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Tilstandsrapport 1. tertial 2020 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kommunedirektørens tilstandsrapport per 30.04.2020 tas til orientering. 
 

2. Det gjøres endringer i driftsbudsjettet for 2020 som det fremkommer i vedlegg 1. 
 

3. Det gjøres endringer i investeringsbudsjettet for 2020 som det fremkommer i  
vedlegg 2. 

 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Oversikt over endringer i driftsbudsjettet for 2020. 
2. Oversikt over endringer i investeringsbudsjettet for 2020. 
3. Rapport til bystyret på vedtak til oppfølging 1. tertial 2020. 
4. Tilstandsrapport 1. tertial 2020. 

 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapporten for 1. tertial 2020 er kommunedirektørens tilbakemelding til de folkevalgte 
for de fire første månedene i 2020. Det rapporteres på mål, rammer og prioriterte tiltak for 
2020 i henhold til vedtatt handlingsplan og budsjett.  
 
Kommunedirektøren kan i nåværende situasjon ikke gi en tilfredsstillende årsprognose for 
kommunens samlede resultat. Dette skyldes større usikkerhet enn normalt både rundt 
skatteinngang, lønns- og prisvekst og kommunens kostnadsnivå. 
 
Koronautbruddet har påført kommunen store utgifter og betydelige tap av inntekter. 
Regjeringen har uttrykt at kommunene skal få dekket alle utgifter koronautbruddet har 
medført, men det er usikkerhet rundt hvordan dette beregnes. 
 
For Sarpsborg kommune er det samlet beregnet ekstra utgifter og inntektstap som følge av 
koronautbruddet på 62,8 mill. kr i første halvår. Staten har så langt kompensert 27 mill. kr i 
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økt skatt og rammetilskudd, samt redusert arbeidsgiveravgift på 16 mill. kr, det vil si totalt 43 
mill. kr. I tillegg kommer forventning om lavere lønns- og prisvekst, som også skal 
kompensere for skattesvikt.  
 
Den kommunale deflatoren, det vil si samlet lønns- og prisvekst i kommunene, er nedjustert 
fra 3,1% til 1,4%. Lønnsveksten er justert ned fra 3,6% til 1,5%. Lavere lønnsvekst er 
beregnet til 57,8 mill. kr for Sarpsborg kommune. Dette avviket er ikke trukket inn fra 
virksomhetenes rammer. Lønnsoppgjøret er skjøvet frem til høsten, så det er stor usikkerhet 
rundt hvordan lønnsveksten i 2020 vil bli. Det er også svært usikkert hvordan 
skatteinngangen i 2020 vil være. Det er også uvisst hvordan korona vil påvirke utgiftene i 
andre halvår. 
 
Det er i hasteutvalget bevilget 20 mill. kr til koronautbruddet av kommunens midler. Midlene 
er foreløpig lagt til kommunedirektøren. Dette beløpet samt statlig kompensasjon på 43 mill. 
kr utgjør 63 mill. kr, og tilsvarer omtrent de merutgifter kommunen er påført i første halvår. 
Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet med 60,1 mill. kr.  
 
Kommuneområdene har et merforbruk på 46,8 mill. kr utover det som er korona-relatert. 
Merforbruket er i hovedsak på de to store kommuneområdene helse og velferd og oppvekst. 
I tillegg kommer merforbruk på lærlinger. Det er merutgifter i driften fra 2019 som flere 
virksomheter tar med seg inn 2020. Det er krevende å jobbe med tiltak for å komme i 
balanse, da mange av virksomhetene med merforbruk også er berørt av koronautbruddet.  
 
Prognoser for pensjon viser et mindreforbruk på 10 mill. kr. Eiendomsskatteinntektene kan bli 
om lag 8 mill. kr høyere enn budsjettert. Det er også usikkerhet rundt utbytte, da det er 
budsjettert med 20 mill. kr samlet for Østfold energi AS og Skjebergkilens marina. 
 
Det er foretatt en gjennomgang av investeringsprosjektene. Flere av investeringene som er 
budsjettert i 2020 vil bli forskjøvet til senere, og midler må da eventuelt bevilges i en senere 
periode. Totalt foreslås det at 208,5 mill. kr av bevilgning gitt for 2020 innarbeides på nytt ved 
neste rullering av budsjett og handlingsplan.  
 
Totalt foreslås syv investeringsprosjekter avsluttet ved behandlingen av tertialrapporten med 
et samlet mindreforbruk på 2,4 mill. kr.  
 
Det foreslås at investeringsprosjekter for totalt 10 mill. kr fremskyndes til 2020. Dette er 
prosjekter som opprinnelig var planlagt senere i økonomiplanperioden.  
 
Sykefraværet per 1. tertial 2020 for hele kommunen er på 9,1 %. Sykefraværet 1. tertial 2019 
var på 9,2 %.  
 
 
Utredning: 
Sarpsborg kommune la frem et regnskap med mindreforbruk for 2019 på 21,6 mill. kr. Selv 
med et positivt resultat var det store utfordringer for virksomhetene med å holde rammene, 
og mange av utfordringene påvirker også økonomien for 2020. 
 
Kommunedirektøren legger frem en tilstandsrapport for 1. tertial som beskriver en krevende 
situasjon. Koronautbruddet har påført kommunen store økte utgifter og inntektstap. Det er 
store merkostnader knyttet til særlig ekstra bemanning i helsetjenesten, skoler og 
barnehager, og smitteverntiltak som blant annet renhold. Det er også stor usikkerhet om hvor 
lenge smittevernstiltakene vil måtte vare.  
 
I hasteutvalget 19. mars ble det bevilget 20 mill. kr til koronautbruddet. Det ble gitt fullmakt til 
kommunedirektøren å bruke midlene på tvers av kommuneområdene.  
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Revidert nasjonalbudsjett 2020. 
Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 12. mai. Stortinget skal 
behandle revidert nasjonalbudsjett i juni. Kommunene har en sentral rolle i å bekjempe de 
helsemessige konsekvensene av koronautbruddet. Samtidig skal kommunene sørge for at 
innbyggerne mottar viktige tjenester.  
 
Det er fra tidligere vedtatt en overføring til kommunene for følgende forhold: 
 

 Landet Sarpsborg 
Skjønnstilskudd 400 mill. kr 3,4 mill. kr 
Generell styrking 3.750 mill. kr 40 mill. kr 
Kompensasjon 
foreldrebetaling 

 
1.000 mill. kr 

 
9,8 mill. kr 

Redusert arbeidsgiveravgift i 
to måneder 

 
2.200 mill. kr 

 
16 mill. kr 

Sum  69,2 mill.kr 
 
 
Med bakgrunn i betydelig lavere aktivitet i norsk økonomi de siste ukene er den kommunale 
deflatoren1 justert fra 3,1% til 1,4 %. Det er beregnet til å utgjøre 9,1 mrd. kr for kommuner 
og fylkeskommuner.  
 
Kommunenes skatteinntekter er beregnet til å falle med 5,3 mrd. kr i 2020. Det er stor 
usikkerhet knyttet til skatteinngangen i månedene som kommer.  
 
I forslaget ligger det i tillegg inne følgende forslag: 

 150 mill. kr til tiltak rettet mot sårbare barn og unge. 
 140 mill. kr til digitalisering i skolen 
 50 mill. kr til tilskudd til smittevernstiltak 
 80 mill. kr til praksiskompensasjon til fastleger. 

 
Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene 
av koronautbruddet. Arbeidsgruppen skal avgi en rapport innen 1. april 2021. 
 
Økonomisk resultat 
Regjeringen varslet 27. mars i prp 67 S(2019-2020) at den ville komme til Stortinget med en 
samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren. Regjeringen har 
ved flere anledninger kommunisert at kommunene skal få kompensert for merutgifter knyttet 
til koronautbruddet. 
 
I revidert nasjonalbudsjett er det fra regjeringens side fokusert på virkningene av de 
konsekvensene av koronautbruddet gir frem til sommeren. KS har gjort beregninger som 
viser at utgiftene og inntektstapet som kommunene påføres er langt høyere enn det som 
kommer frem i revidert nasjonalbudsjett.  
 
Når kommunedirektøren legger frem tilstandsrapport for 1. tertial er det stor usikkerhet rundt 
hvor lenge kommunen må opprettholde ekstraordinære tiltak. Tiltakene i første halvår er 
beregnet å koste 22-25 mill. kr per måned. Det er fattet vedtak i Stortinget om krisepakker til 
kommunesektoren. Oppdaterte prognoser fra revidert nasjonalbudsjett viser samlet økning i 
skatt og rammetilskudd på om lag 27 mill. kr til Sarpsborg kommune. Det er inkludert 
inntektsbortfall for SFO og barnehage, generell styrkning, skjønnsmidler og nye tiltak som 

                                                
1 Kommunal defaltor er et begrep for samlet lønns- og prisvekst. 
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fremmes i revidert nasjonalbudsjett. Det er vedtatt en lavere arbeidsgiveravgift i to måneder. 
Det utgjør om lag 16 mill. kr for Sarpsborg kommune. 
 
Kommunedirektørens prognose for 1. tertial hensyntar utgifter og inntektstap som følge av 
koronautbruddet i første halvår, beregnet til 62,8 mill. kr. Samtidig har staten kompensert for 
skattesvikt og tilført kommunen ytterligere 43 mill. kr i økte inntekter. Hvorvidt kommunen 
faktisk får kompensert økte utgifter og tapte inntekter fra staten fullt ut avhenger av omfang 
av ekstrautgifter i annet halvår, eventuell ytterligere statlig kompensasjon for dette, 
utviklingen i skatteinngangen og hvorvidt regjeringens reviderte anslag for lønns- og 
prisvekst i kommunesektoren slår til. 
 
I revidert nasjonalbudsjett er den kommunale deflatoren justert ned fra 3,1% til 1,4%. For 
Sarpsborg kommune vil dette medføre en nedgang i lønnsutgifter med om lag 57,8 mill. kr i 
forhold til budsjett.  
 
Det er anslått en lønnsvekst på 1,5%. Lønnsoverhenget fra 2019 er på 1,3% og i tillegg 
kommer lønnsglidning. Det betyr i realiteten at revidert nasjonalbudsjett forutsetter et 
nulloppgjør. Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten og resultatet av oppgjøret også en ukjent 
faktor i totalbildet.  
 
Prisutviklingen for varer og tjenester utgjør om lag 1/3 av deflatoren i Sarpsborg kommune. 
En samlet deflator på 1,4% og lønnvekst på 1,5% betyr at prisvekst på varer og tjenester er 
anslått til 1%. I budsjettet for Sarpsborg kommune er det lagt inn en prisvekst på 2,1%. Det 
er ikke beregnet hva en nedgang i prisveksten vil utgjøre. Prisveksten påvirkes av mange 
faktorer, deriblant kronekursen. Den norske kronen har siden nyttår svekket seg kraftig mot 
både dollar og euro. Mange av de varene som anskaffes påvirkes av valutaendringene, og 
det kan stilles spørsmål om 1% prisvekst er realistisk. 
 
Lavere lønns- og prisvekst skal kompensere for lavere skatteinntekter. Det er stor usikkerhet 
i hvordan den nasjonale skatteinngangen vil utvikle seg i månedene som kommer. En 
kommune som Sarpsborg med lavt skattenivå er avhengig av den nasjonale 
skatteinngangen.  
  
Kommunedirektøren foreslår at verken kommunens årsbudsjett eller virksomhetenes rammer 
justeres i samsvar med det reviderte anslaget for lønns- og prisvekst, da usikkerheten er stor 
og det kan bli nødvendig å reversere en eventuell justering. Prognosene for virksomhetene 
legger derfor også den opprinnelige deflatoren til grunn. Dette vil bli vurdert på nytt i 
forbindelse med tilstandsrapport for 2. tertial. 
 
 

 

Alle tall i 1 000 kr

Regnskap 
per 1. tertial

Budsjett 
2020

Regnskaps-
prognose 
31.12

Prognose 
avvik 
31.12

Prognose 
avvik i % 
av budsjett

Skatt på inntekt og formue -419 668 -1 437 000 -1 404 000 -33 000 -2 %
Ordinært rammetilskudd -677 868 -1 782 820 -1 842 820 60 000 -3 %
Skatt på eiendom -123 076 -236 000 -244 000 8 000 -3 %
Konsesjonskraftinntekter -1 067 -2 000 -2 000 0 0 %
Andre generelle statstilskudd -14 046 -151 750 -151 750 0 0 %

Sum frie disponible inntekter -1 235 725 -3 609 570 -3 644 570 35 000 1,0 %

Renteinntekter og utbytte -8 236 -48 300 -45 600 -2 700 -6 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg. 25 642 129 100 123 200 5 900 5 %
Avdrag på lån 0 165 400 171 200 -5 800 -4 %

Netto finansinntekter/-utgifter 17 406 246 200 248 800 -2 600 -1 %
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Det kan forventes 27 mill. kr mer i inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 1. 
tertialrapportering. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2020 og inkluderer 
dermed også kompensasjon for koronapandemien og 4,5 mill. kr i kompensasjon for utsatt 
overføring av skatteoppkreving.  
 
Det er i forbindelse med pandemien spesiell stor usikkerhet knyttet til skatteinntekter for 
2020. Ved utgangen av april var den nasjonale skatteinngangen for kommunene 1,2% 
høyere enn ved samme periode året før. Anslaget for skatt for 2020 ble i revidert 
nasjonalbudsjett justert ned fra en forventet vekst på 1,3% til en forventet reduksjon på 1,1%.    
 
Det er stor usikkerhet rundt utbytte fra selskaper i år på grunn av koronapandemien. Østfold 
Energi og Skjebergkilens Marina har begge varslet at en vurdering av utbytte til eierne er 
utsatt til høsten.  
  
 
Resultat for kommuneområdene 

 
 
Virksomheter med overskuddsfond er styrket med 50% av eget fondsbeløp, dette utgjør 
samlet 12,7 mill. kr.  
 
Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2020 utgjør 3,3 mrd. kr. Prognosen viser 
et negativt avvik på 109,6 mill. kr.  
 
Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på om lag 50,7 mill. kr. 
Merforbruk relatert til korona utgjør 26,5 mill. kr. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å 
holde de økonomiske rammene og komme i balanse. 

Kommuneområde oppvekst har et forventet merforbruk på om lag 32,6 mill. kr. Merforbruk 
relatert til korona utgjør 16 mill. kr. Skolene ligger samlet an til et merforbruk på 28,8 mill. kr. 
Dette skyldes tapt foreldrebetaling, oppsigelse av plasser på SFO og ekstra lønnsutgifter til 
økt bemanning for å gruppere i mindre grupper etter nasjonal veileder. Enkelte skoler har i 
tillegg store og økte lønnsutgifter til spesialundervisning, og noen skoler må styrke 
bemanning pga. elever med kraftig utagering. 

Kommuneområde samfunn forventer et merforbruk på om lag 1 mill. kr. Hele merforbruket er 
relatert til korona og skyldes inntektssvikt fra billettsalg og utleie på virksomhet kultur. 
 
Kommuneområde organisasjon ligger an til et merforbruk på om lag 7,6 mill. kr. Det er 
forventet merforbruk på om lag 7 mill. kr for å opprettholde intensjonen om 2 lærlinger per 
tusen innbyggere. 2,5 mill. kr av merutgiftene er knyttet til ny pensjonsordning for lærlinger. 
Virksomhet kemner forventer et merforbruk på om lag 4,5 mill. kr. Dette har sammenheng 
med utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjon fra kommunen til skatteetaten fra 1. juni til 
1. november. 

Kommuneområde
Regnskap per 
1. tertial

Rev. budsjett 
2020

Prognose før 
bruk av 
overskuddsfond

Bruk av 
overskuddsfond

Prognose etter 
bruk av 
overskuddsfond

Prognose  avvik i 
kr.

Prognose 
avvik i %

Mer-
/mindreforbruk 
relatert til 
korona i kr

Helse og velferd 590 223 1 685 916 1 743 190 6 596 1 736 594 -50 678 -3,0 % -26 509

Oppvekst 381 040 1 086 673 1 122 832 3 529 1 119 303 -32 630 -3,0 % -16 000

Samfunn 46 668 97 684 99 714 1 030 98 684 -1 000 -1,0 % -1 000

Organisasjon 39 172 100 416 108 869 860 108 009 -7 593 -7,6 % 0

Teknisk 58 264 250 533 266 851 719 266 132 -15 599 -6,2 % -17 200

Teknologi og endring 18 381 56 129 58 229 0 58 229 -2 100 -3,7 % -2 100

Kommunedirektør 1 143 38 569 38 569 0 38 569 0 0,0 %

Sum 1 134 891 3 315 920 3 438 254 12 734 3 425 520 -109 600 -3,3 % -62 809
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Kommuneområde teknisk har samlet sett et forventet merforbruk på om lag 15,6 mill. kr. 
Merforbruk relatert til korona utgjør 17,2 mill. kr. Dette skyldes blant annet bortfall av 
leieinntekter for idrettsanlegg beregnet til 6,5 mill. kr, samt økt renhold og desinfeksjon på 
helsebygg beregnet til 4 mill. kr. Innenfor kommunalteknikk er merforbruket relatert til 
transporttjenesten, verksted, vaskeri og reduserte parkeringsinntekter.  
 
Kommuneområde teknologi og endring forventer et merforbruk på om lag 2,1 mill. kr. Hele 
merforbruket er relatert til korona og skyldes bl.a. økte lønnskostnader, flere lisenser på 
Microsoft 365, mobil og bredbåndsutstyr, IKT-utstyr for hjemmekontorløsninger, IKT utstyr til 
etablering av smittemottak på Helsehuset samt diverse IKT-utstyr til kriseledelsen og 
politikere. 
 
Medarbeider 
Sykefraværet per 1. tertial 2020 for hele kommunen er på 9,1 %. Sykefraværet 1. tertial 2019 
var på 9,2 %.  
 
Antall medarbeidere med stilling under 40 % var 498 per 1. tertial 2020. Antall medarbeidere 
under 40 % 1. tertial 2019 var 462. Antall medarbeidere med stilling under 40 % per 
31.12.2019 var 471. 
 
Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er 80,7 % per 1. tertial 2020.                     
Per 1. tertial 2019 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 81,6 %. Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse har gått noe ned i 1. tertial 2020, da den per 31.12.2019 var på 81,0 %.  
 
 
Endringer i driftsbudsjettet 
For å dekke kommunens korona-relaterte utgifter i første halvår har kommunedirektøren 
funnet det nødvendig å styrke budsjettet med 20 mill. kr. utover det statlig kompensasjon gir 
mulighet for. Disse pengene tas, i samsvar med vedtak i hasteutvalget, fra planlagt avsetning 
til fond og disposisjonsfond. På den annen side foreslår kommunedirektøren foreløpig ikke å 
endre budsjettet ut fra redusert anslag for kommunal lønns- og prisvekst. Dette ville redusert 
budsjetterte lønnsutgifter med 57,8 mill. kr.  
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2020:  
 
Det er beregnet en nedgang i skatteinntektene til 33 mill. kr og en økning i rammetilskuddet 
med 60 mill. kr. Netto effekt av dette er 27 mill. kr. i økte inntekter. Lavere arbeidsgiveravgift 
for to måneder er beregnet til å utgjøre 16 mill. kr.  Det er i hasteutvalget bevilget 20 mill. kr 
til koronautbruddet. Midlene er foreløpig lagt til kommunedirektøren. Dette utgjør samlet 63 
mill. kr. Kommuneområdene har samlet rapportert om merutgifter på om lag 62,8 mill. kr. 
Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettene med 60,1 mill. kr for utgifter og 
inntektsbortfall i forbindelse med koronautbruddet. 
 
Helse og velferd er det kommuneområdet som har rapportert høyest utgifter relatert til 
koronautbruddet. Det er merutgifter til blant annet to smittevernsavdelinger, kjøp av 
smittevernutstyr, smittesporing og økt bemanning. Kommunedirektøren foreslår å styrke 
rammene til virksomhetene som er berørt av koronautbruddet med totalt 23,1 mill. kr.  
 
I forbindelse med koronautbruddet ble alle skoler og barnehager stengt en periode. For den 
stengte perioden ble det gitt betalingsfritak for barnehager og SFO. Inntektsbortfallet er 
kompensert fra staten. Det utgjør 9,8 mill. kr for Sarpsborg kommune. I beløpet er det også 
beregnet inntektsbortfallet for de private barnehagene som skal kompenseres. 
Kommunedirektøren foreslår en styrkning på 9,8 mill. kr for inntektsbortfall for barnehager og 
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SFO. Skoler og barnehager har også et merforbruk knyttet til økt personale for å håndtere 
mindre kohorter.  
 
Kommuneområde teknisk har foreløpig beregnet økte utgifter til koronautbruddet til 17,2 mill. 
kr. Kommunedirektøren foreslår å justere for 12,1 mill. kr. Det er noen virksomheter som 
også har besparelser, blant annet er strømutgiftene lavere enn budsjettert. 
 
Kommuneområde teknologi og endring justeres med 2,1 mill. kr. Det har vært behov for 
anskaffelser av IKT utstyr og programvare for å håndtere en stor mengde ansatte på 
hjemmekontor.  
 
I revidert nasjonalbudsjett ble det gitt en tilleggsbevilgning for utsettelse av flytting av 
skatteoppkrever. Skatteoppkrever skulle vært overført til staten fra 1. juni 2020. Dette er på 
bakgrunn av koronautbruddet utsatt til 1. november 2020. Sarpsborg kommune er 
kompensert med 4,5 mill. kr i økt rammetilskudd. Dette benyttes til å styrke rammen til 
virksomhet kemner. 
 
Kommunedirektøren foreslår å budsjettere inn 12,7 mill. kr. fra overskuddsfondet til 
virksomhetene. Dette tilsvarer 50% av fondet for de virksomheter som har fond.  Det legges 
frem en egen sak om overføring av resterende 50% av virksomhetenes fond til et 
innovasjons- og utviklingsfond.  
 
I 2018 sak 86/18 opprettet bystyret et fond knyttet til «avlasterdommen» på 10 mill. kr. Det 
var en sak i Høyesterett i 2016 som konkluderte med at de som jobber som avlastere skal 
ansees som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Det kom på plass en egen forskrift som 
ble gjeldende fra 1. juli 2017. Etterbetaling ble gjeldende fra samme tidspunkt. Kommunen 
har nå foretatt all etterbetaling. Restmidler utgjør 3,9 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at 
3 mill. kr overføres til virksomhet HR for å styrke budsjettet til lærlinger. Resterende midler 
0,9 mill. kr overføres kommunedirektøren. Kommunen har i ny forsikringsavtale fått en 
visksomhetsforsikring på om lag 1.0 mill. kr som belastes kommunedirektøren.  
 
I 2017 sak 40/17 ble det opprettet et fond til bruk i rus og psykisk helse. Fondet er på 4 mill. 
kr. Kommunedirektøren foreslår å inntektsføre fondet til virksomhet kompetansesenter rus og 
psykisk helse for å styrke budsjettet i 2020.  
 
Kommunedirektøren foreslår at 1,8 mill. kr bevilges til vedlikehold til team bolig ved 
virksomhet forvaltning og utvikling. Ved en feil er det opprinnelig ikke lagt inn budsjettmidler 
til dette for 2020. Tilskuddet for 2019 til ressurskrevende tjenester ble 1,8 mill. kr høyere enn 
estimatet som lå til grunn for regnskap 2019. Differansen skal inntektsføres i 2020. 
 
Endringer i investeringsbudsjettet 
En egen oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår i 
eget vedlegg til tilstandsrapporten. Totalt foreslås 7 prosjekter avsluttet ved behandlingen av 
tertialrapporten med et samlet mindreforbruk på 2,4 mill. kr.  
 
Det er foretatt en gjennomgang av investeringsprosjektene. Flere av investeringene som er 
budsjettert i 2020 vil bli forskjøvet til senere, og midler må da eventuelt bevilges i en senere 
periode. Totalt foreslås det at 208,5 mill. kr av bevilgning gitt for 2020 innarbeides på nytt ved 
neste rullering av budsjett og handlingsplan.  
 
Det foreslås at investeringsprosjekter for totalt 10 mill. kr fremskyndes til 2020. Dette er 
prosjekter som opprinnelig var planlagt senere i økonomiplanperioden. I tillegg foreslås det å 
bevilge 2 mill. kr til Eplehagen for omgjøring av kontorer til omsorgsboliger og 2 mill. kr ekstra 
til sammenkobling av reservevann til Gaupefaret høydebasseng.  
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Sarpsborg Scene nærmer seg ferdigstillelse. Det er behov for å tilleggsbevilge 9 mill. kr. 
Merforbruket gjelder i hovedsak høyere kostnader enn estimert til brannutbedringer, 
forsterkning av gulver, tak over teatersal, bæresystem inkl. sceneteknisk bæring og 
sceneåpning, sceneteknisk utstyr og forlenget byggetid som en følge av økt omfang på disse 
delene av prosjektet. Kommunedirektøren vil foreta en utvidet gjennomgang av hele 
byggeprosjektet i forbindelse med regnskapsavslutningen for prosjektet. 
 
Prosjekteringen av lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter ved Tindlund skole er i sluttfasen. 
Før prosjektet legges ut på anbud er det anbefalt at utgiftsrammen økes fra 9,9 til 12,9 mill. 
kr. Det er det økonomisk gunstig å utvide prosjektet noe, da dette vil redusere utgiftene ved 
kommende rehabilitering av bygget.  Det økte omfanget omfatter etablering av klasserom i 1 
etg. på tilbygget samt flytting av elevtoaletter inn i bygningsmassen. Dette vil gi økt 
fleksibilitet i påvente av eventuell utvidelse av skolen i 2023. 
 
Kommunen har mottatt 870 000 kr i tilskudd til statlig sikret friområder på Øketangen og 
Sandvika. Midlene er tenkt benyttet til etablering av toalettbygg ved Øketangen, samt 
utbedringer av uteområde ved Sandvika. Kommunedirektøren foreslår at tilskuddet inkludert 
forventet merverdikompensasjon bevilges til tiltakene.  
 
 
Alle prosjektene fremkommer i egen oversikt som ligger vedlagt saken. 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Det er større usikkerhet enn normalt for årsprognosen. Det er stor usikkerhet både rundt 
skatteinngang, lønns- og prisvekst og kommunens kostnadsnivå. 
 
 
Miljø: 
 
 
Folkehelse: 
 
 


