
 
 Sarpsborg kommune - 

Kommunedirektørens forslag 
Unni Skaar, 30 oktober 2019 

 
 

Handlingsplan 2020-2023 

med årsbudsjett 2020 



Hva er kommunens handlingsplan? 

■ Handlingsplan 

■ Planer, prosesser 

■ Mål for tjenestene 

■ Årsbudsjett 

■ Drift 

■ Investeringer 

■ Økonomiplan 

 



Prosess 2019 

■ 20. juni: Bystyret vedtar høringsutkast til 

handlingsplan 

■ 30. oktober: Kommunedirektørens forslag 

til handlingsplan med årsbudsjett 

■Hensyntar endrede forutsetninger 

■Endelig prioritering av drift og investering 

■ 12. desember: Bystyret vedtar 

handlingsplan og årsbudsjett 

 

 



Tabell drift 

■ Tabell for fire år 

■ Alle år sammenlignet med 2019 



Tabell investering 

■ Investeringsbeløp fordelt på hvert år i 

perioden – samt tidligere bevilgning 

 

 

 



Tabell tiltak 



Generasjonsperspektiv 

■ Håndterbar gjeld, 

tilstrekkelige reserver 

■ Velholdte bygg  

som dekker behovene 

■ Bærekraftige tjenester 

■ Samfunn med 

god infrastruktur 

■ Grunnlag for gode levekår 

 





God utvikling i 2018 
■ Befolkningsvekst 454 personer, 0,8% 

■ 834 nye arbeidsplasser 

■ 559 i privat sektor 

■ 275 i offentlig sektor 

■ Skatteinngang pr innbygger 79,3 prosent 

av landssnitt, økning fra 2017 



Nye økonomiprinsipper 

■ Årlig overskudd fra driften på minst 0,5 % 

■ Egenkapital ved investeringer, minst 10% 

■ Udisponert disposisjonsfond på 4 % av 

brutto driftsinntekter 

■ Inkluderer tidligere rentebufferfond 

■ Lånegjeld ikke over 75 % av brutto 

driftsinntekter 

 



Pensjon og utbytte bedrer 

budsjettet 
■ Pensjonsanslag ned 34,1 mill. kr i 2020 

■ Tallene kjent høsten 2019 

■Sårbart for svingninger 

■ Utbytte fra Østfold Energi øker med 
11 mill. kr årlig 

 

■ Budsjett uten omfattende kutt 

■ Avsetning til buffer og investeringer 



Øke skatt for å investere 

■ Øke inntekter fra eiendomsskatt med 24,2 

mill. kr fra 2020 

■ Sette av 22 mill. kr til egenkapital hvert år 

 

■ Bygge bibliotek uten låneopptak 

■ Egenkapital til investeringer framover 

 



Sparing til bibliotek 

Forutsatt finansiert med fond 110,5 mill. kr 

Tidligere øremerket bibliotek 70 mill. kr 

Spares opp i 2020 og 2021 40,5 mill. kr 



Store behov for investeringer 

etter 2023 

■ Kommunedelplan for struktur og kapasitet 

i omsorgstjenestene 

■ Kommunedelplan for barnehage- og 

skolekapasitet 

■ Begge planer skal vedtas i 2020 

 



Fond 

Utvalgte disposisjonsfond Beløp pr. 1. oktober 2019 – 
mill kr 

Generelt disposisjonsfond 163,9 

Fond avsatt til bibliotek 68,4 

Virksomhetenes fond 48,2 



Avsetning til fond 2020-2023 
  2020 2021 2022 2023 
Generell 
avsetning 

 
32,3 

 
32,3 

 
32,8 

 
32,8 

Avsetning til  
investeringsformål 

 
22,0 

 
22,0 

 
22,0 

 
22,0 

Avsetning til  
næringsfond 

 
3,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

SUM avsetning  
til disposisjonsfond 

 
57,3 

 
55,3 

 
55,8 

 
55,8 



Gjeldsutvikling sammenlikning 



Renteutvikling 

■ Gjennomsnittlig rente på kommunens 

investeringslån forventes å gå ned 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

2,95% 3,00% 2,70% 2,30% 2,20% 



Investeringer 2020 - 2023 

2020 2021 2022 2023 Totalt 

Investeringer utenfor VAR 279 278 217 229 1003 

Investeringer innenfor VAR 314 174 225 340 1053 

Egenkapitalinnskudd KLP 11 11 11 11 44 

Sum investering  604 463 453 580 2100 

(Tall i mill. kr) 

■ Ingen økning av renteksponert gjeld i 

forhold til 01.01.2017 

■ VAR-investeringer og VAR-gjeld øker 



Investeringer 2020 - 2023 

Investeringsområde 2020 2021-23 Totalt 

Helse og velferd 32,0 82,0 114,0 

Oppvekst 19,0 184,5 203,5 

Samfunn 16,8 122,8 139,5 

Organisasjon 0,5 1,5 2,0 

Teknisk 193,9 287,5 481,4 

Selvkost (VARF) 313,9 739,3 1 053 

Teknologi og endring 17,3 45,5 62,7 

Sum investering  593 1 463 2 056 

Tall i mill. kr 



Netto driftsresultat 



Netto driftsresultat – budsjett-tall 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

22,0 

6,7 
 

58,0 
64,8 
 

66,8 66,8 

Anbefalt nivå: 
1,75 % 



Statsbudsjettet 2020 

■ Sarpsborgs frie inntekter vokser med 2,7% 
■ Høyere enn Viken-snitt (2,6%) og landsnitt (2,2%) 

■ Skatteoppkreving overføres fra kommune til 
stat – Sarpsborg taper 4 mill. kr 

■ Ytterligere svekket finansiering av 
ressurskrevende tjenester – utgjør 4 mill. kr 
for Sarpsborg 

■ Øremerkede tilskudd innlemmes i 
rammetilskudd 
 

 



Eiendomsskatt - lovendringer 

■ Fra 2020 er det en maksgrense på 5 

promille på bolig og fritidseiendommer 

■ Regjeringen signaliserer at grensen 

reduseres til 4 promille fra 2021 

■ En reduksjonsfaktor på 30% fra 2020 

■ Fortsatt 7 promille på næring 



Eiendomsskatt 

■ Skatteinntektene øker med 24,2 mill kr i 

2020 – etter omtaksering 

■ Fra 215,8 mill. kr til 240 mill. kr 

 

■ Satser og regler fastsettes i egen sak 

■ Tilpasses budsjettert inntekt 

■Sak behandles samtidig med handlingsplanen 



Økte inntekter eiendomsskatt 

Bolig  Næring Samlet 

Flere skatteobjekter,  nybygging 2 1 3 

Økt skatt kraftverk 2 2 

Fjerne treårsregel 4 4 

Økt beskatning / mer areal 10 5 15 

Total inntektsøkning i 2020 16 8 24 

Økt beskatning / oppgradering utgjør om lag 7 % i 
gjennomsnitt for boliger og fritidsboliger.  



Eiendomsskatt, 

sammenligning 2019 

Kommune Eiendomsskatt 

Sarpsborg 6 505 kr 

Halden 3 900 kr 

Fredrikstad 8 500 kr 

Moss 6 083 kr 



Selvkosttjenester 

Utgifter til tjenestene finansieres med gebyrer 

 

■ Kapitalutgifter 

■ Driftsutgifter 

■ Overskudd/underskudd fra tidligere år 

■Kan skyldes endring i abonnenter og forbruk 



Vann, avløp, renovasjon, feiing 

 

Angir gebyrer inkl. mva. for en standard bolig med stipulert vannforbruk på 200 m3 og én boenhet. 

Beskrivelse 2019 2020 

Vanngebyr, fast 812 901 
Vanngebyr, variabelt 2 225 2 468 
Avløpsgebyr, fast 1 038 1 280 
Avløpsgebyr, variabelt 3 161 3 896 
Renovasjonsgebyr, fast 1 100 1 860 
Renovasjonsgebyr, variabelt (130 liter) 865 965 
Feie-/tilsynsgebyr 545 545 
Sum 9 746 11 915 
Økning fra 2019 til 2020: 2 170 kroner. 22,3% 



Vann, avløp, renovasjon, feiing 

 

Angir gebyrer inkl. mva. for en standard bolig med stipulert vannforbruk på 200 m3 og én boenhet. 

Beskrivelse 2019 2020 

Vanngebyr, fast 812 901 
Vanngebyr, variabelt 2 225 2 468 
Avløpsgebyr, fast 1 038 1 280 
Avløpsgebyr, variabelt 3 161 3 896 
Renovasjonsgebyr, fast 1 100 1 860 
Renovasjonsgebyr, variabelt (130 liter) 865 965 
Feie-/tilsynsgebyr 545 545 
Sum 9 746 11 915 
Økning fra 2019 til 2020: 2 170 kroner. 22,3% 



Vann, avløp, renovasjon, feiing 



Vann, avløp, renovasjon, feiing 



Andre priser 

■ Ny moderasjonsordning SFO fra 01.08.20 

■ Trinn 1 og 2: Pris maksimalt 6 % av 
familieinntekt 

■ Trinn 3 og 4: Ordning videreføres 

■ Sarpsborg scene: Ingen endring for 
lokale/amatører, større økning for profesjonelle 

■ Egne saker om betalingssatser Sparta amfi og 
Kulås amfi 

■ De fleste øvrige priser justeres i takt med lønns- 
og prisvekst – 3,1 % 

 

 



Kommuneområde helse og velferd 



Behovene øker 



Paradigmeskiftet 

■ Hjemmetjenester framfor institusjon 

■ Hjelp til å klare seg selv 

■ Velferdsteknologi 

■ «Hva er viktig for deg?» – motivasjon 

■ Dreie ressursbruken 

■Utfordring: Kostnader i en overgangsperiode 



Satsing på hjemmeboende 

■ Styrking av hjemmetjenestene 

■ 2020: 2,85 mill. kr  

■ 2021: 4,57 mill. kr 

■ Økt satsing på e-helse, forventer også 
gevinst  

■ Styrking sosiale møteplasser fra 2021 

■ Styrke avlastning i hjemmet 

■ Opprette stilling som kreftkoordinator 

 



Heldøgns omsorg 

■ Antall heldøgnsplasser opprettholdes 

■Reduksjon forutsatt i Hp 2019-2022 er borte 

■ Balanse mellom heldøgn og 

hjemmetjenester 

■Gi tilbud på riktig nivå 

■Unngå overliggerdøgn 

■ Planlegge for utbygging av Haugvoll 

 



Boveiledning 

■ 12 nye boliger for utviklingshemmede 

■ Løft for tjenesten 

■ 20 mill. kr. årlig 

■ Redusere kjøp av 

omsorgsplasser 

■ 6,55 mill kr årlig 

 



Kompetansesenter 

rus og psykisk helse 

■ Nytt bofellesskap for mennesker med 

psykiske lidelser, 6 boliger 

■Årlig kostnad 11 mill. kr ved full drift, fra 2022 

■ Styrking av tjenesten 1,5 mill. kr 

■ Stor etterspørsel – tidlig innsats viktig 

 



NAV 

■ Økte utgifter til sosialhjelp (11 mill) 

■ Flere mottakere, flere store barnefamilier 

■Økte boutgifter 

■Nye regler for arbeidsavklaringspenger 

■ Gevinstrealisering utviklingsprosjekter 

■ Færre flyktninger, lavere kostnader og 

mindre tilskudd 



Barnevern 

■ Flere meldinger og undersøkelser 

■ Flere saker med vold og overgrep 

 

■ Utgiftene stabilisert – forventer reduksjon på 

2,75 mill. kr i 2020 

■ 2018: Budsjettet styrket 10 mill. kr 

■ 2019: Budsjettet styrket med nye 10 mill. kr 



Utvalgte investeringer 

velferd 
Investering Mill kr Viktigste år 

Totalt velferd 2019-2022 115 

Bofellesskap med bemanning, rus og psykiatri 35 2020-2021 

Boligsosiale formål 40 2020-2023 



Kommuneområde oppvekst 



Skoleresultater 

■ Fremgang resultater på 5. trinn. Fortsatt 

svakere enn Østfold og landet 

 

■ Positiv utvikling gjennom skoleløpet. 9. 

trinn på Østfold-snittet 

 

■ Resultatene vil variere, men positiv 

utvikling 



Grunnskole 

■ Helårseffekt av lærernorm i 2020 (12,8 mill) 

■ Lærernorm gir økte ressurser, men mindre 

fleksibilitet. Vanskelig å holde rammene 

■ Styrking spesialundervisning 

■ Utover i perioden styrking av tidlig innsats 



Grunnskole – utbygging 

■ Grålum 
barneskole 
tas først, 
2022-2023 

 

■ Egen sak om utvidelse av kapasitet i 
skolekrets Tindlund, barne- og 
ungdomstrinn. 

■Behandles samtidig med handlingsplanen 



Barnehage 

■ Økt tilskudd private barnehager 

■Konsekvens av bemanningsnorm 

■ 30 mill. årlig ved full effekt  

■ Vakante barnehageplasser fra høst 2019 

■ 14 plasser over 3 år, 7 under 3 år 

■Redusert behov i perioden 

■ Styrke spesialpedagogikk førskole 



Utvalgte investeringer oppvekst 

Investering Mill kr Viktigste år 

Totalt oppvekst 2020-2023 203,5 

Skolekapasitet vest inkl. tomt 99 2023 

Grålum barneskole, oppgradering 50 2022-2023 

Arbeidsplasser skoler, utbedring 28 2021-2023 

Kapasitetstiltak skole og barnehage 8,0  2020-2023 

Handlingsprogram IKT, skoler og 
barnehager 

29,0 2020-2023 

Ullerøy leirskole 11,0 2022 

Utearealer barnehage, utbedre  3,5 2022 



Kommuneområde samfunn 
 



Bykraft 2027 

■ Økte ressurser til byutvikling (0,5) mill. kr. i 

2020 og 2021 

■ Finansieres med næringsfond 



Byen trenger en løsning 



Sentrumsplan for framtiden  

■ Flere boliger i et kompakt sentrum 

■Begrense transportbehov og verne matjord 

■Grunnlag for handel- og servicenæring 

■ Mer variert bebyggelse 

■ Skape et sentrumstriangel 

■ Styrke offentlige byrom 

 

 



Kultur 

■ Sarpsborg scene 

gjenåpner med  

styrket drift i 2020 

■ Nytt bibliotek i 2022, 

sak om framtidig bibliotektilbud 

■ Midler til regionalt pilegrimssenter fra 2020 

■ Økt åpningstid for «Gledesspredærn» 

 

 



Utvalgte investeringer samfunn 

Investering Mill kr Viktigste år 

Totalt Samfunn 2020-2023 139,5 

Utvidelse bibliotek 123 2021-2022 



Kommuneområde organisasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisasjon 

■ Styrking for å nå mål om 114 lærlinger (to 

pr. 1000 innbyggere) 

■ Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet 

■ Økte utgifter omstilling, 3 mill kr 

■ Skatteoppkreving til staten 



Kommuneområde teknisk 



Viktig byutviklingsarbeid 

■ Områderegulering 

stasjonsområdet 

(næringsfond og 

statlige midler) 

 

 

■ Parkeringshus i kvartal 270 (Kirkegata) 

■ Parkeringskapasitet øst i sentrum 

 



Renovasjon 

■ Økte krav til gjenvinning av avfall 

■ Økte driftsutgifter til renovasjonsordning 
■ 5,7 mill. kr fra 2020 

■ Egen beholder for 

glass- og metallemballasje 

■ Dyrere behandling av avfall 

 

■ Felles ettersorteringsanlegg 
■ 3,2 mill. kr i 2021, 6,8 mill. kr fra 2022 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisu6WH3LzlAhUDtYsKHd6CCmAQjRx6BAgBEAQ&url=https://twitter.com/sarpsborgkomm&psig=AOvVaw0rlYV_Wr0og5hpk5xOHPKl&ust=1572275260745490


Avløp 

■ Krav om at alt overløp skal i Glomma eller 

i havet 

■ Ledningsnettet må oppgraderes 

■ Skjerpede krav til rensing av avløpsvann 

■Renseanlegg må oppgraderes  

■Avklare felles renseanlegg eller utvidelse av 

Alvim-anlegget 

■Utsettelse av krav fra 2021 til 2025 



Avløp- budsjett

2019 2020 2021

Driftskostnader 49,78 51,25 56,68

Kapitalkostnader 35,64 40,06 43,51

Selvkost 85,42 91,31 100,19

Gebyrinntekter -85,42 -94,19 -106,19

Bruk av fond 0,00

Fremførbart underskudd 2,88 6,00

Sum finansiering -85,42 -91,31 -100,19

Økte inntekter fra 2019-2020 korrigert for manglende inntekt ---> 23%

Avløp 



Kommunalteknikk 

■ Populært å 

bruke parker 

og plasser 

hele året - 

økte utgifter 

■ Tilrettelegge for bobil i Høysand og 

Sandesund 

■ Dyrere brøyting, strøing og veivedlikehold 

 



Eiendom 

■ Økt kostnad energi og forsikring  

(4,1 mill fra 2020) 

■ Styrke vedlikehold av eiendom 

(3,75 mill. fra 2021) 

■ Effektivisere drift av bygninger 

(1,6 mill i 2020 og 2,4 mill fra 2021) 

 



Kirken 

■ Driftstilskudd prisjusteres, samme nivå 

som i 2019 

■ Har bevilget 

12 mill. kr til 

oppgradering 

av kirkebygg 

(egen sak) 



Utvalgte investeringer teknisk – 

utenom selvkost 
Investering Mill kr Viktigste år 

Totalt Teknisk 2020 – 2023 eks. selvkost 511,0 

Boligområde Yvenåsen 25 2021-2022 

Boligområde Navestad/Berg (del 1) 41,5 2020-2021 

Næringsområde Tune Senter II 30,5 2023 

Rådhuset, ventilasjon og varmeanlegg  53,0 2020-2021 

Rehabilitere svømmehall Sarpsborghallen 25,0 2020 

Trafikksikkerhetstiltak 20 2020-2023 

Oppgradering kommunale veier 40,0 2020-2023 

Parkering sentrum øst 10 2020 



Utvalgte investeringer selvkost – 

vann, avløp, renovasjon 
Investering Mill kr Viktigste år 

Totalt selvkost (VAR) 2020-2023 1023,7 

Nytt renseanlegg – avsatt til oppstart 205 2022-2023 

Utvikling av Gatedalen miljøanlegg 90 2021-2022 

Nipa-prosjektet vann- og avløpsnett 165 2020 

Tunevannet sørøst vann- og avløpsnett 46 2019-2021 

Kl.haugen-Sandbakken vann- og avløpsnett 208 2018-2022 

Brevikbekken vann og avløp 60 2020-2021 



Kommune-

område 

teknologi og 

endring 



Digital transformasjon 

■ Regionalt samarbeid: Digi Viken Øst 

■ Prinsipp: Digitalt førstevalg 

■ Forvaltning tilgjengelig på nett 

■Nettbasert kommunikasjon hovedregel  

■ Styrke arbeidet med digital transformasjon 

■ Effektivisere IKT Drift 



Porteføljestyring og 

gevinstrealisering 

■ Ny metodikk for oppfølging av alle 

utviklingsprosjekter i kommunen 

■ Identifisere samlede gevinster, velge tiltak 

som gir best effekt for hele kommunen 

■ Sikre reell gevinstrealisering 



Utvalgte investeringer 

teknologi og endring 

Investering Mill kr Viktigste år 

Totalt digitalisering 2020-2023 62,7 

Digitalt førstevalg – felles info.system 20,0 2020-2023 

Digitalt forvaltningsprogram 11,5 2020-2023 



Kommunedirektøren 

■ Formannskapets tilleggsbevilgningkonto 

videreføres med 3 mill. kr årlig 

■ Kostnader til politikere øker (2 mill. kr) 

 

 



SAMMEN 

SKAPER VI 

SARPSBORG 
 

- Det gode hjemstedet 

- Jobbene for framtiden 

- Opplevelser for livet 


