andel av innvilgete byggesøknader 
som skjer gjennom vedtak om 
dispensasjon fra plan (prosent) 

14,0 % 10,0 % 12,0 %   15,0 % 17,0 % 

Andel av reguleringsplanene som 
ble møtt med innsigelser (prosent) 

  17 25 42 27 31 

Byggesaker med tilsyn (antall) 26 61 0 37 378 4 556 

Byggesaksgebyr for oppføring av 
enebolig (kr) 

21 400 22 000 23 580 22 680 26 716 15 614 

Gebyr for opprettelse av 
grunneiendom  (kr) 

27 571 23 737 31 340 28 800 26 039 19 629 

Gebyr for privat forslag til 
reguleringsplan (kr) 

155 360 155 360 360 475 120 050 194 084 77 441 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
for private forslag til 
detaljreguleringer (dager) 

758 1 018 1 019 1 020 861 663 
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Snitt saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist 
(dager) 

46 35 69 59 48 39 

Snitt saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist 
(dager) 

16 10 39 16 19 17 

Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for 
byggevirksomhet som er 
søknadspliktige (antall) 

13 54 22 31 140 2 133 

Andre nøkkeltall       
Antall bygningsbranner pr. 1000 
innbyggere 

0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 

 
Aktivitet (Nøkkeltall) 
       

Indikatornavn Resultat 
2020 

Anslag 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Planlagt 
2025 

Behandlede byggesøknader i alt (antall) 938 940 940 940 940 940 

Vannforbruk i alt (m3) 7 872 000 7 762 000 8 020 000 7 548 000 7 237 000 7 093 000 

 

16.6 Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 275 062 293 604 304 632 304 542 304 542 304 542 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

304 848 306 195 438 296 437 483 443 063 462 341 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

81 899 90 667 96 734 97 677 98 026 99 164 

Overføringsutgifter 4 999 3 293 8 859 3 960 -3 751 -3 757 
Finansutgifter 64 066 13 169 10 934 19 097 19 234 19 415 

Sum Driftsutgifter 730 874 706 928 859 455 862 759 861 114 881 705 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -395 603 -424 111 -518 405 -554 086 -583 236 -611 726 
Refusjoner -42 059 -1 244 -2 279 -1 749 -1 519 -1 519 
Overføringsinntekter -417 -114 -116 -116 -116 -116 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -48 683 -15 236 -39 308 -30 671 -7 123 -2 750 

Sum Driftsinntekter -486 763 -440 705 -560 108 -586 622 -591 994 -616 111 

Sum 244 112 266 223 299 347 276 137 269 120 265 594 

 
Fordeling per ansvarsområde 

Fordeling på enhet (tabell) 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Administrasjonsstab miljø og plan 9 662 9 716 9 943 9 193 8 573 8 073 
Bydrift 31 785 22 055 27 408 16 466 13 283 10 364 
Eiendomsseksjonen 152 043 182 457 208 897 197 743 194 638 194 566 
Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen 12 994 13 867 13 358 13 083 13 104 13 082 
Brann og redning 37 628 38 128 39 741 39 652 39 522 39 509 

Sum 244 112 266 223 299 347 276 137 269 120 265 594 
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Fordeling på enhet (graf) 
Beløp i 1000 kr 

 

Driftsbudsjett med endringer 
Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Opprinnelig budsjett 266 223 266 223 266 223 266 223 

Sum Tekniske justeringer 4 225 -498 -988 -4 652 
Tidligere vedtatte tiltak     
Måling av luftkvalitet utendørs -200 -200 -200 -200 
SVO, riving gml. bygg, utvidelse og økt leie av paviljong -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
Sum Tidligere vedtatte tiltak -2 700 -2 700 -2 700 -2 700 
Sum Tidligere vedtatte tiltak - øvrige -4 880 -6 955 -10 377 -10 377 

Tidligere vedtatt - driftskonsekvens investering     
Bolig i Føykåsveien for pers. med utviklingshemming -80 -80 -80 -80 
Bortfall leieutgift tidl. Stokke rådhus -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 
Sum Tidligere vedtatt - driftskonsekvens investering -3 130 -3 130 -3 130 -3 130 
Sum Budsjettendring i år 2 681 -2 719 -2 719 -3 024 
Sum Andre endringer 19 769 16 927 18 922 20 795 
Sum Lønns- og prisvekst 8 345 8 345 8 345 8 345 
Sum Tekniske justeringer som balanserer 2 084 2 084 2 084 2 084 

Konsekvensjusteringer 26 394 11 354 9 437 7 341 

Konsekvensjustert ramme 292 617 277 577 275 660 273 564 

Driftskonsekvens     
Aagaardstunet omsorgsboliger 1 500 -1 500 -3 000 -3 000 
Bil og maskinpark 70 -180 -300 -300 
Diverse tiltak vei/veilys 400 800 1 200 1 600 
Driftsovervåking - Sentral driftskontroll (SD) -100 -200 -300 -400 
Enøk-tiltak, diverse bygg -175 -1 350 -2 700 -3 950 
Fleksibel kulturarena 825 1 650 1 650 1 650 
Garderobeanlegg Jotunhallen 0 650 650 650 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

 2022 2023 2024 2025 
Nybygg dagtilbud for pers med nedsatt funksjonsevne 0 0 -2 100 -2 100 
Opparbeidelse/rehabilitering av friområder 20 40 60 80 
Oppgradering av bygg Jotun-tomta 900 900 900 900 
Sandar Herredshus - oppgradering 2 000 0 0 0 
Utbygging av Høyjord barnehage 0 150 300 300 
Sum Driftskonsekvens 5 440 960 -3 640 -4 570 

Innsparingstiltak     
Feriepenger av sykelønnsrefusjon -250 -250 -250 -250 
Gategrunn - utleie -400 -400 -400 -400 
Gravegebyr -300 -300 -300 -300 
Parkeringsavgifter økte satser 0 -950 -950 -950 
Uspesifiserte innsparinger 0 -500 -1 000 -1 500 
Sum Innsparingstiltak -950 -2 400 -2 900 -3 400 

Nye tiltak     
Erstatningsbygg for Hauanskogen - forprosjekt 2 000 0 0 0 
Utvidet sesong ishallen 240 0 0 0 
Sum Nye tiltak 2 240 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer 6 730 -1 440 -6 540 -7 970 

Ramme 2022-2025 299 347 276 137 269 120 265 594 

 
Kommentarer til driftsbudsjett med endringer 
 
Tekniske justeringer 
Dette omfatter i hovedsak endringer på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon og nødvendige 
tilpasninger i budsjettet etter påslag for lønns- og prisvekst. I tillegg inngår konsekvenser av høyere 
rente ved beregning av kalkulatoriske kostnader for selvkostområdene.  

Tidligere vedtatt endringer - øvrige 
Disse endringene omfatter i hovedsak selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. 

Budsjettendring i år 
Inneholder vedtatte endringer i 1. og 2. tertialrapport som har konsekvenser for perioden 2022 - 2025.  

Andre endringer 
Her inngår flere forhold og blant annet kalkulatoriske kostnader for selvkostområdene som følge av 
investeringer i selvkostområdene. I dette inngår også høyere kapitalkostnader etter økt 
investeringsramme som følge av hovedplan vann og avløp. Videre inngår bortfall av festeavgift for 
Rosenvoldsgate 19, økt bevilgning på 20 mill. kr til vedlikehold av bygg og veier og økte utgifter til 
kommunale gebyr for kommunale eiendommer som følge av vekst i gebyrnivået.  

Tekniske justeringer som balanserer 
Endringen gjelder flytting av oppgaver fra andre kommunalområder til miljø- og plansaker og i hovedsak 
utgifter til leie som er overført fra helse, sosial og omsorg.  

 
Tidligere vedtatte tiltak 
 
Måling av luftkvalitet utendørs 
I handlings- og økonomiplan for 2021 - 2024 ble det bevilget 200.000 kr til måling av luftkvalitet i 2021. 
Bevilgningen videreføres ikke i de etterfølgende årene.   
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SVO, riving gml. bygg, utvidelse og økt leie av paviljong 
I handlings- og økonomiplan for 2021 - 2024 ble det bevilget 2.500.000 kr til riving av eksisterende 
bygningsmasse og etablering av paviljong for Sandefjord voksenopplæring. Bevilgningen videreføres ikke 
i de etterfølgende årene.   

Tidligere vedtatt - driftskonsekvens investering 
 
Bolig i Føykåsveien for pers. med utviklingshemming 
Det var i HØP for 2021-2024 bevilget 9 mill. kr i 2021 og 13 mill. kr i etterfølgende år til drift av ny bolig i 
Føykåsveien. Boligen, som har 8 boenheter, startet opp i august 2021. 

Innsparingstiltak 
 
Feriepenger av sykelønnsrefusjon 
Feriepenger av sykelønnsrefusjon 

Gategrunn - utleie 
Utleie av gategrunn 

Gravegebyr 
Gravegebyr 

Parkeringsavgifter økte satser 
Parkeringsavgifter økte satser 

Nye tiltak 
 
Erstatningsbygg for Hauanskogen - forprosjekt 
Erstatningsbygg for Hauanskogen - forprosjekt 

Utvidet sesong ishallen 
Utvidet sesong ishallen for 2022, bevilget kr 300.000 hvor 60.000 fordeles til KIF og resten til Miljø og 
Plan. KST-153/21 

16.7 Investeringsbudsjett 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

Investeringsprosjekter           
Aagaards plass 17 500 0 0 0 0 0 0 0 17 500 0 
Bil- og maskinpark - utskiftinger 28 400 -4 700 32 600 -3 700 27 000 -2 900 28 900 -2 800 116 900 -14 100 
Diverse mindre grunnkjøp 100 0 100 0 100 0 100 0 400 0 
Diverse tiltak vei/veilys 12 000 0 12 000 0 12 000 0 12 000 0 48 000 0 
Driftsovervåking - Sentral 
driftskontroll (SD) 

1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 4 000 0 

Enøk-tiltak, diverse bygg 15 000 0 15 000 0 15 000 0 15 000 0 60 000 0 
Erstatningsbygg for 
Kornmagasingata 6 i Stokke 

1 000 0 25 000 0 0 0 0 0 26 000 0 

Hovedplan avløp - gjennomføring 
av tiltak 

37 000 0 37 000 0 37 000 0 37 000 0 148 000 0 

Hovedplan vann - gjennomføring 
av tiltak 

27 600 0 32 600 0 35 600 0 36 600 0 132 400 0 

Kjøp og salg av boliger 8 000 -8 000 8 000 -8 000 8 000 -8 000 8 000 -8 000 32 000 -32 000 
Ny brannbil 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 
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Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Inntekt 

Investeringsprosjekter 2022 Inntekt 
2022 

2023 Inntekt 
2023 

2024 Inntekt 
2024 

2025 Inntekt 
2025 

2022-
25 

2022-
25 

Ny tankbil - Stokke stasjon 4 500 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0 
Nye avfallsbeholdere 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 
Oppføring av ny utleiebolig 
Martin Larsens vei 

22 500 -22 500 0 0 0 0 0 0 22 500 -22 500 

Oppgradering av bygg - 
Jotuntomta 

4 700 0 0 0 0 0 0 0 4 700 0 

Oppgradering Kongens gate - 
Jernbanealleen-Storgata 

500 0 4 500 0 0 0 0 0 5 000 0 

Oppgradering parkering Engø 450 0 0 0 0 0 0 0 450 0 
Regulering for GS-veier 1 000 0 500 0 500 0 500 0 2 500 0 
Renseanlegget - 
sekundærensekrav 

95 000 0 0 0 0 0 0 0 95 000 0 

Sambandsutstyr 900 0 0 0 0 0 0 0 900 0 
Stokke kommunehus 10 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 
Strømforsyning ladestasjoner 
(tjenestebiler) 

2 000 0 2 000 0 2 000 0 1 000 0 7 000 0 

Thor Dahls gate etappe 2 1 000 0 5 000 0 0 0 0 0 6 000 0 
Økt trafikksikkerhetstiltak skoler 6 000 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 10 500 0 

Sum Investeringsprosjekter 306 150 -35 200 176 800 -11 700 139 700 -10 900 141 600 -10 800 764 250 -68 600 

           
Havnevesen           
Havn Rehabilitering fiskerikai 9 000 -9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 -9 000 

Sum Havnevesen 9 000 -9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 -9 000 

           
Tomtefelt           
Tomtefelt Fokserød vest 
(pukkverket) 

500 -500 0 0 0 0 0 0 500 -500 

Tomtefelt Høgenhall 150 -150 0 0 0 0 0 0 150 -150 
Tomtefelt Rismyhr/Huken 200 -200 0 0 0 0 0 0 200 -200 
Tomtefelt Torp 
flyplassområdet/næringsområdet 

1 500 -1 500 500 -500 0 0 0 0 2 000 -2 000 

Tomtefelt uspesifisert 4 000 -4 000 4 000 -4 000 4 000 -4 000 4 000 -4 000 16 000 -16 000 

Sum Tomtefelt 6 350 -6 350 4 500 -4 500 4 000 -4 000 4 000 -4 000 18 850 -18 850 

           

16.8 Administrasjonsstab miljø og plan 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Administrasjon består av kommunalsjef og ansatte i administrasjonsseksjonen. Staben bistår seksjonene 
på flere områder, blant annet: 

 Budsjettarbeid/-oppfølging og regnskapsrapportering. 

 Selvkostberegning. 

 Beregning av kommunale gebyr, ajourhold av grunnlag og fakturering av disse. 

 Kontering av inngående fakturaer og fakturering. 

 Bistand ved Informasjonsarbeid og rekruttering. 

 Oppfølging av felles oppgaver innenfor kommunalområdets ansvarsområde. 
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 8 571 8 461 8 790 8 790 8 790 8 790 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

1 610 1 363 1 443 1 443 1 443 1 443 

Overføringsutgifter 0 0 70 -680 -1 300 -1 800 
Finansutgifter 376 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 10 557 9 824 10 303 9 553 8 933 8 433 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter 25 -97 -99 -99 -99 -99 
Refusjoner -654 -11 -261 -261 -261 -261 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -266 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -895 -108 -360 -360 -360 -360 

Sum 9 662 9 716 9 943 9 193 8 573 8 073 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 

16.9 Bydrift 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Seksjonen har følgende oppgaver 

 Drift og vedlikehold av kommunale veier og veilys 
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 Drift, vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsledninger 

 Drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens renseanlegg, vannproduksjonsanlegg og 
pumpestasjoner 

 Drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens biler og maskiner 

 Drift og vedlikehold av parker, friluftsområder, lekeplasser og uteanlegg/grøntanlegg rundt 
offentlige bygg. 

 Kommunens renovasjonsordning med gjenvinningsstasjoner 

 Planlegging for gjennomføring av drift, vedlikehold og fornyelse av kommunaltekniske anlegg 

 Forvaltning av kommunens offentlig parkeringsplasser og håndheving av veilovgivningen og 
kommunens parkeringsregler. 

Hovedplan vann og avløp 
Hovedplan vann og avløp for Sandefjord kommune ble vedtatt lagt ut på høring i forbindelse med at 
hovedutvalg for miljø og plansaker behandlet sak om denne planen. 

Hovedplan vann og avløp er Sandefjord kommunes overordnede styringsverktøy innenfor vann- og 
avløpssektoren. Hovedplanen skal sikre god drift, og nødvendig utskiftning og investering på vann- og 
avløpssystemet. Foruten å påvirke gebyrene vil økt ambisjonsnivå kreve en bemanning med god 
kapasitet og kompetanse.  

I denne handlings- og økonomiplanen er planen fulgt opp med en opptrapping i bevilgningsnivået på 
vann og avløpsområdet og det er innarbeidet 101 mill. kr til ledningsfornyelse og lekkasjereduserende 
tiltak, og 149 mill. kr til fornyelse av avløpsnettet. I sum er rammene for vann og avløp økt med 136,4 
mill. kr i denne budsjettperioden i forhold til forrige handlings- og økonomiplanperiode. Høyere 
ambisjonsnivå fases inne med økte bevilgninger i årene fram til 2025 slik at vekst i gebyrnivå fases inn 
over noen år, samt for å legge til rette for økt kapasitet for gjennomføring. Fordelingen av økte rammer 
på vann- og avløpsområdet fremgår av tabellen nedenfor: 

Tiltak 2022 2023 2024 2025 

Ledningsfornyelse og 
lekkasjereduserende tiltak 
vann 

19 000 000 22 000 000 25 000 000 35 000 000 

Ledningsfornyelse og tiltak 
forurensning avløp 

31 000 000 36 000 000 37 000 000 45 000 000 

 

Gebyrene for vann, avløp og renovasjon 
Gebyrene er beregnet i tråd med Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og 
fylkeskommunale gebyr(selvkostforskriften). Forskriften angir hvordan selvkost skal beregnes og at et 
overskudd skal tilbakeføres innen det femte året etter at overskuddet oppsto. For å legge til rette for en 
jevnere gebyrvekst, utsettes bruk av deler av fond som er eldre enn 5 år. Dette gjelder både vann og 
avløp. Ved utgangen av 2023 vil fondsmidler som er eldre enn 5 år være tilbakeført, for vann utgjør 
dette ca. 22 mill. kr og for avløp ca. 35 mill. kr. Gebyrveksten ville blitt betydelig større fra 2022 til 2023, 
dersom fond på områdene som er eldre enn 5 år i sin helhet ble disponert i 2022.  
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 Vann Avløp Renovasjon Sum Endring 

Gebyr 2017 2 521 3 764 2 288 8 573  

Gebyr 2018 2 521 3 764 2 336 8 621 0,6 % 

Gebyr 2019 2 618 3 750 2 577 8 945 3,8 % 

Gebyr 2020 2 724 3 753 2 650 9 127 2,0 % 

Gebyr 2021 2 740 3 720 2 970 9 400 3,0 % 

Gebyr 2022 2 968 4 158 2 930 10 055 7,0 % 
 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 92 304 99 736 103 459 103 459 103 459 103 459 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

128 140 119 427 229 893 236 393 240 393 258 393 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

76 675 82 745 91 064 93 007 93 356 94 494 

Overføringsutgifter 1 530 2 035 2 569 3 089 1 042 2 853 
Finansutgifter 11 838 1 108 1 074 28 0 174 

Sum Driftsutgifter 310 487 305 051 428 059 435 976 438 250 459 373 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -267 212 -272 743 -371 334 -391 906 -418 870 -445 427 
Refusjoner -8 933 -833 -849 -849 -849 -849 
Overføringsinntekter 0 -92 -94 -94 -94 -94 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2 558 -9 328 -28 374 -26 661 -5 154 -2 639 

Sum Driftsinntekter -278 702 -282 996 -400 651 -419 510 -424 967 -449 009 

Sum 31 785 22 055 27 408 16 466 13 283 10 364 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
 
Plan og prosjekt 
Enheten planlegger og følger opp prosjekter innenfor vei, trafikk, vann, avløp, renovasjon og utbygging 
av bolig- og næringsområder.  

VA-prosess 
Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg, vannproduksjonsanlegg, pumpestasjoner, 
trykkøkningsstasjoner og høydebasseng på vannledningsnettet.  

Kommunalteknisk felles 
Budsjettet omfatter ledelse av seksjonen. 

Sanitær 
Enheten har oppgaver som saksbehandling innenfor bestemmelsene for vann- og avløpsnettet og det 
som gjelder private stikkledninger. Det er innarbeidet en økt utgift på kr 185.000 kr utover normal 
prisvekst i året fra 2022 som følge av prisregulering av avtale med leverandør. 

Renovasjon 
Enheten har ansvar for renovasjon og avfallsbehandling for husholdningene i kommunen. Inntektene fra 
renovasjonsgebyrene dekker, foruten driftsutgiftene, også kapitalkostnader for tjenesten samt indirekte 
kostnader knyttet til tjenesten. Det er i 2021 startet planlegging av ny gjenvinningsstasjon på Kastet, og 
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videre planlegging fortsetter i 2022. Forslag til ny gjenvinningsstasjon på Kastet vil bli lagt frem for 
politisk behandling i løpet av 2022. Det er satt av 1,5 mill. kr til videre planlegging i 2022. 

Sandefjord parkering 
Enheten skal bidra til økt trafikksikkerhet, tilgjengelighet og fremkommelighet i sentrum og veinettet for 
øvrig. Det er lagt opp til at parkeringsinntektene øker fra og med 2023 som følge av innsparingstiltak og 
veksten er beregnet med hensyn til endring i konsumprisindeksen fra forrige regulering. Det vil bli 
foretatt noen tilpasninger av parkeringsgebyrene i forhold til andre parkeringsaktører. 

Drift 
Enheten drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsledninger, og har en netto inntekt på ca. 
68,7 mill. kr. Dette skyldes at gebyrinntekter for vann og avløp føres her. 

Bevilgning til kjøp av vann fra Vestfold Vann er basert på nye priser fra selskapet. Det er også tatt 
hensyn til at økt innsats i tråd med hovedplan vann og avløp vil gi reduksjon i kjøp av vann. I sum er det 
budsjettert med kjøp av vann for ca. 44 mill. kr i 2022, ca. 46 mill. kr i 2023 og 2024, og 47 mill. kr i 2025. 
Det kan forventes en lavere pris på kjøp av vann dersom Larvik kommune blir en del av Vestfold Vann. 

Veidrift har utgifter til sommer- og vinterdrift av kommunens veier samt gang- og sykkelveier, 
parkeringsplasser, torg, fortau, faste dekker ved kommunens formålsbygg, samt utgifter til drift og 
vedlikehold av veibelysning langs kommunale veier og noen fylkesveier i kommunen. Det er innarbeidet 
økte utgifter til brøyteavtale i sentrum med 1 mill. kr, i tillegg er det i rammesaken bevilget 8 mill. til 
reasfaltering av vei og plasser fra 2022. Tilleggsbevilgningen bidrar til å hente inn etterslep av 
vedlikehold på vei og plasser, og bidra til å opprettholde veikapitalen. 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
       

Indikatornavn Resultat 
2020 

Anslag 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Planlagt 
2025 

Avløp - antall km ledningsnett 477 482 486 488 490 493 

Avløp - utskiftingstakt ledningsnett 125 100 100 90 80 75 

Renovasjon - avfallsmengde pr innbygger i kg 583 530 536 543 549 556 

Renovasjon - farlig avfall i tonn 1 453 1 235 1 250 1 265 1 280 1 295 

Renovasjon - materialgjenvinning (i % av tot 
mengde) 

63,8 % 65,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 

Renseanlegg - rensegrad avløp tilført 
renseanlegget 

90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 % 

Renseanlegg - utnyttet slam i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Rensegrad hele avløpssystemet i % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 85,0 % 86,0 % 88,0 % 

Vann - antall km ledning 538 542 546 548 550 553 

Vann - antall lekkasjer og brudd 50 50 50 50 50 40 

Vann - lekkasjevolum i mill. m3 2,8 2,5 2,1 1,8 1,4 1,2 

Vann - utskiftingstakt ledningsnett 75 100 100 80 70 60 

Vei - antall km 355,0 355,0 355,5 356,0 356,5 357,0 

 

16.10 Eiendomsseksjonen 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Seksjonen har totalansvaret for forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Herunder blant annet: 

 Forvaltning av eiendommer 

 Tilsyn og drift av eide og innleide bygg 

 Renhold av bygningsmasse 
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 Vedlikehold av eid og leid bygningsmasse 

 Gjennomføring av byggeprosjekter og være kommunens byggherreombud 

 Bistå kommunalområdene i kartlegging av behov for arealer 

 Energiøkonomisering og bygningstekniske klimatiltak 

 Forsikring av eiendomsporteføljen 

 Kantine 

Bærekraftig eiendomsforvaltning 
Bygningsmassen til Sandefjord kommune omfatter eide og leide bygg.  Totalt forvalter kommunen ca. 
450 000 m2 i formålbygg og boliger. Av disse er 420 000 m2 er finansiert over eiendomsseksjonenes 
driftsbudsjett, mens 30 000 m2 er finansiert ved selvkost eller havn. Generelt er bygningsmassen 
gammel, snittalder 55 år, og har nedsatt funksjonalitet i forhold til dagens krav. I forbindelse med 
korona-pandemien ble det avsatt ekstra midler til vedlikeholdstiltak i 2020. Dette har bedret standarden 
på deler av bygningsmassen, men det er fortsatt et omfattende vedlikeholdsetterslep. 

Kommunenes sentralforbund (KS) gjennomførte en landsomfattende kartlegging av kommunal 
bygningsmasse i 2008. Kartlegging dokumenterte et betydelig vedlikeholdsetterslep i kommunal 
bygningsmasse og KS anbefalte at vedlikeholdsnivået i kommunene burde ligge på ca. 240 kr/m2 
(prisjustert) for å ivareta et verdibevarende vedlikehold. I denne handlings- og økonomiplanen er 
vedlikeholdsbudsjettet økt fra 90 kr/m2 til 119 kr/m2, for å imøtekomme behovet for et verdibevarende 
vedlikehold.  

For å nå Paris-avtalens mål må det på generelt grunnlag bygges mindre nye bygg og fokuseres på 
verdibevarende vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Ut over midler til 
verdibevarende vedlikehold, er det i denne handlings- og økonomiplanen for 2022-25 innarbeidet 60 
millioner kroner i investeringsbudsjettet til energiøkonomiserende- og bærekrafttiltak i eksisterende 
bygningsmasse for å møte klima- og energikravene til kommunen. 

Utover dette er det viktig at nivået på daglig drift og renhold opprettholdes. Tidlig innsats i byggets 
levetid gjennom godt tilsyn, kvalitativt renhold og god drift er ett vesentlig bidrag til en bærekraftig 
eiendomsforvaltning. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 96 642 104 516 108 955 108 865 108 865 108 865 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

148 571 161 080 181 099 174 685 176 480 177 758 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

35 204 69 69 69 69 

Overføringsutgifter 3 213 439 6 102 1 452 -3 448 -4 798 
Finansutgifter 30 817 0 0 0 0 0 

Sum Driftsutgifter 279 278 266 239 296 225 285 071 281 966 281 894 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -79 162 -83 458 -86 997 -86 997 -86 997 -86 997 
Refusjoner -29 014 -324 -331 -331 -331 -331 
Overføringsinntekter -23 0 0 0 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -19 036 0 0 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -127 235 -83 782 -87 328 -87 328 -87 328 -87 328 

Sum 152 043 182 457 208 897 197 743 194 638 194 566 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
 
Byggdrift 
Enheten er ansvarlig for drift og tilsyn av kommunens bygningsmasse. Enheten består av 5 avdelinger og 
totalt 51 driftspersonell. Tjenesten består av tilsyn, forebyggende drift og 1.linjes reparasjoner. 
Koordinering, rapportering og dokumentasjon ivaretas ved bruk av internkontrollsystemet IK-bygg og 
bruker portalen Mitt bygg. Hovedfokus for 2022 vil være forebyggende drift for ivaretagelse av 
bygningsmassens verdi og funksjon, samt oppfølging og reduksjon av avvik fra offentlige tilsyn.  

Miljørenhold 
Enheten er ansvarlig for daglig og periodisk renhold av kommunens bygningsmasse. Enhetene består av 
4 avdelinger og totalt 125 renholdere. Renholdet er basert på renholdstandarden INSTA 800 og bruk av 
digital renholdplanlegging og dokumentasjon. Hovedfokus for 2022 vil være videre arbeid med 
tilstedeværelse, heltidskultur og kompetanseheving (fagbrev). 

Vedlikehold 
Enheten har ansvaret for planlegging og gjennomføring av planlagte vedlikeholdstiltak i kommunens 
bygningsmasse, samt ajourføring av tegningsarkiv og internkontrollsystemet IK-bygg. Enheten består av 
4 ingeniører og 1 saksbehandler. Hovedoppgavene er kartlegging av vedlikeholdsbehov, planlegging av 
tiltak og gjennomføring av tiltak gjennom kjøp av tjenester. Hovedfokus for 2022 vil være 
verdibevarende vedlikehold, koordinering med brukere og helhetlig vedlikeholds planlegging. 
Vedlikeholdsbudsjettet er økt med 12 mill. kr i året i denne handlings- og økonomiplanperioden.  
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Byggteknisk 
Enheten er ansvarlig for oppfølging og drift av alle bygningstekniske anlegg. Enheten består av 6 
driftsoperatører. Hovedoppgavene er regulering og styring av tekniske anlegg, service og 1. linje 
reparasjoner av tekniske anlegg. Hovedfokus for 2022 vil være ivaretagelse av et tilfredsstillende 
inneklima ved alle virksomheter, oppfølging og reduksjon av avvik fra offentlig tilsyn, samt redusert 
energiforbruk. 

Eiendomsforvaltning 
Ut over oppgavene ivaretatt av de øvrige enhetene, har seksjonen ansvar for oppfølging av 
eiendomsporteføljen til kommunen. Dette består i kjøp og salg av eiendom, oppfølging og inngåelse av 
leie-/festeavtaler, utvikling av eiendommer gjennom plan- og reguleringsprosesser, ivaretagelse av 
kommunens eierrolle og strategisk planlegging av utvikling og forvaltning av bygg- og eiendomsmassen. 
Til dette har seksjonen 3 rådgivere direkte underlagt seksjonsleder. Hovedfokus for 2022 vil være 
sluttføring av kommunens eiendomsstrategi og implementering av denne i seksjonen, samt 
tilrettelegging for økt næringsvirksomhet og porteføljeforvaltning. 

Prosjektledelse og byggeledelse 
Enheten er byggherreombud for Sandefjord kommune og gjennomfører alle byggeprosjekter i 
investeringsplanen. Enhetene består av 3 prosjektledere og 1 byggeleder. Hovedoppgavene er intern 
koordinering i prosjekters tidligfase, gjennomføring av anbudskonkurranser og prosjektledelse og 
byggeledelse under gjennomføring. Hovedfokus i 2022 vil være videreutvikling av interne prosedyrer for 
prosjektgjennomføring, kvalitetssikre brukermedvirkning og byggeledelse. 

Forsikring, leie-utgifter og -inntekter 
Budsjettet omfatter i hovedsak leieutgifter og -inntekter, samt forsikringspremie for kommunens 
bygningsmasse.  

Aktivitet (Nøkkeltall) 
       

Indikatornavn Resultat 
2020 

Anslag 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Planlagt 
2025 

Antall kvm 418 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 

Renholdt areal 191 400 195 500 195 500 195 500 195 500 195 500 

 

16.11 Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Seksjonen har følgende oppgaver: 

 Utarbeide kommuneplanens arealplan 

 Utarbeidelse av arealplaner og områdeplaner 

 Behandle private reguleringsplaner 

 Behandle byggesaker og eierseksjoneringssaker 

 Utøve tilsyn i byggesaker og forurensningssaker 

 Behandle søknader om oppretting av nye eiendommer og arealoverføring og gjennomføre 
oppmålingsforretninger 

 Overordnet planlegging 

 Behandle saker etter jordlov, skoglov, konsesjonslov 

 Behandle søknader om tilskudd i landbruket 

 Veiledning overfor landbruksnæringen og publikum 
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 Naturforvaltningsoppgaver 

 Bidra i saker som omhandler klima- og miljø 

Seksjonen skal bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser i forhold til reduserte 
klimagassutslipp.  I dette ligger blant annet koordineringsansvar innenfor flere saksområder, mens 
gjennomføringsansvaret påhviler øvrige seksjoner. Tiltak og effekten av disse fremgår av 
klimabudsjettet.  

Seksjonen har et særlig ansvar for å følge opp flere av tiltakene i handlingsdelen til 
kommuneplanen.  For noen av disse oppgavene er det satt av midler til kjøp av tjenester for nødvendig 
ekstern kompetanse og kapasitet. Bevilgningene til tiltakene fremgår av tabellen nedenfor:  

Tiltak  2022 2023 2024 2025 

Kartlegging forskriftseiker  200 000   

Byutviklingsplan 600 000    

Knutepunktsutvikling Sandefjord 
stasjon 

 200 000 300 000  

Knutepunktsutvikling Stokke Stasjon   200 000 200 000 

Klimasatsmidler 500 000 500 000 500 000 500 000 

Energirådgiving 100 000 100 000 100 000 100 000 

Tiltak handlingsdel mobilitets-
/byutviklingsplan 

   300 000 

 

 
Gebyrer for byggesak, reguleringsplaner, oppmåling og eierseksjonering 
Gebyrene er beregnet i tråd med Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og 
fylkeskommunale gebyr(selvkostforskriften). Forskriften angir hvordan selvkost skal beregnes og at et 
overskudd skal tilbakeføres innen det femte året etter at overskuddet oppsto. For å unngå en vesentlig 
reduksjon i gebyrene fra 2021 til 2022 er det lagt opp til at fond på byggesaks- og oppmålingsområdene 
som er eldre enn 5 år disponeres i løpet av 2023.  

Gebyrene for behandling av reguleringsforslag og oppmåling videreføres på samme nivå i 2022 som i 
2021. For byggesak er det lagt opp til en reduksjon i gebyrnivået på 2 % fra 2021. For eierseksjonering 
økes gebyrene med 2,5 %.  
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Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 37 059 37 659 38 396 38 396 38 396 38 396 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

5 173 4 831 4 928 4 739 4 834 4 834 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

1 081 3 082 1 084 84 84 84 

Overføringsutgifter 221 791 107 107 -63 -31 
Finansutgifter 2 272 0 0 0 85 92 

Sum Driftsutgifter 45 806 46 363 44 515 43 326 43 336 43 375 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -27 402 -26 834 -26 150 -26 150 -28 180 -30 099 
Refusjoner -1 862 -76 -78 -78 -78 -78 
Overføringsinntekter 0 -5 -5 -5 -5 -5 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -3 548 -5 581 -4 924 -4 010 -1 969 -111 

Sum Driftsinntekter -32 812 -32 496 -31 157 -30 243 -30 232 -30 293 

Sum 12 994 13 867 13 358 13 083 13 104 13 082 

 
Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
Overordnet planlegging og miljø 
Enhet for overordnet planlegging og miljø har oppgaver som gjelder kommuneplanens arealdel, 
utredningsoppgaver og oppgaver knyttet til overordnet planlegging for å ivareta klima- og miljøhensyn. 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 216 av 271 

Arealplan 
Budsjettet omfatter utgifter og inntekter ved arealplanlegging og behandling av reguleringsplaner. 
Arealplanarbeidet omfatter arbeid med kommuneplanens arealdel, annen overordnet arealplanlegging, 
utredninger, saksbehandling av private regulerings-forslag, sentrumsutvikling og andre arealplansaker. 

Landbruk 
Oppgavene på landbruksområdet omfatter behandling av saker etter jordlov, konsesjonslov og viltlov. 
Enheten har ansvar knyttet til lovforvaltning og tilskuddssaker i landbruket, og det skal arbeides for å nå 
fastsatte mål for norsk landbrukspolitikk. Dette omfatter sikring av: matjord, trygg matproduksjon, god 
dyre- og plantehelse, et robust og effektivt landbruk, konkurransedyktig råvareproduksjon, lønnsom 
utnyttelse av gårdens samlede ressurser, bærekraftig skogbruk, landbrukets kulturlandskap, vern om 
landbrukets areal- og ressursgrunnlag samt redusert utslipp av klimagasser, økt lagring av karbon og 
gode klimatilpasninger. 

Geodata og oppmåling 
Enheten har ansvar for kommunens kartverk, måling og registrering av eiendommer, oppdatering av 
matrikkel (grunneiendom-, adresse- og bygningsregister) og andre databaser tilknyttet kartverket, 
saksbehandling for nye veinavn, adressering, temakart og geografiske informasjonssystemer og 
geografisk analyse. 

Det er innarbeidet 1 mill. kr til rydding og digitalisering av arkivmaterial.  

Klima-, byggesak og arealforvaltning, felles 
Budsjettet omfatter ledelse av seksjonen. 

Byggesak  
Enheten har ansvar for behandling av byggesaker og delingssaker i tråd med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven. 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
       

Indikatornavn Resultat 
2020 

Anslag 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Planlagt 
2025 

Behandlede søknader om opprettelse av 
grunneiendom (antall) 

59 70 70 70 70 70 

Byggesøknader behandlet i alt 938 940 940 940 940 940 

Reguleringsplaner vedtatt (antall) 15 20 15 15 15 15 

 

16.12 Brann og redning 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Seksjonen har følgende oppgaver 

 Innsatsstyrke ved brann- og andre ulykker, samt nære sjøområder 

 Gjennomføre feiing 

 Gjennomføre tilsyn og utøve tilsynsmyndigheten 

 Brannforebygging 

 Innsats ved akutt forurensing 
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Sandefjord brann og redning i fremtiden 
Samfunnet er i endring og det samme er forventningene til brann- og redningstjenesten. 
Stortingsmeldingen (Meld.St.5 2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden omhandler blant annet 
hvordan brann- og redningstjenesten bør og kan tilpasse seg for å være best mulig rustet til å møte nye 
utfordringer som følge av f.eks. klimaendringer og en aldrende befolkning. Et bredt samarbeid med de 
andre nødetatene, interesseorganisasjoner og andre sivile aktører, samt med andre seksjoner internt i 
kommunen er avgjørende for å lykkes. 

Flere av FNs bærekraftsmål er viktige for samfunnssikkerheten og for brann- og redningstjenestens 
oppgaver og ansvar: 

(3)   Arbeid med risikoutsatte grupper bidrar til trygge lokalsamfunn. Høyt fokus på HMS for brann- og 
redningstjenestens ansatte ivaretar helse og livskvalitet.  

(9)  Å benytte beste tilgjengelige teknologi for effektiv ressursutnyttelse krever at organisasjonen er 
åpen for innovasjon og digitalisering.  

(11) Gjennom forebyggende arbeid kan man påvirke prosjekterende og utførende aktører til å integrere 
brannsikkerhet i bygninger og infrastruktur.  

(12) Ved å velge de mest miljøvennlige alternativene innen kjemikalier, utstyr og øvingsmetoder, samt 
sørge for korrekt avfallshåndtering, kan brann- og redningstjenesten minske klimaavtrykket sitt.  

(13) Brann- og redningstjenesten er beredskap mot akutte hendelser som følge av klimaendringer. 
Fokuset på kompetanseheving innen dette området vil øke framover.  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 36 338 38 507 40 261 40 261 40 261 40 261 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

5 628 4 155 4 320 4 320 4 320 4 320 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

4 109 4 545 4 424 4 424 4 424 4 424 

Overføringsutgifter 14 0 -17 -36 -10 -9 
Finansutgifter 2 231 24 0 58 58 58 

Sum Driftsutgifter 48 319 47 231 48 988 49 027 49 053 49 054 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -8 051 -8 759 -7 152 -9 358 -9 514 -9 528 
Refusjoner -1 061 0 0 0 0 0 
Overføringsinntekter -394 -17 -17 -17 -17 -17 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 185 -327 -2 078 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -10 691 -9 103 -9 247 -9 375 -9 531 -9 545 

Sum 37 628 38 128 39 741 39 652 39 522 39 509 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
 
Beredskap 
Når tettstedet Sandefjord passerer 50 000 innbyggere utløser dette krav om to kasernerte vaktlag, noe 
som krever at fremtidig stasjonsstruktur må endres i forhold til dagens oppsett med en heltidskasernert 
stasjon og deltidsstasjon. Nye befolkningsframskrivninger viser at tidspunktet for når dette kravet 
inntreffer har forskjøvet seg fra 2028 til 2041. Dette skyldes en langt svakere befolkningsvekst enn 
antatt i kombinasjon med at SSB har utviklet sine modeller for befolkningsframskrivning. Denne 
endringen gjør at det er fornuftig å beholde dagens stasjonsstruktur, men at det må gjøres betydelige 
oppgraderinger på begge stasjonene for å sikre forsvarlig drift videre. 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) er et samarbeid mellom kommunene. Det er 
budsjettert med et tilskudd på kr 6 per innbygger.  

Sandefjord kommune er tilknyttet Sør Øst 110 IKS som håndterer nødanrop på vegne av 
eierkommunene. Bidraget fra eierkommunene er satt til 58 kr per innbygger i 2022.  

Forebyggende  
Forebyggende har oppgaver knyttet til forebygging av branner og andre ulykker, samt feietjenesten. 
Innsatsen på det forebyggende arbeidet er regulert av dimensjoneringsforskriften gitt med medhold i 
brann- og eksplosjonsvernloven. 
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Feietjenesten finansieres ved gebyrinntektene. Gebyrene beregnes i tråd med bestemmelsene om 
selvkost. Feiegebyret for 2022 reduseres med 33 % fra 2021. Reduksjon i gebyret i 2022 skyldes at 
forskrift om beregning av selvkost har krav om at overskudd fra tidligere år må disponeres innen 5 år. 
Dette kravet ivaretas med ekstraordinær fondsbruk i 2022 og konsekvensen blir lavere gebyr. 
Konsekvensen av dette forskriftskravet er at gebyrene i større grad vil variere fra år til år.  

Brann- og redning, felles 
Brann- og redning, felles omfatter ledelse av seksjonen, merkantile funksjoner og oppgaver med 
trygghetsalarmene. 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
       

Indikatornavn Resultat 
2020 

Anslag 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Planlagt 
2025 

Antall forebyggende tiltak 276,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 

Antall oppdrag for helse, sosial og omsorg 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Antall utrykninger  1 344,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 13 040,0 

16.13 Havn 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Seksjonen har følgende oppgaver 

 Utvikle, drifte og vedlikeholde havneteknisk infrastruktur 

 Forvaltnings- og kontrolloppgaver 

 Småbåthavner 

Havnekassens budsjett og regnskap er innlemmet i kontoplanen for kommunekassen og er organisert 
som en egen seksjon i kommunalområdet for miljø- og plansaker. Ny havnelov gjeldende fra 1. januar 
2020 innebærer endringer i reglene for forvaltning av havnekapitalen. Den nye bestemmelsen som 
regulerer dette er havnelovens § 32. Den nye loven åpner for uttak av midler fra havnefondet til andre 
formål enn havn. Det må imidlertid være avsatt tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av havna og 
tilstrekkelig midler til investeringer.  

På grunn av Korona-situasjonen er det usikkerhet med hensyn til trafikkmengdene over havnen for 
2022. Det er lagt til grunn en forutsetning om en reduksjon i trafikken på 40 % i forhold til en normal 
driftssituasjon. Det er foreløpig ikke gjort endringer i budsjetterte inntekter for årene fra 2023. Dette vil 
bli vurdert på nytt i forbindelse med HØP 2023 - 2026. 

Budsjetterte utgifter og inntekter avregnes mot fond. Det forventes et fond pr 31. desember 2021 på 16 
mill. kr 12 mill. kr pr 31. desember 2022, 31 mill.kr pr 31. desember 2023, 51 mill. kr pr 31. desember 
2024 og 72 mill. kr på 31. desember 2025. 

Det er utarbeidet en tilstandsrapport fiskerikaien som må oppgraderes for å ha tilstrekkelig bæreevne 
for å håndtere tungtrafikken på kaien. Til denne oppgraderingen er det innarbeidet 9 mill. kr i 
investeringsbudsjett. Det er også behov for betydelige rehabilitering av Utstikker 2 og utstikker A og B. 
Nødvendig oppgradering er foreløpig kostnadsvurdert til ca. 60 mill. kr og vil bli vurdert i forbindelse 
med HØP 2023 - 2026. På grunn av reduserte inntekter i korona-situasjonen er kun nødvendig 
vedlikehold gjennomført. Annet planlagt vedlikehold er utsatt og omfatter blant annet spuntvegger og 
annen oppgradering av kaifront og kaianlegg.  



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 220 av 271 

Kommunestyret behandlet i møtet den 22. oktober 2020 sak om fergedrift fra indre havn. På bakgrunn 
av denne saken skal det igangsettes en mulighetsstudie som ser på en mer detaljert bruk av indre havn 
til byutvikling. Mulighetsstudien skal gjennomføres innen 2024. Vurdering av eventuelle uttak fra 
havnekassen utsettes til etter at denne mulighetsstudien er behandlet av folkevalgte. 

Det legges frem sak om havneseksjonens budsjett til hovedutvalg for miljø- og plansaker parallelt med 
behandlingen av handlings- og økonomiplan for 2022 – 2025. Samtidig legges det også frem sak med 
forslag til priser og farvanns-avgift for 2022. Priser og farvannsavgift er i sum økt i tråd med indeks for 
kommunal tjenesteyting.  

Drift og vedlikehold av småbåthavnene finansieres i sin helhet med inntekter fra leietakere. Leien av 
småbåtplassene økes i tråd med indeks for kommunal tjenesteyting.  

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 4 148 4 725 4 771 4 771 4 771 4 771 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

15 726 15 339 16 613 15 903 15 593 15 593 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon 

0 91 93 93 93 93 

Overføringsutgifter 21 28 28 28 28 28 
Finansutgifter 16 532 12 037 9 860 19 011 19 091 19 091 

Sum Driftsutgifter 36 426 32 220 31 365 39 806 39 576 39 576 

Driftsinntekter       
Salgsinntekter -13 801 -32 220 -26 673 -39 576 -39 576 -39 576 
Refusjoner -535 0 -760 -230 0 0 
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -22 091 0 -3 932 0 0 0 

Sum Driftsinntekter -36 426 -32 220 -31 365 -39 806 -39 576 -39 576 

Sum 0 0 0 0 0 0 

 

Aktivitet (Nøkkeltall) 
       

Indikatornavn Resultat 
2020 

Anslag 
2021 

Planlagt 
2022 

Planlagt 
2023 

Planlagt 
2024 

Planlagt 
2025 

Antall anløp 485 900 2 200 2 250 2 300 2 350 

Antall passasjerer 145 600 370 000 900 000 1 400 000 1 500 000 1 500 000 

Antall personbiler 64 500 110 000 279 000 450 000 470 000 480 000 

Tonn gods over havnen 227 000 300 000 636 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 
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17 Tilleggsbevilgninger 
- Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 

 
Beskrivelse av dagens virksomhet 
Rammeområdet Tilleggsbevilgninger inneholder midler reservert til tilleggsbevilgninger og nye 
bevilgninger. Budsjettmidlene disponeres av formannskapet og kommunedirektøren. Ved disponering 
av midlene reduseres rammen Tilleggsbevilgninger ved en tilsvarende økning i andre rammeområder. 

Reservert formannskapet 
Det er reservert 500.000 kr per år til formannskapets disposisjon. 

Reservert kommunedirektøren 
Beløpene reservert til kommunedirektørens disposisjon skal dekke forventet lønnsjustering og øvrige 
tilleggsbevilgninger. 

Forventet lønnsjustering 
Lønnsveksten er som i statsbudsjettet, forutsatt å bli på 3,0 % i 2022. 

Denne lønnsveksten er for andre enn ledere og “akademikergruppene” (all lønn fastsettes lokalt), 
forventet fordelt slik: 

 1,8 % til overheng (forskjellen mellom lønnsnivået ved utgangen av et kalenderår og 
gjennomsnittslønnen det samme året, dvs. lønnen i desember minus gjennomsnittlig 
månedslønn for kalenderåret),  

 1,1 % til sentralt fastsatte tillegg 

 0,1 % til lønnsglidning (øvrig lønnsvekst, for eksempel ansiennitetsopprykk, lokale forhandlinger 
utover en sentralt fastsatt ramme, kompetanseopprykk og andre strukturelle endringer i 
sysselsettingen (alderssammensetning, utdanningsstruktur, omfanget av skift-/turnusarbeid 
m.m.).  

Midler til sentralt fastsatte tillegg og lønnsglidning inngår i rammen for tilleggsbevilgninger (med unntak 
for noen få kostnadssteder), mens lønnsoverhenget inngår i kommunalområdenes budsjettrammer som 
er basert på lønnstariffene per 1. januar 2022. Overhenget for ledere og “akademikergruppene” er for 
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2022 beregnet å ligge lavere enn for øvrige, slik at tilleggene som vil bli gitt disse gruppene forventes å 
ligge over tilleggene som gis øvrige grupper. 

Budsjetterte beløp er som følger: 

Forventet lønnsjustering  (beløp i hele 1000) 2022 2023 2024 2025 

Lønnsoppgjør 2021 (manglende dekning) -2 449 -2 420 -2 420 -2 420 

Lønnsoppgjør 2022 38 000 38 000 38 000 38 000 

Sum forventet lønnsjustering 35 551 35 580 35 580 35 580 
 

Helårseffektene av lønnsoppgjøret for 2021 hadde en samlet kostnad som lå 2,4 mill. kr over 
budsjetterte beløp for 2022 og senere år. Teknisk sett innebærer det at reserven til å dekke 
lønnsoppgjøret i 2022 er tilsvarende lavere enn det som er beregnet for å dekke en årslønnsvekst på 3,0 
%. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette etter at forhandlingene om årslønnsveksten for 2022 
er gjennomført. 

Øvrige tilleggsbevilgninger 

Tilleggsbevilgninger   (beløp i hele 1.000 kr) 2022 2023 2024 2025 

Til demografi 2021 - 2022 0 0 0 0 

Til demografi 2023 - 2025 0 8 100 19 200 32 300 

Til kostnader knyttet til koronapandemien 4 900 0 0 0 

Omstillings- og utredningsmidler 400 400 400 400 

Generelle velferdstiltak 1 397 1 397 1 397 1 397 

IKT-tiltak 500 500 500 500 

Helhetlig plan for uorganisert ungdom under 18 år 0 0 2 000 2 000 

Psykisk helse 2 000 2 000 2 000 2 000 

Sum tilleggsbevilgninger 9 197 12 397 25 497 38 597 
 

 

Kommunestyret vedtok i rammesaken i juni 2021 å be kommunedirektøren innarbeide seks konkrete 
tiltak der merutgiftene skulle tas fra rammen for tilleggsbevilgninger. Innarbeidelsen av disse tiltakene i 
handlings- og økonomiplanen 2022-2025 gir en utgiftsvekst på 9,75 mill. kr i 2022 og 7,75 mill. kr per 
etterfølgende år. Som hovedregel søker kommunedirektøren å reservere i rammen for 
tilleggsbevilgninger, 45 % av budsjettert vekst i de frie inntektene som er knyttet til økte 
demografikostnader. Inndekkingen ble i kommunedirektørens budsjettforslag gjort ved å tømme 
tidligere udisponerte beløp for å dekke økte demografikostnader knyttet til 2021 og 2022. I tillegg var 
tilsvarende reserve for å dekke demografikostnader knyttet til 2023 redusert med 4,2 mill. kr, fra 8,1 
mill. kr (45 %) til 3,9 mill. kr (22 %). I handlings- og økonomiplanen 2021-2024 var det for 2022 reservert 
10 mill. kr knyttet til koronapandemien utover det som staten dekker. For å fullfinansiere 
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kommunestyrets prioriteringer, er dette beløpet redusert med 5,1 mill. kr til 4,9 mill. kr. Ved 
kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen 2022-2025 ble reduksjonen i 
demografimidlene knyttet til 2023 reversert. 

Kommentarer til de reserverte midlene: 

 Fra hvert av årene 2023-2025 er det reservert hhv. 8,1 mill. kr (45 %), 11,1 mill. kr (45 %) og 13,1 
mill. kr (45 %) til å dekke økte demografikostnader for disse årene. 

 Til kostnader knyttet til koronapandemien er det reservert 4,9 mill. kr for 2022. Dette skal dekke 
utgifter utover det som dekkes av staten. 

 Det er reservert 0,4 mill. kr per år til omstillinger og utredninger. 

 Det er reservert 1,4 mill. kr til velferdstiltak overfor ansatte. 

 Det er reservert 0,5 mill. kr til uforutsette IKT-tiltak av engangskarakter. 

 Midler fra 2024 til helhetlig plan for uorganisert ungdom under 18 år er en omdisponering av 
deler av bevilgningen til Naper'n (1,5 mill. kr fra 2024) og hele bevilgningen til Fellesverket 
Sandefjord i regi av Røde Kors (0,5 mill. kr fra 2024). 

 Covid19-epedemien har bidratt til økte utfordringer knyttet til psykisk helse. Reduserte tilbud, 
mindre sosial kontakt og økt ensomhet kan gi langvarige negative effekter i enkelte grupper. Det 
er behov for å satse mer på forebyggende psykisk helsearbeid framover. Spesielt viktig er det å 
satse på forebyggende arbeid mot ungdomsgruppen gjennom ulike lavterskeltilbud og økt 
tilgang til kompetanse som helsesykepleiere. I statsbudsjettet er kommunen gjennom 
rammetilskuddet tilført 0,9 mill. kr til formålet. Bevilgningen til psykisk helse er økt med 
ytterligere 1,1 mill. kr av kommunens “egne” midler, slik at det totalt avsettes 2 mill. kr per år. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsutgifter       
Lønn 0 53 080 35 551 35 580 35 580 35 580 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal egenproduksjon 

0 1 378 1 397 1 397 1 397 1 397 

Overføringsutgifter 0 79 800 8 300 11 500 24 600 37 700 

Sum Driftsutgifter 0 134 258 45 248 48 477 61 577 74 677 

Sum 0 134 258 45 248 48 477 61 577 74 677 

 
Fordeling per ansvarsområde 

Fordeling på enhet (tabell) 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Reservert formannskapet 0 500 500 500 500 500 
Reservert kommunedirektøren 0 133 758 44 748 47 977 61 077 74 177 

Sum 0 134 258 45 248 48 477 61 577 74 677 
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18 Generelle driftsinntekter, finans og disponeringer 

18.1 Beskrivelse av dagens virksomhet 

Rammeområdet består av frie inntekter, andre generelle driftsinntekter som ikke inngår i kommunal-
områdenes budsjettrammer (rentekompensasjonsordninger), finansposter, disponeringer og 
balansering av (overføring mellom) drifts- og investeringsregnskapet. 

Kraftfondet, kommunens likviditet og kommunens lån forvaltes i henhold til kommunens 
finansreglement, sist oppdatert i KST-sak 96/20. 

Budsjetterte finansinntekter og -utgifter tar utgangspunkt i de generelle forutsetningene om nivået på 
fremtidige pengemarkedsrenter (3 md NIBOR): 1,25 % i 2022 og 1,75 % fra 2023. 

18.2 Driftsbudsjett 

Fordeling per ansvarsområde 

Fordeling på enhet (tabell) 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Frie disponible inntekter -3 625 734 -3 718 712 -3 890 533 -3 931 811 -3 955 557 -3 983 811 
Renteinntekter -48 260 -25 107 -64 960 -79 659 -80 022 -79 052 
Utbytte -30 456 -20 300 -22 300 -32 300 -32 300 -32 300 
Lånerenter 13 632 7 830 36 162 53 092 56 965 59 829 
Avdrag 53 204 59 962 71 459 84 485 88 619 94 779 
Avsetninger 25 113 -105 012 -97 203 -25 025 -42 990 -58 860 
Balansering drifts- og investeringsregnskap 114 315 203 350 221 020 148 600 158 600 169 600 

Sum -3 498 187 -3 597 989 -3 746 355 -3 782 618 -3 806 685 -3 829 815 
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Fordeling på enhet (graf) 
Beløp i 1000 kr 

 
 

18.2.1 Frie disponible inntekter 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
Frie disponible inntekter består primært av de frie inntektene skatt og rammetilskudd. I tillegg inngår 
også inntekter fra statlige rentekompensasjonsordninger som for Sandefjord utgjør 0,3 % av sum frie 
disponible inntekter. De relative størrelsene er vist i grafen under. 

Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett la opp til en samlet realvekst i kommunenes frie inntekter i 
2022 på 1,6 mrd. kr. Støre-regjeringens forslag i tilleggsnummeret til statsbudsjettet om å øke de frie 
inntektene med ytterligere 2,0 mrd. kr, ble vedtatt av Stortinget. 

Realveksten er fordelt som følger (målt i forhold til anslått nivå etter Stortingets behandling av revidert 
nasjonalbudsjett 2021): 
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Statsbudsjettet: Realvekst kommunenes frie inntekter 

 (beløp i mill. kr) 

Skatt på inntekt og formue 2 875 

Andre skatteinntekter -107 

Rammetilskudd 832 

Realvekst i frie inntekter 3 600  
 

 

Som en konsekvens av budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti 
på Stortinget, er anslått skatt på inntekt og formue økt med 943 mill. kr mot en tilsvarende reduksjon i 
rammetilskuddet. Dette er verken innarbeidet i den vedtatte handlings- og økonomiplanen eller tabellen 
over. 

Samlet realvekst er vekst utover 2,5 % (deflatoren) som skal dekke lønns- og prisveksten. I Solberg-
regjeringens budsjettforslag var skatteinntektene og rammetilskuddet tilpasset slik at 
kommunesektorens skatteinntekter skulle utgjøre om lag 40 % av kommunesektorens samlede 
inntekter. 

Ved fastsettelsen av veksten i frie inntekter er 100 mill. kr begrunnet med å legge til rette for flere 
barnehagelærere i grunnbemanningen (ses i lys av en ambisjon om at 50 %  av de ansatte i barnehagene 
skal være barnehagelærere innen 2025), og 75 mill. kr begrunnes med tiltak for barn og unges psykiske 
helse og lavterskeltilbud i kommunene.  I tillegg har Stortinget bl.a. tatt hensyn til kommunenes 
kostnader til økt grunnbemanning og flere pedagoger i barnehagene de siste årene. 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsinntekter       
Overføringsinntekter -3 625 734 -3 718 712 -3 890 533 -3 931 811 -3 955 557 -3 983 811 

Sum Driftsinntekter -3 625 734 -3 718 712 -3 890 533 -3 931 811 -3 955 557 -3 983 811 

Sum -3 625 734 -3 718 712 -3 890 533 -3 931 811 -3 955 557 -3 983 811 
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Fordeling per ansvarsområde 
Beløp i 1000 kr 

 
 

Øvrige kommentarer 
 
Skatt på inntekt og formue 
Sandefjords skatteinntekter for 2022-2025 er budsjettert med 2 009 mill. kr som tilsvarer 88,0 % av 
gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i landet.  

Kommunens skatt på inntekt utgjør en andel av skattesatsen på 22 % for personlige skattyteres skatt på 
alminnelig/netto inntekt. I tillegg krever kommunen inn skatt på formue. Skatteprognosen er basert på 
følgende skattøre: 
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Skatt på alminnelig inntekt 

 Personlige skattytere Selskaper 

(prosent) 2021 2022 Endr. 2021 2022 Endr. 

Kommuner * 12,15 10,95 -1,20 - - - 

Fylkeskommuner * 2,70 2,40 -0,30 - - - 

Staten 7,15 8,65 1,50 22,00 22,00 - 

Skatt på alminnelig inntekt 22,00  22,00              -       22,00       22,00              -  

* Maksimalsatser       
 

Kommunens maksimale skattesats for formue holdes uendret på 0,7 %. 

Rammetilskudd 
Tabellen nedenfor viser rammetilskuddet til Sandefjord slik det er forutsatt i økonomiplanen, fordelt på 
de ulike tilskuddstypene som inngår i rammetilskuddet: 

Rammetilskudd 

(Beløp 2022-2025 i 1000 2022-kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Innbyggertilskudd 1 672 929 1 672 266 1 678 154 1 696 870 1 696 485 1 696 100 

Netto inntektsutjevning 120 850 151 937 155 012 155 012 155 012 155 012 

Utgiftsutjevning -36 517 -24 412 -35 065 -40 465 -40 465 -40 465 

Tilskudd etter kriterier 1 757 262 1 799 791  1 798 101   1 811 417   1 811 032   1 810 647  

Saker med særskilt fordeling 50 914 45 557 62 757 72 457 72 457 72 457 

Inntektsgarantitilskudd (INGAR) -3 422 -2 418 -3 117 -3 117 -3 117 -3 117 

Regionsentertilskudd 7 558 7 807 7 848 7 848 7 848 7 848 

Skjønnstilskudd 20 831 24 900 4 600 4 600 4 600 4 600 

Realvekst frie innt. 2023-2025   - 17 900 42 600 71 800 

Avrundinger  -37 11 -5 -20 -35 

Sum rammetilskudd 1 833 143 1 875 600 1 870 200 1 911 100 1 935 400 1 964 200 
 

"Innbyggertilskudd" fordeles med likt kronebeløp per innbygger før omfordeling via utgiftsutjevningen. 

"Netto inntektsutjevning": Med statens anslag for landets skatteinntekter og Sandefjords forutsatte 
andel på 88,0 % av landsgjennomsnittet per innbygger, vil kommunen motta 155,0 mill. kr via 
rammetilskuddets ordning for utjevning av skatteinntektene. 
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"Utgiftsutjevning": Utgiftsbehovet i kommunene beregnes via rammetilskuddets kostnadsnøkkel. Denne 
består av 24 kriterier med ulike vekter. Sandefjords utgiftsbehov for 2022 utgjør 99,66 % av 
landsgjennomsnittet.  Sandefjord trekkes 13,0 mill. kr som resultat av kommunens andel under 
landsgjennomsnittet. I tillegg trekkes kommunen 22,1 mill. kr fordi Sandefjord har flere elever i statlige 
og private skoler enn gjennomsnittskommunen. Samlet trekk knyttet til utgiftsutjevningen utgjør 
dermed 35,1 mill. kr. 

"Saker med særskilt fordeling": En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordeling etter de 
ordinære kriteriene og i stedet gitt en særskilt fordeling. For Sandefjord gjelder dette følgende: 

 Inndelingstilskudd som gis til kommuner som har slått seg sammen. Sandefjord får 30,9 mill. kr. 

 Tilskudd til helsestasjons-, skolehelse- og jordmortjeneste.  Sandefjords får 11,4 mill. kr. 

 Deler av statens overføring til kommunene ifm. barnevernsreformen gis som særskilt tilskudd. 
Sandefjords andel i 2022 er på 7,0 mill. kr. Det er videre forutsatt at Sandefjord vil motta 
ytterligere 9,7 mill. kr fra 2023. 

 Grunnskoletilskudd på 500 000 kr per kommunal grunnskole. Sandefjord får 13,5 mill. kr. 

"Inntektsgarantitilskudd" skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et 
år til det neste som er lavere enn 400 kr per innbygger under beregnet, korrigert vekst på landsbasis, før 
finansieringen av selve ordningen (likt trekk per innbygger fra alle landets kommuner). Alle kommuner 
trekkes 48 kr/innbygger til å finansiere ordningen. Sandefjord mottar ikke inntektsgarantitilskudd, men 
bidrar til finansiering av ordningen med et trekk på 3,1 mill. kr. 

"Regionsentertilskudd" utgjør samlet 203 mill. kr. Tilskuddet gis til kommuner der det er fattet et 
nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden 2014-2017 og som etter sammenslåingen får over om lag 
8000 innbyggere. 40 % av det samlede tilskuddet fordeles med lik sats per innbygger, mens 60 % blir 
fordelt med lik sats per sammenslåing. Sandefjord får 7,8 mill. kr av tilskuddet i 2022. 

"Skjønnstilskudd": Deler av tilskuddet fordeles via statsbudsjettet og deler fordeles gjennom året av 
Statsforvalteren. I 2022 tildeles Sandefjord 4,6 mill. kr via statsbudsjettet. 

"Realvekst i frie inntekter, demografi": Basert på Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger har 
KS laget en modell som anslår hvordan endringer i befolkningens størrelse og alderssammensetning 
påvirker kommunenes utgifter til tjenesteområdene som inngår i rammetilskuddets utgiftsutjevning. 
Økonomiplanen bygger på en forutsetning om at kommunene, via realveksten i de frie inntektene, også 
får dekket merkostnadene som følger av demografisk vekst for 2023-2025. 

I det samlede rammetilskuddet for 2022 er det, som tidligere år, gjort en rekke korrigeringer på grunn av 
endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, regelendringer m.m. og innlemming av 
øremerket tilskudd. Endringene inngår i rammetilskuddet slik det er vist over. Slike endringer inngår ikke 
ved beregning av realveksten i de frie inntektene. For 2022 gjelder dette følgende: 
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Endringer i oppgavefordeling mellom ulike forvaltningsnivåer, regelendringer, innlemming av 
øremerkede tilskudd m.m. 

(Beløp i hele 1.000 kr) 2022-kr 

Fordelt etter delkostnadsnøkler (ev. særskilt fordeling) Landet Sandefjord 

Innlemming av tidligere øremerket tilskudd:   

Barnevernet: Innlemming av øremerk. tilskudd til stillinger 841 120 10 226 

Helårseffekt av korreksjoner fra 2021:   

SFO, inntektsgradert foreldrebetaling i 3.-4. trinn 
(helårseffekt) 

35 875 424 

Basistilskudd fastleger, helårseffekt av tillegg gitt 1.7.2021 77 125 887 

Takst for RH-immunisering 1 000 11 

Nye korreksjoner fra 2022:   

Universell utforming av IKT-løsninger 34 000 380 

Tolkeloven 20 674 231 

Kapitaltilskudd til private barnehager -265 680 -3 080 

Pensjonstilskudd priv. barnehager - redusert tilskudd og 
skjermingsordning 

-375 725 -4 236 

Økonomisk tilsyn med private barnehager -5 000 -56 

Red. makspris i barnehage fra 1.8.2022 314 900 3 550 

Barnekoordinator (fra 1.8.2022) (del av Likeverdsreformen) 100 000 1 151 

Statlig og private skoler, endring i elevtall -117 742 -1 391 

Gratis kjernetid SFO 1.-klasse (12 t/uke) fra h-2022 640 000 7 560 

Kompetansekrav i barnevernet 52 500 638 

Barnevernreformen, fordelt etter barnevernsnøkkelen 655 000 7 963 

Barnevernreformen, særtrekk for Oslo fordelt etter 
barnevernsnøkkelen 

- 1 375 

Basistilskudd fastleger, økning 1.1.2022 51 000 587 

Nasjonale e-helseløsninger, forvaltning og drift 322 200 3 707 
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Økte sosialhjelpsutgifter som følge av red. dagsats for 
tiltakspenger 

69 000 908 

Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen fra 1.9.2022 187 000 2 461 

Rusreformen 100 000 1 316 

Ressurskrevende tjenester - fin. av tilleggskompensasjon -55 000 -678 

Korreksjoner i 2022 med særskilt fordeling:   

Barnevernreformen, særskilt fordelt 655 000 6 991 

Barnevernet: Avvikle forsøk med ny oppgave og 
ansvarsdeling 

-40 000 - 

Differensiert arbeidsgiveravgift -2 597 - 

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten 2 116 143 - 

Skjønnstilskudd Gjerdrum kommune -128 125 - 

Grunnskoletilskudd med finansiering - -1 454 

Korreksjon for ekstraordinære bevilgninger i 2021 knyttet 
til virusutbruddet 

  

Ekstraordinære bevilgninger i 2021 knyttet til 
virusutbruddet 

-10 432 450 -103 822 

Sum -5 149 782  -64 378  
 

  

Ad innlemming av tidligere øremerket tilskudd: 

 Som følge av barnevernsreformen er det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale 
barnevernstjenestene innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Tilskuddet er tilsvarende 
trukket ut av budsjettrammen for kunnskap, barn og unge. 

Ad helårseffekt av korreksjoner fra 2021: 

 Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021: Ved 
behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen 
med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.– 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. 
Rammetilskuddet til kommunene ble økt med 25 mill. kr som kompensasjon. Endringen får 
helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet er derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner. 
Budsjettrammen for kunnskap, barn og unge er styrket med 0,4 mill. kr til helårseffekten. 

 Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021: I forbindelse med behandlingen av 
revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 75 mill. kroner 
som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 
2021. Som kompensasjon for helårseffekten er rammetilskuddet økt med ytterligere 77,1 mill. 
kroner i 2022. Kommunalområdet for helse, sosial og omsorg er styrket med 0,9 mill. kr for å 
dekke helårseffekten av det økte tilskuddet. 
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 I takstforhandlingene med Legeforeningen i 2021 ble det avtalt å opprette en takst for RH-
immunisering. RH-immunisering er en oppgave som er flyttet fra spesialisthelsetjenesten til 
fastlegene og jordmødrene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommunene kompenseres 
med 1 mill. kr i rammetilskuddet og Sandefjords andel utgjør 11.000 kr. Dette har ikke medført 
noen endring i kommunalområdenes budsjettrammer. 

Ad nye korreksjoner fra 2022: 

 Universell utforming av IKT-løsninger: Kommunesektoren kompenseres i 2022 for kostnader til 
teknisk omlegging av nettsteder og mobilapplikasjoner og opplæring av ansatte utenom 
synstolking. Til formålet er sentraladministrasjonens ramme styrket med 0,4 mill. kr per år. 

 Tolkeloven som blant annet regulerer offentlige myndigheters bruk av tolk, trer i kraft 1. januar 
2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene med 20,7 mill. kroner. Til 
formålet er kommunalområdet for helse, sosial og omsorg styrket med 0,25 mill. kr per år. 

 Kapitaltilskudd til private barnehager: Stortinget vedtok for 2021 å videreføre satsene for 
kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020. Økningene i 
rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 
2021, korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner. Rammen 
for kommunalområdet kunnskap, barn og unge gir dekning for de nye satsene for 2022. 

 Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning: Pensjonspåslaget til 
private barnehager er redusert fra 13 % i 2021 til 10 % fra 1. januar 2022. For å gi barnehager tid 
til å tilpasse seg inntektsbortfallet, opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående 
barnehager ved at disse mottar et pensjonspåslag på 12 pst. i 2022, 11 pst. i 2023 og 10 pst. fra 
2024. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager. 
Samlet rammetilskudd reduseres derfor med 375,7 mill. kroner, hvorav 4,2 mill. kr gjelder 
Sandefjord. Rammen for kommunalområdet kunnskap, barn og unge er redusert med 6,1 mill. 
kr per år. 

 Økonomisk tilsyn med private barnehager: Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private 
barnehager skal etter planen overføres fra kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i 
Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det foreslås derfor å overføre 5 mill. kroner fra 
rammetilskuddet til kommunene til kunnskapsdepartementets budsjett. Dette har ikke medført 
endringer i budsjettrammen for kommunalområdet kunnskap, barn og unge. 

 Redusert maksimalpris i barnehage: Stortinget har vedtatt å øke maksprisen i barnehage fra 3 
230 kr til 3 315 kr per måned fra 1. januar 2022 og at den skal reduseres til 3 050 kr per måned 
fra 1. august 2022. Dette tilsvarer verdien av 1 750 kr 2005-kr som ofte trekkes fram som det 
såkalte barnehageforlikets makspris. 

 Barnekoordinator: Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til 
barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende 
om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 
kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Rammen 
for kommunalområdet kunnskap, barn og unge er økt med 0,75 mill. kr i 2022 og 1,5 mill. kr fra 
2023 til 2 nye stillinger. 

 Statlige og private skoler – endring i elevtall: Som følge av økt antall elever i statlige og private 
skoler reduseres rammetilskuddet til kommunene med 117,7 mill. kr. Rammen for 
kommunalområdet kunnskap, barn og unge justeres i forhold til utviklingen i antall elever i egen 
kommune og påvirkes derfor ikke av trekket i rammetilskuddet. 

 Gratis kjernetid SFO 1.-klasse (12 t/uke) fra h-2022: 
Kommunenes rammetilskudd er økt med 640 mill. kr for å dekke inntektsbortfallet av redusert 
foreldrebetaling i 2022 ved innføring av gratis kjernetid i SFO for 1.-klassinger fra høsthalvåret 
2022. Helårseffekten utgjør 1407 mill. kr. Sandefjords del at tilskuddet forventes å utgjøre 7,6 
mill. kr i 2022 og 16,6 mill. kr fra 2023. 
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 Kompetansekrav i barnevernet: Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for 
ansatte i barnevernet, Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. 
Merkostnadene er anslått til 440–610 mill. kroner fra 2031. For 2022 foreslås det at 
rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 mill. kroner. Rammen for kommunalområdet 
kunnskap, barn og unge er til formålet styrket med 0,6 mill. kr per år. 

 Barnevernsreformen: Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir 
kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte finansielle 
ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1310 mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 
655 mill. kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. kroner fordeles 
særskilt i en overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før 
reformen (regnskapsåret 2020). Den varige effekten fra 2023 utgjør 2,1 mrd. kroner. Via 
rammetilskuddet får Sandefjord 16,3 mill. kr i 2022 og forventer 26,0 mill. kr fra 2023. Til 
reformen er kommunalområdet for kunnskap, barn og unge styrket med 20,3 mill. kr i 2022 og 
26,0 mill. kr fra 2023. 

 Nasjonale e-helseløsninger, forvaltning og drift:  Det er foreslått endringer i pasientjournalloven 
som legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal. Forslaget innebærer 
blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av 
helsenettet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. 
Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men 
må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for 
medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes 
rammetilskuddet med 322,2 mill. kr. Kommunalområdet for helse, sosial og omsorg er styrket 
med 3,7 mill. kr for å dekke de økte kostnadene, dvs. det samme som vi mottar via 
rammetilskuddet. 

 Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger: Regjeringen har 
foreslått å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. 
januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende 
sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette 
økes rammetilskuddet med 69 mill. kr. Kommunalområdet for helse, sosial og omsorg er styrket 
med 0,9 mill. kr for å dekke de økte kostnadene. 

 Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen fra 1.9.2022: 
Stortinget har bedt regjeringen legge frem forslag til endring av sosialtjenesteloven om at 
barnetrygd blir holdt utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp, med sikte på 
ikrafttredelse fra 1. september 2022. Dette er fulgt opp ved å øke kommunenes rammetilskudd 
med 187 mill. kr i 2022 med helårseffekt på 560 mill. kr fra 2023. Sandefjords del at tilskuddet 
utgjør 2,5 mill. kr i 2022 og 7,4 mill. kr fra 2023. Budsjettrammen for kommunalområdet helse, 
sosial og omsorg er styrket tilsvarende. 

 Rusreformen: Stortingets har vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for 
en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 
første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av 
enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kr.  Kommunalområdet for helse, 
sosial og omsorg er styrket med 0,75 mill. kr per år for å dekke kostnader til 1 stilling. 

 Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggskompensasjon: Fra 2022 etableres det en 
ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet, til enkelte mindre 
kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er finansiert 
ved et trekk i innbyggertilskuddet til alle kommuner på i alt 55 mill. kr. Sandefjord trekkes 0,7 
mill. kr per år uten at kommunalområdenes budsjettrammer endres. 

Ad korreksjoner i 2022 med særskilt fordeling: 

 Barnevernreformen, særskilt fordeling: Se omtale av barnevernreformen over. 
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 Grunnskoletilskudd med finansiering: Det er innført et nytt tilskudd på 500 000 kroner per 
kommunale grunnskole. Samlet for kommunene utgjør dette om lag 1 250 mill. kr. Tilskuddet gis 
med en særskilt fordeling basert på tall for skoleåret 2021/2022, og finansieres innenfor 
innbyggertilskuddet til kommunene. Sandefjord vil motta 13,5 mill. kr for kommunens 21 
barneskoler og 6 ungdomsskoler. For å finansiere grunnskoletilskuddet trekkes alle kommuner 
med et likt kronebeløp per innbygger. Sandefjords trekk utgjør om lag 15 mill. kr. Verken det 
nye tilskuddet eller finansieringen av det har medført endringer i budsjettrammen for kunnskap, 
barn og unge. 

Ad korreksjoner for ekstraordinære bevilgninger i 2021 knyttet til virusutbruddet: 

 Gjennom 2021 er kommunene tildelt 10,2 mrd. kr via rammetilskuddet (10,4 mrd. 2022-kr) som 
ikke videreføres til 2022. Av beløpet har Sandefjord budsjettert med 101,3 mill. kr (103,8 mill. 
2022-kr). 

I tabellen nedenfor forklares endringene i kommunens rammetilskudd fra 2022 til 2025: 

Rammetilskudd - endring fra 2022 til 2025 

(beløp i mill. 2022-kr) 

Budsjett 2022 1 870,2 

Realvekst i frie inntekter, demografi 17,9 

WANG Ung, trekk pga. økt antall elever i private skoler -5,4 

Finansiering av komp. til kommuner for red. innt. fra eiendomsskatt -0,4 

Barnekoordinator, helårseffekt 0,9 

Barnevernsreformen (andel av 0,8 mrd. kr) 9,7 

Red. makspris barnehage fra 1.8.2022, helårseffekt 4,2 

Gratis kjernetid SFO 1.-klasse (12 t) fra h-2022, helårseffekt 9,0 

Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen fra 1.9.2022, helårseffekt 4,9 

Avrundinger 0,1 

Budsjett 2023 1 911,1 

Realvekst i frie inntekter, demografi 24,7 

Finansiering av komp. til kommuner for red. innt. fra eiendomsskatt -0,4 

Budsjett 2024 1 935,4 

Realvekst i frie inntekter, demografi 29,2 
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Finansiering av komp. til kommuner for red. innt. fra eiendomsskatt -0,4 

Budsjett 2025 1 964,2 
 

Andre generelle driftsinntekter 
Som hovedregel vil generelle driftsinntekter utover rammetilskuddet og skatteinntektene inngå i 
budsjettrammene til kommunalområdene. Kommunen mottar imidlertid ulike tilskudd som skal 
kompensere utgifter til renter og avdrag. I budsjettet er disse holdt utenfor kommunalområdenes 
budsjettrammer. Dette gjelder: 

 Investeringstilskudd til skolebygg og svømmeanlegg som består av 2 kompensasjonsordninger. 
Begge har en nasjonal ramme på 15 mrd. kr for periodene 2002-09 og 2009-16 som grunnlag for 
tilskudd til renter. Siste tilskuddsår er 2038. 

 Investeringstilskudd til kirkebygg. Tilsagnsrammer fastsettes årlig i statsbudsjettet. 

 Investeringstilskudd til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter er kompensasjon for utgifter til 
renter og avdrag knyttet til omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter som fikk oppstartingstilskudd 
under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og Opptrappingsplanen for psykisk helse 
1999–2004. Siste tilskuddsår er 2035. 

I statsbudsjettet er disse ordningene budsjettert med en rentesats på 1,0 % for 2022. Kommunens 
budsjett forutsetter en rentesats på 1,35 % i 2022 og 1,85 % fra 2023. Dette gir følgende tilskudd: 

Tilskudd til kompensasjon for renter og avdrag 

(Beløp i 1.000 2021-kr) 2022 2023 2024 2025 

Skolebygg og svømmeanlegg (kun 
renter) 

1 721 2 016 1 812 1 6 06 

Kirkebygg (kun renter) 61 71 59 48 

Omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter 9 551 9 624 9 286 8 957 

Sum 11 333 11 711 11 157 10 611 
 

18.2.2 Renteinntekter 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 

Renteinntekter 2022 2023 2024 2025 

Renter av kommunens likviditet før 
fondsbruk 

19 425 000 23 212 000 22 231 000 20 449 000 

Rentetap pga. fondsbruk til 
investeringer 

-947 000 -2 718 000 -3 591 000 -4 793 000 

Avkastning på kommunens likviditet 18 478 000 20 494 000 18 640 000 15 656 000 
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Avkastning på kraftfondet 34 997 000 41 410 000 40 598 000 39 802 000 

Renteinntekter formidlingslån 11 103 000 17 075 000 19 644 000 21 983 000 

Renter av fond avsatt fond 382 000 680 000 1 140 000 1 611 000 

Sum renteinntekter 64 960 000 79 659 000 80 022 000 79 052 000 
 

Avkastning på kommunens likviditet 
Kommunens likviditet har store kortsiktige svingninger. Gjennomsnittslikviditeten i 2021 er anslått til 1,2 
mrd. kr.  Dette nivået, korrigert for bruk av fond til investeringer og periodisering av store 
investeringstilskudd i økonomiplanperioden, danner utgangspunkt for budsjettert avkastning. 
Likviditeten er plassert som innskudd i kommunens hovedbankforbindelse SpareBank1 Buskerud 
Vestfold og, avhengig av markedet, som innskudd i andre norske banker, pengemarkedsfond og 
obligasjonsfond.  

Avkastning på kraftfondet 
Kraftfondets avkastning tar utgangspunkt i budsjettert hovedstol per 1.1.2021 på 1207 mill. kr. 
Modellporteføljen tar utgangspunkt i at 35 % er plassert i aksjer og 65 % i rentebærende papirer. 
Beregningsteknisk forutsettes at rentebærende papirer vil gi en avkastning lik pengemarkedsrenten (3 
md. NIBOR), og at aksjeandelen i kraftfondet vil gi en gjennomsnittlig risikopremie på 5,0 %. 
Finansreglementet legger til grunn en aksjeandel i fondet på 35 %, mot 20 % i reglementet som gjaldt ut 
2020. Kommunedirektøren har beregningsteknisk lagt til grunn at økt aksjeandel fases inn fra mars 2021 
til mai 2022. Økt aksjeandel fører til at kraftfondet budsjetteres med en risikopremie på 1,65 % i 2022 og 
1,75 % fra 2023 i forhold til pengemarkedsrenten, eller samlet 2,90 % i 2022 og 3,5 % fra 2023. 

Det er generelt en betydelig finansiell usikkerhet når årets avkastning benyttes til å finansiere årets 
aktivitet. For å dempe de umiddelbare virkningene av eventuelt sviktende avkastning, er det et mål at 
kommunen skal ha et bufferfond som skal kunne dekke et negativt avvik i fondets avkastning med opp 
til 97,5 % sannsynlighet. Med økt aksjeandel økte målet for bufferfondets størrelse fra tidligere 80 mill. 
kr til om lag 140 mill. kr. Sandefjords bufferfond utgjør 106 mill. kr. Bufferfondet er å anse som et 
”førstelinjeforsvar” dersom finansmarkedene svikter sammenholdt med forventet avkastning. 

Kommunestyret vedtok følgende ved behandling av det nye økonomireglementet (sak 97/20): “Når 
finansreglementets målsetting om størrelse på kraftfondets bufferfond er oppnådd bes rådmannen 
komme tilbake med en anbefaling om hvordan kommunens resultat kan disponeres med sikte på å 
opprettholde kraftfondets realverdi.” 

Renteinntekter fra formidlingslån 
Renteinntekter fra våre låntakere inngår i kommunens renteinntekter, mens våre renteutgifter til 
Husbanken inngår i kommunens renteutgifter.  Kommunens utlånsrente ligger 0,25 %-enheter over 
Husbankens rente (kompensasjon for kommunens arbeid med ordningen). Som følge av noe 
tidsforskyvning mellom innlån og utlån, dempes kommunens positive rentemargin. Tidsforskyvningen 
inngår i beregning av avkastningen på kommunens likviditet. 

Renter av fond som avsettes fond 
Enkelte fond tilføres renter og disse renteinntektene føres adskilt fra kommunens likviditet. Avsetningen 
til disse fondene føres på ansvaret Avsetninger. 
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18.2.3 Utbytte 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Det er budsjettert med følgende utbytte: 

 20,0 mill. kr i 2022 og 30 mill. kr i etterfølgende år fra Sandefjord Bredbånd AS 

 2,0 mill. kr fra Sandefjord lufthavn AS 

 0,3 mill. kr fra Gigafib AS 

Driftsbudsjett 

Fordeling på hovedart 
Beløp i 1000 Regnskap Budsjett Økonomiplan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Driftsinntekter       
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -30 456 -20 300 -22 300 -32 300 -32 300 -32 300 

Sum Driftsinntekter -30 456 -20 300 -22 300 -32 300 -32 300 -32 300 

Sum -30 456 -20 300 -22 300 -32 300 -32 300 -32 300 

18.2.4 Lånerenter 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 

Renteutgifter   (faste hele 1.000 kr) 2022 2023 2024 2025 

Renter på lån til investeringer     

Renteutgifter løpende lån 22 447 27 126 25 277 23 553 

Renteutgifter planlagte låneopptak 2 700 8 933 12 371 14 880 

Sum renteutgifter egne lån 25 147 36 059 37 648 38 433 

Renter på formidlingslån     

Kommunens renteutgifter 11 015 17 033 19 317 21 396 

Netto renteutgifter for kommunen 36 162 53 092 56 965 59 829 
 

 
Renter på lån til investeringer 
Kommunen har lån i KLP Banken, Kommunalbanken og i sertifikatmarkedet. Lånene i KLP Banken og 
Kommunalbanken er serielån. Et av lånene i Kommunalbanken har fastrente til 2022. Renten på øvrige 
serielån er knyttet til 3 md. NIBOR med et tillegg på 0,6 prosentenheter. 

Ved utgangen av 2021 er samlet gjeld på 1.430 mill. kr, hvorav 715,7 mill. kr er knyttet til 
selvkostområdene, mens 714,3 mill. kr er knyttet til «ordinære» investeringer. 

For økonomiplanperioden er det budsjettert med nye lån på 360 mill. kr i 2022, 205 mill. kr i 2023, 205 
mill. kr i 2024 og 138 mill. kr i 2025 (faste 2022-kr).  
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Renter på formidlingslån 
Kommunens budsjetterte opptak av nye lån i Husbanken tar utgangspunkt i forventet etterspørsel fra 
kommunens innbyggere. Budsjettert låneramme for startlån er 150 mill. kr per år i 
økonomiplanperioden.  

Budsjetterte renter på formidlingslån (etableringslån og startlån) fremgår av tabellen over.  

Renteinntekter fra våre låntakere inngår i kommunens renteinntekter, mens våre renteutgifter til 
Husbanken inngår i kommunens renteutgifter.  Kommunens utlånsrente ligger 0,25 %-enheter over 
Husbankens rente (kompensasjon for kommunens arbeid med ordningen). Som følge av noe 
tidsforskyvning mellom innlån og utlån, dempes kommunens positive rentemargin. Tidsforskyvningen 
inngår i beregning av avkastningen på kommunens likviditet. 

18.2.5 Avdrag 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

Tabellen nedenfor viser driftsbudsjettets avdrag på lån til investeringer (avdrag på formidlingslån føres i 
investeringsbudsjettet som en del av Diverse kapitalformål): 

Avdragsutgifter         (hele 1.000. kr) 2022 2023 2024 2025 

Ordinære avdrag på lån i faste kr 71 459 66 839 61 268 57 915 

Avdrag på planlagte låneopptak  17 646 27 331 36 864 

Sum avdragsutgifter 71 459 84 485 88 619 94 779 
 

 

Kommunen forventes å ha samlet gjeld på 1.994 mill. kr per 31.12.2021. Av dette er 1.430 mill. kr gjeld 
til investeringer (714 mill. kr til ordinære investeringer og 716 mill. kr til selvkostområdene (bokførte 
restverdier av anleggsmidlene)) og 564 mill. kr er formidlingslån. 

Avdrag på gjeld til investeringer budsjetteres med om lag 5 % av gjelden ved inngangen av året, og nye 
lån budsjetteres med 20 års nedbetalingstid. Dette er i tråd med forutsetningene for 
økonomireglementets mål om maksimalt å lånefinansiere ordinære investeringer med 50 %. 

Det henvises for øvrig til de obligatoriske oppstillingene som viser utviklingen av kommunens lånegjeld. 

18.2.6 Avsetninger 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 

Netto avsetninger 2022 2023 2024 2025 

Avsatt renter til fond 382 000 680 000 1 140 000 1 611 000 

Bruk av disposisjonsfondet til 
investeringer 

-97 585 000 -25 705 000 -44 130 000 -60 471 000 
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Sum netto avsetninger -97 203 000 -25 025 000 -42 990 000 -58 860 000 
 

Avsetning av renter til fond er lik disse fondenes budsjetterte renteinntekter under Renteinntekter. 

Disposisjonsfond kan ikke inntektsføres i investeringsregnskapet. Derfor inntektsføres bruk av fond som 
finansierer investeringene her og overføres sammen med det bidraget fra årets drift til finansiering av 
investeringene. 

18.2.7 Balansering drifts- og investeringsregnskap 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Balansering drifts- og investeringsregnskap brukes regnskapsteknisk til å overføre driftsbudsjettets (og -
regnskapets) bidrag til finansiering av investeringsbudsjettet.  

Økonomiplanen forutsetter følgende bidrag fra driftsregnskapet til finansiering av investeringer: 

Balansering drifts- og 
investeringsbudsjett 

2022 2023 2024 2025 

Overf. til investeringer fra årets drift 123 435 000 122 895 000 114 470 000 109 128 000 

Overf. til investeringer fra 
disposisjonsfondet 

97 585 000 25 705 000 44 130 000 60 471 000 

Sum balansering 221 020 000 148 600 000 158 600 000 169 600 000 
 

Budsjettert overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet inngår i Overføring til investering i 
Bevilgningsoversikt – drift. Det overføres også midler fra drift til investering fra kommunalområdet for 
miljø og plansaker (Havnevesenet) og under sentraladministrasjonen (Pensjon felles). 
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GEBYRLISTE OG VEDLEGG 

19 Gebyrliste 
 
Betalingssatser for 2022. 

19.1 Kunnskap, barn og unge 

 
Skolefritidsordning (SFO) 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

5 dager morgen-/ettermiddagstilbud Kr per 
md 

3 040 3 115 75 2,5 %  

3 ettermiddager og 5 morgener Kr per 
md 

2 130 2 185 55 2,6 %  

3 dager morgen-/ettermiddagstilbud Kr per 
md 

1 970 2 020 50 2,5 %  

2 ettermiddager og 5 morgener Kr per 
md 

1 910 1 960 50 2,6 %  

2 dager morgen-/ettermiddagstilbud Kr per 
md 

1 670 1 710 40 2,4 %  

5 dager morgentilbud Kr per 
md 

395 405 10 2,5 %  

Enkeltdag Kr per 
dag 

305 315 10 3,3 %  

Det betales for 11 terminer i løpet av et skoleår.       

Det finnes ordninger for søskenmoderasjon og redusert 
betaling for foreldre med liten betalingsevne. 

      

SFO-tilbud for elever på 5.-7. med nedsatt 
funksjonsevne er gratis 

      

Fra 01.08.2022 blir det innført gratis kjernetid for 
elever på 1. trinn 

      

 
Barnehage 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Fulltidsplass månedspris fra og med 01.01 til og med 
31.07.2022 

Kr per 
md 

3 230 3 315 85 2,6 %  

Fulltidsplass månedspris fra og med 01.08.2022 Kr per 
md 

3 230 3 050 -180 -5,6 %  

Tillegg for red. plass innenfor den enkelt barnehages 
åpningstid 

Kr per 
md 

175 180 5 2,9 %  

Det betales for 11 måneder, slik at juli er betalingsfri.        

Det finnes ordninger for søskenmoderasjon og redusert 
betaling for foreldre med liten betalingsevne. 

      

 
Øvrige satser (KBU) 
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Gebyr Enhet Sats 
2021 

Sats 
2022 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Merknad 

       

Leirskoleundervisning - med inntil 27,5 timers 
undervisning Knattholmen 

Kr per 
elev 

1 340 1 374 34 2,5 %  

Leirskoleundervisning - med inntil 27,5 timers 
undervisning Aarholt-tunet 

Kr per 
elev 

1 211 1 241 30 2,5 %  

 

19.2 Helse, sosial og omsorg 

Mat på bo- og aktivitetssentre 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Middag, liten porsjon ved lev. til hjemmeboende med 
vedtak 

Kr per 
stk. 

62 63 1 1,6 %  

Middag, liten porsjon ved salg i kafeteria *) Kr per 
stk. 

77 78 1 1,3 %  

Middag, ordinær porsjon ved salg i kafeteria *) Kr per 
stk. 

98 99 1 1,0 %  

Det betales særskilt for dessert       

 
Egenbetaling for hjemmehjelp 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Brukere med inntekt mellom 0 - 2 G Kr per 
time 

91 92 1 1,1 %  

Brukere med inntekt mellom 2 - 3 G Kr per 
time 

130 140 10 7,7 %  

Brukere med inntekt mellom 3 - 4 G Kr per 
time 

213 230 17 8,0 %  

Brukere med inntekt mellom 4 - 5 G Kr per 
time 

316 340 24 7,6 %  

Brukere med inntekt  5 G og over Kr per 
time 

349 477 128 36,7 %  

Brukere med inntekt mellom 0 - 2 G Kr per 
md 

210 215 5 2,4 %  

Brukere med inntekt mellom 2 - 3 G Kr per 
md 

780 840 60 7,7 %  

Brukere med inntekt mellom 3 - 4 G Kr per 
md 

1 278 1 380 102 8,0 %  

Brukere med inntekt mellom 4 - 5 G Kr per 
md 

1 896 2 040 144 7,6 %  

Brukere med inntekt  5 G og over Kr per 
md 

2 094 2 862 768 36,7 %  

Månedspris abonnement 0-2 G er basert på 
maksimalpris fra statsbudsjettet. 

      

G = Grunnbeløpet i folketrygden       

 
Egenbetaling for trygghetsalarmer 
 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 242 av 271 

Gebyr Enhet Sats 
2021 

Sats 
2022 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Merknad 

       

Brukere med inntekt mellom 0 - 2 G Kr per 
md 

0 0 0 0,0 %  

Brukere med inntekt mellom 2 - 3 G Kr per 
md 

443 449 6 1,4 %  

Brukere med inntekt mellom 3 - 4 G Kr per 
md 

544 551 7 1,3 %  

Brukere med inntekt mellom 4 - 5 G Kr per 
md 

650 658 8 1,2 %  

Brukere med inntekt  5 G og over Kr per 
md 

695 704 9 1,3 %  

G = Grunnbeløpet i folketrygden       

 
Øvrige satser (HSO) 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Korttidsopphold institusjon Kr per 
døgn 

175 180 5 2,9 %  

Opphold på dagsenter Kr per 
dag 

95 100 5 5,3 %  

Egenbetaling for opphold i korttidsleilighet Kr per 
døgn 

170 175 5 2,9 %  

Ved lengre opphold i korttidsleilighet kan 
kommunedirektøren fastsette annen betaling. 

      

Korttidsopphold institusjon og opphold på dagsenter er 
basert på maksimalpris fra statsbudsjettet. 

      

 

19.3 Kultur, idrett og fritid 

Bibliotek 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Purregebyr voksne Kr 52 52 0 0,0 %  

Purregebyr barn Kr 20 20 0 0,0 %  

Ved purring utover 1. gang dobles gebyret       

 
Kulturskolen 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Kulturskoleundervisning Kr per 
semester 

1 925 1 970 45 2,3 %  

Orkester/samspill - gruppeundervisning Kr per 
semester 

640 655 15 2,3 %  

Kor - gruppeundervisning Kr per 
semester 

850 870 20 2,4 %  

Utvidet spilletid, en til en, kommer i tillegg til kostnad 
for ordinær undervisning 

Kr per 
semester 

1 595 1 630 35 2,2 %  

Instrumentleie, kommer i tillegg til kostnad for 
undervisning 

Pr per 
semester 

425 435 10 2,4 %  

Andre kurs/tilbud prissettes etter faktisk kostnad       

Kulturskolen har 25 % søskenmoderasjon       
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Kulturskoleundervisning 
 
Det gis gruppeundervisning for visuell kunst og teater (60 min, 75 min eller 90 min) og en til en 
undervisning i musikk, 22,5 min pr elev. 

Utvidet spilletid, en til en, kommer i tillegg til kostnad for ordinær undervisning 

 
Det tilbys en til en undervisning for elever med økt motivasjon og øvevilje. Dette kommer i tillegg til 
vanlig time. Dette er endel av kulturskolens fordypningsprogram.  

Instrumentleie, kommer i tillegg til kostnad for undervisning 

 
For de som ikke har eget instrument og må leie av kulturskolen, kan instrument leies individuelt 
gjennom hele semesteret. 

Park, idrett og friluftsliv 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Sandefjord svømmehall:       

Enkeltbillett barn Kr 36 37 1 2,8 %  

Enkeltbillett voksen Kr 83 85 2 2,4 %  

Månedskort barn Kr per 
md 

216 221 5 2,3 %  

Månedskort voksen Kr per 
md 

498 510 12 2,4 %  

Årskort barn Kr per år 1 620 1 660 40 2,5 %  

Årskort voksen Kr per år 3 735 3 830 95 2,5 %  

Svømmehallen i Andebu administreres av Andebu 
ungd.skole 

      

Publikums tilbud i svømmehallen på Bokemoa 
administreres av Stokke IL 

      

 
Øvrige satser (KIF) 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Festeavgift gravsted Kr per år 250 250 0 0,0 %  

Avgift på kremasjon Kr 2 250 2 279 29 1,3 %  

 

19.4 Miljø- og plansaker 

Parkering 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Parkeringsavgift per time *) Kr per 
time 

17 17 0 0,0 %  

Parkeringsavgift per time *) Kr per 
time 

17 17 0 0,0 %  

Dagparkering parkeringshus *) Kr per 
dag 

57 57 0 0,0 %  
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Gebyr Enhet Sats 
2021 

Sats 
2022 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Merknad 

       

Parkeringsavgift per time - Strandpromenaden, Park 
syd, Sykehustomta, "Trekant" Peder Castbergsgate, 
Esso tomta og "Sukkertoppen" *) 

Kr per 
time 

12 12 0 0,0 %  

Dagparkering - Park syd og Esso tomta *) Kr per 
dag 

30 30 0 0,0 %  

Dagparkering - Sykehustomta *) Kr per 
dag 

36 36 0 0,0 %  

Dagparkering - "Trekant" Peder Castbergsgate og 
"Sukkertoppen" *) 

Kr per 
dag 

20 20 0 0,0 %  

Boligsoneparkering *) Kr per 
md. 

250 250 0 0,0 %  

Frikjøpsbeløp for manglende parkering ved nybygg Kr 145 600 149 100 3 500 2,4 %  

 
Selvkostområder 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Behandlingsgebyrene for byggesaksbehandling (ekskl. 
enebolig) 

 23 400 22 930 -470 -2,0 %  

Behandlingsgebyr oppmåling - (ekskl. - opprettelse av 
grunneiendom) 

 21 838 21 838 0 0,0 %  

Behandlingsgebyrene for reguleringsplaner (ekskl. plan 
10 daa og 4 daa boligbebyggelse) 

 159 520 159 520 0 0,0 %  

Behandlingsgebyrene for eierseksjonering (eks nybygg 
1 - 3 seksjoner) 

 6 400 6 560 160 2,5 %  

Årsgebyr feiing og tilsyn bolig *) Kr per år 250,00 166,25 -83,75 -33,5 %  

Årsgebyr feiing og tilsyn hytte *) Kr per år 125,00 83,50 -41,50 -33,2 %  

Årsavgift VAR samlet for standardabonnent *) Kr per år 9 400,00 10 055,00 655,00 7,0 %  

Årsavgift vann for standard abonnent *) Kr per år 2 740,00 2 967,50 227,50 8,3 %  

Årsavgift avløp for standard abonnent *) Pr per år 3 720,00 4 157,50 437,50 11,8 %  

Årsavgift renovasjon for standard abonnent *) Kr per år 2 940,00 2 930,00 -10,00 -0,3 %  

Salg av rull med restavfallssekker (à 5 stk.) *) Kr per 
rull 

350 400 50 14,3 %  

Tilknytningsavgifter vann pr m2 *) Kr per 
m2 

96,00 98,50 2,50 2,6 %  

Tilknytningsavgifter avløp pr m2 *) Kr per 
m2 

124,00 127,00 3,00 2,4 %  

Gravemelding stk. 1 350 1 732 382 28,3 %  

Arbeidsvarsling stk. 788 1 022 234 29,7 %  

 

Behandlingsgebyrene for reguleringsplaner (ekskl. plan 10 daa og 4 daa boligbebyggelse) 
 
Planavgrensning med 10 daa med tillegg for 4 daa boligbebyggelse i tråd med overordnet plan (35 % 
BYA fastsatt i kommuneplan.  

Salg av rull med restavfallssekker (à 5 stk.) *) 

 
Sekkene kan bestilles hos Sandefjord kommune og vil blir utlevert ved abonnentens avfallsbeholdere. 
Sekkene er sorte og er merket med Sandefjord kommune. Renovatøren vil hente restavfallssekkene ved 
abonnentens avfallsbeholdere når beholder for restavfall tømmes. 

Slamavgift 
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Gebyr Enhet Sats 
2021 

Sats 
2022 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Merknad 

       

Fast pris alle abonnenter *) Kr per år 818,75 795,00 -23,75 -2,9 %  

Variabel pris alle abonnenter per m3 *) Kr per 
m3 

325,00 281,25 -43,75 -13,5 %  

 
Kastet gjenvinningsstasjon 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Levering av kvist og hageavfall for 
husholdningsabonnenter 

Kr 0 0 0 0,0 %  

Levering av kvist og hageavfall - lastebil og container - 
per 10 m3 *) 

Kr per 10 
m3 

406 416 10 2,5 %  

Levering av stubb og røtter *) Kr per 
m3 

367 376 9 2,5 %  

Levering av sand og stein - rene masser- kun bilhenger 
*) 

Kr per 
m3 

134 137 3 2,2 %  

Levering av masser fra oppussing (gips, leire, flis 
blandet) *) 

Kr per 
m3 

518 530 12 2,3 %  

Levering av sortert avfall - fra husholdning Kr 0 0 0 0,0 %  

Levering bildekk med og uten felg *) Kr per 
stk. 

31 30 -1 -3,2 %  

Levering av restavfallssekker per 100 liters sekk *) Kr per 
stk. 

70 80 10 14,3 %  

 

Levering av restavfallssekker per 100 liters sekk *) 
 
Restavfall som leveres ved Kastet gjenvinningsstasjon må leveres i gjennomsiktig avfallssekk. 

Øvrige satser (MP) 
 
Gebyr Enhet Sats 

2021 
Sats 

2022 
Endring 

i kr 
Endring 

i % 
Merknad 

       

Utleie av småbåtplasser - eksempel 3,5 meter Kr per år 4 730 4 848 118 2,5 %  

Torgavgifter per plass/år Kr per år 8 700 9 320 620 7,1 %  

Torgavgifter dagleie per plass Kr per 
dag 

404 410 6 1,5 %  

Avgift for utrykning til unødige og blinde alarmer *) Kr 9 100 9 330 230 2,5 %  

Satser for utleie av møterom i rådhuset - eksempel 
kommunestyresalen 

Kr 1 796 1 822 26 1,4 %  

 

19.5 Kommentar til gebyrtabell 

 
*) Merverdiavgiftspliktig - prisen er inklusive merverdiavgift 

 Til tabeller for Helse, sosial og omsorg: 

Følgende satser er økt med budsjettert konsumprisvekst 1,3 % fra 2021 til 2022: 
• Salg av «kaldmat» og dessert i bo- og aktivitetssentrene og eventuelt salg i institusjonene. 
• Andre gebyrer og betalingssatser i kommunalområdet for helse, sosial og omsorg hvor disse ikke er 
regulert gjennom særskilte avtaler og eller kreves inn iht. regning. 
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Flere inntektsposter baseres på maksimalpris gitt i forskrifter sentralt, eventuelt med lokale vedtak om 
tilpasninger. Dette gjelder bl.a.: 
• Egenbetaling i alders- og sykehjem og rusinstitusjoner 
• Egenbetaling i hjemmetjenesten 
• Egenandeler for legetjenester 

Som et innsparingstiltak i HSO er satsene for egenbetaling for hjemmehjelp økt utover fortsatt prisvekst. 
Dette gjelder for alle brukere, med unntak for de med inntekt mellom 0 og 2 G. Den høyeste økningen er 
lagt inn på de med inntekt 5 G og over.  

I forbindelse med sak om Fritt brukervalg, ble det foretatt en ny beregning av kostnader per time for 
hjemmehjelp, og denne høyere kostnaden legges nå til grunn for beregning av egenbetaling for de med 
høyest inntekt. 
 
Egenbetaling for langtidsopphold skal ikke overstige kommunens reelle kostnad per plass. Utgifter per 
oppholdsdøgn i institusjon er i Sandefjord gjennomsnittlig budsjettert med 3578 kr per døgn for 2022.  

 

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter og ved varsling påløper gebyr i henhold til gjeldende 
lovverk.  

  

20 Vedlegg 
Obligatoriske oversikter iht. forskrift og øvrige bilag. 

20.1 §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

Rammetilskudd -1 833 143 -1 838 300 -1 875 600 -1 870 200 -1 911 100 -1 935 400 -1 964 200 
Inntekts- og formuesskatt -1 781 340 -1 872 000 -1 979 000 -2 009 000 -2 009 000 -2 009 000 -2 009 000 
Andre generelle driftsinntekter -11 251 -8 412 -9 624 -11 333 -11 711 -11 157 -10 611 

Sum generelle driftsinntekter -3 625 734 -3 718 712 -3 864 224 -3 890 533 -3 931 811 -3 955 557 -3 983 811 

        

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

3 439 991 3 602 890 3 680 588 3 768 663 3 789 379 3 780 104 3 797 009 

        
Avskrivinger 175 526 0 0 0 0 0 0 
        

Sum netto driftsutgifter 3 615 516 3 602 890 3 680 588 3 768 663 3 789 379 3 780 104 3 797 009 

Brutto driftsresultat -10 218 -115 822 -183 636 -121 870 -142 432 -175 453 -186 802 

        
Renteinntekter -20 483 -30 422 -30 422 -64 960 -79 659 -80 022 -79 052 
Utbytter -43 731 -20 300 -20 300 -22 300 -32 300 -32 300 -32 300 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-47 057 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 20 671 13 145 11 987 36 162 53 092 56 965 59 829 
Avdrag på lån 53 204 59 962 59 949 71 459 84 485 88 619 94 779 

Netto finansutgifter -37 397 22 385 21 214 20 361 25 618 33 262 43 256 

        
Motpost avskrivninger -175 526 0 0 0 0 0 0 
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Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan  
2022 

Øk.plan  
2023 

Øk.plan  
2024 

Øk.plan  
2025 

        

Netto driftsresultat  -223 140 -93 437 -162 422 -101 509 -116 814 -142 191 -143 546 

        
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

       

Overføring til investering 153 027 216 839 413 420 243 968 163 348 174 148 185 948 
Avsetninger til bundne driftsfond 80 553 3 617 574 1 349 18 760 19 336 19 967 
Bruk av bundne driftsfond -80 539 -15 236 -25 849 -39 308 -30 671 -7 123 -2 750 
Avsetninger til disposisjonsfond 231 155 884 884 2 967 1 017 1 038 1 300 
Bruk av disposisjonsfond -161 056 -112 667 -226 607 -107 467 -35 640 -45 208 -60 919 
Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

223 140 93 437 162 422 101 509 116 814 142 191 143 546 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 0 

 

20.2 §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Sentraladministrasjonen 182 963 211 872 206 612 200 260 219 430 231 882 251 338 
Kunnskap, barn og unge 1 495 328 1 440 438 1 494 731 1 535 284 1 550 946 1 549 664 1 545 664 
Helse, sosial og omsorg 1 449 065 1 428 331 1 515 830 1 539 396 1 565 143 1 575 435 1 573 735 
Kultur, idrett og fritid 126 719 116 867 122 924 126 820 122 485 119 007 118 807 
Miljø- og plansaker 244 112 266 223 283 745 299 347 276 137 269 120 265 594 
Næringsutvikling og 
eiendomsforvaltning 

0 0 0 0 0 0 0 

Tilleggsbevilgninger 0 134 258 33 059 45 248 48 477 61 577 74 677 
Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 
Generelle driftsinntekter, finans og 
disponeringer 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto 3 498 187 3 597 989 3 656 901 3 746 355 3 782 618 3 806 685 3 829 815 

        
Herav:        
Avskrivinger 175 526 0 0 0 0 0 0 
Motpost avskrivninger -175 526 0 0 0 0 0 0 
Netto renteutgifter og -inntekter 0 0 0 0 0 0 0 
Overføring til investering 38 711 13 489 12 762 22 948 14 748 15 548 16 348 
Avsetninger til bundne driftsfond 80 009 3 434 391 1 074 18 237 18 374 18 555 
Bruk av bundne driftsfond -80 539 -15 236 -25 849 -39 308 -30 671 -7 123 -2 750 
Avsetninger til disposisjonsfond 83 479 835 835 2 860 860 860 1 101 
Bruk av disposisjonsfond -63 463 -7 423 -11 826 -9 882 -9 935 -1 078 -448 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

3 439 991 3 602 890 3 680 588 3 768 663 3 789 379 3 780 104 3 797 009 

 

20.3 §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Investeringer i varige driftsmidler 537 155 841 737 986 175 842 238 561 213 571 513 445 638 
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Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Tilskudd til andres investeringer 2 215 0 0 0 0 0 0 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

32 270 4 589 11 486 14 048 14 748 15 548 16 348 

Utlån av egne midler 537 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 572 177 846 326 997 661 856 286 575 961 587 061 461 986 

        
Kompensasjon for merverdiavgift -73 924 -117 837 -118 239 -112 188 -70 713 -96 013 -70 238 
Tilskudd fra andre -119 269 -128 200 -112 909 -85 480 -152 070 -40 500 -35 000 
Salg av varige driftsmidler -24 334 -24 000 -36 905 -24 925 -23 900 -23 100 -33 000 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne 
midler 

-7 743 -800 -800 0 0 0 0 

Bruk av lån -156 000 -355 000 -311 000 -360 000 -205 000 -205 000 -138 000 

Sum investeringsinntekter -381 270 -625 837 -579 853 -582 593 -451 683 -364 613 -276 238 

        
Videreutlån 99 327 150 000 150 000 150 000 147 059 144 175 141 349 
Bruk av lån til videreutlån -99 327 -150 000 -150 000 -150 000 -147 059 -144 175 -141 349 
Avdrag på lån til videreutlån 59 742 45 383 45 383 46 773 49 422 53 176 57 064 
Mottatte avdrag på videreutlån -55 465 -45 383 -45 383 -46 773 -49 422 -53 176 -57 064 

Netto utgifter videreutlån 4 277 0 0 0 0 0 0 

        
Overføring fra drift -153 027 -208 839 -413 420 -243 968 -163 348 -174 148 -185 948 
Avsetninger til bundne 
investeringsfond 

55 466 20 000 20 000 20 000 19 608 19 223 18 847 

Bruk av bundne investeringsfond -59 742 -20 000 -20 200 -20 000 -19 608 -19 223 -18 847 
Avsetninger til ubundet 
investeringsfond 

20 945 19 000 31 351 18 200 62 570 18 200 8 200 

Bruk av ubundet investeringsfond -58 827 -30 650 -35 539 -47 925 -23 500 -66 500 -8 000 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

-195 184 -220 489 -417 808 -273 693 -124 278 -222 448 -185 748 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

0 0 0 0 0 0 0 

 

20.4 §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Investeringsprosjekter 519 798 836 187 978 249 826 888 556 713 567 513 441 638 2 392 752 
Tomtefelt 1 863 4 650 6 650 6 350 4 500 4 000 4 000 18 850 
Havnevesen 15 493 900 1 276 9 000 0 0 0 9 000 
Diverse kapitalformål 1 0 0 0 0 0 0 0 

Investeringer i varige 
driftsmidler  

537 155 841 737 986 175 842 238 561 213 571 513 445 638 2 420 602 
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2. Tilskudd til andres investeringer 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Salg av Øvre 
Fjellvang 6 D 

325 0 0 0 0 0 0 0 

Salg av 
Jevnakerveien 3 

254 0 0 0 0 0 0 0 

Salg av Vestre 
Andebu vei 168 

942 0 0 0 0 0 0 0 

Salg av Tiurveien 
18 

637 0 0 0 0 0 0 0 

Haukerød 
sykehjem - VA-
prosjekt 

9 0 0 0 0 0 0 0 

Justeringsavtale 
mva 
kompensasjon 

28 0 0 0 0 0 0 0 

Justeringsavtale 
fradrag mva 

20 0 0 0 0 0 0 0 

Tilskudd til 
andres 
investeringer  

2 215 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Diverse 
kapitalformål, 
tiltak 

32 270 4 589 11 486 14 048 14 748 15 548 16 348 60 692 

Investeringer i 
aksjer og 
andeler i 
selskaper  

32 270 4 589 11 486 14 048 14 748 15 548 16 348 60 692 

 

4. Utlån av egne midler 
Beløp i 1000         
 Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Øk.plan 
Sum 

2022-
2025 

Diverse 
kapitalformål, 
tiltak 

537 0 0 0 0 0 0 0 

Utlån av egne 
midler 

537 0 0 0 0 0 0 0 

         

Sum del 1-4 572 177 846 326 997 661 856 286 575 961 587 061 461 986 2 420 602 
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20.5 §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
Beløp i 1000        
 Regnskap  

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Rev. 
budsjett 

2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

Rammetilskudd -1 833 143 -1 838 300 -1 875 600 -1 870 200 -1 911 100 -1 935 400 -1 964 200 
Inntekts- og formuesskatt -1 781 340 -1 872 000 -1 979 000 -2 009 000 -2 009 000 -2 009 000 -2 009 000 
Andre overføringer og tilskudd fra 
staten 

-257 015 -198 891 -237 328 -184 076 -177 726 -177 129 -176 941 

Overføringer og tilskudd fra andre -451 914 -254 667 -291 714 -269 854 -268 130 -268 184 -268 184 
Brukerbetalinger -130 015 -142 308 -139 786 -146 957 -145 121 -145 121 -145 121 
Salgs- og leieinntekter -489 036 -499 080 -677 804 -592 574 -629 255 -658 405 -686 895 

Sum driftsinntekter -4 942 462 -4 805 246 -5 201 232 -5 072 661 -5 140 332 -5 193 239 -5 250 341 

        
Lønnsutgifter 2 495 183 2 404 100 2 510 814 2 552 788 2 556 820 2 553 760 2 554 844 
Sosiale utgifter 603 587 619 626 624 514 617 422 634 526 653 259 673 503 
Kjøp av varer og tjenester 1 333 356 1 203 513 1 411 808 1 365 786 1 362 248 1 361 471 1 381 694 
Overføringer og tilskudd til andre 324 592 462 185 470 460 414 795 444 306 449 296 453 498 
Avskrivninger 175 526 0 0 0 0 0 0 

Sum driftsutgifter 4 932 244 4 689 424 5 017 596 4 950 791 4 997 900 5 017 786 5 063 539 

        

Brutto driftsresultat -10 218 -115 822 -183 636 -121 870 -142 432 -175 453 -186 802 

        
Renteinntekter -20 483 -30 422 -30 422 -64 960 -79 659 -80 022 -79 052 
Utbytter -43 731 -20 300 -20 300 -22 300 -32 300 -32 300 -32 300 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-47 057 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 20 671 13 145 11 987 36 162 53 092 56 965 59 829 
Avdrag på lån 53 204 59 962 59 949 71 459 84 485 88 619 94 779 

Netto finansutgifter -37 397 22 385 21 214 20 361 25 618 33 262 43 256 

        
Motpost avskrivninger -175 526 0 0 0 0 0 0 
        

Netto driftsresultat -223 140 -93 437 -162 422 -101 509 -116 814 -142 191 -143 546 

        
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

       

Overføring til investering 153 027 216 839 413 420 243 968 163 348 174 148 185 948 
Avsetninger til bundne driftsfond 80 553 3 617 574 1 349 18 760 19 336 19 967 
Bruk av bundne driftsfond -80 539 -15 236 -25 849 -39 308 -30 671 -7 123 -2 750 
Avsetninger til disposisjonsfond 231 155 884 884 2 967 1 017 1 038 1 300 
Bruk av disposisjonsfond -161 056 -112 667 -226 607 -107 467 -35 640 -45 208 -60 919 
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

223 140 93 437 162 422 101 509 116 814 142 191 143 546 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 0 
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20.6 Kommunens gjeld 
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20.7 Investeringsprosjekter 2022-2025 
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20.8 Kommunens fond 

Under vises en oversikt over kommunens fond med saldo per 31.12.20 og med budsjettert saldo ved 
utløpet av hvert av årene fram til 2025. I henhold til økonomiforskriften inndeles kommunens fond i 4 
grupper (beløp i 1.000-kr): 

Nominelle hele 1.000 
kroner, saldo pr. 31/12 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

Type fond 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Fond       

Disposisjonsfond 1 004 507 704 029 600 429 565 113 519 159 455 893 

Bundne driftsfond 208 978 110 011 75 052 59 902 72 604 90 874 

Ubundne investeringsfond 1 004 991 1 000 803 971 078 1 010 929 960 678 960 890 

Bundne investeringsfond 15 381 15 181 15 183 15 185 15 187 15 189 

Sum fond 2 233 857 1 830 924 1 658 742 1 651 129 1 567 628 1 522 846 

Herav utgjør kraftfondet:       

Disposisjonsfond 287 341 287 341 287 341 287 341 287 341 287 341 

Ubundet investeringsfond 919 453 919 453 919 453 919 453 919 453 919 453 

Sum kraftfondet 1 206 794 1 206 794 1 206 794 1 206 794 1 206 794 1 206 794 
 

 
Kraftfondet 
Saldo på kraftfondet er per 31.12.20 på 1.207 mill. kr. Kraftfondet er delt i et disposisjonsfond og et 
ubundet investeringsfond som vist over. Det budsjetteres ikke med avsetning av midler for å 
opprettholde kraftfondets realverdi. 

Disposisjonsfond 
Disposisjonsfond er midler som i utgangspunktet står til fri disposisjon for kommunestyret. Enkelte av 
fondene er øremerket av kommunestyret. Kommunestyret kan fjerne øremerkingen etter eget ønske. 
Per 31.12.20 er samlet saldo 1.004 mill. kr, fordelt på følgende fond: 

Disposisjonsfond (hele 1.000 kr) Saldo 

Disposisjonsfondet 303 647 

Kraftfondet (andel på disposisjonsfond) 287 341 

Bufferfond kraftfondet 106 016 

Disposisjonsfond til investeringer 167 207 
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Disposisjonsfond - til bruk neste år 73 260 

Flyktningefondet 29 187 

Fond innkjøpssamarbeid i Vestfold 4 541 

Levekårsfond 5 090 

Gang- og sykkelvei Industriveien (by.sak 42/14, disp.fondets meravkastning 
2013) 

7 174 

Fond vedr. mobil- og bredbåndsdekning (IKT) 4 464 

Disposisjonsfond - koronatilskudd til ikke-komm.barnehager 8 495 

Disposisjonsfond Havnevesenet 4 498 

Næringsfond 1 889 

Fond frivilligsentralene 1 511 

Diverse mindre fond 187 

Sum disposisjonsfond per 31.12 20 1 004 507 
 

 Disposisjonsfondet benyttes bl.a. ved salderinger i forbindelse med årsbudsjett, økonomiplan og 
ved regnskapsgjennomgangene. Saldo ved inngangen til 2021 er 303,6 mill. kr. Netto brukes det 
43,4 mill. kr av disposisjonsfondet i 2021, slik at forutsatt saldo ved inngangen til 2022 er på 
259,3 mill. kr. Dette benyttes i økonomiplanperioden til å delfinansiere investeringene. 
Kommunestyret har i økonomireglementet (KST-sak 97/20) vedtatt som mål at saldo for 
disposisjons- og kapitalfondet ved utløpet av økonomiplanperioden ikke skal være lavere enn 15 
mill. kr. 

 Kraftfondet er driftsdelen av fondet, og er omtalt samlet foran. 

 Bufferfond kraftfondet. For å skjerme tjenestetilbudet for negative avvik fra forutsatt avkastning 
i kraftfondet er det et mål å ha et bufferfond basert på forskjellen mellom forventet avkastning 
av porteføljen og avkastningen i nedre del av utfallsrommet innenfor en sannsynlighet på 95 % 
(Reglement for finans- og gjeldsforvaltning (KST-sak 96/20)). Dette fondet er "førstelinje-
forsvaret" til å sikre forutsatt finansiering fra kraftfondet dersom fremtidig avkastning blir lavere 
enn budsjettert. 

 Disposisjonsfond til investeringer gjelder forskjøvne investeringer fra 2020 til 2021. Midlene er 
budsjettert brukt til formålene i 2021. 

 Disposisjonsfond til bruk neste år er midler satt av i regnskapet for 2020 som disponeres i 2021 
til ulike prosjekter. 

 Flyktningefondet brukes til å utjevne utgifter kommunen har til flyktninger over tid. Kommunen 
mottar tilskudd per flyktning i opptil 5 år, mens utgiftene kan fordele seg over en lengre periode. 
Ved utløpet av økonomiplanperioden er fondet nesten brukt opp. 

 Fond innkjøpsavdelingen/VOIS benyttes bl.a. til å balansere utgifter og inntekter knyttet til 
Vestfold Offentlige InnkjøpsSamarbeid (VOIS) hvor Sandefjord kommune har sekretariats-
funksjonen. 

 Levekårsfondet: Av saldo ved inngangen til 2021 på 5,1 mill. kr, er 3,7 mill. kr disponert til 
søskenmoderasjon i SFO i 2021. Resten er foreløpig ikke disponert i budsjettet. 



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 257 av 271 

 Gang og sykkelvei Industriveien gjelder avsatte midler fra 2013 fra en meravkastning på 
Kraftfondet. Midlene skal benyttes til gang- og sykkelveien langs Industriveien som har blitt 
utsatt over lengre tid. 

 Fond vedr. mobil og bredbåndsdekning. Gjelder avsetninger gjort i flere omganger til å bedre 
mobil- og bredbåndsdekningen i kommunen. 

 Disposisjonsfond - koronatilskudd til ikke-kommunale barnehager gjelder avsetning gjort for å 
håndtere økt tilskudd som følge av at tilskudd 2022 beregnes ut ifra regnskapstall fra 2020 for 
kommunale barnehager, og tilskudd i 2023 med tilsvarende for 2021 regnskapet. 

 Disposisjonsfond Havnevesenet skal dekke fornyelse og vedlikehold av småbåthavner. 

 Frivilligsentralen. Sandefjord kommune fører regnskap for frivilligsentralene. ”Overskudd” i 
regnskapet settes av på et fond som skal benyttes til utskifting av biler.  

 Kommunestyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplanen for 2022 - 2025 å 
avsette 2 mill. kr til eget fond for oppgraderinga av lysarmatur på uteanlegg for idretten. 
Beløpet tilføres i 2022. 

 Diverse mindre fond gjelder en rekke mindre fond som er avsatt til særskilte prosjekter og 
formål. 

Bundne driftsfond 
Bundne driftsfond består av midler som etter lov, forskrift eller bestemt av eventuell giver er øremerket 
for bestemte formål. Per 31.12.20 utgjør bundne driftsfond 209 mill. kr. 

Bundne driftsfond (hele 1.000 kr) Saldo 

Selvkostfond VARSF, regulering, byggesak, oppmåling og eierseksjonering 101 983 

Havnefondet 18 833 

Innskudd småbåthavner 340 

Museumsfondet 284 

Tapsfond formidlingslån 4 215 

Øremerkede statstilskudd avsatt i 2020 69 203 

Diverse gavefond 6 514 

Diverse prosjektmidler og tilskuddsmidler 7 606 

Sum bundne driftsfond per 31.12 20 208 978 
 

 Selvkostfond VARSF, regulering, byggesak, oppmåling og eiendomsseksjonering balanserer 
utgifter og inntekter knyttet til selvkostområdene de enkelte år (VARSF: vann, avløp, renovasjon, 
septik og feiing). 

 Havnefondet benyttes til å balansere driftsutgifter og -inntekter knyttet til havnekassen. Avgifter 
som kommunen krever inn etter havneloven, kan bare benyttes til havneformål. Som følge av 
pandemien og usikkerhet rundt havneinntektene, er flere prosjekter som lå inne i forrige 
handlings- og økonomiplan foreløpig satt på vent. I kommende økonomiplanperiode er det kun 
lagt inn rehabilitering av fiskerikaia i 2022. Fondet viser en netto ved utløpet av 
økonomiplanperioden på ca. 72,4 mill. kr. 

 Museumsfondet består av donasjoner som disponeres av museumsstyret. 
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 Tapsfond formidlingslån er tilskuddsmidler fra Husbanken som kommunen kan holde tilbake for 
å dekke eventuelle tap på lån gitt etter 1996. 

 Øremerkede statstilskudd. Disse midlene er budsjettert brukt til formålene i 2021. 

 Diverse gavefond består av pengegaver gitt til helse-, sosial- og omsorgsformål og skole- og 
barnehageformål. 

 Diverse prosjektmidler består av 28 større og mindre fond, og gjelder hovedsakelig 
tilskuddsmidler der bruken av ulike grunner må forskyves fra et år til et annet. 

Ubundne investeringsfond 
Dette er frie midler som kun kan benyttes til investeringsformål. Per 31.12.20 er samlet saldo 1.005 mill. 
kr, fordelt på følgende fond: 

Ubundne investeringsfond (hele 1.000 kr) Saldo 

Kapitalfondet 22 875 

Tomtefondet 28 804 

Boligfondet 28 512 

Diverse mindre prosjekter 575 

Kraftfondet 919 453 

Sum bundne driftsfond per 31.12 20 1 004 990 
 

 Kapitalfondet benyttes i hovedsak til delfinansiering av investeringer i budsjettet. Se for øvrig 
eget bilag vedr. dette fondet. 

 Tomtefondet brukes til å saldere tomtefeltregnskapet.  Budsjettert saldo ved utløpet av 2025 er 
på ca. 32,2 mill. kr. 

 Boligfondet fungerer primært til å mellomfinansiere perioder mellom kjøp og salg av 
kommunale boliger. I 2022 er det budsjettert brukt 22,5 mill. kr av fondet til ny utleiebolig i 
Martin Larsens vei. 

 Diverse mindre prosjekter gjelder bl.a. avsatte midler til utvikling av Kodal sentrum mm. 

 Kraftfondet er den delen av fondet som er å anse som et ubundet investeringsfond. 

Bundne investeringsfond 
Når kapitalinntekter til bestemte formål ikke fullt ut medgår til dekning av utgifter/utbetalinger på 
investeringsregnskapet for det året de inntektsføres, må disse avsettes. Dette kan f.eks. gjelde 
øremerkede investeringstilskudd. Avsetning foretas i så fall til bundne investeringsfond. Bruk av slike 
avsetninger kan kun skje til det formål de opprinnelige inntektene var forutsatt nyttet til, dersom ikke 
annet angis av det eksterne organ som har foretatt øremerkingen. 

Bundne investeringsfond (hele 1.000 kr) Saldo 

Fond til innfrielse av startlån 6 975 

Fond vedr Yxney 1 563 

Fond til sykkelbyen 1 556 
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Ishall Bugårdshallen (tippemidler 2017) 147 

Brann og alarmtiltak kirka (inkl VAR) - (Andebu) 288 

Engeveien - oppstart - tilskudd (Stokke) 1 582 

Naturbarnehage Melsom 4810 (Stokke) 237 

Områdelekeplass Lilleborg terrasse (Stokke) 300 

Vei sentrum øst (Stokke) 680 

Avløpsanlegg sentrum øst (Stokke) 923 

Vannanlegg sentrum øst (Stokke) 929 

Diverse mindre fond 201 

Sum bundne investeringsfond per 31.12.20 15 381 
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20.8.1 Disposisjonsfondet 

 

Disposisjonsfondsutvikling i perioden 

(nominelle, hele tusen kroner) 

Saldo per 01.01.2021      303 647  

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -101 544  

Kst.sak 23/21 Festet tomt i Andebu - kjøp av eiendom -16 000  

1. tertial 2021: Saldering -2 927  

2. tertial 2021: Saldering 24 138  

2. tertial 2021: Tilleggsnotat 52 460  

Rosenvoldsgate 19 - erverv (KST-sak 115/21) -400  

Netto bruk av disp.fondet ---> -44 273 

Saldo per 31.12.2021  259 374 

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -97 585  

Netto bruk av disp.fondet ---> -97 585 

Saldo per 31.12.2022  161 789 

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -26 219  

Netto bruk av disp.fondet ---> -26 219 

Saldo per 31.12.2023  135 570 

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -45 913  

Netto bruk av disp.fondet ---> -45 913 

Saldo pr. 31.12.2024  89 657 

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -64 172  

Netto bruk av disp.fondet ---> -64 172 

Saldo per 31.12.2025  25 485 
 

  



Sandefjord kommune – Handlings og økonomiplan for 2022-2025 
 

Side 261 av 271 

20.8.2 Kapitalfondet 

 

Kapitalfondsutvikling i perioden 

(nominelle, hele tusen kroner) 

Saldo per 01.01.2021      24 875  

Mottatt tilbakebetaling av forskutterte spillemidler til 
skatepark 

800  

Fra salg av diverse tomter 200  

Salg av eiendommer 10 000  

Salg av Tassebekkveien, tidl. bolig for enslige mindreårige 
(KST-sak /20) 

3 000  

Generell finansiering av investeringsprosjekter -21 000  

Netto bruk av kapitalfondet ---> -7 000 

Saldo per 31.12.2021  17 875 

Fra salg av diverse tomter 200  

Salg av eiendommer 10 000  

Skagerak Dampskibsselskap AS (KST-sak 131/21) -75  

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -15 000  

Netto bruk av kapitalfondet ---> -4 800 

Saldo per 31.12.2022  13 000 

Fra salg av diverse tomter 204  

Salg av eiendommer 10 200  

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -15 300  

Netto bruk av kapitalfondet ---> -4 896 

Saldo per 31.12.2023  8 104 

Fra salg av diverse tomter 208  

Salg av eiendommer 10 404  

Generell finansiering av investeringsprosjekter: -46 032  
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Netto bruk av kapitalfondet ---> -4 994 

Saldo pr. 31.12.2024  3 110 

Fra salg av diverse tomter 212  

Generell finansiering av investeringsprosjekter: 0  

Netto bruk av kapitalfondet ---> 212 

Saldo per 31.12.2025  3 322 
 

20.9 KOSTRA - Nøkkeltall 2020 

 
Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne velferdstjenester. Nøkkeltall fra KOSTRA kan på 
generelt grunnlag blant annet brukes til å identifisere tjenesteområder med tanke på eventuelle 
omdisponeringer på driftsbudsjettet, fra driftsbudsjettet for å øke investeringsevnen eller for å 
identifisere områder for å realisere uspesifiserte innsparinger som er lagt til grunn i gjeldende 
økonomiplan. Analysen kan også brukes med tanke på eventuelle omdisponeringer av kommunens 
ressursbruk basert på erfaringer som følge av covid-19-pandemien. 

Fra regnskapsåret 2020 inngår Sandefjord i gruppe 11 – kommuner med innbyggertall mellom 45.000 og 
75.000. Gruppe 11 består av 10 kommuner. Ved sammenlikning for årene 2018 og 2019 består G11 også 
av de kommunene som er slått sammen med kommuner som inngår i G11 fra 1/1-2020. 

Sandefjords samlede netto driftsutgifter på 3.682,6 mill. kr svarer til 57.232 kr per innbygger (64.345 
innbyggere), tilsvarende for G11 er 60.166 kr per innbygger. 

Inntektsforskjeller er den viktigste forklaringen bak ulikheter i samlet tjenestetilbud. Kommunenes 
prioriteringer uttrykkes vanligvis i form av netto driftsutgifter per innbygger eller per innbygger i 
målgruppen. Netto driftsutgifter påvirkes av forhold som dekningsgrader, standard på tjenesten, 
produktivitet og/eller kvalitet og omfanget av brukerbetaling.  

Netto driftsutgifter per innbygger sier noe om hvor mye penger kommunen brukte på de ulike 
tjenesteområdene.  En del av nøkkeltallene i KOSTRA er knyttet opp mot antall personer i ulike alders-
/målgrupper. Hensikten er å gi et bedre uttrykk for reelle forskjeller i tjenestetilbudet til den enkelte 
tjenestemottaker. Kvaliteten på disse nøkkeltallene vil imidlertid variere med graden av samsvar mellom 
antall personer i disse målgruppene og det faktiske antallet på tjenestemottakere.  

Tabellen nedenfor viser netto driftsutgifter per innbygger i angitt målgruppe for Sandefjord og G11 for 
de ulike tjenesteområdene. I tillegg vises Sandefjords mer-/mindreutgifter (mer-mindreutgift ganget 
med antallet innbyggere i målgruppen) i forhold til G11: 
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Tabellen viser at Sandefjord i 2020 samlet brukte 213,0 mill. kr mindre enn kommunen ville brukt 
dersom utgiftene per innbygger i de angitte målgruppene hadde vært som i gruppe 11. 
Rammetilskuddets kostnadsnøkkel (objektive kriterier) angir en forventning om at utgiftene i Sandefjord 
ville ligge om lag 16,6 mill. kr over snittet for G13 (tilsvarende 0,53 %). 

Kommentarer til de enkelte tjenesteområder 
 
Barnehager: 
Sandefjords netto driftsutgifter til barnehage var i 2020 på 532,0 mill. kr. Dette er 19,4 mill. kr (3,5 %) 
lavere enn utgiftene målgruppen i gruppe 11 skulle tilsi. 

Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til barnehager beregnet å ligge 2,0 % lavere per 
innbygger i Sandefjord enn i gruppe 11. Sandefjords utgifter er med det forventet å ligge 11,1 mill. kr 
under gruppe 11. Denne mindreutgiften skyldes først og fremst at Sandefjord har relativt sett færre 
barn 2-5 år og færre innbyggere over 16 år med høyere utdannelse enn gruppe 11. Sandefjords reelle 
utgifter lå 18,3 mill. kr under gruppe 11. Dvs. at utgiftene lå 7,2 mill. kr lavere enn kostnadsnøkkelens 
objektive kriterier gir som forventning. 

Grunnskole: 
Sandefjords netto driftsutgifter til grunnskole var i 2020 på 885,6 mill. kr. Dette er 22,8 mill. kr (2,6 %) 
mer enn utgiftene i målgruppen i gruppe 11 skulle tilsi. 

Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til grunnskolen beregnet å ligge 0,6 % lavere per 
innbygger i Sandefjord enn i gruppe 11. Sandefjords utgifter er med det forventet å ligge 5,2 mill. kr 
under gruppe 11. Denne mindreutgiften skyldes først og fremst at kommunen relativt sett har noe færre 
innbyggere 6-15 år enn gruppe 11. Sandefjords reelle utgifter lå 13,6 mill. kr høyere enn gruppe 11, eller 
18,9 mill. kr høyere enn kostnadsnøkkelens objektive kriterier gir som forventning. 

Verken kostnadsnøkkelen eller andel innbyggere 6-15 år fanger opp kommunenes ulike andeler av 
innbyggere 6-15 år som går i kommunale grunnskoler som følge av variasjon i andelene elever som går i 
statlige og private grunnskoler. Ettersom kommunene ikke dekker utgiftene (kun spesialundervisningen) 
til elever i statlige og private skoler vil målgruppen elever i kommunal grunnskole ha større 
forklaringskraft enn antall innbyggere 6-15 år når samlede utgifter til grunnskolen analyseres. 

Andelen elever i kommunal grunnskole var for Sandefjord på 92,7 %. Tilsvarende andel for gruppe 11 var 
94,3 %. Sandefjords utgifter til grunnskole målt per elev i kommunal grunnskole (og antall barn i SFO og 
deltakere i voksenopplæringen) lå 4,3 % -enheter over snittet for gruppe 11, tilsvarende 37,7 mill. kr. 
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Disse merutgiftene er først og fremst knyttet til grunnskoleundervisning og skolelokaler. Sandefjord har 
relativt lave utgifter til SFO og voksenopplæring. 

Pleie og omsorg: 
Sandefjords netto driftsutgifter til pleie og omsorg var i 2020 på 1.311,3 mill. kr. Dette er 49,5 mill. kr 
(3,6 %) lavere enn utgiftene i målgruppen i gruppe 11 skulle tilsi. 

Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til pleie og omsorg i Sandefjord beregnet å ligge 
1,3 % over snittet for gruppe 11. Sandefjords utgifter er med det forventet å ligge 17,8 mill. kr over 
gruppe 11. Den forventede merutgiften er primært knyttet til Sandefjords høyere andel eldre. 
Sandefjords høyere antall ikke-gifte over 67 år nøytraliseres av kommunen relativt sett har noe færre 
innbyggere med psykisk utviklingshemming. Sandefjords reelle utgifter lå 15,2 mill. kr lavere enn gruppe 
11, eller 33,0 mill. kr lavere enn kostnadsnøkkelens objektive kriterier gir som forventning. 

Sosialtjenesten: 
Sandefjords netto driftsutgifter til sosialtjenesten var i 2020 på 177,1 mill. kr. Dette er 4,6 mill. kr (5,5 %) 
lavere enn utgiftene i målgruppen i gruppe 11 skulle tilsi. Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er 
utgiftsbehovet til sosialtjenesten i Sandefjord beregnet å ligge 6,2 % over snittet for gruppe 11.  

Sandefjords utgifter er med det forventet å ligge 11,4 mill. kr over gruppe 11. Den forventede 
merutgiften er primært knyttet til opphopningsindeksen, og uføre 18-49 år. Opphopningsindeksen 
baseres på antall skilte og separerte 16-59 år, arbeidsledige 16-59 år og antall personer med lav inntekt. 
Sandefjords reelle utgifter lå 5,8 mill. kr lavere enn gruppe 11, eller 17,2 mill. kr lavere enn 
kostnadsnøkkelens objektive kriterier gir som forventning.  

Som del av «øvrige tjenester» har Sandefjord merutgifter til arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (19,8 
mill. kr) og mindreutgifter til introduksjonsordningen (-2,3 mill. kr). Disse størrelsene vil naturlig kunne 
vurderes i sammenheng med utgifter til sosialtjenesten. 

Barnevern: 
Sandefjords netto driftsutgifter til barnevern var i 2020 på 114,1 mill. kr. Dette er 25,2 mill. kr (18,1 %) 
lavere enn utgiftene per innbygger i G11 skulle tilsi.  

Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til barnevern i Sandefjord beregnet å ligge om 
lag 2,7 % høyere enn snittet for gruppe 11. Sandefjords utgifter er med det forventet å ligge 3,8 mill. kr 
over gruppe 11. Den forventede merutgiften er primært knyttet til Sandefjords høyere andel barn 0-15 
år med enslig forsørger og personer med lav inntekt. Sandefjords reelle utgifter lå 26,2 mill. kr under 
gruppe 11, eller 29,9 mill. kr lavere enn kostnadsnøkkelens objektive kriterier gir som forventning. 

Kommunehelse: 
Sandefjords netto driftsutgifter til kommunehelse var 161,7 mill. kr i 2020. Dette er 35,9 mill. kr (18,2 %) 
lavere enn utgiftene per innbygger i gruppe 11 skulle tilsi.  

Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til kommunehelse i Sandefjord beregnet å ligge 
om lag 0,4 % over snittet for gruppe 11. Sandefjords utgifter er med det forventet å ligge 0,7 mill. kr 
over gruppe 11. Den forventede merutgiften er knyttet til innbyggere over 67 år. Sandefjords reelle 
utgifter lå 36,8 mill. kr under gruppe 11, eller 36,6 mill. kr lavere enn kostnadsnøkkelens objektive 
kriterier gir som forventning. 
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Administrasjon: 
Sandefjords netto driftsutgifter til administrasjon var 209,2 mill. kr i 2020. Dette er 51,5 mill. kr (18,4 %) 
lavere enn utgiftene per innbygger i gruppe 11 skulle tilsi.  

Via rammetilskuddets kostnadsnøkkel er utgiftsbehovet til administrasjon i Sandefjord beregnet å ligge 
om lag 0,3 % under snittet for gruppe 11. Sandefjords utgifter er med det forventet å ligge 0,8 mill. kr 
under gruppe 11. Den forventede merutgiften er knyttet til basiskriteriet. Sandefjords reelle utgifter lå 
51,5 mill. kr under det som utgift per innbygger i gruppe 11 tilsier, eller om lag 50,8 mill. kr lavere enn 
kostnadsnøkkelens objektive kriterier gir som forventning.  

20.10 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i rammesaken 

Vedlegget gir en kort orientering om hvordan kommunestyrets vedtak i sak 101/21 Rammer for 
handlings- og økonomiplan 2022-2025 er fulgt opp og hensyntatt i kommunedirektørens forslag til 
handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

Vedtak: 

 Videre arbeid med handlings- og økonomiplanen for 2022-2025 baseres på forutsetninger som 
angitt i vedlegg 1 og med de endring som følger: 

       Oppfølging:  

       Fulgt opp i handlings- og økonomiplan 2022-2025, se punkt 1-6 og punkt a-e under. 

  

 Skatt på formue og inntekt til kommunen kreves inn etter maksimalsatser. 

       Oppfølging: 

       Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

  

Rådmannen bes innarbeide følgende punkter i budsjett 2022-2025: 

  

1.   Antall lærlinger i SK økes med 10 fra 2022. Kostnad 1,7 mill. 

      Oppfølging: 

      Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2022-2025 med 0,8 mill. kr i 2022 (effekt høsthalvåret) og 
1,7 mill. kr årlig fra 2023. 

  

2.   2 mill avsettes til ekstern kompetanse for bistand til nærmiljøutvalgene i deres arbeid for sterkt 
lokalmiljø for ungdom. 
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      Kompetansen skal fokusere på aktiviteter for barn og unge i deres nærmiljø og bidra til å styrke og 
inspirere nærmiljøutvalgenes arbeid. 

      Oppfølging: 

      Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2022-2025 med 2 mill. kr årlig.  

      Det vises også til KST-sak 119/21 - Revidering av nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune - 
hvor vedtakets pkt. 5 omhandler bruk av de 2 mill. kr som er satt av i budsjettet fra 2022: 

      “Nærmiljøutvalgene oppfordres til å opprette aktivitet for ungdomsgruppen 8-10 trinn. Det bør 
kunne gjennomføres f.eks. ungdomsdisko/åpenkveld minimum en til flere ganger i måneden. Det ble i 
rammesak aug. 2021 bedt om at det innarbeides 2 millioner til nærmiljøordningen, disse pengene kan 
nærmiljøene søke på etter å fremlegge en årsplan for ungdomsaktivitet i nærmiljøet. Beløp som kan 
innvilges er 100.000 kr. Administrasjonen bes utarbeide forslag til praktisk gjennomføring av dette og 
sak legges frem til politisk behandling innen utgangen av 2021.” 

  

3.   Foreslåtte kutt i skole halveres. Kr. 3,6 mill i 2022        

      Oppfølging: 

      Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2022-2025 med reduksjon av kutt på 3,6 mill. kr årlig. 

  

4.   Økning av 3 stillinger i fysioterapi til 75% 0,2 mill årlig 

      Oppfølging: 

      Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2022-2025 med 0,2 mill. kr årlig. 

  

5.   Tilsynsavgift tobakksalg maksimalsatser innføres ikke, selvkost opprettholdes. 

      Oppfølging: 

      Selvkost opprettholdt i handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

  

6.   Økt tilskudd fastleger. 2,9 mill i 2022. 

      Oppfølging: 

      Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2022-2025 med 2,9 mill. kr i 2022. 
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Samlet beløp tas fra tilleggsbevilgningkontoen. 

      Oppfølging: 

      Tiltakene over gir en utgiftsvekst på 9,75 mill. kr i 2022 og 7,75 mill. kr per etterfølgende år. Som 
hovedregel søker kommunedirektøren å reservere  45 % av budsjettert vekst i de frie inntektene som er 
knyttet til økte demografikostnader i rammen for tilleggsbevilgninger. Inndekkingen er her gjort ved å 
tømme tidligere udisponerte beløp for å dekke økte demografikostnader knyttet til 2021 og 2022. I 
tillegg er tilsvarende reserve for å dekke demografikostnader knyttet til 2023 redusert med 4,2 mill. kr, 
fra 8,1 mill. kr (45 %) til 3,9 mill. kr (22 %). I rammesaken var det for 2022 reservert 10 mill. kr knyttet til 
koronapandemien utover det som staten dekker. For å fullfinansiere kommunestyrets prioriteringer, er 
dette beløpet redusert med 5,1 mill. kr til 4,9 mill. kr. 
   

Verbalforslag 

a.   Omsorgsboliger Stokke: Rådmannen bes innarbeide oppstartskostnader og finansiering av 
omsorgsboliger i Stokke slik at disse står ferdig senest i 2026. 

      Oppfølging: 

      Innarbeidet i handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 b.   Sommerskole. Det legges frem en sak som evaluerer sommerskolen. Det skal utredes en modell for 
foreldrebetaling, og et gratis tilbud barn i lav-inntektsfamiliene etter samme lest som i barnehagene. 
Saken bør beskrive behovet for administrative ressurser for å organisere dette, og det bør også vurderes 
om en eventuell administrering av sommerskole skal legges i kommunalområde for kultur og fritid.  

      Oppfølging: 

      Behandlet den 2/11-2021i formannskapet (FSK-sak 186/21) og sluttbehandles i kommunestyret. 

Vedtak i Formannskapet: 

Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

Evalueringen av årets sommerskole og mulige modeller for eventuell fremtidig sommerskole tas til 
orientering. 
  

c.   Gummigranulat. Rådmannen bes fremlegge en sak på hvordan vi som kommune kan følge opp 
kravene i forskrift om begrensning av forurensningen fra kunstgressbaner innen oktober 2021. Saken 
bør beskrive hvilke tiltak som er aktuelle og hva som er kostnaden ved få dette gjennomført. 

      Oppfølging: 

      Behandlet den 28/10-2021 i KST-sak 120/21 - Tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra 
kunstgressbaner i Sandefjord – status-økonomi og fremdrift. 
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Vedtak:  

Oppfølging av Forurensningsforskrift § 23 A – utforming og drift av idrettsbaner der det brukes 
plastholdig løst fyllmateriale, gjennomføres som beskrevet i saken. 

Tiltak som på kort sikt kreves utført ved kunstgressbanene etter forurensningsloven § 23A, 
gjennomføres fra høsten 2021. Estimerte kostnader på ca. 1,5 mill. brutto dekkes av bevilgning i 
rehabliteringsplanen for idrettsanlegg i 2021. 

Tiltak som ikke må etableres før kunstgressbanene skal rehabiliteres, innarbeides i kostnadene når de 
enkelte baner skal rehabiliteres. 

 d.   Kommunens visjon er å bli best i landet på næringsutvikling, vi har siden behandling av strategisk 
næringsplan fått en årlig rapportering på denne planen, der står det at mye arbeid pågår. Rådmannen 
bes legge frem en orientering i løpet av høsten om faktiske resultater, tilflytting, nye arbeidsplasser, nye 
næringer, arealbehov og samhandling/ saksbehandling mellom næringsliv og administrasjon. 

      Oppfølging: 

      Orientering legges frem sammen med ny handlingsplan for strategisk næringsplan i november. 
Strategisk næringsplan skal revideres i 2022. 

  

e.   I sakene budsjett/regnskapsgjennomgang 1 tertial og rammer for handlings og økonomiplanperioden 
2022-2025 så mottar vi god informasjon om kommunens økonomiske situasjon. Det vi mangler i saken 
om rammer og også ved behandling av budsjett og økonomiplan for 2022-2025 er tallmateriale og 
budsjettposter som gjør oss i stand til å foreta politiske prioriteringer og nødvendig kunnskap om 
kommunalområdenes virke. Ved budsjettbehandlingen 2022 så bes dette implementeres i 
dokumentene.  

      Oppfølging: 

      Med omlegging til Framsikt er kommunedirektørens intensjon å legge frem en handlings- og 
økonomiplan (HØP) som gir folkevalgte de oversikter og detaljer som skal til for å få nødvendig 
kunnskap om kommunalområdenes virke og å foreta politiske prioriteringer. Dette er første året med 
Framsikt og en web-basert fremstilling av budsjettet. For videre utvikling av innhold i handlings- og 
økonomiplaner er det nyttig for kommunedirektøren med konkrete tilbakemeldinger på eventuelle 
ønsker om tillegg eller fratrekk av informasjon i saksgrunnlaget. 
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20.11 Forslaget til økonomiplan i forhold til rammesaken 

 
Etter at kommunestyret behandlet budsjettrammene for 2022-2025 i juni, er flere forutsetninger 
vesentlig endret. To viktige gjengangere gjelder videreføringskonsekvenser av endringer i 2.-tertialsaken 
og konsekvenser av statsbudsjettet, men også andre elementer gir vesentlige endringer i 
forutsetningene etter at kommunestyret behandlet rammesaken. 

Tabellene nedenfor oppsummerer endringene som er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen etter 
rammesaken. 

  

Driftsbudsjettet  - endringer etter rammesaken 

(positive beløp er økt utg./red. innt. og omvendt) 2022 2023 2024 2025 
Sum 4 

år 

(beløp i mill. 2022-kr)      

Netto videreført fra 2.-tertialsaken -4,8 -6,7 -3,7 -1,1 -16,2 

Konsekvenser av statsbudsjettet 16,7 12,5 12,5 12,5 54,2 

Endret lønns- og prisvekstforutsetninger 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 

Netto reduserte pensjonskostnader -26,2 -23,6 -20,5 -17,6 -87,9 

Balansering av selvkostområder (VARFS og 
RBOE) 

-0,8 -2,6 -4,1 -5,5 -13,0 

Kommunale gebyrer - vekst 2022-2025 for 
kommunens bygg 

0,9 2,0 3,4 4,8 11,1 

Nye driftstiltak (ekskl. statsbud. og innsp.) 11,1 9,4 13,8 13,8 48,1 

Innsparinger - - - -5,0 -5,0 

Økt rentesats i 2022-2024 -4,3 -8,3 -4,3 -0,4 -17,3 

Diverse korreksjoner vedrørende finansposter 0,7 2,8 2,4 4,0 9,9 

Konsekvenser av investeringer 1,4 13,0 16,6 23,5 54,6 

Andre endringer 4,7 4,0 4,6 3,0 16,3 

Endret overføring fra årets drift til ord. 
inv.prosjekter 

1,8 4,9 23,1 34,4 64,3 
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Investeringsprosjekter - endringer etter rammesaken 

(beløp i mill. 2022-kr) 2022 2023 2024 2025 
Sum 4 

år 

Ordinære investeringer 46,7 30,1 121,2 47,2 245,2 

Investeringer i selvkostområder 62,0 32,0 35,0 38,0 167,0 

Investeringsprosjekter (netto) 108,7 62,1 156,2 85,2 412,2 

Finansiering:      

Overført fra årets drift -1,8 -4,9 -23,1 -34,4 -64,3 

Overført bruk av driftsfond -12,5 -6,0 30,3 55,6 67,5 

Bruk av investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruk av lån 123,0 73,0 149,0 64,0 409,0 
 

 

Den første tabellen viser at netto utgifter i driftsbudsjettet er økt med 2 mill. kr i 2022, økende til 34 
mill. kr i 2025, og samlet for årene 2022-2025 utgjør dette 64 mill. kr. Dette gir en tilsvarende reduksjon 
i driftens bidrag til å finansiere investeringer. 

Den andre tabellen viser at investeringsrammen for 2022-2025 er økt med 412 mill. kr siden 
rammesaken. De økte investeringene finansieres først og fremst ved økte lån. Redusert bidrag fra 
driften dekkes ved økt bruk av fond. Økt fondsbruk er gjort mulig etter at disposisjonsfondet tilføres i 
underkant av 77 mill. kr i 2.-tertialsaken. 

Nedenfor kommenteres de enkelte elementene i tabell 1: 

 "Netto videreført fra 2.-tertialsaken”: For spesifisering av innhold vises til KST-sak 121/21 med 
tilleggsnotat datert 18. okt. 2021. 

 "Konsekvenser av statsbudsjettet" er forklart i kommunedirektørens utredning. 

 ”Endret lønns- og prisvekstforutsetninger”: Kommunen følger statsbudsjettets forutsetninger 
for lønn- og prisvekst. Etter rammesaken er prisveksten redusert med 0,1 % -enhet til 1,3 %, 
lønnsveksten er økt med 0,2 % -enheter til 3,0 % og deflatoren  er økt med 0,1 % -enhet til 2,5 
%. Generelt sett er en reallønnsvekst kostnadsdrivende i kommunens budsjett. Rammesaken 
forutsatte en reallønnsvekst på 1,4 % i 2021, mens statsbudsjettet forutsetter en reallønnsvekst 
på 1,7 %. 

 "Netto reduserte pensjonskostnader og -utgifter": Kommunens pensjonsutgifter ble vesentlig 
redusert i 2.-tertialsaken med videreføring til etterfølgende år. I tillegg gir nye beregninger for 
pensjonskostnadene fra 2022 ytterligere reduserte kostnader. Dette gjelder særskilt for 
Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP). Via økning i lønnsmassen dekker 
kommunalområdene en større del av de totale pensjonskostnadene slik at fellesutgiftene på 
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sentraladministrasjonens budsjettramme blir redusert. Ettersom de årlige pensjonspremiene til 
SkP, KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens pensjonskasse) gjennomgående er 
vesentlig høyere enn kostnadene som belastes bevilgningsregnskapet, vil amortisering av årlige 
premieavvik gi en kraftig vekst i samlede pensjonskostnader i årene etter 2022. 

 “Balansering av selvkostområder (VARFS og RBOE)”: Investeringene på selvkostområdene er 
vesentlig økt ift. rammesakens forutsetninger. Dermed økes kapitalkostnadene som dekkes inn 
via selvkostgebyrene. 

 “Kommunale gebyrer - vekst 2022-2025 for kommunale bygg”: Veksten i selvkostgebyrene gir 
økt kostnader også for kommunen. 

 "Nye driftstiltak (ekskl. statsbudsjettet og innsparinger)": Kommunedirektøren har foreslått 1) å 
øke ambisjonsnivået for opprustingen av nettverket på skolene (4-5 mill. kr per år), 2) å følge 
opp kommunestyrets vedtak om å innføre fritt brukervalg for brukerstyrt personlig 
assistent  (BPA, 1,5 mill. kr i 2022 og 2,5 mill. kr fra 2023), 3) følge opp formannskapets vedtak 
om at kommunen via virksomhetsoverdragelse skal overta opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap fra Fønix AS (3,1 mill. kr i 2022 og 0,9 mill. kr per år fra 2023), 4) styrke 
innsatsen til psykisk helse (1,1 mill. kr per år utover 0,9 mill. kr som kommunen mottar via 
statsbudsjettet), 5) å markere frivillighetens år (0,5 mill. kr kun i 2022) og 6) pga. lavt antall 
bosettinger av flyktninger å avvikle flyktningfondets finansiering av tiltak som ikke direkte er 
rettet mot flyktninger og innvandrere. Ovenstående er med foreslåtte bevilgninger omtalt i 
kommentarene til kommunalområdene. 

 "Innsparinger": For å dempe kostnadsveksten på driftsbudsjettet er de uspesifiserte 
innsparingene økt med 5 mill. kr fra 2025. 

 "Økt rentesats i 2022-2024": Basert på utviklingen i de forventede pengemarkedsrentene er 
rentesatsene økt med 0,25 % -enheter i 2022 og 2024 og 0,5 % -enheter i 2023 i forhold til 
forutsetningene i rammesaken. Budsjetterte netto økte inntekter inkluderer ikke økte 
renteutgifter på nye låneopptak (inngår i "Konsekvenser av investeringer"). 

 "Diverse korreksjoner vedrørende finansposter": Netto merutgifter er primært en konsekvens 
forventet reduksjon i kommunens likviditet. 

 ”Konsekvenser av investeringer”: Rammesakens forutsetninger var basert på gjeldende 
økonomiplan med et påslag i 2025 tilpasset gjeldende lånepolitikk og forventet overføring fra 
dette årets drift. Forslaget for 2022-2025 er basert på de konkrete forslag til investeringer med 
tilhørende drifts- og finanskostnader. Merutgiftene er for det meste knyttet til renter og avdrag 
på økte lån. 

 ”Andre endringer” oppsummerer alle øvrige endringer siden rammesaken. Disse består av 
mange enkeltelementer som hver for seg varierer i størrelse. Blant disse er bortfall av 
festeinntekt ved opphør av festeavtalen med Jotun (1,35 mill. kr per år for deler av 
Rosenvoldsgate 19) og redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester (2,9 mill. kr per år som 
følge av at tjenestemottakere blir 67 år og endringer i pensjonspremien). 
 


