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Hvordan lykkes sammen?
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Tema

• Hvor står Sandefjord? Noen fakta..

• Kommunalt planarbeid og årshjul

• Økonomiske rammebetingelser

• Viktige saker fremover

• Organiseringen

• Samspill og samhandling



Noen hovedprioriteringer
ut fra planer og vedtatt politikk

• Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet

• Vekst i arbeidsplasser over befolkningsveksten

• Miljøforbedringer og reduksjon av klimautslipp – grønt 
skifte

• Blant de 10 prosent beste på tjenester

• Evne å kommunisere det ut
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Folkehelse-
barometer for 
Sandefjord 



Sektorfordelte utslipp av klimagasser i Sandefjord









Kommunens roller og ansvar

• Forvaltning

• Tjenesteyting

• Demokratisk arena

• Samfunnsutvikling

• Arbeidsgiverrollen



Kommunalt planarbeid





Planstrategi – en lovpålagt arbeidsoppgave

• Rulleres hvert 4. år – senest 1 år etter konstituering av 
kommunestyret.

• Vedtas av kommunestyret, kan ikke delegeres.

• Ikke en plan – skal ikke inneholde valg av mål og strategier.

• Drøfting av strategiske valg for samfunnsutvikling – langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.

• Ikke bare legge til rette for kommunens egen planlegging, men gi 
grunnlag for å gjennomføre regional, statlig og privat virksomhet. 
Regional planstrategi utarbeides samtidig. 

• Skal innhente synspunkter fra regionale myndigheter og 
nabokommuner. 



https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--
og-bygningsloven/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-
bygningsloven/id2669416/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_m
edium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%20Veke%2039&utm_cont
ent=Plan-%20og%20bygningsloven

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%20Veke%2039&utm_content=Plan-%20og%20bygningsloven


Økonomiske 
rammebetingelser



Årshjul økonomi- og budsjettarbeid

Sept./oktober

• 2.Tertialrapport

• Statsbudsjettet

November

•Rådmannens 
budsjettforslag og 
økonomiplan (4 år) 
til utvalgene

Desember

•Formannskapets 
og 
Kommunestyrets 
budsjettvedtak

Januar/februar

•Iverksetting 
vedtatt budsjett

• Rådmann planl. 
ny økonomiplan 

April/Mai

•Resultatrapport 
for foregående år 
til kommunestyret 
i mai

Mai/juni

•1. tertialrapport

• Kommuneprop. 
og RNB

• Rammesak – Kst*

2-trinns budsjettbehandling

• Rammesaken i juni

• Kommunestyret anbefaler retning for 

budsjettarbeidet overfor rådmannen. 

Særskilte prioriteringer med forslag til 

saldering.

• Budsjettvedtak i desember

• Kommunestyret vedtar formelt saldert 

budsjettet for neste år og en økonomiplan 

for de kommende fire år



Økonomisk planlegging og styring



Handlingsregler i Sandefjord

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

2. Kraftfondets realavkastning skal brukes til å finansiere investeringer. 
Kraftfondets realverdi opprettholdes, men avsetningen begrenses 
oppad til årets avkastning.*

3. Realverdien av gjeld til ordinære investeringer skal på sikt ikke økes.*

4. Netto driftsresultat skal være i samsvar med anbefalingene fra TBU 
(Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi).

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

* Må vurderes opp mot økonomisk situasjon



Skatteinntekter godt under 
landsgjennomsnittet

• Sandefjord kommune har lave skatteinntekter med 86% av landsgjennomsnittet hittil 
i år

• Skatteutjevningen sikrer oss 94,6% av landsgjennomsnittet

• Til sammenligning har Tønsberg etter utjevning 97,4% av landsgjennomsnittet 

• Skatteinngang på nivå med Tønsberg ville gitt oss 50 mill. kroner i høyere inntekter



Netto formuesposisjon

• Selv med lave inntekter har kommunen evnet å beholde en netto formue når 
omkringliggende kommuner har netto gjeld 

• Betydningen av netto formue er blitt redusert i takt med stadig lavere rentenivåer

• Den relative forskjellen i skatteinngang mellom Sandefjord og Tønsberg på 50 
mill. kroner blir utlignet av rentefordelen til Sandefjord kommune



Kommunen og formål

• En kommune har ikke et eget økonomisk formål (krav til 
avkastning)

• Gjennom politiske prioriteringer skal det sørges for stabil 
tjenesteproduksjon og tilbud til kommunens innbyggere mellom 
generasjoner

• Økt gjeld kan likevel være nødvendig på mellomlang sikt for å gi 
en bedre infrastruktur

• … men investeringer bør i tilstrekkelig grad dekkes av de 
løpende driftsinntektene og ikke med hovedvekt på høyere 
låneopptak overlatt til neste generasjon



Strukturelle behov fremover

• Lav gjeld kan ha en sammenheng med et lavt 
historisk investeringsnivå

• Kommunen har gjennomgående mange eldre skoler 
og noen formålsbygg og administrative bygg med 
betydelige oppgraderings- og investeringsbehov



Forbruk i kommunen

• Forbruk i kommuner måles basert på KOSTRA rapportering
• SSBs verktøy for å skape sammenlignbarhet mellom kommuner i det regnskapsmessige 

forbruket på ulike tjenester/funksjoner

• Sandefjord kommune har lave inntekter fra skatt og rammetilskudd
• Dette reflekteres i det totale forbruket

• De fleste tjenesteområder/funksjoner har et lavt behovsjustert forbruk målt opp mot 
andre kommuner

 1. Det er krevende, men samtidig nødvendig å finne områder for 
både innsparinger og effektivisering (utvikling/digitalisering)

 2. Det bør utvises moderasjon ved nye bevilgninger og de må 
måles opp mot mulig langsiktig inndekning (reduksjoner)



Fordeling av utgiftene i kommunen 

• Totalt over 5 milliarder i kostnader

• Før ytterligere omorganiseringer fordelingen av utgifter om lag 30% fra OK og 40% 
fra HSO



Store saker til politisk 
behandling fremover



Ny skole- og barnehagestruktur



Ny skole- og barnehagestruktur
Barnehage:

- Mange og små barnehager med stor variasjon i bygningsmessig 

standard.

- Til dels lav pedagogisk funksjonalitet.

- Byggene er ikke tilpasset flere små barn og lengre oppholdstid.

- God samlet kapasitet fram til 2025, men den er skjevdelt.

Skole:

- Mange og små barneskoler med stor variasjon i bygningsmessig 

standard.

- Til dels lav pedagogisk funksjonalitet.

- Betydelig vedlikeholdsetterslep.

- Farlige løsninger for myke trafikanter.

- Klimamessig utdatert.



Kvalitet og innhold i skolen
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Helse, sosial og omsorg

• Fra deltid til heltid – skape en heltidskultur

• Store utbyggingsprosjekter (sykehjem og 
omsorgsboliger)

• Omstilling og bemanningsøkning legevakt

• Flere i arbeid og aktivitet – mer vekt på aktivitetsplikt 
og –tilbud

• Omfattende satsing på Leve hele livet (82 tiltak i 
handlingsplanen)



Kultur, idrett og fritid

 Oppfølging av strategisk KIF plan vedtatt KST 
22.10.19

 Oppfølging av handlingsplanen, spesielt mål 17, pkt. 
2: «Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre 
Sandefjordsfjord»

 Etablering av Fleksibel kulturarena ved Hjertnes 
kulturhus



Miljø og plan

• Omfattende planarbeid:
o Transportplan, byutviklingsplan, klimastrategi og tiltak

o Store reguleringsplaner for bolig: Sundland, Høgenhall, Rismyhr/Huken

o Større sentrumsreguleringer: Dronningensgate, Carlsenkvartalet, Kilen (F/G)

o Næring: Fokserød Vest, Pindsle (infrastruktur)

o Hovedplan vann og avløp

• Utredningsarbeid
o Brannvesen

o Framtidig fergedrift

• Utviklings-, utbyggings- og forbedringsarbeid
o Utbygging av Enga renseanlegg

o Ny renovasjonsstasjon på Enga (nye Kastet)

o Intensivere tilsyn for å avdekke ulovligheter

o Tiltak for saksbehandlingstid og service byggesak



Digitalisering

• Digitaliseringsstrategi vedtatt i 2018

• Forenklinger og effektiviseringer er hovedmål

• Hovedsatsinger på
• Innbyggerdialog

• Digitalisering i skole

• Velferdsteknologi/helse

• Smartby

• Kommunens videre satsing vil i sterkere grad 
bygge på gevinstrealisering, 
tjenesteinnovasjon og porteføljestyring

• Ny strategi vil legges frem i 2020



Investeringer og eiendomsforvaltning

• Store investeringsprosjekter: Nygård sykehjem, omsorgsboliger 
Sandefjord sentrum, nytt kulturbygg, VAR mv.

• Eget prosjekt for kartlegging og innføring av (bedre) prosedyrer og 
rutiner ved investeringer i bygg og anlegg
• Målet for prosjektet er: Kommunens investeringer i bygg og anlegg skal kjennetegnes som 

kostnadsriktige, effektive og med profesjonalitet i alle faser og roller.

• Prosjektgjennomføringsmodell med faser (NTNU–modell)



Organiseringen



Dagens administrative organisering



Økonomi og 
styring

Budsjett/
økonomisk 

analyse
Innkjøp

Regnskap
Skatteoppkrever

Utvikling og 
samfunn

Strategi
Samfunnsutvikling
Næringsutvikling

Digitalisering
Kommunikasjon

Politisk 
sekretariat

Kommuneadvokat
Eierskap

Helse og sosial

• Stab
• SLT

• Sandefjord medisinske 
senter

• Senter og hjemmetjeneste

• Bo- og behandlingssentre

• Bolig, aktivitet og avlastning

• NAV

• Sosialmedisinsk senter

Oppvekst og kunnskap

• Stab

• Skole

• Barnehage

• Myndighet og internkontroll

• Ungdomsråd
• Barn og unges rep.

• PPT

• Barnevern

• Helse barn og unge

Miljø og plan

• Stab

• Kommunalteknikk

• Oppgaver/områder 
overført park, idrett og 
friluftsliv

• Brann og redning

• Havn

• Byggesak og 
arealforvaltning

• Eiendom

• Byggdrift og servicesenter

• Resepsjon og 
sentralbord

• Trykkeri
• Dokumentsenter 

og arkiv

Kultur, idrett og fritid

• Stab

• Bibliotek

• Kultur og kino

• Park, idrett og friluftsliv 
gjenværende

• Kulturskole

Organisasjon 
og HR

Personal
Lønn

Organisasjons-
utvikling

Internkontroll
Beredskap og 

sikkerhet

Rådmann

Alternativ 1



Økonomi, 
styring og 
forvaltning

Budsjett
Økonomisk 

analyse
Innkjøp

Regnskap
Skatteoppkrever

Lønn
Personal

Dokumentsenter
/arkiv

Politisk 
sekretariat
Beredskap

Internkontroll

Utvikling og 
samfunn

Strategi
Samfunns-
utvikling

Næringsutvikling
Digitalisering

Kommunikasjon
OU

Eierskap
Kommune-

advokat

Rådmann

Helse, sosial og omsorg

• Stab
• SLT

• Sandefjord medisinske 
senter

• Senter og hjemmetjeneste

• Bo- og behandlingssentre

• Bolig, aktivitet og avlastning

• NAV

• Sosialmedisinsk senter

Oppvekst og kunnskap

• Stab

• Skole

• Barnehage

• Myndighet og internkontroll
• Barn og unges rep
• Ungdomsråd

• PPT

• Barnevern

• Helse barn og unge

Miljø og plan

• Stab

• Kommunalteknikk

• Oppgaver/områder 
overført park, idrett og 
friluftsliv

• Brann og redning

• Havn

• Byggesak og 
arealforvaltning

• Eiendom

• Byggdrift og servicesenter

• Resepsjon og 
sentralbord

• Trykkeri

Kultur, idrett og fritid

• Stab

• Bibliotek

• Kultur og kino

• Park, idrett og friluftsliv 
gjenværende

• Kulturskole

Alternativ 2



Samspill og samhandling



Rådmann/kommunedirektør
Noen formelle rammer

• Ledelsesansvaret: Har et helhetlig ansvar

• Ansvaret for internkontrollen (økonomi, personal, tjenester)

• Vedtaksmyndighet i ikke-prinsipielle saker

• Saker som legges frem for folkevalgte organer skal 
være forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk 
og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

• Skal påse  at vedtak iverksettes uten ugrunnet 
opphold. Skal gjøre folkevalgte oppmerksom på 
forhold som har sentral betydning for iverksettelsen av 
vedtaket.



Fordelingen av arbeidsgiveransvaret
Noen formelle rammer

• Kommunestyret har det overordnede ansvaret

• Rådmannen har ansvaret for å utøve dette løpende 
(tidligere på delegert myndighet, nå ved lov)

• Rådmannen kan ikke instrueres om denne utøvelsen

• Rådmannen kan delegere det han ønsker



Forholdet politikk/administrasjon

• Avgjørende faktor for en kommunes omdømme og posisjon

• Viktige at det er avklart hva det styres på politisk og 
hvordan rådmann/administrasjon skal vurderes og følges 
opp

• Rådmannen har et ansvar for å følge opp alle folkevalgte, 
men iverksetting og gjennomføring krever flertallsvedtak

• Kommunalsjefene fungerer med rådmannsfullmakter 
overfor hovedutvalgene

• Vi er avhengige av tillitt – som gjerne skapes gjennom 
troverdighet og integritet. Gå gjerne ut i media, men det er 
alltid lurt å etterspørre informasjon i administrasjonen



Eller….?


