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Handlingsplan 2022-2025

med årsbudsjett 2022



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 for åtte år (nytt)



Tabell drift

■ Tabell for fire år

■ Alle år sammenlignet med 2021



Tabell tiltak



Tabell klimabudsjett

■ Mål om å redusere klimautslipp i 

Sarpsborg med 50 % fra 2016 til 2030

■ Beregnet effekt av ulike tiltak



Prosess 2021

Når Hva

16.06.21 Bystyrets behandling av rammer og føringer

12.10.21 Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett

04.11.21 Kommunedirektørens forslag til 
handlingsplan/årsbudsjett

08.11.21 Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett

??.??.21 Stortingsflertallets statsbudsjett

02.12.21 Formannskapet behandler handlingsplan/årsbudsjett

16.12.21 Bystyret vedtar handlingsplan/årsbudsjett





Utvikling i 2020

■ Befolkningsvekst: 1,13 % 

■ Arbeidsplassvekst: -0,5 %

■ Skatteinngang: Liten økning

■ 79,9 prosent av

landssnitt pr innbygger



Lite økonomisk handlingsrom

■ Sarpsborg: Stort behov for tjenester, 

lavere inntekter enn landssnittet

■ Lovkrav og normer binder pengebruk

■Rettighetsstyring

■ Bemanningsnormer

■ Underfinansiert barnevernsreform

■ Stor sekundærtilflytting



Utfordring: Sekundærtilflytting

■ Mangfoldsby, viktig ressurs

■ Stor tilflytting av personer med 

flyktningbakgrunn – sekundærtilflytting

■ Utfordring sosialt og økonomisk

■ Ikke arbeid, ikke tilfredsstillende boforhold

■ Store behov NAV, barnevern, skole

■ Dialog med nasjonale myndigheter



Statsbudsjettet - overordnet

■ Vekst i frie inntekter på 2 mrd. Kr

■Skal dekke utgifter til befolkningsutvikling

Kommunesektoren Herav kommune

Vekst frie inntekter 2,0 1,6

Merkostnader demografi -0,9 -0,6

Merkostnader pensjon -0,4 -0,36

Satsninger -0,2 -0,175

Økt handlingsrom 0,5 0,465



Statsbudsjettet -

barnevernsreformen

■ Kommunene kompenseres med 1,3 mrd kr 

i 2022

■ Staten innfører reformen uten å ta 

økonomisk ansvar for den

Kostnader 
Sarpsborg

Kompensasjon 
Sarpsborg

Dette mangler 
Sarpsborg

65 mill. kr 35 mill. kr 30 mill. kr



Statsbudsjettet 

– andre endringer

■ Ytterligere svekket finansiering av 

ressurskrevende tjenester

■Utgjør 3,5 mill. kr for Sarpsborg

■ Lavere pensjonstilskudd til private 

barnehager, rammetilskudd reduseres

■ Egenandel medlemsavgift helsenett



Finansielle måltall
Beskrivelse Måltall Budsjett 22

Netto driftsresultat i prosent av brutto 

driftsinntekter

1,75 % 0,7%

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 % 0,5%

Årlig avsetning til investeringer i prosent av 

brutto driftsinntekter

> 0,25% > 0,25%

Egenfinansiering av investeringsporteføljen 

ekskl. VARF 10 %

11% i 

perioden
Udisponert disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter

> 4% 5% pr. 

19.10.21



Netto driftsresultat

KOSTRA-gruppe 13 frem til 2019



Gjeldsutvikling sammenlikning



Gjeld som belaster driften

– i kroner



Høyere rente 

■ Nye anslag renter

■ Renteutgifter 2022 opp 15 mill. kr

2022 2023 2024 2025

HP 2021-
2024

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

HP 2022 -
2025

1,9% 2,3% 2,6% 2,5%



Avsetninger 2022-2025

2022 2023 2024 2025
Generell disposisjonsfond 23,0 23,5 24,0 24,5

Investering 11,0 11,0 17,0 45,0

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 39 39,5 46 74,5



Investeringer 2022 - 2025

Investeringsområde 2022 2023-25 Totalt

Helse og velferd 23,4 218,3 241,7

Oppvekst 55,7 396,6 452,3

Samfunn 65,8 50,2 116,0

Organisasjon 0,5 1,5 2,0

Teknisk 229,0 419,1 648,0

Selvkost (VARF) 519,1 1 754,7 2 273,9

Teknologi og endring 10,5 27,4 37,9

Sum investering 903,9 2 867,7 3 771,6

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 2021 2022
Vanngebyr, fast 966 1 090
Vanngebyr, variabelt 2 646 2 990
Avløpsgebyr, fast 1 280 1 510
Avløpsgebyr, variabelt 3 896 4 600
Renovasjonsgebyr, fast 1 860 1 945
Renovasjonsgebyr, variabelt (130 liter) 965 1010
Feie-/tilsynsgebyr 515 575
Sum 12 128 13 720
Økning fra 2021 til 2022: 1592 kroner. 13,1 %



Vann, avløp, renovasjon, feiing



Eiendomsskatt

■ Ingen økning av eiendomsskatten i perioden

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

■Næring: 5,2 promille

■ Årlig inntekt ca 250 mill. kr



Andre priser

■ Parkering økning 7,5 prosent

■ Første time korttidsparkering fra 30 til 32 kroner

■ Første time langtidsparkering fra 23 til 25 kroner

■ Reguleringsplaner økning 23,5 prosent
■ Mer omfattende og komplekse saker krever mer ressurser. 

■ De fleste øvrige priser justeres i takt med 
lønns- og prisvekst – 2,5 %



Kommuneområde helse og velferd



Heldøgns omsorg

■ Legge ned 27 sykehjemsplasser ved 

Tingvoll sykehjem i 2022

■ Innsparing 23,6 mill. kr, tapt inntekt 4 mill. kr

■ Kan medføre økt press på hjemmetjenestene 

og flere overliggerdøgn på sykehuset

■ Bygge 60 nye sykehjemsplasser ved 

Haugvoll 2025-2026



Dekningsgrad sykehjem

Sykehjem 
langtid+korttid 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dekningsgrad 80+ basert 
på antall plasser i 2021 
(455), i prosent 17,3 16,9 16,8 16,3 15,6 14,7
Dekningsgrad 80+ ved 
reduksjon av 27 plasser 
fra 2022, i prosent - - 15,8 15,3 14,7 13,8



Hjemmetjenesten

■ Hjemmetjenester styrkes

(7,4 mill. kr i 2022)

■Nødvendig for å møte demografisk utvikling

■Hensyntar ikke nedleggelse av 

sykehjemsplasser

■ Styrke aktivitetstilbud (1 mill. kr fra 2022)



Helse

■ Korona-beredskap 2022, 4,7 mill. kr 

forutsettes dekket av staten

■ Styrke kommuneoverleger (1,6 mill. kr)

■Delfinansiert omprioritering og inntekt Skiptvet

■ Lege helsehus/sykehjem (1,1 mill. kr)

■ Avvikle lærings- og mestringssenteret

(0,9 mill. kr), mister viktig folkehelsetilbud



Kompetansesenter

rus og psykisk helse

■ Avvikle avtale Kirkens Bymisjon, «ijobb» 

og Byverkstedet (1,0 mill. kr)

■ Avvikle avtaler AOF og Sarpsborg jeger-

og fiskeforening (0,35 mill. kr)

■ Rådgivende enhet for russaker (1 mill. kr), 

statsbudsjettet



Boveiledning

■ Økte kostnader ressurskrevende brukere 

(5,0 mill. kr)

■ Økning BPA-tiltak (2,7 mill. kr)

■ Redusert kostnad pga færre enslige 

mindreårige (8,2 mill. kr)

■ Fjerne egenandel for transport for brukere 

i boveiledning, tapt inntekt (0,5 mill. kr)



Forebyggende tjenester

■ Avvikle 3 stillinger som ungdomskontakter 

(2,5 mill. kr)

■ Svekket forebygging overfor barn og unge

■ Avvikle 6 stillinger som familieterapeuter 

(5,0 mill. kr)

■ Svekker mulighet for å hindre psykisk og 

sosial skjevutvikling tidlig



Andre endringer helse og velferd

■ Økt kjøp av omsorgsplasser for 
ressurskrevende brukere, 8 mill. kr i 2022
■ Videreføres ikke i perioden, mål å redusere

■ Velferdsteknologi styrkes med 2 mill. kr fra 
2022, og ytterligere 1 mill. kr fra 2023

■ Barnekoordinator for familier som har eller 
venter barn med behov for sammensatte 
tjenester, årlig utgift 1,8 mill kr fra høst 2022



Barnevern - utvikling



Barnevern - driftsendringer

■ Tiltak påløpt i 2021, videreføres

(12,5 mill. kr)

■ Bemanning økt utover planlagt i 2021, 

videreføres (2,8 mill. kr) 



Hvordan håndtere 

barnevernsreformen?

■ Statens beregninger av hva reformen 

koster legges til grunn. Økning 35 mill. kr

■ Kommunens beregninger om at reformen 

vil koste 65 mill. kr hensyntas ikke

■ Kommunedirektøren følger utviklingen og 

vil belyse konsekvenser for bystyret

■ Alvorlig situasjon!



Utvalgte investeringer

helse og velferd
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt helse og velferd 2022-2029 837

Utbedringer Kurland, Tingvoll, Kruseløkka 31 2023

Nye plasser Haugvoll og samlokalisering 
hjemmetjenesten

331 2025-2026

Oppgradering og nybygg Tingvoll inkl. nytt 
produksjonskjøkken

406 2028-2029

Boligsosiale formål 40 2022-2029



Kommuneområde oppvekst



Utvikling spesialundervisning
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Spesialpedagogikk førskole

■ Markant økning i behov, både i antall barn 

og kompleksitet

■ Økning fra 2022 for å møte påløpte behov 

(7,5 mill. kr)

■ Innsparing administrasjonstid pedagoger, 

(full effekt 2,0 mill. kr fra 2023) 



Grunnskolene (1)

■ Spesialundervisning økning (4,1 mill. kr i 2022)

■ Noe styrking av tidlig innsats, men mindre enn 
behovet tilsier (1,2 mill kr fra 2022)

■ Tilsynsordning elever med særskilt behov 
ungdomstrinn (1,7 mill. kr fra 2022)

■ Økt lønnsutgift pga økt utdanning (2,3 mill. kr i 
2022, total effekt 6,8 mill. kr i 2025)



Grunnskole (2)

■ Ekstra skoletime naturfag, statsbudsjettet 
(2,6 mill. kr, full effekt fra 2023)

■ Utgifter økt elevtall (1,7 mill. kr fra 2022)

■ Gevinstrealisering elektroniske elevmapper 
(1,9 mill. kr fra 2022)

■ Omorganisering Sarpsfossen, innsparing 
administrative funksjoner (1 mill. kr fra 2022)



Barnehage - struktur

■ Varteig barnehage legges ned høsten 2022

■ Færre barn på Varteig (pt. 21), faglig 

begrunnet

■ Direkte årlig innsparing 0,9 mill. kr fra 2023

■ Indirekte årlig innsparing private barnehager, 

2,9 mill. kr fra 2025

■ Ledig kapasitet i andre barnehager, færre 

barnehagebarn i Sarpsborg



Utvalgte investeringer oppvekst
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt oppvekst 2022-2029 900

Grålum barneskole, oppgradering 75 2022-2023

Handlingsprogram IKT, skoler og 
barnehager

94 2022-2029

Ullerøy leirskole 18 2022-2023

Tindlund barneskole, oppgradering 145 2024-2025

Tindlund ungdomsskole, 
oppgradering

182 2025-2026

Kruseløkka, gymsal/kapasitet 82 2025-2026

Alternativ skolearena - kapasitet 
barneskole og ungdomsskole

102 2027-2028

Kapasitet- Sandbakken, Borgen, 
Kurland skoler

134 2027-2029



Kommuneområde samfunn



Veibrua må bygges



Plan og samfunnsutvikling

■ Handlingsprogram for Østre bydel, 

styrking (0,5 mill. kr i 2022, 2 mill. kr fra 

2023, investeringsmidler fra 2026)

■ Omfattende reguleringsplaner, økte 

ressurser (0,5 mill. kr). Finansieres med 

økte gebyrer.

■ Redusert tilskudd til Inspiria (1 mill. kr), 

egen sak om kapitaltilførsel



Byggesak, landbruk og kart

■ Ikke midler til økt innsats tilsyn og 

ulovlighetsoppfølging

■Utredet iht Hp 2021-2024

■ Anbefalt å dele byggesak i to team,

kostnad 1 mill. kr



Nytt bibliotek i 2023



Kultur

■ Nytt bibliotek i 2023. Planlagt investering 

123 mill. kr. Politisk behandling mars 2022.

■ Styrke kulturutvikling gjennom Sarpsborg 

scene og Olavsdagene (1 mill. kr)

■ Tilskudd til rehabilitering av St. Olavs vold, 

12 mill. kr i 2022. Sak til formannskapet.



Utvalgte investeringer samfunn

Investering Mill kr Viktigste år

Totalt Samfunn 2022-2029 140

Nytt hovedbibliotek 123 2022-2023

Utstyr Sarpsborg Scene 7 2022-2029

Investeringsprogram for Østre bydel 18 2026-2029



Kommuneområde organisasjon



HR

■ Økt satsing lærlinger (2,5 mill. kr)

■Mål om 118 lærlinger i 2025

■ Økte ramme årsturnus (2 mill. kr)

■ Viktig for å utvikle heltidskultur

■Utvides til 22 team i 2022



Kommuneområde teknisk



Vann og avløp

■ Nytt renseanlegg for å imøtekomme krav

■ Avsatt 827 mill. kr

■ Sarpsborg kommunes største enkeltinvestering

■ Styrke vedlikehold av ledningsnett (2,0 mill. 
kr i 2022, økning i perioden)

■ Økte kostnader energi (2,0 mill. kr i 2022, 
økning i perioden)



Renovasjon

■ Økte krav gjenvinning og sortering

■Ny gjenvinningsstasjon i Gatedalen

■ Felles ettersorteringsanlegg (6,0 mill. kr fra 

2024)

■Overta avfallsinnsamling selv (1,3 mill. kr i 

2022, investering 51 mill. kr 2023)

■ Store investeringer medfører økte gebyrer



Kommunalteknikk

■ Økt åpningstid helgene Sarpsborghallen 

(0,3 mill. kr)

■ Overta selv renhold i sentrum, innsparing 

(0,6 mill. kr), si opp avtale med ASVO



Brannvesenet

■ Økt bemanning, ny brannordning

■ 1,9 mill. kr i 2022

■ 3,9 mill. kr fra 2023

■ Økt bemanning feiing (0,7 mill. kr), 

selvkost



Eiendom

■ Økte utgifter til forvaltning, drift og 

vedlikehold pga økt areal

■ Bibliotek 1 mill. kr i 2022, 2 mill. kr fra 2023

■ Annet 0,6 mill. kr i 2022, 1 mill. kr fra 2023

■ Evt økte energikostnader dekkes av 

disposisjonsfond

■ Områderegulering Tunevannet og 

Rosenkrantz gate 



Utvalgte investeringer teknisk –

utenfor selvkost
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt Teknisk 2022 – 2029 utenfor selvkost 954

Pellygata 20 2022

Oppgradering kommunale veier 92 2022-2029

Trafikksikkerhetstiltak 43 2022-2029

Ladestasjoner for Elbil 25 2022-2029

Opparbeidelse innfartsparkering Korsgata/ Torsbekk 12 2026

Biler og maskiner 202 2022-2029

Sengeheis og ventilasjon Kurland Sykehjem 20 2023-2024

Rådhuset, ventilasjon og varmeanlegg 60 2021-2022

Boligområde Navestad/Berg (del 1) 42 2023-2024

Næringsområde Tune Senter II 31 2024

Boligområde Yvenåsen (netto etter anleggsbidrag) 21 2022-2023

Utvidelse IKA (finansiert leieinnt.) 65 2021-2022

Ambulansestasjon (finansiert leieinnt.) 64 2022-2023

Ravneberget fengsel (finansieret leieinnt.) 77 2024-2025



Utvalgte investeringer selvkost –

vann, avløp, renovasjon
Investering Mill kr Viktigste år

Totalt selvkost (VAR) 2022-2029 3224

Nytt renseanlegg 827 2022-2025

Nytt vannverk Isesjø/Kapasitetsøkning 
Baterød (utredning)

272 2025-2026

Vannledninger og tekniske installasjoner 996 2022-2029

Avløpsledninger og tekniske installasjoner 953 2022-2029

Utvikling av Gatedalen miljøanlegg 90 2021-2024

Oppsamlingsplass avfall 20 2023-2024

Biler, oppstillingsplass, personalbygg-
avfallinnsamling i egenregi

51 2023

Slambil inkl. parkering 8 2022

Biler og maskiner 43 2022-2029



Kommuneområde

teknologi og endring



Digitalt førstevalg

■ Flytte innbyggerdialog over til digitale flater 
(gevinstrealisering 1,6 mill. kr.)

■ Automatiserte prosesser

■ Selvbetjente løsninger

■ Etablere felles kommunikasjonsplattform

■ For medarbeidere, næringsliv, innbyggere

■ Selvbetjeningsportaler

■ Gjenbruk av data



Driftsendringer

teknologi og endring

■ Økte utgifter lisenser (3 mill. kr fra 2022)

■ Fra investering til drift (leie)

■ Voksende organisasjon, mer data

■ Egenandel helsenettet for kommunene

■ Kompenseres 3,4 mill. kr i statsbudsjettet

■Usikkert hva faktisk kostnad blir



Utvalgte investeringer

teknologi og endring

Investering Mill kr Viktigste år

Totalt teknologi og endring 2022-2029 64

Digitalt førstevalg - felles 
kommunikasjonsplattform 

35 2021-2029

IKT infrastruktur 18 2022-2029

Sentral IKT-plattform 16 2022-2029



Porteføljestyring og 

gevinstrealisering

■ Porteføljestyring: Metodikk/verktøy for å 

prioritere de riktige utviklingsprosjektene 

på tvers av kommuneområdene.

■ Gevinstrealisering: Kartlegge og følge opp 

at de gevinstene som forventes av et 

prosjekt faktisk blir realisert.



Driftseffektiv kommune

■ Handlingsplanen forutsetter omfattende 

effektivisering

■ Se på strukturelle forhold og ytterligere 

omstilling

■Helst spare uten å redusere kvalitet

■Må også vurdere «hva er godt nok?»

■ Ekstern analyse kan bli benyttet



Oppsummering

■ Et veldig krevende budsjett

■ Påpeke urimeligheter fra staten

■ Barnevernsreform

■ Sekundærtilflytting

■ Men vi skal også gjøre jobben med å drive 

kommunen så effektivt som mulig



Og vi skal ta godt vare på 

innbyggerne våre også i 2022



Jobbing med handlingsplanen

■ Administrasjonen er tilgjengelig for 
spørsmål, beregninger og oppsett

■ Kontaktperson: Økonomisjef Hilde Lind

■ hilde.lind@sarpsborg.com

■ 992 05 836

Organ Frist

Formannskapet 23.11.2021

Bystyret 09.12.2021

mailto:hilde.lind@sarpsborg.com

