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Prosess 2022
Når Hva

16.06.22 Bystyret behandler utkast til handlingsplan

06.10.22 Regjeringens forslag til statsbudsjett

03.11.22 Kommunedirektørens forslag til 
handlingsplan/årsbudsjett

25.11.22 Stortingsflertallets statsbudsjett

01.12.22 Formannskapet behandler handlingsplan/årsbudsjett

15.12.22 Bystyret vedtar handlingsplan/årsbudsjett
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Samfunnsutvikling i 2021

■ Befolkningsvekst: 1,4 % 

■ Arbeidsplassvekst: 1,5 %

■ Skatteinngang: 79,2% av landssnitt



Klimabudsjett

■ Mål om å redusere klimautslipp i 

Sarpsborg med 50 % fra 2016 til 2030

■ Beregnet effekt av ulike tiltak



Økonomisk bilde før 2022
■ Sarpsborg: Stort behov for tjenester, lavere 

inntekter enn landssnittet

■ Bruker mer penger på driften enn budsjettert

■ Lovkrav og normer binder pengebruk
■ Rettighetsstyring

■ Bemanningsnormer

■ Underfinansiert barnevernsreform

■ Stor sekundærtilflytting



Netto driftsresultat

KOSTRA-gruppe 13 frem til 2019



Statsbudsjettet 2023

■ Prisstigning kompenseres ikke

■Oppjustering fra 3,7% til 5,3% i 2022, utgjør ca

71 mill. kr, gap som videreføres inn i 2023

■ Frie inntekter øker mindre enn prisvekst i 2023

■ Ikke husbanktilskudd til bl a sykehjem

■ Kan miste 66 mill. kr til Haugvoll



Vanskeligere økonomi i 2023

■ Ekstrem prisøkning på energi

■ Renteoppgang

■ Høyere lønns- og prisvekst enn ventet

■ Staten kompenserer ikke kommunene for 

ekstra pris- og lønnsvekst



Økonomiske hovedgrep
■ Tilpasse rammer til økte behov og krav

■ Strømpris 2,73 kr per kWh

■ Omfattende salg av kommunale boliger

■ Effektiviseringer

■ Kutt i tjenestetilbudet

■ Utsetter investeringer

■ Budsjetterer ikke med avsetning, men med 50 mill. 
kr i fondsbruk i 2023



Hvorfor Bærekraft 2030?
Lavinntektskommune

+ Kostnadskrevende
befolkning

+ Underfinansierte
reformer/ krav til tjenester

+ Driver dyrere enn andre
kommuner

= Ikke bærekraftig
Faksimilie Sarpsborg Arbeiderblad



Kommunens utgiftsnivå sammenlignet med andre



Mål «Bærekraft 2030»

■ Kortsiktig 2023: 
Kostnadsreduserende tiltak på 
100 mill. kr

■ Mellomlangsikt HP 2024-2027: 
50 mill. kr per år

■ 2030: Økonomisk 
handlingsrom til å møte 
fremtidige utfordringer, basert 
på demografisk utvikling



Prosess – Bærekraft 2030



Innsparinger – Bærekraft 2030



Konsekvenser – Bærekraft 2030

■ Økonomisk effekt

■ Kvalitativ effekt

■ Tjeneste

■ Brukere

■ Samfunn



Finansielle måltall
Beskrivelse Måltall Budsjett 23

Netto driftsresultat i prosent av brutto 

driftsinntekter

1,75 % -0,9%

Andel gjeld som belaster driften i prosent av 

brutto driftsinntekter

< 52 % < 52 % i 

perioden
Samlet budsjettert avsetning til disp.fond i 

prosent av brutto driftsinntekter

0,5 % 0%

Årlig avsetning til investeringer i prosent av 

brutto driftsinntekter

> 0,25% 0%

Egenfinansiering av investeringsporteføljen 

ekskl. VARF

10 % 29%

Udisponert disposisjonsfond i prosent av 

brutto driftsinntekter

> 4% 6% pr. 

01.10.22



Avsetninger 2023-2026
2023 2024 2025 2026

Generelt disposisjonsfond -49,5 25,5 26,0 26,5

Næringsfond 1,0 1,0 1,0 1,0

Fond kulturanlegg 1,0 1,0 1,0 1,0

Formannskapets 
tilleggsbevilgningsfond

3,0 3,0 3,0 3,0

SUM -44,5 30,5 31,0 31,5

Ikke formålsbestemt disposisjonsfond utgjør pr. i dag 310 mill. kr



Gjeldsutvikling sammenlikning



Gjeld som belaster driften – i kroner



Renter og utbytte

■ Renteutgifter 2023 opp 94 mill. kr 

(herunder VAR 40 mill. kr)

■ Utbytte fra Østfold Energi 40 mill. kr per år

2023 2024 2025 2026

HP 2022-
2024

2,3% 2,6% 2,5%

HP 2023 –
2026

4,1% 4,4% 4,4% 4,2%



Investeringer 2023 - 2026

Investeringsområde 2023 2024-26 Totalt

Helse og velferd 54 271 325

Oppvekst 93 362 456

Samfunn 101 23 124

Organisasjon 0,1 0,3 0,4

Teknisk 199 512 711

Selvkost (VARF) 569 2466 3 035

Teknologi og endring 12 25 37

Sum investering 1 027 3 661 4 688

Tall i mill. kr



Vann, avløp, renovasjon, feiing

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

Beskrivelse 2022 2023
Vanngebyr, fast 1 090 1 610
Vanngebyr, variabelt 2 990 4 400
Avløpsgebyr, fast 1 510 2 190
Avløpsgebyr, variabelt 4 600 6 680
Renovasjonsgebyr, fast 1 945 2 270
Renovasjonsgebyr, variabelt (130 liter) 1010 1180
Feie-/tilsynsgebyr 575 585
Sum 13 720 18 915
Økning fra 2022 til 2023: 5 195 kroner. 37,9 %



Vann, avløp, renovasjon, feiing



Vanskelig gebyrøkning

■ Sarpsborg ca 3.700 kr under snittet i 2022

■ Prisøkning på over 5.000 kr

■ Investeringer, driftsendringer, rentehopp, 
energikostnader

■ Belastende for mange familier

■ Vår 2023: Gå kritisk gjennom investerings-
plan og drift for å dempe framtidig gebyrvekst



Eiendomsskatt

■ Eiendomsskatten endres ikke i perioden

■ Bolig: 3,6 promille, bunnfradrag 300.000 kr

■Næring: 5,2 promille

■ Årlig inntekt ca 253 mill. kr



Skolefritidsordning

■ Prisen øker med 655 kr i måneden

■ Fra 2.755 kr til 3.405 kr =23,8%

■Utgjør 6,2 mill. kr i økte inntekter

■ 12 timer gratis for 1. klasse og moderasjon 

ved lav inntekt
Kommune Sarpsborg Halden Moss Fredrikstad Sandefjord

Pris 2022 2.755 kr 3.120 kr 3.380 kr 3.110 kr 3.115 Pluss mat



Parkering

■ Innfører p-avgift på 30 kr pr dag på 

Sirkustomta og i Borregaardsbakken

■ Betaling for el-biler som for andre biler

■ Parkeringsavgifter øker med 15%



Andre priser

■ Barnehage ned fra 3.050 kr til 3.000 kr pr måned

■ Nye og høyere gebyrer for byggesak og 
reguleringsplaner

■ Svømmehallen prisøkning 40-50%

■ Nye priser 50 kr for barn og 100 kr for voksne

■ De fleste andre priser øker med 4,8%



Kommuneområde helse og velferd



Bærekraft 2030 – helse og velferd

Fokusområder: 
▪ Heldøgn
▪ Hjemmetjenester
▪ Boveiledning

▪ Boligforvaltning



Ny boligforvaltning

■ Underskudd boligforvaltning ca 9 mill. kr årlig

■ Selge ca 400 boliger fram til 2030, forventet 

salgsinntekt 952 mill. kr

■ Grep: «Fra leie til eie» og tilvisningsavtaler

■ 15 mill. kr ekstra til nye boliger årlig fra 2024



Reforhandle årsturnus

■ Gjelder heldøgn og hjemmetjenester

■ Årsturnus positivt, men kostbart

■Økning 21 mill. kr i 2023, 35 mill. kr fra 2024

■ Forhandle vaktlengde og 
kompensasjonsfridager

■ Forventet innsparing ca 22 mill. kr fra 2024



Heldøgn

■ Legge ned 21 sykehjemsplasser i 2023
■ Innsparing 23,4 mill. kr årlig, halv effekt 2023

■ Kan medføre økt press på hjemmetjenestene og 
flere overliggerdøgn på sykehuset

■ Ta i bruk 60 nye sykehjemsplasser ved 
Haugvoll i 2028

■ Reduserte driftsutgifter ikke konkretisert, ca
13 mill. kr i 2024



Dekningsgrad sykehjem

Sykehjem langtid+korttid 2022 2023 2024 2025 2026

Dekningsgrad 80+ basert på 
antall plasser i 2022 (455), i 
prosent 17,0% 16,5 % 15,8 % 14,9 % 13,9 %

Dekningsgrad 80+ ved 
reduksjon av 21 plasser fra 
2023, i prosent - 15,8% 15,1% 14,2% 13,3%



Hjemmetjenesten

■ Styrke hjemmetjenesten

■ 2,25 mill. kr i 2023, 6 mill. kr fra 2024

■ Nødvendig pga demografisk utvikling og færre 
sykehjemsplasser

■ Nye møteplasser, økning 1 mill. kr i 2023

■ Reduserte driftsutgifter ikke konkretisert, ca
13 mill. kr i 2024



Boveiledning
■ Styrkinger som følge av økt behov

■ Konkretiserte innsparinger ca 12 mill. kr i 2023
■ Samordne arbeids-/aktivitetssenter og bolig

■ Standardisering tjenester

■ Strammere praksis vikar og tilrettelegging

■ Reduserte driftsutgifter ikke konkretisert,
13 mill. kr fra 2024, 5 mill. kr i 2023



Helse

■ Korona-beredskap ut juni 2023, økt utgift 

4 mill. kr forventes statlig finansiert

■ Økt basistilskudd fastleger, 5 mill. kr



Forebyggende tjenester

■ Redusert aktivitet familiehjelp, 0,4 mill kr

■ Redusert aktivitet ungdomskontakt, 0,75 

mill kr (halvårseffekt 2023)

■ Styrke flyktningehelse 2,0 mill kr



Rus og psykisk helse

■ Avvikle avtaler Kirkens Bymisjon, 
«ijobb» og Byverkstedet, 
innsparing 1,0 mill. kr fra 2023

■ Avvikle avtaler AOF og Sarpsborg jeger-
og fiskeforening, innsparing 0,35 mill. kr 
fra 2023



NAV

■ Styrke introduksjonsprogram, 14 mill. kr

■ Styrke kvalifiseringsprogram, 9,5 mill. kr

■ Økning i økonomisk sosialhjelp, 21 mill. kr

■ Prisvekst, strømutgifter, endret beregning

■ Bemanningsreduksjon fire årsverk



Barnevern

■ Økning barnevernsreformen, 30 mill. kr

■Underfinansiert statlig reform

■God intensjon, stor økonomisk belastning

■ Bemanningsreduksjon to årsverk



Utvalgte investeringer

helse og velferd
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt helse og velferd 2023-2030 1 140

Utbedringer Kurland, Tingvoll, Kruseløkka 31 2023

Nye plasser Haugvoll og samlokalisering 
hjemmetjenesten

468 2026-2028

Oppgradering og nybygg Tingvoll inkl. nytt 
produksjonskjøkken

466 2029-2030

Erstatningsboliger kommunalt disponible 
boliger (i tillegg til boligsosial handlingsplan)

105 2023-2030



Kommuneområde oppvekst



Bærekraft 2030 –

struktur og kapasitet oppvekst
Total elevtalls- og kapasitetsutvikling skoler Sarpsborg



Bærekraft 2030 – generell drift oppvekst



Bærekraft 2030 -

Spesialundervisning



Barnehage
■ Varteig barnehage legges ned høst 2023

■ Lite etterspørsel

■ Tilstrekkelig kapasitet i andre barnehager

■ Direkte årlig innsparing 0,6 mill. kr

■ Årlig innsparing tilskudd, 2,7 mill. kr (fra 2026)

■ To åpne barnehager legges ned fra 2023
■ Innsparing 1,2 mill kr

■ Barnehagebussen legges ned høst 2023



Spesialpedagogikk førskole

■ Flere enkeltvedtak, økning 10 mill. kr

■ Innsparing gjennom endret opplæring

■Økt brukertid pr. pedagog, mer organisering i 

grupper, utvide normalbegrep

■ Innsparing 3,8 mill. kr i 2023, 7,4 mill. kr i 2024



Grunnskole
■ Flere store styrkinger

■ Økt behov spesialunderv. 17 mill. kr

■ Økt elevtall (100 elever), 5 mill. kr

■ Enkeltsaker skolemiljø, 4 mill. kr i 2023

■ Redusert leseplikt, 5 mill. kr

■ Omlegging tilpasset opplæring og spesialunderv.
■ Utvide normalbegrep, innsparing 4 mill. kr i 2023,

14 mill. kr fra 2025

■ Bemanning samsvar lærernorm, innsparing
3 mill. kr i 2023, 10,5 mill. kr fra 2025



Grunnskole - struktur

■ Fire skoler legges ned

■ Navestad skole høst 2023

■ Jelsnes skole høst 2024

■ Ullerøy skole høst 2025

■ Alvimhaugen skole høst 2025

■ Samlet innsparing helårseffekt 10,8 mill. kr

■ I tillegg innsparing bygg, vedlikehold, investering



Utvalgte investeringer oppvekst
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt oppvekst 2023-2030 1 133

Grålum barneskole, oppgradering 115 2023-2024

Handlingsprogram IKT, skoler og 
barnehager

97 2023-2030

Ullerøy leirskole 29 2023

Tindlund barneskole, oppgradering 170 2026

Tindlund ungdomsskole, oppgradering 222 2028-2029

Kruseløkka, gymsal/kapasitet 100 2026-2027

Forsterket skolearenaer (Sarpsfossen)-
kapasitet barneskole og ungdomsskole

86 2028-2029

Utbedringer Regnbuen/Kurland 40 2024-2025

Kurland barneskole - kapasitet og 
avvikle paviljonger 

121 2029-2030



Kommuneområde samfunn

Foto:
Rodeo 
arkitekter



Bærekraft 2030 – plan og byggesak



Plan- og byggesaksbehandling

■ Ubalanse mellom utgifter og inntekter

■ Budsjettet økes med 4 mill. kr

■ Nye gebyrer, bl.a. på veiledning

■Økt inntekt ca 1,35 mill. kr fra 2023

■ Reduserte utgifter, effektivisering

■ 3 mill kr i 2023, 6 mill. kr fra 2024



Østre bydel

■ Styrke områdeløft 1,5 mill. kr fra 2023

■ Styrke skjøtsel (teknisk) 0,25 mill. kr fra 2023

■ Investeringsmidler totalt 18 mill. kr



Kultur

■ Avvikle litteraturuka, 0,55 mill. kr

■ Redusert aktivitet Olavsdagene, 0,5 mill kr

■ Legge ned områdebibliotekene

■Ressurser overføres til hovedbibliotek

■ Innsparing gjennom redusert areal



Utvalgte investeringer samfunn

Investering Mill kr Viktigste år

Totalt Samfunn 2023-2030 130

Nytt hovedbibliotek 143 2022-2023

Utstyr Sarpsborg Scene 7 2023-2030

Investeringsprogram for Østre bydel 18 2023-2026



Kommuneområde teknisk



Teknisk 2025

■ Må levere mer med mindre ressurser

■ Etablere felles driftssentral

■ Nye arbeidsmetoder, bedre samhandling, 

ta i bruk ny teknologi



Vann og avløp

■ Nytt renseanlegg for å imøtekomme krav

■ Avsatt 1161 mill. kr

■ Sarpsborg kommunes største 

enkeltinvestering noensinne

■ Økte energikostnader, ca 19 mill. kr

■ Økte driftskostnader, ca 5 mill



Renovasjon

■ Sortering og 
innsamling av 
matavfall,
ca 4 mill. kr i 2023 og 
9 mill. kr i 2024

■ Økte driftskostnader 
ca 8 mill. kr fra 2023



Kommunalteknikk

■ Økte utgifter vintervedlikehold, 4 mill. kr

■ Heve brøytegrense, innsparing 1 mill. kr

■ Økt utgift energi, drivstoff etc 2,35 mill. kr

■ Slå av varme gågate/torg, 1,8 mill. kr

■ Skifte gatelys til LED

■ 0,3 mill. kr 2023, 1 mill. kr fra 2025



Eiendom

■ Økte energikostnader 70 mill. kr

■ Energiovervåkningssystem

■ Innsparing 2 mill. kr i 2023, 15 mill. kr fra 2024

■ Senke innetemperatur, innsparing 3 mill kr 

fra 2023

■ ENØK-tiltak, innsparing 1,2 mill. kr fra 2023



Egenandel bypakka

■ Krav: 186 mill kr. / 15 år = 12,4 mill. kr pr år

■ Tiltak 2024-2027 utgjør 70 mill. kr
■ Sykkelvei med fortau Vingulmorkveien

■ Sykkelfelt Sarpsborg sentrum

■ Gang- og sykkelveier:
■ Greåkerdalen

■ Sverres gt-Hj.Wessels vei

■ Fylkesvei Varteig

■ Rådmann Dalens vei

■ Madam Arnesens vei



Utvalgte investeringer teknisk –

utenfor selvkost
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt Teknisk 2023 – 2030 utenfor selvkost 1 069

Oppgradering skolegårder 16 2023-2030

Oppgradering kommunale veier 93 2023-2030

Trafikksikkerhetstiltak 43 2023-2030

Ladestasjoner for elbil 25 2023-2030

Oppgradering til LED- gatebelysning 30 2023-2024

Biler og maskiner 217 2023-2030

Programområdetiltak 89 2024-2027

Rehab. og oppgradering av basseng Tindlund 20 2024

Sparta Amfi - tak 15 2023

Ambulansestasjon (finansiert leieinnt.) 64 2022-2023

Ravneberget fengsel (finansieret leieinnt.) 88 2025-2026



Utvalgte investeringer selvkost –

vann, avløp, renovasjon
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt selvkost (VAR) 2023-2030 4389

Nytt renseanlegg inkl infrastruktur 1 161 2023-2026

Nytt vannverk Isesjø/Kapasitetsøkning 
Baterød (utredning)

372 2027-2029

Vann- og avløpsledninger og tekniske 
installasjoner

2 710 2023-2030

Utvikling av Gatedalen miljøanlegg 90 2022-2025

Oppsamlingsplass avfall 20 2024-2025

Avfallsinnsamling i egenregi - biler, 
oppstillingsplass, personalbygg 

78 2026-2027

Biler og maskiner 45 2023-2030



Kommune-

områdene 

Organisasjon

og

Teknologi

og endring



Bærekraft 2030

Politisk styring - funn
■ Sarpsborg bruker omtrent like mye som 

snittet av kommunegruppe 11

■ Størstedelen av utgiftene er frikjøp

■ Like mange eller færre utvalg enn 

sammenligningskommunene



Bærekraft 2030

Årsverksanalyse fellestjenester 
■ Ca 200 årsverk i stab- og støttefunksjoner

■ 120 sentralt

■ 80 desentralt

■ Behov for økt helhetlig styring og kontroll

■Unngå dobbeltarbeid, sikre kvalitet



Driftsendringer organisasjon

■ Antall lærlinger videreføres på dagens nivå, 
innsparing 3 mill kr fra 2023

■ Mål om 2 lærlinger pr 1000 innbyggere utsettes

■ Effektivisere arbeidsprosesser HR og 
økonomi, innsparing 2 mill. kr fra 2026

■ Slå sammen to politiske utvalg og redusere 
frikjøp tilsvarende, 0,9 mill. kr fra 2024



Driftsendringer

teknologi og endring

■ Styrke informasjonssikkerhet

■ Kjøpe sikkerhetstjenester, 1,2 mill. kr i 2023, 

2,5 mill. kr i 2024

■ Andre tiltak 2,2 mill. kr fra 2023

■ Økte lisenskostnader 2,3 mill. kr



Utvalgte investeringer

teknologi og endring

Investering Mill kr Viktigste år

Totalt teknologi og endring 2023-2030 64

Digitalt førstevalg - felles 
kommunikasjonsplattform 

33 2023-2028

IKT infrastruktur 22 2023-2030

Sentral IKT-plattform 20 2023-2030



Driftstiltak hele kommunen

■ Helhetlig styring og kontroll, innsparing

7 mill. kr fra 2026

■ Digital sykefraværsoppfølging, innsparing 

og høyere refusjon ca 2 mill. kr fra 2025

■ Strammere praksis ansettelser, innsparing 

7 mill. kr fra 2023





Til slutt

Det er krevende, 

men vi kan ikke 

vente. Vi må ta 

grep nå.



Spørsmål?

Ta kontakt

Økonomisjef:

hilde.lind@

sarpsborg.com


