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Handlingsplan 2021-2024

med årsbudsjett 2021



Handlingsplan-dokumentet

■ Handlingsplan

■ Planer, prosesser

■ Mål for tjenestene

■ Årsbudsjett

■ Drift

■ Investeringer

■ Økonomiplan



Tabell investering

■ Investeringsbeløp fordelt på hvert år i 

perioden – samt tidligere bevilgning



Tabell drift

■ Tabell for fire år

■ Alle år sammenlignet med 2020



Tabell tiltak



Tabell klimabudsjett

■ Mål om å redusere klimautslipp i 

Sarpsborg med 50 % fra 2016 til 2030

■ Beregnet effekt av ulike tiltak



Prosess 2020

■ 20. juni: Bystyret vedtar rammer og 

føringer

■ 29. oktober: Kommunedirektørens forslag 

til handlingsplan med årsbudsjett

■ 10. desember: Bystyret vedtar 

handlingsplan, årsbudsjett, økonomiplan



En uforutsigbar tid

■ Vanskelig å planlegge for 2021

■ Budsjett uten hensyn til korona

■ Forventning om at kostnader dekkes

■ «Tilleggsnummer» til statsbudsjettet i 

november, om første halvår 2021

■ Kan være nødvendig å justere budsjettet





Utvikling i 2019

■ Befolkningsvekst: 1,31 % 

■ Arbeidsplassvekst: 0,5 %

■ Skatteinngang: Uendret

■ 79,2 prosent av

landssnitt pr innbygger



Kommunens økonomiske 

framtidsbilde

■ Store behov vil bli større

■ Inntektene øker ikke i takt med behovene

■ Vi trenger også midler til nye satsinger

■ Vi må selv frigjøre ressurser



Budskap

■ Vi kan ikke både innføre noe nytt og 

bedre, og samtidig forvente at vi skal 

beholde alt det gamle

■ Omstilling

■ Strukturendringer

■ Prioriteringer

Sarpsborg brannvesen, 1912



Statsbudsjettet - inntekter

■ Sarpsborgs frie inntekter vokser med 3,5%

■ Viken 3,5 %

■ Landssnitt 3,0%

■ Ytterligere svekket finansiering av 

ressurskrevende tjenester – utgjør 4 mill. 

kr for Sarpsborg



Statsbudsjettet – endringer

■ Inntektsgradert SFO-pris for 3. og 4. trinn

■ Staten tar over tilskudd til trossamfunn

■ Lavere pensjonstilskudd til private 

barnehager

■ Eiendomsskatt bolig maks 4 promille

■ Endringer fastlegeordningen



Lav rente bedrer budsjettet

■ Nye anslag renter

■ Renteutgifter 2021 ned 25,5 mill. kr

■ Viktig med buffer mot renteøkninger

2021 2022 2023 2024

Hp 2020-
2023

2,7% 2,3% 2,2%

Hp 2021-
2024

1,6% 1,3% 1,4% 1,5%



Lavere pensjonsutgift

bedrer budsjettet

■ Samlet pensjonsutgift ned 10 mill. kr fra 

2020 til 2021

■ KLP reduserer sats fra 14,25% til 13,5%

■ SPK øker sats fra 7,25% til 8,0%

■ Utfordring: Regler for bokføring utsetter 

pensjonskostnad 



Bedret situasjon for 2021
Økning skatt, 

rammetilskudd, 
andre inntekter

124

Midler til å håndtere 
økte behov og 

satsinger

87,5

Lavere 
pensjons-

utgifter

10

Lavere 
renteutgifter

25,5

Lønns- og prisvekst

72



Finansielle måltall

■ Udisponert disposisjonsfond på 4 % av 

brutto driftsinntekter

■ Inkluderer tidligere rentebufferfond

■ Egenkapital ved investeringer, minst 10%

■ Andel gjeld som belaster driften skal ikke 

overstige 52 % av brutto driftsinntekter

■ Årlig overskudd fra driften på minst 0,5 %



Fond

Utvalgte disposisjonsfond Beløp pr. 1. oktober 2020 
– mill kr

Generelt disposisjonsfond 159,2

Fond avsatt til bibliotek 68,4

Innovasjonsfond 10,0



Avsetning til fond 2021-2024

2021 2022 2023 2024

Generell
avsetning 36,3 38,7 41,3 52,8

Avsetning til 
investeringsformål 22,0 22,0 22,0 42,0

Avsetning til 
næringsfond 1,0 1,0 1,0 1,0

Avsetning til formannskapets 
tilleggsbevilgningsfond 3,0 3,0 3,0 3,0

SUM avsetning 
til disposisjonsfond 62,3 64,7 67,3 98,8



Spare for å investere

■ Selvpålagt krav om 10 % egenkapital i 
investeringer

■ Avsetter 108 mill. kr i løpet av fire år

■ Bygge bibliotek uten låneopptak

■ Store behov etter 2024

■ Kommunedelplan for struktur og kapasitet i 
omsorgstjenestene (2021)

■ Kommunedelplan for skole- og 
barnehagekapasitet (2022)



Investeringer



Investeringer 2021 - 2024

2021 2022 2023 2024 Totalt

Investeringer utenfor VAR 390 319 289 224 1 222

Investeringer innenfor VAR 348 340 445 383 1 515

Egenkapitalinnskudd KLP 11 11 11 11 44

Sum investering 749 670 745 617 2 781

(Tall i mill. kr)



Investeringer 2021 - 2024

Investeringsområde 2021 2022-24 Totalt

Helse og velferd 73,9 68,8 142,7

Oppvekst 31,1 257,7 288,8

Samfunn 40,9 89,4 130,2

Organisasjon 0,5 1,5 2,0

Teknisk 232,3 379,7 612,0

Selvkost (VARF) 347,9 1 166,9 1 514,8

Teknologi og endring 11,4 34,9 46,3

Sum investering 738,0 1 998,9 2 736,8

Tall i mill. kr



Gjeldsutvikling sammenlikning



Gjeld som belaster driften

– i kroner



Gjeld som belaster driften

– i prosent



Netto driftsresultat



Netto driftsresultat – budsjett-tall



Eiendomsskatt

■ Ingen økning av eiendomsskatten i perioden

■ Bolig: 3,6 promille, bunnfradrag 300.000 kr.

■Næring: 5,2 promille

■ Årlig inntekt 247 mill. kr



Vann, avløp, renovasjon, feiing

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

Beskrivelse 2020 2021
Vanngebyr, fast 901 966
Vanngebyr, variabelt 2 468 2 646
Avløpsgebyr, fast 1 280 1 280
Avløpsgebyr, variabelt 3 896 3 896
Renovasjonsgebyr, fast 1 860 1 860
Renovasjonsgebyr, variabelt (130 liter) 965 965
Feie-/tilsynsgebyr 545 515
Sum 11 915 12 128
Økning fra 2020 til 2021: 213 kroner. 1,8 %



Vann, avløp, renovasjon, feiing



Andre priser

■ SFO-priser
■ Statlig moderasjonsordning utvides til 3 og 4 trinn, maks 6 % 

av familiens inntekt for første barn

■ Ny ordinær SFO-pris 2.930 kr, økning 100 kr utover generell 
prisvekst 

■ Byggesaksgebyr bolig/fritidsbolig opp 20 %, 
store næringsbygg ned 10 %

■ Fysioterapi hjemmeboende, ny egenbetaling

■ De fleste øvrige priser justeres i takt med 
lønns- og prisvekst – 2,7 %



Kommuneområde helse og velferd



Paradigmeskiftet

■ Dreining fra institusjon til hjemmetjenester

■ Hjelp til å klare seg selv

■ Velferdsteknologi

■ «Hva er viktig for deg?» – motivasjon



Satsing på hjemmeboende

■ Styrking av hjemmetjenestene

■ 2021: 6 mill. kr, 2022: 8,85 mill. kr 

■ Styrke velferdsteknologi

■ 2021: 5,15 mill. kr, 2022: 7,2 mill. kr.

■ Styrke aktivitetstilbud hjemmeboende eldre

■ Fra 2022: 1 mill. kr



Heldøgns omsorg

■ Antall heldøgnsplasser opprettholdes

■ Innebærer dreining fra heldøgn til 

hjemmetjenester

■ Planlegge for utbygging av Haugvoll

Dekningsgrad 
sykehjem
80+ m/ 455 
plasser

2020 2021 2022 2023 2024

17,3% 16,9% 16,8% 16,3% 15,6%



Helse

■ Fastlegeordningen styrkes

■Økning av basistilskudd, lettere for yngre 

leger å etablere praksis (statsbudsjettet)

■ Justering av tilskudd ut fra befolkningsvekst

■Utgiftsøkning 5,5 mill. kr pr år

■ Styrket legebemanning sykehjem



Kompetansesenter

rus og psykisk helse

■ Bofellesskap, psykiske lidelser

■ 6 boliger i drift fra 2022

■ Bygge flere boliger fra 2024

■ Økt ramme, tilskuddsordninger fases ned

■ 7,6 mill. kr i 2021, 11 mill. kr fra 2022

■ Opptrapping barn og unges psykiske helse

■ 1,2 mill. kr fra 2021



Barnevern

■ Kostnadene øker kraftig

■ Flere på tiltak

■ Flere på institusjon

■Økt bruk av forsterkede fosterhjem

■ Budsjettet styrket med 12 mill. kr

■ Siden 2017 samlet økning 32 mill. kr



Utvalgte investeringer

helse og velferd
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt helse og velferd 2021-2024 142,6

Bofellesskap, rus og psykiatri 35,0 2021

Ytterligere ett bofellesskap, rus og psykiatri 15,0 2024

Boligsosiale formål 40,0 2021-2024



Kommuneområde oppvekst



Skole og barnehage - drift

■ Spesialundervisning øker kraftig

■ Grunnskolene styrkes,14 mill. kr fra 2021

■ Spes.ped. førskole styrkes, 4 mill. kr fra 2021

■ Økt innkjøp av læremidler, Fagfornyelsen

■ Styrkning 5 mill. kr fra 2021

■ Økt satsing tidlig innsats i skolen

■ Styrke 1 mill. kr fra 2021, 7,2 mill. kr fra 2022



Grunnskole – utbygging

■ Grålum

barneskole

oppgraderes

2022-2023

■ Tindlund barneskole oppgraderes i 2023 

og 2024



Grunnskole - struktur

■ Navestad skole
legges ned

■ Kapasitet ved
Hafslund barneskole

■ Begrunnelse:

■ Lavt elevtall (2020/2021: 44 + 7 i 4.kl) 

■ Lite fagmiljø

■ Uhensiktsmessig bygg, stort investeringsbehov

■ Årlig innsparing drift 1,6 mill. kr



Barnehage - struktur

■ Overkapasitet i barnehagebyggene

■ Løsning med ubenyttede avdelinger 

videreføres, innsparing 2,9 mill. kr

■ Varteig barnehage (18 plasser) legges ned 

høsten 2021

■Direkte årlig innsparing 0,9 mill. kr (fra 2022)

■ Indirekte årlig innsparing private barnehager, 

2,9 mill. kr (fra 2024)



Utvalgte investeringer oppvekst

Investering Mill kr Viktigste år

Totalt oppvekst 2021-2024 288,7

Tindlund barneskole, oppgradering 145,0 2023-2024

Grålum barneskole, oppgradering 50,0 2022-2023

Arbeidsplasser skoler, utbedring 32,0 2021-2024

Kapasitetstiltak skole og barnehage 8,0 2021-2024

Handlingsprogram IKT, skoler og 
barnehager

40,0 2021-2024

Ullerøy leirskole 11,0 2022



Kommuneområde samfunn



Veibrua må bygges



Areal- og samfunnsplanlegging

■ Arealplan under behandling: Grunnlag for 

utvikling av bolig- og næringsområder 

framover

■ Må påregne mange store og komplekse 

reguleringsplaner

■ Handlingsprogram for Østre bydel



Kultur

■ Sarpsborg scene

er åpnet, venter på

bedre tider

■ Nytt bibliotek i 2023,

investering 123 mill. kr

■ Styrke kulturproduksjon, 1 mill. kr fra 2022



Utvalgte investeringer samfunn

Investering Mill kr Viktigste år

Totalt Samfunn 2021-2024 130,2

Nytt hovedbibliotek 123,0 2022-2023



Kommuneområde organisasjon



Satsing på lærlinger

■ Gradvis opptrapping 
med mål om to 
lærlinger pr. tusen 
innbyggere i 2024 –
116 lærlinger

■ Kostnad pr. lærling 
øker

■ Budsjett styrket med 
7,5 mill. kr i 2021,
10 mill. kr fra 2022,



Kommuneområde teknisk



Opprustning av sentrumsgater

■ Nils Hønsvalds gate er påbegynt

■ Pellygata vestre del i 2021 (7 mill. kr), østre 
del i 2024 (13 mill. kr)

■ Områderegulering stasjonsområdet og 
prosjekt Rosenkrantz gate

■ Parkeringshus i kvartal 270 (Kirkegata)



Vann og Avløp

■ Nytt renseanlegg nødvendig for å 

imøtekomme rensekrav

■ Så langt avsatt 691 mill. kr, må avsette mer

■ Styrke vedlikehold av ledningsnett

■Økning vedlikehold og drift 10,65 mill. kr i 

2021, ytterligere styrking i perioden



Renovasjon

■ Økte krav til gjenvinning av avfall

■ Felles ettersorteringsanlegg
■ 6,8 mill. kr fra 2023

■ Overta avfallsinnsamling selv, 

samarbeidsløsning
■ Avsatt 51 mill. kr til investering i 2023



Kommunalteknikk

■ Innbyggerne bruker

uteområdene mer, flere

nye områder

■Økning 970.000 kr fra 2021

■ Fjerne betaling for gårdeiere i gågata, 

bidrag til aktivitet

■ Inntektstap 500.000 kr fra 2021



Eiendom

■ Lavere energikostnader

■ 2,45 mill. kr fra 2021

■ Mer areal øker FDV-kostnader, særlig 

nytt bibliotek

■ 3,4 mill. kr økning i 2024 sml med 2020

■ Moderniserte bygg og flere ladestolper 

for kommunale el-biler 

■ 2,3 mill. kr fra 2021, serviceavtaler



Utvalgte investeringer teknisk –

utenom selvkost
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt Teknisk 2021 – 2024 eks. selvkost 612,0

Pellygata 20 2021/2024

Oppgradering kommunale veier 42,0 2021-2024

Trafikksikkerhetstiltak 20,0 2021-2024

Rehabilitere svømmehall Sarpsborghallen 24,0 2021

Rådhuset, ventilasjon og varmeanlegg 47,0 2021-2022

Boligområde Navestad/Berg (del 1) 41,5 2022-2023

Næringsområde Tune Senter II 30,5 2023

Boligområde Yvenåsen 25 2023

Utvidelse IKA (finansiert leieinnt.) 64,5 2021-2022

Ambulansestasjon (finansiert leieinnt.) 64,0 2021-2022



Utvalgte investeringer selvkost –

vann, avløp, renovasjon
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt selvkost (VAR) 2021-2024 1514,8

Nytt renseanlegg 691,0 2022-2024

Utskifting av gamle avløpsledninger 80,0 2021-2024

Utskifting av gamle vannledninger 80,0 2021-2024

VA-ledninger Opsund, oppstart 20,5 2021

Utvikling av Gatedalen miljøanlegg 90,0 2021-2022

Oppsamlingsplass avfall 20,0 2022-2023

Slambil inkl. parkering 7,8 2021

Avfall i egenregi – biler, areal, bygg, areal 51,0 2023



Kommune-

område

teknologi og 

endring



Digitalt førstevalg

■ Prinsipp: Digitalt førstevalg

■ Forvaltning tilgjengelig på nett

■Nettbasert kommunikasjon hovedregel 

■ «En vei inn – felles kontaktpunkt for 

innbygger og næringsliv»

■ Prosjekt for ny og framtidsrettet organisering



Porteføljestyring og 

gevinstrealisering

■ Porteføljestyring: Metodikk for oppfølging 

av alle utviklingsprosjekter i kommunen. 

Identifisere samlede gevinster, velge tiltak 

som gir best effekt for hele kommunen

■ Gevinstrealisering: Kartlegge og følge opp 

at de gevinstene som forventes av et 

prosjekt faktisk blir realisert



Utvalgte investeringer

teknologi og endring

Investering Mill kr Viktigste år

Totalt teknologi og endring 2021-2024 46,3

Digitalt førstevalg – felles info.system 26,4 2021-2024

IKT, plattform og infrastruktur 13,8 2021-2024



Budskap

■ Vi kan ikke både innføre noe nytt og 

bedre, og samtidig forvente at vi skal 

beholde alt det gamle

■ Omstilling

■ Strukturendringer

■ Prioriteringer

Sarpsborg brannvesen, 1925



Jobbing med budsjettet

■ Administrasjonen er tilgjengelig for 

spørsmål og for å bistå med beregninger 

og oppsett

■ Vær tidlig ute

■ Kontaktperson: Økonomisjef Hilde Lind

■ hilde.lind@sarpsborg.com

■ 992 05 836

mailto:hilde.lind@sarpsborg.com

