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Sammendrag: 
 
 
 
Utredning: 
Kommunen har tidligere hatt en prosess der det har blitt lagt frem en sak om foreløpige 
økonomiske rammer til politisk behandling på våren, mens handlingsplan, økonomiplan og 
årsbudsjett har blitt lagt frem på høsten. Prosessen for handlingsplan, økonomiplan og 
årsbudsjett var oppe til behandling i formannskapet 19. januar 2017. Det ble fattet følgende 
vedtak:  

1. Sarpsborg kommune legger om prosess for handlingsplan med årsbudsjett, der 
handlingsplanen vedtas lagt ut på høring i juni med endelig vedtak i desember, mens 
økonomiplan og årsbudsjett behandles og vedtas i desember.  

2. Omleggingen av prosess for handlingsplan, økonomiplan og årsbudsjett gjelder fra 
perioden 2018-2021.  

3. Det legges opp til et seminar om handlingsplan og budsjett i månedsskifte april/mai 
og et i september for å sikre god dialog mellom rådmannen og politikerne. 

 
Hensikten med den nye prosessen er å få økt oppmerksomhet om hvilke tiltak kommunen 
skal prioritere og legge til rette for gode politiske drøftinger og beslutninger.  
 
For perioden 2018-2021 er et utkast til handlingsplan utarbeidet våren 2017. Bystyret vil 
behandle planen i juni 2017. Planen blir deretter lagt ut til offentlig ettersyn før det utarbeides 
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en revidert utgave som bystyret behandler i desember, sammen med økonomiplan 2018-
2021 og årsbudsjett 2018.  
 
Prosessen med handlingsplan, økonomiplan og årsbudsjett er krevende og nødvendig for å 
gi et godt grunnlag for politiske prioriteringer.  Arbeidet med handlingsplanen, 
økonomiplanen og årsbudsjett er nå delt inn i to faser. Handlingsplanen som legges frem i 
juni inneholder: 

 Analyse av demografi, tjenestebehov og økonomiske nøkkeltall  
 Medarbeider 
 Kommunens økonomiske stilling  
 Investeringer på rammenivå 
 Overordnede driftsprioriteringer  
 Mål for tjenestene 
 Analyse av tjeneste 
 Prioritering av tiltak med grunnlag i vedtatte styringsdokumenter 

 
Handlingsplanen viser til totalt 32 vedtatte styringsdokumenter, som tidligere er vedtatt 
politisk. For hvert av styringsdokumentene er det listet opp tiltak som skal prioriteres 
gjennomført i perioden. Tiltakene bygger opp under målene i styringsdokumentene.  
 
I tillegg til tiltak basert på de vedtatte styringsdokumentene er det som tidligere år beskrevet 
andre prosjekter og enkeltsaker som vil bli prioritert i perioden. Videre inneholder dokumentet 
en opplisting av hvilke styringsdokumenter som skal utarbeides eller revideres i perioden. 
 
For oversikt over tiltakene vises det til handlingsplandokumentet. 
 
Handlingsplanen slik den foreligger på våren inneholder ikke noe komplett, balansert budsjett 
for den aktuelle perioden. Samtidig er en del av de prioriterte tiltakene avhengig av 
økonomiske midler utover det som er avsatt i gjeldende økonomiplan, noe det er opplyst om 
for de enkelte tiltakene. Det innebærer samtidig at det kan bli nødvendig å ta ut noen tiltak på 
høsten, når handlingsplanen skal samordnes med økonomiplanen for den kommende 
fireårsperioden og årsbudsjettet for det første året.   
 
Den resterende delen av saksframlegget vil i hovedsak omhandle kommunens økonomiske 
situasjon og de utfordringer kommunen står overfor. Dette for å gi bystyret en innsikt som er 
viktig både for diskusjonen rundt handlingsplanen i juni, og for den samlede behandlingen av 
handlingsplan, økonomiplan og budsjett som skal skje til høsten.  
 
Økonomiske forutsetninger:  
 
Netto driftsresultat 
Sarpsborg kommune hadde i 2016 et bedre økonomisk resultat enn på flere år. Netto 
driftsresultat i 2016 ble 121,4 mill. kr eller 3,1 %, som var 68,5 mill. kr bedre enn i 2015. Det 
er anbefalt et gjennomsnittlig nivå for netto driftsresultat for kommunesektoren på 1,75 % for 
å kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. Med det menes at kommunen bør ha et 
overskudd på den løpende drift som bidrar med tilstrekkelig egenkapital i investeringene.  
 
Kommunen har som et økonomiprinsipp å budsjettere med en avsetning på 0,5 % av brutto 
driftsutgifter, utover avsetning til rentebufferfond. Dersom kommunen skal få et større 
økonomisk handlingsrom bør det budsjetteres med en enda høyere avsetning. Dette vil gi 
kommunen en større egenkapital for å finansiere opp blant annet fremtidige investeringer. 
Samtidig er dette krevende å prioritere i en lavinntektskommune som Sarpsborg. 
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Gjeld 
Netto lånegjeld har gått ned fra 2015 til 2016. Netto lånegjeld i forhold til kommunens 
driftsinntekter i 2016 var på 83,6 %, tilsvarende var det 86,3 % i 2015. For kommunegruppe 
13 i KOSTRA var netto lånegjeld 83,8 % i 2016. Gjennomsnitt for landet utenom Oslo var på 
81,7 %. Kommunen har som et av sine økonomiprisnipp å ha en lavere lånegjeld enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Økt gjeldsbyrde i forhold til inntektene medfører at kommunen må bruke en stor andel av 
sine driftsinntekter til å dekke renter og avdrag på lån, og at det blir tilsvarende mindre igjen 
til drift. Det er anbefalt at denne andelen ikke overstiger 5 %. For Sarpsborg var denne på 
6,7 % i 2016. Høy gjeldsbyrde som følge av høyt investeringsvolum er en utfordring for hele 
kommunesektoren, og kan ikke vedvare over tid. Sarpsborg kommune har vurdert tiltak for at 
gjelden ikke skal øke. Ved behandlingen av handlingsplan for 2017 – 2020 fattet bystyret 
vedtak om at renteeksponert gjeld som belaster driftsregnskapet ikke skal øke i perioden. 
Samlet renteeksponert lånegjeld ved slutten av handlingsplanperioden skal være lik 
renteeksponert gjeld 1.1.2017. Denne handlingsregelen legges også til grunn for arbeidet 
med økonomiplan for 2018 – 2021. I perioden vil det også være helt nødvendig at det 
arbeides med en økt andel egenfinansiering av investeringsprosjekter. 
 
Fondsbeholdningen 
Kommunens fondsbeholdning består av disposisjonsfond, bundet driftsfond (selvkost og/eller 
øremerkede tilskudd til særskilte formål) samt investeringsfond. Investeringsfond kan være 
bundet (øremerket tilskudd til særskilte formål) eller ubundet.  
 
Disposisjonsfond kan brukes til både drifts- og investeringsformål. Investeringsfond kan kun 
brukes til investeringsformål. Disposisjonsfond kan både fungere som en buffer mot 
svingninger i driftsinntektene og som egenkapital i investeringer.  
 
Disposisjonsfondet var på 194,1 mill. kr ved utgangen av 2016, og inneholder blant annet 
enhetenes overskuddsfond og rentebufferfondet. Av regnskapsmessig mindreforbruk på 
114,7 mill. kr i 2016 foreslår rådmannen at 7,4 mill. kr skal avsettes til fond for enhetene med 
bakgrunn i reglementet for over- og underskudd. Enhetenes fond vil etter dette utgjøre 85,1 
mill. kr.  
 
Rentebufferfondet er ved utgangen av 2016 på 24,9 mill. kr. Rådmannen foreslår å benytte 
49,1 mill. kr av mindreforbruket i 2016 til å fylle opp rentebufferfondet. Beregninger viser at 
rentebufferfondet burde vært på om lag 80 mill. kr ved utgangen av 2016. Med et fond på 80 
mill. kr vil kommunen tåle en rente på 6 % i to år på renteeksponert investeringsgjeld. 
Udisponert disposisjonsfond var per 31.12.2016 på 60,8 mill. kr.  
 
Forslaget til disponering av mindreforbruket i 2016 blir behandlet av bystyret 23. mai 2017. 
Dokumentet vil bli oppdatert etter bystyrets behandling.  
 
Revidert nasjonalbudsjett 2017 
Regjeringen presenterte 11. mai sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017.  
Anslaget for lønnsveksten i 2017 er nedjustert fra 2,7 pst. til 2,4 pst. Den kommunale 
kostnadsdeflatoren er dermed nedjustert med 0,2 prosent-enheter, til 2,3 pst. Dette er 
beregnet til å utgjøre om lag 900 mill. kr i besparelse for kommunesektoren. Lavere 
lønnsvekst medfører lavere vekst i skatteinntektene til kommunesektoren. Skatteanslaget er 
på bakgrunn av dette nedjustert med 850 mill. kr.  
 
Veksten i kommunesektorens inntekter var sterk i 2016. Det skyldtes blant annet 
ektraordinære høye skatteinntekter av engangskarakter, som ikke vil fortsette inn i 2017. 
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Kommuneproposisjonen 2018 
Kommuneproposisjonen 2018 ble lagt frem av regjeringen 11. mai 2017. I proposisjonen 
2018 varsler regjeringen en realvekst i kommunesektorens (kommune og fylkeskommune) 
samlede inntekter i 2018 på mellom 4,3 og 5,3 mrd. kroner. Det legges opp til at de frie 
inntektene øker med mellom 3,8 og 4,3 mrd. kroner. Dette tilsvarer en realvekst i frie 
inntekter på mellom 1,1 og 1,2 %. Innenfor veksten i de frie inntektene er 0,3 mrd. kroner 
begrunnet med satsing på rusfeltet, 0,2 mrd. kroner til tidlig innsats i barnehage og skole, 0,2 
mrd. kroner til tiltak for barn, unge og familier.  I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen 
komme med endelig forslag til inntektsrammer.  
 
I kommuneproposisjonen ligger det inne en økning til flere barnehagelærere på 413 mill. kr. 
For Sarpsborg kommune vil det utgjøre ca 4 mill. kr. 
 
I forbindelse med opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 -2020 foreslår regjeringen å styrke 
rusomsorgen med 300 mill. kr i 2018. Dette er anslått å utgjøre ca. 3 mill. kr for Sarpsborg 
kommune. Endringene fordeles gjennom rammetilskuddet. 
 
Styrkingen til tidlig innsats i barnehage og skole vil utgjøre ca 2 mill. kr for Sarpsborg 
kommune 
 
Regjeringen foreslår å styrke det forebyggende arbeidet for utsatte barn og unge med 200 
mil. kr. Dette er en utvidelse og videreføring av styrkingen av helsestasjonstjenesten. Dette 
er anslått å utgjøre ca. 2 mill. kr for Sarpsborg kommune. Midlene fordeles gjennom 
rammetilskuddet og er knyttet til gjennomføring av barnevernsreformen.  
 
Driftsutfordringer  
 
Velferd 
Kommunens omsorgstjenester står foran en stor utfordring som følge av at antall innbyggere 
over 67 år vil øke betydelig. Aldersgruppen over 80 år vil i kommende 4-års periode øke med 
rundt 2 % pr. år eller vel 200 personer totalt. Økningen akselererer etter 2023. Behovet for 
tjenester kan ikke løses kun ved å etablere flere heldøgnsplasser. Det kreves en betydelig 
satsing på at eldre kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig. Det vil være nødvendig å 
styrke kompetanse, endre arbeidsmetodikk og skape forståelse hos brukere og pårørende 
for at tjenester i hjemmet kan være et godt alternativ til heldøgnsplass. Økt bruk av 
velferdsteknologiske løsninger vil også være nødvendig.  
  
Det er stort press på kommunen til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Flere 
korttidsplasser er nødvendig for å redusere kostnader til overliggerdøgn samt for å 
understøtte den økte satsingen på hjemmetjenester og tilby avlastning for pårørende.  
 
En konsekvens av økt levealder og flere eldre er at tallet på mennesker med ulike 
demenslidelser vil øke betydelig i årene som kommer. Dette vil kreve en betydelig styrking av 
de hjemmebaserte tjenestene. Samtidig er det behov for å øke den samlede kapasiteten 
innenfor heldøgnsomsorgen.  
 
De eldste sykehjemmene må på lengre sikt oppgraderes eller erstattes av mer moderne 
bygg. Det vil være lønnsomt å gjøre dette i perioden. Årsaken er at ordningen med 
investeringstilskudd til fornying og bygging av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og 
omsorgsboliger endres fra 2021, da det vil bli krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd.  
 
Sarpsborg kommune har en høyere andel innbyggere med psykiske lidelser enn 
landsgjennomsnittet. Dette gjelder også den yngre delen av befolkningen. Det er stort press 
på tjenestene og et udekket behov for heldøgnsbemannede boliger til mennesker med 
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alvorlige psykiske lidelser og langvarig rusmiddelmisbruk. Fra 2018 er det foreslått 
betalingsplikt for utskrivningsklare sykehuspasienter innenfor psykisk helsevern og rus. Dette 
stiller økte krav til det kommunale hjelpeapparatet.  
 
Utgifter til økonomisk sosialhjelp og antall sosialhjelpsmottakere er redusert de to siste 
årene. Fra 2017 er det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Formålet 
er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er stor 
usikkerhet knyttet til utgiftene til økonomisk sosialhjelp og resultatene av aktivitetsplikten. 
Utviklingen er bl.a. avhengig av hvordan arbeidsledigheten og konjunkturene utvikler seg.  
 
Antall bekymringsmeldinger til barnevernet gikk litt ned i 2016, men alvorlighetsgraden i 
meldingene var større. Antall saker med vold og overgrep øker. Antall barn under omsorg er 
stabilt, men antallet barn med hjelpetiltak i hjemmet øker betydelig. Siste halvannet år har 
100 flere barn fått iverksatt tiltak. Utviklingen er bekymringsfull. Det jobbes med en 
samordning av kommunens tjenester overfor utsatte barn og unge som i større grad tar sikte 
på tidlig og helhetlig hjelp. Regjeringen er i ferd med å gjennomføre en barnevernreform som 
medfører nye oppgaver for kommunen. De økonomiske virkningene av dette er usikre.  
 
Oppvekst 
Kvalitetsmeldingen for grunnskolen for 2016 viser at Sarpsborg har klart flere elever pr. lærer 
i grunnskolen enn både Østfold-snittet og landssnittet, og at kommunen bruker mindre 
penger pr. elev enn Østfold-snittet og landssnittet.  
 
En økning av lærertettheten antas å ha positiv effekt for elevenes læringsutbytte. Det er en 
økonomisk utfordring å få til dette. 
 
Det er en økning i spesialpedagogiske vedtak for voksne, samt flere elever i de forsterkede 
avdelinger. Ut over dette melder flere av grunnskolene om nye elever med store 
sammensatte vansker som har behov for mye tilrettelegging. Det er urovekkende at andelen 
barn som får ekstra ressurser knyttet til spesialpedagogisk hjelp fortsetter å øke. 
Spesialpedagogiske tiltak vil ha behov for økte rammer i 2018.  
 
Det er økning i antall barn som får moderasjoner, redusert pris og gratis kjernetid i 
barnehage. Dersom økningen i moderasjoner fortsetter vil det bli utfordrende for kommunen, 
da overføring fra staten ikke dekker kommunens kostnad. 
Regjeringen varsler innføring av bemanningsnorm i barnehagen senest fra 2020. Nasjonal 
bemanningsnorm er ikke kostnadsberegnet, men vil få en negativ økonomisk konsekvens for 
Sarpsborg kommune i og med at bemanning i de kommunale barnehagene er lavere enn 
den varslede normen. 
 
Innen kommuneområde oppvekst er det fortsatt vesentlige investeringsbehov. Utredning av 
skolekapasitet og skolestruktur vest i Sarpsborg starter opp i 2017. Investeringer er planlagt 
mot slutten av fireårsperioden. Det er forutsatt en ny ungdomsskole i vest i løpet av de 
nærmeste årene. Samtidig må elevkapasitet på barnetrinnet vurderes og utredes nærmere. 
Mange av kommunens grunnskoler er av eldre dato og oppfyller ikke dagens forventninger 
og krav til fleksible læringsarealer og arbeidsplasser for ansatte. 
 
Samfunn 
Reguleringsplaner krever stadig mer saksbehandling. Dette fordi lovverk forutsetter mer 
omfattende utredninger, samfunnets engasjement i reguleringsarbeid er stigende, antall 
klagesaker er økende. Det er behov for nye strategier for gjennomføring av planer. I tillegg til 
å øke kapasiteten vil det være behov for å styrke kommunens juridiske kompetanse innen 
plansaker.  
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Kapasiteten på byggesaksbehandling er tilfredsstillende, men det er en utfordring å 
rekruttere og beholde medarbeidere med kompetanse til å håndtere komplekse saker.  
Ressursbruk innenfor landbruksforvaltning er redusert de siste to årene. Samtidig har 
omfanget av lovpålagte oppgaver økt.   
 
Samarbeidet omkring bypakke Nedre Glomma pågår for fullt med store og komplekse 
planoppgaver. Samarbeidet vil kreve mye ressurser fremover for å få en god koordinering 
internt og partene imellom.  
 
Grunnmuren på kulturområdet er fritidsklubber, bibliotek og kulturskole. Fritidsklubbene har 
større besøkstall som følge av bl.a. omorganisering.  For bibliotekdriften vil det være viktig å 
få avklart utbygging av hovedbiblioteket på nåværende tomt.  Framtidige lokaler for 
kulturskolen er også en viktig avklaring.  Sarpsborg scene er i utvikling og her vil fokus være 
å finne gode løsninger for driften fremover.   
 
Organisasjon 
For å sikre nødvendig rekruttering for framtidens tjenester må det jobbes aktivt med å 
markedsføre kommunen som en attraktiv arbeidsgiver med spennende og meningsfulle 
oppgaver. Gjennom lærlingeordning, praksisplasser og nært samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner kan kommunen være med på å tiltrekke seg og utvikle 
morgendagens arbeidstakere.  
 
Et prioritert tiltak i planperioden er å øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere. 
Tiltaket forutsetter økte rammer utover økonomiplan fra 2019. 
 
Det er behov for økt innsats og økte ressurser innenfor IKT. Ny lov om personvern og 
informasjonssikkerhet trer i kraft fra 2018 og vi stille større krav til kommunen. Staten har 
forventninger til digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor og Sarpsborg kommune jobber derfor 
med bedre selvbetjeningsløsninger for innbyggerne, overgang fra papirarkiv til digitalt arkiv 
og mer effektive arbeidsprosesser. Det er også behov for bedre overvåking og kontroll av de 
sentrale IKT-systemene på grunn av økt risiko for uønskede angrep utenfra. 
 
Teknisk 
De strengere miljøkravene innenfor de tekniske tjenestene, spesielt på vann, avløp, 
renovasjon og brannområdet medfører behov for driftsomlegginger og investeringer i 
perioden. For å holde kostnadene nede er det hensiktsmessig å vurdere økt samarbeid med 
andre kommuner innenfor flere områder.  
  
Særlig innen vann- og avløpsområdet er det store etterslep og kommunen fortsetter arbeidet 
med investeringer i rehabilitering av ledningsnettet. Bygging av nytt vannverk og utredning av 
løsning for å bedre rensegraden ved renseanlegget er store og viktige oppgaver de 
kommende årene.  
 
Det jobbes videre med nytt felles ettersorteringsanlegg for avfall i Østfold, noe som er 
nødvendig for å nå målene om 50 % materialgjenvinning fra avfall innen 2020.  
 
En viktig omlegging innen eiendomsområdet er arbeidet med å dreie driften i retning av 
lavere drifts- og vedlikeholdskostnader for de kommunale byggene. Samtidig er det behov for 
å øke vedlikeholdet for å forlenge byggenes levetid, noe som på sikt vil redusere behovet for 
bevilgninger til nybygg.  
 
Kommunen har de seneste årene vært en aktiv bidragsyter til eiendomsmarkedet ved hvert 
år å tilby 20-30 selvbyggertomter. Dette fortsetter i perioden, men i løpet av 10 år vil 
kommunens tomtereserver være brukt opp og det er derfor nødvendig å vurdere om 
kommunen aktivt skal kjøpe tomter for å kunne tilby selvbyggertomter i fremtiden. 
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Det nasjonale trusselbildet er endret den siste tiden. Det er nødvendig å gjennomføre ny 
overordnet ROS-analyse og vurdere tiltak for å øke sikkerheten for infrastruktur og 
befolkning.  
 
Med bakgrunn i vedtak i formannskapet har kommunen startet en gjennomgang av kirkens 
drift og struktur med sikte på å redusere kostnadene. Kirkelig fellesråd må vurdere tiltak som 
gir rom for å styrke vedlikeholdet. Dette kan være tiltak innenfor områdene kirkestruktur, 
brukerbetaling, kvalitetsreduksjon, ENØK eller lignende. Regionrådet har startet en utredning 
om bygging av nytt krematorium i Nedre Glomma. 
 
Tiltak for økonomisk balanse 
Det er foretatt flere tiltak for å styrke det økonomiske handlingsrommet. Det er innført en 
handlingsregel for investeringer, og det arbeides med effektivisering, innovasjon og smarte 
måter å jobbe på. Andre mulige grep er å øke eiendomsskatten og brukerbetalingen på 
kommunale tjenester, og å redusere omfang og kvalitet på tjenester. 
 
Inntektsmuligheter 
Kommunen mottar inntekter fra de kommunale tjenestene. Det kan være brukerbetalinger fra 
SFO, kulturskole og barnehage. Det er ulikt regelverk som regulerer hva en tjeneste kan 
koste. Gebyrinntekter skal i hovedsak ikke overstige hva det faktisk koster å levere tjenesten, 
såkalt selvkost. For noen tjenester, som renovasjon, er det lovmessig krav om at tjenesten 
drives etter selvkost. Det er på noen områder muligheter for å øke brukerbetalingene for å 
øke de samlede inntektene. Rådmannen vil vurdere hvilke områder det er hensiktsmessig å 
øke satsene frem til økonomiplanen legges frem. 
 
Eiendomsskatt er i likhet med skatt og rammetilskudd inntekter kommunen fritt kan disponere 
uten føringer fra andre. I vedtatt handlingsplan og budsjett 2017-2020 legges det opp til 
vedtak om at taksten som eiendommene ble fastsatt til ved siste alminnelig taksering økes 
med 10 % for skatteåret 2018. Med bakgrunn i dette er budsjettert eiendomsskatt oppjustert 
med 15 mill. kr årlig fra 2018. For perioden 2018-2020 er det i tillegg budsjettert med en årlig 
økning i eiendomsskatten på 2,0 mill. kr som følge av fortsatt vekst i skattegrunnlaget. 
 
I henhold til eiendomsskatteloven skal såkalt «allmenn taksering» skje hvert tiende år. Siste 
alminnelige taksering i Sarpsborg var i 2008. Alminnelig taksering innebærer at all fast 
eiendom må befares og takseres. Det bør løpet av 2018 vurderes om det bør igangsettes en 
allmenn taksering eller om det skal benyttes ligningstakster som fremtidig grunnlag for 
eiendomsskatt. Uavhengig av om ligningsverdi eller allmenn taksering legges til grunn for 
boligeiendom vil det måtte gjennomføres en ny taksering også av kommunens store 
industribedrifter. Dette vil kunne medføre et inntektspotensial for kommunen. 
 
 
Foreløpig ramme 
Det er ved revidering av økonomiplanen de senere årene lagt til grunn 0,5 % realvekst i 
kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Anslaget bygger på en forutsetning om 
tilsvarende vekst i befolkningen. Basert på den siste utviklingen i befolkningsvekst vil 
rådmannen heve anslaget for gjennomsnittlig befolkningsvekst til 1 % i planperioden. 
Inntektene fra handlingsplan 2017 – 2020 er lagt til grunn for foreløpig ramme. Foreløpige 
beregninger viser at skatt og rammetilskudd kan oppjusteres med om lag 15 mill. kr årlig.  
 
I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn en økning til flere førskolelærere på 172,2 mill. kr, 
med en helårseffekt for 2018 på 413 mill. kr. Basert på denne satsningen er det lagt inn en 
økning i rammetilskuddet for 2018 med 4 mill. kr for Sarpsborg kommune. De øvrige 
signalene i kommuneproposisjonen for 2018 er hensyntatt i den foreløpige rammen, og det 
er lagt inn tiltak for å styrke rusomsorgen med 3 mill. kr. Styrkingen til tidlig innsats i 
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barnehage og skole vil utgjøre 2 mill. kr. Sarpsborg kommune vil også få 2 mill. kr til 
forebyggende arbeidet for utsatte barn og unge.  
 
Kommunen har eierskap i en rekke aksjeselskaper. Østfold Energi har besluttet å dele ut 
utbytte for 2016 på 30 mill. kr. For Sarpsborg kommune utgjorde dette 4,3 mill. kr. Det er 
også forutsatt utbytte fra Skjebergkilens Marina AS på 1,0 mill. kr. Rådmannen vil foreslå å 
budsjettere med 6 mill. kr. i årlig utbytte fra kommunens aksjeposter samlet sett i hele 
perioden. 
 
Utgifter til renter og avdrag bygger på revidering av investeringsbehovet i gjeldende 
økonomiplan, hvor tidsperioden er skjøvet frem med ett år til 2021. Handlingsregelen om at 
gjelden ikke skal øke i perioden er lagt til grunn. Budsjetterte renteutgifter i planperioden er 
basert på en sannsynlig utvikling i pengemarkedsrenten på tidspunktet for utarbeidelse av 
budsjettet og nåværende avtaler om rentebinding. Gjennomsnittlig rentesats for 
investeringslån i 2018 er anslått til 3,1 % fallende til 2,7 % i 2020. Beregninger viser at 
avdragene vil øke med 6,1 mill. kr fra 2017 til 2018. Fra 2017 til 2020 vil avdragene øke med 
15,8 mill. kr.  
 
For å etterleve økonomiprinsippet om at det over driftsbudsjettet skal avsettes et årlig beløp 
som egenkapital til fremtidige investeringer, er det i beregning lagt inn en avsetning på 0,5 
%. I tillegg er det lagt til grunn en avsetning til rentebufferfond/investeringsformål. 
 
Fra 2018 er det lagt inn en overføring til investeringsbudsjettet for egenkapitalinnskudd til 
KLP, med en økning på 10 % pr år. I handlingsplan for 2017-2020 ble det avsatt til 
investeringsfond for 2019 og 2020 på henholdsvis 3,4 og 11,4 mill.kr. 
 
Det er foreløpig ikke justert for forventet lønns- og prisvekst verken på inntekts- eller 
utgiftssiden. Det vil bli gjort når statsbudsjettet for 2018 legges frem. Foreløpig ramme for 
planperioden fremstilles slik: 
 

 
 
 
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Rådmannen viser til vurderingene i saksframlegget og handlingsplanen. 
 
Miljø: 
Rådmannen viser til tiltak og vurderinger i handlingsplanen. 
 
Folkehelse: 
Rådmannen viser til tiltak og vurderinger i handlingsplanen. 
 
 

2018 2019 2020 2021

Foreløpig beregnet ramme 2 907,4               2 935,5               2 965,5               2 996,8               

Avsatt til disposisjonsfond -28,5                   -31,5                   -34,5                   -35,0                   

Overført til investeringsfond -12,3                   -17,0                   -26,3                   -16,4                   

Til fordeling drift 2 866,6               2 887,0               2 904,7               2 945,4               

Tall i mill. kr


