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Rådmannens kommentar 
 

2016 - et godt år for Sande! 

 
Kommunestyret i Sande sa i 2015 nei til kommunesammenslåing etter en folkeavstemming med sam-

me resultat. Saken ble satt på kartet igjen tidlig i 2016 etter at flere av de forutsetninger som gjaldt i 

2015 var endret, deriblant inntektssystemet. Det ble på forsommeren 2016 gjennomført ny folkeav-

stemming der retningsvalget igjen stod mellom Drammen og Hof/Holmestrand. Kommunestyret be-

kreftet resultatet av folkeavstemmingen ved å vedta å bygge ny kommune sammen med Hof og Hol-

mestrand. Arbeidet med ny kommune skjøt fart utover høsten. Ved årsskiftet er det i et godt spor, og 

det er mye entusiasme selv om arbeidet er ressurskrevende. 

  

Kommuneplanen som ble vedtatt i 2014 inneholder tydelige og langsiktige arealstrategier for lokal-

samfunnet. Arbeidet med område- og reguleringsplaner er videreført i 2016. Det er igangsatt betydeli-

ge boligprosjekter, og arbeidet med næringsområdene er videreført. ASKO har besluttet lokalisering i 

Hanekleiva, og flere større og mindre virksomheter ser ut til å følge etter. 

 

At Nordre Vestfold er et attraktiv boområde ble på nytt stadfestet i 2016. Hof, Holmestrand og Sande 

hadde alle en betydelig befolkningsvekst, høyest i Sande med hele 2,1%. Veksten bekrefter Tele-

marksforskings analyse som fastslår at Sande er nummer 28 på landsbasis i bostedsattraktivitet. 

 

Regnskapet for 2016 viser et positivt netto driftsresultat på 26,9 mill kr, som er på 4,0% av driftsinn-

tektene og 32,5 mill kr bedre enn revidert budsjett. Netto driftsresultat er den indikatoren som best 

beskriver kommunens økonomi og bør normalt ligge på 1,75 %. Den betydelige resultatforbedringen 

fra revidert budsjett kommer som følge av økte inntekter, tilskudd og refusjoner med 39,5 mill kr. 

Deler av disse merinntektene er satt av til fond. 

  

Men regnskapet viser også at en betydelig andel av overskuddet kommer fra sektorenes drift. Det er 

svært gledelig, og det viser at flere års omstillingsarbeid gir resultater. Og at det er mye hardt arbeid, 

nøkternhet og omstillingsvilje i denne organisasjonen. Det kommer godt med når vi skal utvikle en ny 

og enda bedre kommune sammen med Hof og Holmestrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sande, 31. mars 2017 

 

 

 

Olav Grande 

rådmann 
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1 Årets rapport 
Rapporteringen til kommunestyret for 2016 skjer gjennom to dokumenter – årsregnskap og årsberet-

ning. 

• Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet, samt for-

klarende noter. Budsjettet for 2016 ble vedtatt som en del av handlingsprogrammet og justert ved 

behandling av tertialrapportene. 

• Årsberetningen gir en beskrivelse av hva Sande kommune produserte og leverte av tjenester i 

2016. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.  

 

2 Fakta om Sande kommune 
Det bor 9.496 personer i Sande (per 31.12.16), 

og kommunen har et areal på 178 kvadratkilo-

meter. Sande er den nordligste kommunen i 

Vestfold og grenser til Holmestrand, Hof, Re, 

Svelvik og Drammen.  
 

Avstander fra Sande sentrum med bil: Dram-

men og Holmestrand 15 min.,  

Tønsberg 35 min., Torp flyplass 50 min. og 

Oslo sentrum 50-55 min. 

 

Mer informasjon om Sande kommune finnes i 

brosjyren Velkommen til Sande  

 
 

 

Noen nøkkeltall for 2016: 

 

 

3 Viktige hendelser 2016 
 

• Kommunereformen ble igjen satt på sakskartet. Kommune-

styret vedtok etter en rådgivende folkeavstemming at Sande 

skal bygge ny kommune sammen med Hof og Holme-

strand. Sammenslåing vil skje fra 2020. 

• Befolkningsveksten på 2,1% i 2016 er den høyeste i Vest-

fold og i Drammensregionen. 

• Styret i NorgesGruppen ASA godkjente 20.desember 2016 

den planlagte etableringen av ASKO OSLOFJORD AS 

med et automatisert lager i Hanekleiva. 

• Et vedvarende og negativt fokus på sosiale medier førte til 

at det ble gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt på 

kommunens byggesaksavdeling. Rapporten sier at saksbe-

handlingen er gjennomgående god og med forholdsvis få 

Samfunn Tjenestetilbud Økonomi (mill.kr)

Antall husstander 3 852 Barnehagedekning 1-5 år 88,1 % Bto driftsinntekter 665,9

Antall landbrukseiendommer 347 Antall elever grunnskole 1 237 Netto driftsresultat 26,9

Antall nye innbyggere 199 (2,1%) Antall sykehjemsplasser 54 Likvider 161,7

Antall fødte/døde 114 / 68 Andel barn 6-15 år i kulturskole 9,4 % Lånegjeld inkl. startlån 625,1

Kommunale gang-/sykkelveier 31 km Andel tilkn. komm. vannfors. 66,7 % Netto finanskostn. 30,5

Komm. Eiendomsmasse* 44 549 Lønn/sosiale kostn. 395,0

* i tillegg kommer teknisk sentral, brannstasjon, Lersbrygga renseanlegg og utleieboliger.

file://///drammen.kommune.no/felles/Sande/SA%20Felles/Brosjyer%20-%20logo%20-%20info%20-%20film/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Brosjyre%202011/Ferdig%20brosjyre%20juni%202011.pdf
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feil eller svakheter. Den sier også at kvaliteten kan være bedre «gjennomsnittskommunen». Rapp-

orten peker imidlertid også på flere forhold som kan forbedres. 

• Åpning av ny jernbanetunnel fra Holm og jernbanestasjon i fjell i Holmestrand. Arbeidet med å 

omforme jernbanesporet mellom Holm og 

Holmestrand startet. 

• Selvik skole og flerbrukshall ble åpnet våren 

2016. Samarbeidet om flerbruken går i hoved-

sak bra og erfaringer og småjusteringer foregår 

hele tiden, men innenfor de rammene som er 

vedtatt. 

• Ekstremnedbør i september 2016 førte til flom 

og oversvømmelser i Klevjerhagen, med inn-

slag på nasjonale nyhetssendinger.  

 

 

 

4 Organisasjon og medarbeidere 
 

4.1 Politisk struktur 
Politisk organisasjonskart 2015-2019 

 
 

Tabellen under viser aktiviteten i de ulike politiske organer i 2016:  

 
 

 

Kommunestyret (25 medl.)

Leder: Ordfører E.G. Weggesrud (A)

Nestleder: Varaordfører T. Ødeskaug (SP)

Formannskap (7 medl.)
Leder: Ordfører E.G. Weggesrud (A)

Nestleder: Varaordfører T. Ødeskaug (SP)

Hovedutvalg for kultur og 
oppvekst (KOP)

(7 medl.)
Leder: W.S. Pettersen (SV)
Nesteleder L. Aaserud (A)

Hovedutvalg for helse og sosial 
(HOS)

(7 medl.)
Leder: A.Aasmundseth (A)

Nestleder: J. Boluri (SV)

Hovedutvalg for næring, miljø og 
kommunalteknikk (NMK)

(7 medl.)
Leder: K.K Galleberg (SP)
Nestleder: J. Tærud (A)

Kontrollutvalget (5 medl.)
Leder: A. Leet (H)

Nestleder: P.Gregersen (SP)

Ant.møter Ant.saker Ant.møter Ant.saker

Kommunestyre 11 87 8 83

Formannskap 9 76 7 74

Hovedutvalg for kultur og oppvekst 7 30 5 32

Hovedutvalg for helse og sosial 7 29 5 27

Hovedutvalg for næring, miljø og 

kommunalteknikk
7 56 5 34

Møter og saker i politiske fora
20152016
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4.2 Administrativ struktur 
Organisering per 31.12.2016 

 

 
Verdier 

Sandes visjon: Sande – sammen skaper vi trygghet 

og trivsel. Våre verdier: L-Æ-R-E skal ligge til grunn 

for vårt arbeid Sande kommune skal være en lærende 

organisasjon. 

 

Bemanning og årsverk 

Sande kommune hadde ved utgangen av 2016 698 

ansatte fordelt på 551,8 årsverk. Inkludert i disse 

tallene er også prosjekttilsatte og vikarer for ansatte 

som har permisjon med lønn (sykmeldte, fødselsper-

misjon, mv.). Gjennomsnittsalder for bemanningen er 

på ca. 43,5 år. Siden kommunen har mange ansatte 

som når pensjonsalder de nærmeste årene, vil rekrut-

tering og tiltak for å beholde seniorer i arbeid lengst 

mulig, bli viktig. Den vedtatte Arbeidsgiverstrategi 

for Sande kommune fokuserer derfor på at Sande 

kommune skal være en attraktiv og utviklingsorien-

tert arbeidsgiver med fokus på verdier og etikk.  

 

Rådmann
Olav Grande

Kommunalsjef 

kultur og oppvekst
Bjørn Tollaas

Haga barnehage
Anne-Gro Rojahn

Nordre Jarlsb.bhg.
Janne I. Håkonsen

Haga Skole
Tom Rune Gravningen

Selvik skole
Tormod Ludvigsen

Galleberg skole
Terje Larsen

Kjeldås skole
Liv Berit Arenth

Sande ungd.sk / VO
Linda Thonhaugen Jensen

Barnevern-PPT
Berit Steen

Kulturtjenesten
Hilde Wexels Riser

Oppvekst felles*
Barnehage felles*

Kommunalsjef 

helse og velferd
Fritz Solhaug

Folkehelse / 

Bolig og fritid
Unn K. Dinga

Sandetun pleie og 
rehabilitering

Susanne Wollasch

NAV
Torunn Petterson

Helse felles*

Tjenestekontoret*

Kommunalsjef 

tekniske tjenester
Knut Johansen

Plan og byggesak
Anitra Fossum

Kommunal tekniske 

tjenester
Rudolf Pettersen

Administrasjonsavdelingen

Cecilie Halvorsen

Bokser merket * er ikke egne virksomheter, men 

budsjetteres som egne ansvar 
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Kompetanse- og organisasjonsutvikling 

Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige 

kompetanse for å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Det er utviklet strategisk kom-

petanseutviklingsplan med tilhørende årlige tiltaksplaner på virksomhetsnivå. Virksomhetene har egne 

kompetanseutviklingsbudsjetter og det er dessuten avsatt et sentralt kompetanseutviklingsbudsjett for 

felles tverrsektorielle tiltak som lederutvikling, medarbeiderskapskurs og HMS-kurs. I forbindelse 

med medarbeiderundersøkelsen 2015, viste det seg at Sande scoret under gjennomsnittet i forhold til 

«Tid til ledelse». Våren 2016 ble det derfor gjennomført et prosjekt i forhold til dette og flere tiltak ble 

iverksatt, inkl. opplæringstiltak. I løpet av året ble det gjennomført lederseminar for rådmannens le-

dergruppe og virksomhetslederne. For øvrig ble det gjennomført medarbeiderskapskurs og introduk-

sjonskurs for nyansatte, HMS-opplæring for ledere, verneombud og medlemmer av AMU, samt in-

ternkurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud i temaet «Fravær i gråsonen.» 

 

Det er jobbet aktivt i turnusvirksomhetene for å fjerne uønsket deltid og bedre tjenestene. Nye turnus-

planer er laget ved Sandetun, og Bolig og fritid har arbeidet med alternative arbeidstidsordninger. Ar-

beidet fortsetter i 2017. Flere ansatte har fått økt stillingsstørrelse. Ifølge. tall fra KLP, ligger gjen-

nomsnittlig stillingsstørrelse i Sande høyere enn snittet for Vestfold og KLP-kommunene. 

 

Kommunen finansierer nå 11 lærlingplasser over eget budsjett, i tillegg til lærlinger/lærekandidater 

finansiert av eksterne midler. Vi tilrettelegger også for et betydelig antall praksisplasser for elever og 

studenter samt praksisplasser/arbeidsutprøving for blant annet NAV. 

 

Høsten 2016 startet arbeidet med kommunereformen og et stort antall ledere, fagpersoner og tillits-

valgte deltar i dette arbeidet i forskjellige arbeidsgrupper. 

 

HMS/Sykefravær 

Etter en økning i sykefraværet i 2015, økte nærværet igjen i 2016. Rubicon bedriftshelsetjeneste og 

NAV arbeidslivssenter bistår kommunen i HMS- og 

sykefraværsarbeidet. Dessuten er det ansatt IA-

rådgiver i 20% stilling.  

 

Etisk standard 

Sande kommune har felles etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Lederne har et spesielt an-

svar for å utvikle holdninger og følge opp at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens 

etiske retningslinjer. Lederne skal årlig gjennomgå retningslinjene og hva de i praksis betyr med sine 

medarbeidere. Det samme skal gjøres ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner 

på at de har lest og forstått kommunens etiske regler. 

 

Det er et mål for Sande kommune at kritikkverdige forhold avdekkes og rettes opp. Den enkelte ansat-

te oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Sande kommune 

positivt. Det er utarbeidet egen rutine og skjema for varsling. 

 

For å skape mest mulig åpenhet, skal det foretas en frivillig registrering av folkevalgtes økonomiske 

verv og interesser. I tillegg til medlemmene i kommunestyret og sektorutvalgene, skal rådmann, kom-

munalsjefer, virksomhetsledere, samt ansatte med innkjøpsfunksjoner ha mulighet til å registrere seg. 

Registreringen er frivillig. 

 

Likestilling 

Sande kommune har i sin likestillingspolitikk som målsetting å sørge 

for best mulig likestilling mellom kjønnene innenfor de yrkesgrupper 

som kommunen sysselsetter. Særlig oppmerksomhet rettes mot leder- 

og mellomledersjiktet. Likestillingsspørsmål skal vurderes ved alle 

kunngjøringer og tilsettinger, og ved tilsetting skal det kjønn som er 

underrepresentert foretrekkes når kvalifikasjonene ellers vurderes som 

like. Kommunens ansatte og ledere skal aktivt fremme likestilling mellom kjønnene i sitt virke.  

År 2014 År 2015 År 2016

Sande kommune 10,4 % 9,9 % 9,1 %

Kvinner 11,0 % 11,0 % 9,9 %

Menn 7,7 % 5,2 % 5,9 %
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Blant Sande kommunes ansatte er ca. 80% kvinner og ca. 20% menn. Kvinneandelen er svakt synken-

de. Kvinneandelen i Sande er imidlertid noe høyere enn gjennomsnittet for Vestfold-kommunene. 

Rådmannens ledergruppe besto per 31.12.16 kun av menn. På virksomhetsledernivå er ca. 70% kvin-

ner og ca. 30% menn. Kvinneandelen er størst innenfor helse- og velferdssektoren og i barnehagene, 

mens andelen menn er størst i de tekniske fagene. Det er en utfordring at menn i mindre grad enn 

kvinner søker utdanning innenfor de fagområdene kommunesektoren rekrutterer til. Dette kan ha flere 

årsaker, men lønn kan være et tiltak for å rekruttere flere menn til kommunal sektor, siden lovverket i 

liten grad gir anledning til å prioritere menn framfor kvinner i rekrutteringssammenheng. 

 

Internkontroll 

Kommunelovens § 23 nr. 2 beskriver ansvaret rådmannen har for å sikre at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og at det er betryggende kontroll. Administrasjonen jobber aktivt med å 

sikre internkontroll gjennom felles maler, dokumenter, metoder og rutiner. 

 

Kommunen bruker kvalitetssystemet EQS (Extend Quality System) til internkontrollarbeid for håndte-

ring av avvik, dokumentmaler, metoder og rutiner. Her blir avvik på blant annet HMS meldt inn og 

avvik lukket. Dette arbeidet innebærer også kvalitets- og forbedringsarbeid. Kvalitetssystemet eller 

ROS-matriser blir brukt til å gjennomføre årlige risikoanalyser for uønskede hendelser hvor sannsyn-

lighet for at hendelsen inntreffer og mulig skadeomfang kartlegges. I dette arbeidet er alle virksomhe-

ter involvert. I etterkant blir resultatet av undersøkelsen evaluert og korrigerende tiltak satt i verk der 

det er formålstjenlig. 

 

For politiske saker foretas det regelmessig kontroll av iverksetting av politiske saker, status blir rap-

portert i tertialrapporter til formannskapet og kommunestyret. Arbeid med politiske saker blir doku-

mentert i saksbehandlingssystemet ESA. Systemet brukes til opprettelse av saker, sakliste (møteinn-

kalling), publisering og ferdigstillelse av møteprotokoll. Det blir produsert saksprotokoller (vedtak) for 

hver sak samt samlet saksfremstilling når saken er ferdig behandlet i siste utvalg. Saksbehandler får da 

beskjed om ferdig sak og har ansvar til å sende ut melding om vedtak der det trengs. 

 

For å sikre økonomisk kontroll har Sande kommune egne økonomi-, innkjøps- og finansreglementer. 

Reglement er tilgjengelig gjennom kvalitetssystemet. Rådmannen har delegert attestasjons- og anvis-

ningsmyndighet til virksomhetene og det er sikret at attestasjon og anvisning ikke gjøres av samme 

person. Kvalitetskontroll av lønnsutbetalinger sikret gjennom månedlige utsendelser av konteringslis-

ter til virksomhetsledere. Budsjettkontroll sikres gjennom månedsrapportering i rådmannens leder-

gruppe (RLG) og tertialrapportering som egen sak til formannskapet og kommunestyret. Kommunens 

finansreglement gir føringer som skal sikre at kommunens midler forvaltes slik at tilfredsstillende 

avkastning oppnås uten at det gir vesentlig finansiell risiko, og med hensyn til kommunes behov for 

likvide midler. Det er utarbeidet rapport for finansforvaltning slik reglement for finansforvaltning fo-

reskriver. 

 

5 Befolkning, samfunn og regionutvikling 
 

5.1 Befolkningsutvikling 

 
*For 2013, 2015 og 2016 avviker tabellen med 1 person ift. øvrige uttrekk fra SSB 
 

Antall personer 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Folketallet 1/1 8 303 8 529 8 680 8 835 9 036 9 149 9 297

Fødte 97 84 94 96 95 92 114

Døde 61 67 66 54 68 65 68

Innvandring 85 100 72 78 68 72 70

Utvandring 15 22 22 35 29 31 44

Innflytting, innenlandsk 524 506 547 580 561 570 616

Fraflytting, innenlandsk 404 450 470 465 514 489 490

Folketilvekst 226 151 155 200 113 149 198

Folketallet 31/12* 8 529 8 680 8 835 9 035 9 149 9 298 9 495
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Sandes befolkning økte i 2016 med 198 perso-

ner, en økning på 2,1 %. Økningen skyldes 

netto innflytting inkludert inn- og utvandring på 

152 og et fødselsoverskudd på 46 personer. 

 

Diagrammet viser hvordan befolkningsveksten 

de siste tre årene har fordelt seg på aldersgrup-

per. Hovedtyngden av befolkningsveksten de 

siste tre årene har vært i aldersgruppene 20 år 

og oppover. Ca. 60 % av veksten de siste tre 

årene er innbyggere i aldersgruppen 20 til 66 

år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Næringsarbeid - arbeidsliv 
Sysselsettingen i Sande øker svakt i takt med befolkningsveksten. Antall sysselsatte med bosted i San-

de er 4 579 (+58), mens antall sysselsatte med arbeidssted i Sande er omtrent uendret på 2 330 (-8). 

Innpendlingen til Sande er på 894 (+42), mens utpendlingen er på 3.144 (+110). Utpendling skjer i all 

hovedsak nordover. (SSB; tall avviker noe fra tidligere år fordi statistikkgrunnlag er endret). Arbeids-

ledigheten er noe økende og var på 2,9% ved utgangen av året (+0,5%). Arbeidsledigheten for kvinner 

og menn var på hhv 2,4% og 3,3%.  

 

Kommunen ønsker at sysselsettingsandelen øker og har derfor fokus på næringsutvikling. Sande Næ-

ringsråd og sentrumsforeningen Sande i Sentrum ble slått sammen i 2016, og samarbeidet med det nye 

næringsrådet har vært godt. Kommunen deltar i næringsnettverk både i Vestfold og i Drammensregio-

nen. Utviklingen av det regionale næringsområdet i Hanekleiva har hatt fokus. ASKO Oslofjord har 

gjort endelig vedtak om å etablere hovedlager, og det er inngått samarbeidsavtale med grunneierne om 

Ukentlige baby og småbarnstreff, Frivilligsentralen 

Møt ordføreren for en prat på biblioteket 

på torsdager. 

Haga barnehage fikk tittelen Trafikk-
sikker barnehage. 

Sande Røde Kors verver sykkelvenner! 



Sande kommune  - Årsberetning 2016  Side 10 av 31 

 

 

områderegulering av restarealet i Hanekleiva. Det forventes flere bedriftsetableringer i forbindelse 

med reguleringsarbeidet. 

 

5.3 Regiontilknytning  
Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 72 kommuner og tre fyl-

keskommuner. Sande er en av seks vestfoldkommuner som er med i alliansen. Vestregionen består av 

16 kommuner vest for Oslo samt Akershus fylkeskommune. Fra Vestfold er Sande og Svelvik med. 

Vestregionen har fungert som koordinator i flere store regionale samarbeidsprosjekter, primært innen-

for helse. 

 

Rådet for Drammensregionen ble avviklet i 2012. I 2013 etablerte kommunene Drammen, Nedre Ei-

ker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik et nytt og mindre formelt fem-kommunesamarbeid (D5), som nå er 

utvidet med Lier (heretter benevnt «Drammensregionen»). I Vestfold ble 12K-samarbeidet avsluttet i 

2013 og erstattet av Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV), som et frivillig nettverksbasert utvik-

lingssamarbeid mellom alle 14 kommunene i Vestfold. Dette er nå avsluttet og nettverkssamarbeidet 

videreføres i regi av KS. 

 

 

6 Økonomi – fakta og analyse  
6.1 Resultatregnskapet 

 
 

Virksomhetene meldte et økt behov på ca. 8,7 mill kr per 1.tertial 2016, hvor de største avvikene gjaldt 

økning i antall plasseringer i fosterhjem, endring i vedtak ressurskrevende brukere, nye brukere og 

økning i vedtakstimer, samt merkostnad til private barnehager, redusert foreldrebetaling og konse-

kvenser av innføring av gratis kjernetid for 3-åringer og at to nye månedskull hadde rett på barnehage-

plass (september og oktober). Det ble i tillegg estimert med økte pensjonskostnader på 3,4 mill kr og 

0,3 mill kr til avsetning til tap. Økning i frie inntekter reduserte merforbruket med 1,1 mill kr.  

(tall i 1.000 kr)
Oppr. bud. 

2016

Rev.Bud.  

2016

Regnskap 

2016

Avvik 

Rev.bud - 

Regnskap

Avvik i %
Regnskap 

2015

%-vis 

utvikling fra 

2015

Frie inntekter (skatt/rammetilskudd) -462 700 -463 800 -474 442 -10 642 2,3 % -443 416 7,0 %

Andre refusjoner (rentekomp., m.m.) -2 800 -2 800 -2 482 318 -11,4 % -2 769 -10,4 %

Eiendomsskatt, inntekter -19 100 -17 900 -17 726 174 -1,0 % -17 619 0,6 %

Momskompensasjon investeringer 0 0 0 0 0

Sum frie inntekter/fellesinntekter -484 600 -484 500 -494 650 -10 150 2,1 % -463 805 6,7 %

Driftsinntekter virksomhetene -125 570 -141 845 -171 210 -29 365 20,7 % -174 095 -1,7 %

Sum driftsinntekter -610 170 -626 345 -665 860 -39 515 6,3 % -637 900 4,4 %

Driftsutgifter virksomheter/felles 577 375 604 578 611 055 6 477 1,1 % 580 985 5,2 %

Ufordelt lønnsvekst inkl. sos.utg. 9 261 1 874 0 -1 874 -100,0 % 0

Sentral reserve 4 839 0 0 0 0

Netto premieavvik/felles pensj.kostn. -7 400 -5 900 -3 746 2 154 -36,5 % 1 719 -317,9 %

Eiendomsskatt, utgifter 1 603 1 546 1 124 -422 -27,3 % 4 041 -72,2 %

Avskrivninger 40 224 40 224 37 466 -2 758 -6,9 % 35 158 6,6 %

Sum driftsutgifter 625 902 642 322 645 899 3 577 0,6 % 621 904 3,9 %

Brutto driftsresultat 15 732 15 977 -19 961 -35 938 -224,9 % -15 996 24,8 %

Sum eksterne finansinntekter -8 693 -5 295 -4 340 955 -18,0 % -4 930 -12,0 %

Sum eksterne finansutgifter 38 425 35 128 34 881 -247 -0,7 % 34 165 2,1 %

Resultat eksterne finanstransaksjoner 29 732 29 833 30 541 708 2,4 % 29 234 4,5 %

Motpost avskrivninger -40 224 -40 224 -37 466 2 758 -6,9 % -35 158 6,6 %

Netto driftsresultat 5 240 5 586 -26 886 -32 472 -581,3 % -21 920 22,7 %

Avsetning til / bruk av fonds virk.h. -6 940 -3 850 9 171 13 021 -338,2 % 11 322 -19,0 %

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk / Avsatt til dekning av 

tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk

0 -11 804 -11 804 0 0,0 % -1 316 797,3 %

Overføring til investeringsregnsk. 0 0 0 0 0

Avsetning til / bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0

Avsetning til disposisjonsfond 6 001 16 803 16 803 0 0,0 % 8 996 86,8 %

Bruk av disposisjonsfond -4 301 -6 735 -6 735 0 0,0 % -8 880 -24,2 %

Netto avsetninger -5 240 -5 586 7 435 13 021 -233,1 % 10 122 -26,5 %

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 -19 450 -19 450 -11 798

Netto driftsresultat i % av brutto 

dr.inntekter
-0,9 % -0,9 % 4,0 % 3,4 %

http://www.ks.no/Regioner/BTV/Kommunesamarbeidet-i-Vestfold-/Kommunesamarbeidet-i-Vestfold-KiV/
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Ved 2. tertial meldte virksomhetene om et lavere behov på 0,6 mill kr ift revidert budsjett. Det ble i 

tillegg estimert med en lavere pensjonskostnader med 1,9 mill kr, lavere inntekter fra eiendomsskatt 

med 1,2 mill kr og lavere lønnsvekst enn opprinnelig estimert med 2,4 mill. 

 

Regnskapet for 2016 viser et positivt netto driftsresultat på 26,9 mill kr, som er på 4,0% av driftsinn-

tektene og 32,4 mill kr bedre enn revidert budsjett. Netto driftsresultat er den indikatoren som best 

beskriver kommunens økonomi og bør normalt ligge på 1,75 %. Den betydelige resultatforbedringen 

fra revidert budsjett kommer som følge av økte inntekter, tilskudd og refusjoner med 39,5 mill kr. 

Deler av disse merinntektene er satt av til fond. 

 

Kommunen må etter reglene foreta en del avsetninger, bl.a. til vann- og avløpsfond. Det er avsatt 13,4 

mill kr til bundne fond og benyttet 4,2 mill kr fra bundne fond i 2016. Det er bokført 6,7 mill kr i bruk 

av disposisjonsfond i 2016. I tillegg er det avsatt 16,8 mill kr til disposisjonsfondet, hvorav 11,8 mill 

kr gjaldt fjorårets overskudd. Netto er det tilført 10,1 mill kr til disposisjonsfondet i 2016, hvorav ca. 5 

mill kr som følge av handlingsregelen for eiendomsskatt.  

 

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 19,5 mill kr foreslås overført til disposisjonsfondet.   

 

6.1.1 Driftsinntekter 

Kommunens samlede driftsinntekter utgjorde 665,9 mill kr i 2016. Dette er 39,5 mill kr mer enn revi-

dert budsjett.  De viktigste årsakene til budsjettavviket er: 

▪ Merinntekt refusjon sykelønn på 9,4 mill kr. 

▪ Momskompensasjon drift på 2,5 mill kr (har tilsvarende motpost på kostnadssiden). 

▪ Merinntekter skatt, rammetilskudd og skjønnsmidler på 10,6 mill kr. 

▪ Refusjon fra staten til ressurskrevende brukere på 0,7 mill kr. 

▪ Merinntekter brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter inkl. gebyrer på 5,9 mill kr. 

▪ Merinntekter refusjoner fra staten, andre kommuner m.m. 10,6 mill kr. Dette er hovedsakelig refu-

sjon og tilskudd til dekning av faktiske utgifter. 

▪ Lavere inntekt eiendomsskatt på 0,2 mill kr. 

 

Dersom økte driftsinntekter motsvares av økte utgifter innenfor en virksomhet, foretas det som regel 

ikke budsjettendring gjennom året. Dette gjelder f.eks. refusjon sykelønn og utgifter til sykevikarer, 

bruk av eksterne konsulenter, vikarer etc. 

  

6.1.2 Driftsutgifter 

Kommunens samlede driftsutgifter utgjorde 645,9 mill kr i 2016. Dette er 3,6 mill kr høyere enn revi-

dert budsjett.  

 

De viktigste årsaker til budsjettavviket for 2016 er:  

▪ Merutgifter på lønn inkl. sosiale utgifter på 7,8 mill kr, som bl.a. må ses opp mot 9,4 mill kr i økte 

sykerefusjoner. 

▪ Merutgifter på kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon (kjøp av tjenester fra 

staten, fylkeskommuner, andre kommuner, IKS m.fl.) på 0,4 mill kr.  

o Kjøp tjenester staten har et mindreforbruk med 2,0 mill kr, som i hovedsak gjelder barne-

vernstiltak. 

o Kjøp tjenester kommuner har et merforbruk på 1,4 mill kr, som i hovedsak gjelder barne-

hage barn i andre kommuner, fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner og 

kart/geodata. 

o Kjøp tjenester- og driftstilskudd til private har et merforbruk på 1,2 mill kr, som i hoved-

sak gjelder BPA, kjøp av sykehjemsplasser og barnevernstiltak. 

o Kjøp fra fylkeskommuner og kjøp fra IKS har et mindreforbruk på 0,2 mill kr. 

▪ Mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester med 1,9 mill kr, hvorav 0,6 mill kr gjelder konsulent- 

og vikartjenester.  

o Det er totalt benyttet 1,5 mill kr til konsulenttjenester og 1,0 mill kr til vikartjenester i 

2016, mot et revidert budsjett på 3,1 mill kr. Av konsulenttjenester gjelder 0,4 mill kr bi-
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stand avstemming lønn og regnskap for årene 2013-2014 og opplæring av ny fagleder 

regnskap og økonomirådgiver, 0,4 mill kr gjelder utredning og bistand i forbindelse med 

kommunereform og 0,2 mill kr gjelder områdeplan for Sande sentrum. Videre gjelder 0,2 

mill kr vann og avløp (gebyrfinansiert) og 0,1 mill kr gjelder taksering vedrørende eien-

domsskatt. 

▪ Overføringer til stat, kommuner og andre private, samt bidrag/sosial støtte og tap på fordringer har 

et merforbruk på 0,4 mill kr. 

▪ Momsutgifter drift har et merforbruk på 1,9 mill kr (må ses mot momskompensasjon drift). 

▪ Reserverte bevilgninger fikk et mindreforbruk på 2,2 mill kr, som følge av et lavere lønnsoppgjør 

enn budsjettert. 

▪ Lavere avskrivninger enn budsjettert med 2,8 mill kr. 

 

 

De samlede netto driftsutgifter i virksomhetene eksklusive fellesposter ble 10,2 mill kr lavere enn re-

vidert budsjettert. Dette tilsvarer et positivt avvik på 2,2%.  

 

 

 

Diagrammet viser fordelingen av 

netto driftsutgifter i 2016 på de ulike 

sektorene.  

 

Forklaring av budsjettavvik er gitt 

under omtale av tjenesteområdene i 

kap.7. 

 

 

 

 

6.1.3 Driftsmidler 2016 

 

Diagrammene viser hvor midler til drift er kommet fra og hva de er brukt til i 2016.  

 

 

 

 

 

 

Skatt og rammetilskudd utgjør 

71,0% av kommunens samlede 

inntekter. 

 

 

 

 

 

 

Sektor (tall i 1000-kr)
Oppr.bud. 

2016

Rev.bud. 

2016

Regnskap 

2016

Avvik B-R 

hittil

Avvik i 

%
R 2015

%-vis utv. 

fra 2015

10 Sentrale funksjoner 38 955 39 956 39 393 563 1,4 % 37 839 4,1 %

20 Kultur og oppvekst 201 642 207 085 202 041 5 044 2,4 % 195 144 3,5 %

30 Helse og sosial 165 426 173 221 171 603 1 618 0,9 % 152 518 12,5 %

50 Teknisk 24 831 24 246 21 059 3 187 13,1 % 18 860 11,7 %

60 Eksterne enheter 14 114 14 206 14 421 -215 -1,5 % 13 896 3,8 %

sum ekskl. fellesposter 444 968 458 714 448 518 10 196 2,2 % 418 256 7,2 %
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Lønn inkl. sosiale utgifter utgjør 

60,4% av kommunens samlede 

driftsutgifter i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Investeringsregnskapet

 
 

Utlån (herunder Startlån) bokføres i investeringsregnskapet, men holdes utenfor i denne oversikten, 

dvs. oversikten viser kun investeringer i utstyr, bygg og anlegg. 

 

Det er i 2016 investert for 102,5 mill kr, noe som er 5,6 mill kr høyere enn revidert budsjett. I all ho-

vedsak skyldes dette merforbruk VA mot revidert budsjett. Merforbruket for VA i 2016 mot revidert 

budsjett skyldes hovedsakelig at man har holdt opprinnelig fremdriftsplan. 

 

De største avvikene fra revidert budsjett gjelder følgende prosjekter: 

▪ VA-prosjekter, merforbruk på 5,3 mill kr 

▪ Selvik skole utbygging inkl. byggeledelse, merforbruk (ekskl. byggelånsrenter) på 0,7 mill kr 

▪ Felles- og fagsystemer, mindreforbruk på 0,7 mill kr 

▪ Skafjellåsen barnehage, mindreforbruk på 0,5 mill kr 

 

Se vedlegg 1 til årsberetningen for ytterligere detaljer vedrørende investeringsprosjektene. 

  

Investeringsområde (tall i mill.kr)
Oppr.bud. 

2016

Rev.bud 

2016

Regnskap 

inkl. 

renter 

2016

Avvik 

Rev.Bud - 

Regnskap

Barnehager 29,3 3,1 2,6 0,5

Skoler 40,0 29,9 31,4 -1,6

Kultur og Idrett 7,1 1,9 2,0 0,0

Helse og velferd 24,1 15,8 16,3 -0,5

Fellesbygg 0,7 0,8 0,7 0,0

Tekniske tj., vei, park og friluftsliv 7,7 6,1 5,4 0,7

Trafikksikkerhet 0,3 1,8 1,9 -0,2

Vann og avløp 28,2 26,1 31,4 -5,3

Næringsliv m.m. 0,2 3,1 3,3 -0,2

Kirken 4,2 1,1 1,0 0,2

IKT 7,7 5,8 5,0 0,8

Andre investeringer 1,1 1,4 1,4 0,0

TOTALT 150,6 96,8 102,5 -5,6
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6.2.1 Finansiering 

 
 

Investeringer på til sammen 102,5 mill kr ekskl. renter, er finansiert på følgende måte: 

▪ Andel bruk av lånemidler som gjelder investeringsprosjektene var på 67,7 mill kr, mot et revidert 

budsjett på 63,7 mill kr. Øvrige lånemidler oppført i tabellen gjelder utlån. 

▪ Salg av anleggsmidler på 2,8 mill kr. 

▪ Refusjoner fra staten og private på 12,9 mill kr. 

▪ Momskompensasjon på 8,5 mill kr (inkl. NJB og Hanekleiva). 

▪ Det er benyttet 7,8 mill kr av fond ekskl. startlån. 

 

Det er lånt ut 16,0 mill kr i formidlingslån Husbanken mot budsjettert 20 mill kr. Det er mottatt 10,7 

mill kr i avdrag mot 6 mill kr i revidert budsjett. Avviket på 4,7 mill kr gjelder ekstraordinært innfrid-

de formidlingslån, som settes av til bundet fond og tilbakebetales Husbanken. Det er mottatt 0,9 mill 

kr mindre i ekstraordinære avdrag på formidlingslån enn forventet i revidert budsjett. 
 

 

Som følge av merforbruk mot revidert budsjett er investeringsregnskapet avsluttet med et udekket 

beløp på 2,1 mill kr, etter at det er gjennomført korrigering av budsjetterte avsetninger med 1,4 mill kr. 

Rådmannen foreslår at udekket finansieringsbehov dekkes ved økt låneopptak i 2017.  

 

 

 

  

(tall i 1000-kr)
Oppr.bud. 

2016

Rev.bud. 

2016

Regnskap 

2016

Avvik 

Rev.bud - 

Regnskap

Investeringer i anleggsmidler 149 460 95 452 101 090 5 638

Kjøp av aksjer og andeler 1 100 1 397 1 397 0

Utlån og forskutteringer 20 000 20 000 15 987 -4 013

Avdrag på lån 3 000 13 874 12 956 -918

Avsetninger 1 700 4 440 8 349 3 909

Tidligere års mer-/mindreforbruk 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 175 260 135 163 139 779 4 616

Bruk av lånemidler -129 399 -83 677 -83 677 0

Inntekter fra salg av anleggsmidler -5 200 -4 006 -2 805 1 201

Tilskudd til investeringer 0 -75 -475 -400

Mottatte avdrag på utlån og 

refusjoner
-15 435 -19 561 -23 573 -4 012

Merverdiavgiftskompensasjon -17 550 -9 138 -8 463 675

Andre inntekter 0 -217 -217 0

Sum ekstern finansiering -167 584 -116 673 -119 210 -2 537

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -7 676 -18 490 -18 420 70

Sum finansiering -7 676 -18 490 -18 420 70

Udekket / Udisponert 0 0 2 149 2 149

Skjervika Friområde Sandebukta 
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6.3 Balanseregnskapet 

 
 

Den samlede balansen har økt med 118,1 mill kr i løpet av 2016. På aktivasiden har utstyr, faste eien-

dommer, anlegg og aksjer/andeler økt med 63,9 mill kr. Utlån (Startlån) er økt med 5 mill kr, og om-

løpsmidler (likvider, premieavvik og kortsiktige fordringer) er økt med 25,7 mill kr. Pensjonsmidler 

har økt med 23,5 mill kr. De to siste årene er pensjonsmidler økt med til sammen 54,8 mill kr, som 

tilsvarer en økning på 10,6%. 

 

Tilsvarende på passiva siden har lånegjelden blitt økt med 42,3 mill kr, kortsiktig gjeld (leverandør-

gjeld og tidsavgrensninger) er økt med 17,7 mill kr og egenkapitalen er økt med 8,7 mill kr. Pensjons-

forpliktelser har økt med 50,2 mill kr fra 2015 til 2016. Endring i pensjonsforpliktelser og pensjons-

midler påvirkes av endring i antall aktive ansatte og antall pensjoner, samt endring i økonomiske for-

utsetninger.  

Balanse

(tall i mill.kr.)

Regnskap 

2016

Regnskap 

2015

Endring 

siste år

%-vis 

endring

Faste eiendommer og anlegg 954,4 969,3 -14,8 -1,5 %

Utstyr, maskiner og transportmidler 93,0 15,7 77,3 492,9 %

Utlån 77,2 72,2 5,0 7,0 %

Aksjer og andeler 13,9 12,5 1,4 11,2 %

Pensjonsmidler 572,1 548,6 23,5 4,3 %

Sum A. anleggsmidler 1 710,6 1 618,2 92,4 5,7 %

Kortsiktige fordringer 47,1 48,6 -1,5 -3,2 %

Premieavvik 2,7 1,6 1,1 71,6 %

Aksjer og andeler 0,0 0,0 0,0

Sertifikater 0,0 0,0 0,0

Obligasjoner 0,0 0,0 0,0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 161,7 135,6 26,1 19,2 %

Sum B. omløpsmidler 211,4 185,8 25,7 13,8 %

Sum eiendeler 1 922,1 1 804,0 118,1 6,5 %

Disposisjonsfond -26,8 -16,7 -10,1 60,3 %

Bundne driftsfond -43,4 -34,6 -8,8 25,5 %

Ubundne investeringsfond -12,7 -17,2 4,5 -26,0 %

Bundne investeringsfond -5,8 -11,0 5,2 -47,5 %

Regnskapsmessig mindreforbruk -19,5 -11,8 -7,6 64,8 %

Regnskapsmessig merforbruk 0,0 0,0 0,0

Udisponert i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0

Udekket i investeringsregnskapet 2,1 0,0 2,1

Likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0

Kapitalkonto -371,5 -377,5 6,0 -1,6 %

Endring i regnskapsprinsipp som 

påvirker AK (inv)
0,0 0,0 0,0

Endring i regnskapsprinsipp som 

påvirker AK (drift)
2,9 2,9 0,0 0,0 %

Sum C. egenkapital -474,6 -466,0 -8,7 1,9 %

Pensjonsforpliktelser -728,1 -678,0 -50,2 7,4 %

Ihendehaverobligasjonslån 0,0 0,0 0,0

Sertifikatlån -210,0 -150,6 -59,4 39,4 %

Andre lån -415,1 -432,1 17,1 -3,9 %

Sum D. langsiktig gjeld -1 353,2 -1 260,7 -92,5 7,3 %

Kassekredittlån 0,0 0,0 0,0

Annen kortsiktig gjeld -94,2 -76,5 -17,7 23,2 %

Premieavvik 0,0 -0,9 0,9 -100,0 %

Sum D. kortsiktig gjeld -94,2 -77,4 -16,9 21,8 %

Sum egenkapital og gjeld -1 922,1 -1 804,0 -118,1 6,5 %

Ubrukte lånemidler 13,7 19,6 -5,9 -30,0 %

Andre memoriakonti 0,0 0,0 0,0

Motkonto for memoriakontiene -13,7 -19,6 5,9 -30,0 %

Sum memoriakonti 0,0 0,0 0,0
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Diagrammet viser tydelig at investeringer (anleggsmidler) hovedsakelig er finansiert ved økning av 

gjeld. Det må presiseres at an-

leggsmidler omfatter pensjonsmid-

ler, og gjeld omfatter pensjonsfor-

pliktelser. 

 

Ved årets utgang utgjør kommu-

nens likvide midler 161,7 mill kr, 

en økning på 26,1mill kr fra året 

før. Ved utgangen av året utgjør 

total lånegjeld 625,1 mill kr, herav 

er 535,4 mill kr knyttet til investe-

ringer og 89,6 mill kr knyttet til utlån (Startlån). Det er gjort låneopptak på 62,8 mill kr til investe-

ringer og 15 mill kr til videre utlån. Det er totalt benyttet 67,7 mill kr i lånemidler til investeringer, 

hvorav 2 mill ubrukte lånemidler fra 2015. Det er gitt i utlån på 15,99 mill kr i 2016 hvorav 0,99 mill 

er ubrukte lånemidler fra 2015.  

 

Når det gjelder Startlån (lån til 

utlån gjennom Husbanken) var 

det opprinnelig budsjettert med 

nye lån på 20 mill kr. Behovet 

for lån til videreutlån ble noe 

mindre enn forventet i 2016. 

For en del av lånegjelden dek-

kes finanskostnader delvis av gebyrinntekter, rentekompensasjon fra Husbanken, skjønnstilskudd fra 

staten, og innbetaling av renter og avdrag fra andre (utlån). 

Den delen av lånegjelden som ved utgangen av 2016 må finansieres utelukkende av frie inntekter, 

utgjør 289 mill kr. Dette er en økning på 16,4 mill kr fra foregående årsskifte. 

 

Likviditeten er økt med 26,1 mill kr i forhold til forrige årsskifte, men har vært på et tilfredsstillende 

nivå gjennom året.  Kommunen har ikke hatt likviditetsmessige problemer i 2016. Kortsiktig likvidi-

tetsbehov har vært dekt inn via sertifikatmarkedet.  

 

Det vises til egen finansrapport for ytterligere detaljer. 

 

6.4 Økonomisk analyse 
 

Premieavvik / pensjonskostnader 

Pensjonskostnader belastes resultatet, mens pensjonspremie gir en likviditetsmessig effekt.  

Pensjonskostnader beregnes ut fra den gjennomsnittlige årlige lønnsveksten, den avkastningen på pen-

sjonsmidler som normalt kan forventes et år, osv. Differansen mellom innbetalt premie (utgiften) og 

pensjonskostnaden, kalles «årets premieavvik». Premieavviket som inntektsføres i regnskapet har sin 

motpost i balansen i form av kortsiktig gjeld. Denne gjelden skal avskrives (amortiseres) over 7 eller 1 

år. 

 

Pensjonsutgifter som er belastet regnskapet utgjør 35,6 mill kr, en nedgang på 5,0 mill kr fra i fjor. 

Opprinnelig budsjett for 2016 forutsatte en nedgang på 8,1 mill kr i forhold til revidert budsjett 2015. 

Balanseført premieavvik ved utgangen av 2016 utgjør 2,7 mill kr inkludert arbeidsgiveravgift. 

 

Sande kommune belaster regnskapet med premieavviket året etter at det har oppstått, noe som kan 

medføre store svingninger og stor usikkerhet i forhold til budsjettering fra år til år. På den annen side 

har kommunen unngått å samle opp store premieavvik som ville ha belastet driftsregnskapene i kom-

mende år.  

Finans - lån og 

likvider/plasseringer 
(tall i 1000 kr)

Regnskap 

31.12.2016

Regnskap 

31.12.2015

Endring 

siste år
Avvik i %

Kasse/bank 111 467 86 399 25 068 29,0 %

Plasseringer 50 186 49 171 1 015 2,1 %

Sum likvider (aktiva) 161 653 135 570 26 083 19,2 %

Lån til investeringer -535 413 -495 109 -40 304 8,1 %

Lån til utlån -89 639 -87 595 -2 044 2,3 %

Sum lånegjeld (passiva) -625 053 -582 705 -42 348 7,3 %
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Eiendomsskatt 

Sande kommune har innført en handlingsregel ved innføring av eiendomsskatt. Den er bestemt slik; 

Eiendomsskatten skal dekke de finanskostnader som overskrider 3% av brutto driftskostnader eksklu-

sive finanskostnader. Hvis for eksempel 

brutto driftskostnader eksklusive finans-

kostnader er 500 mill kr, skal de første 

15 mill kr av finanskostnadene dekkes 

av ordinære frie inntekter, mens beløpet 

over 15 mill kr skal dekkes av eien-

domsskatt.  

 

Basert på regnskap 2016 skal det avset-

tes ca. 4,5 mill kr til disposisjonsfondet 

fra eiendomsskatt, som skal benyttes til 

å dekke økte finanskostnader senere år.  

 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter, forholdet mellom likvide midler og lånegjeld, og frie midler 

(disposisjonsfond og ubundne investeringsfond) er viktige nøkkeltall ved vurdering av kommunens 

økonomiske situasjon og handlefrihet. 

 

Netto driftsresultat skal bidra til å byg-

ge opp reserver bl.a. til uforutsette 

hendelser og finansiering av investe-

ringer. I følge Teknisk beregningsut-

valg bør dette over tid ligge rundt 

1,75% av driftsinntektene. Med 2016-

nivå på driftsinntekter betyr dette for 

Sande kommune at netto driftsresultat 

bør være på 11,7 mill kr.  

 

De siste fem årene har gitt et gjennom-

snittlig netto driftsresultat på 2,1 %-poeng. Dette er godt over anbefalt nivå og bidrar til oppbygging 

av reserver. Driftsresultatet for 2016 ble på 26,9 mill kr, som er på 4,0% av driftsinntektene.  

 

 

Frie midler

Frie midler, disposisjonsfond og ubundne investeringsfond, utgjør ved utgangen av året 39,5 mill kr, 

en økning fra forrige årsskifte på 5,6 mill kr.  

 

Det ble brukt 6,7 mill kr av dis-

posisjonsfond i 2016 (iht. bud-

sjett). I tillegg ble det avsatt 16,8 

mill kr til disposisjonsfondet, 

hvorav 11,8 mill kr gjaldt fjor-

årets overskudd. Netto er det 

tilført 10,1 mill kr til disposi-

sjonsfondet i 2016 og fondet er 

på 26,8 mill kr ved utgangen av 

året. Det er ikke gjort avsetning 

til investeringsfondet i 2016, da 

planlagt avsetning på 1,4 mill kr er reversert for å minimere udekket resultat ved årets slutt. 

 

Forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk innebærer en styrking av frie fonds med til 

sammen 19,5 mill kr. Etter dette vil 9,6 mill kr gjelde handlingsregelen for eiendomsskatt.  

Regnskap 

2015

Rev. Bud 

2016

Regnskap 

2016

Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 586 745 602 098 608 433

- Netto Finanskostnader 29 234 29 833 30 541

= Dr.kostnader ekskl. finans 557 511 572 265 577 892

3% av driftskostnader u/ finans 16 725 17 168 17 337

Andel eiendomsskatt til dekning av 

driftskostnader
12 509 12 665 13 204

Innekter eiendomsskatt -17 619 -17 900 -17 726

Avsettes til disp.fond 5 110 5 235 4 521
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Disposisjonsfondet vurderes å være under ønsket nivå, men det gir en viss buffer i forhold til uforut-

sette hendelser og utgifter. Det vekstrelaterte investeringsbehovet er betydelig i vekstkommuner som 

Sande, og investeringsfondet er langt fra tilstrekkelig i forhold til de investeringsbehov kommunen har 

fremover. 

 

6.5 KOSTRA - nøkkeltall 
Det er kun gjennomført en vurdering av nivå 1-nøkkeltall, som er vedlagt i vedlegg 2, dette grunnet at 

det i forbindelse med kommunesammenslåing vil bli gjennomført detaljerte tjenestenivåanalyser.  

 

 

 

7 Handlingsprogram – tjenesteområdene 
 

7.1 Tjenesteområde Sentrale funksjoner 
 

Innledning 
Sentrale funksjoner har ansvar for å initiere utviklingsarbeid og å tilrettelegge for politiske og admi-

nistrative beslutnings- og styringsprosesser, samt gi driftsstøtte og rådgivning til virksomhetene. I 

tillegg utføres analyse- og utredningsarbeid, styringsprosesser i samsvar med årshjulet og produksjon 

av saker som fremmes for politiske organer. Området har ansvar for å følge opp og styre implemente-

ringen av tjenesteovergripende strategier. 

 

Administrasjonsavdelingen består av ulike fagområder/funksjoner og har ulik plassering i forhold til 

hverandre. Det å ha fokus på fellesskap og samhandling har sterkt fokus. Ulike møter i forhold til fag-

områdene gjennomføres jevnlig, det samme med felles møter. I 2016 har det særlig vært kommunere-

form og HMS som har vært tema. Medarbeiderskap skapes gjennom LÆRE plakaten. Kommunesam-

menslåing har flere av avdelingens ansatte vært sterkt involvert i, og jevnlige møter i avdelingen der 

disse har kunnet møtes og se sammenheng mellom egen gruppe og de andre. Informasjon i alle ledd er 

et viktig bidrag for å sikre forståelse, tilhørighet og engasjement, både internt og i kommunereform-

prosess. Opplevelsen av å mestre og å ha meningsfulle dager på jobb er leders viktigste fokus for å 

Sandviken 
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sikre best mulig tjenesteproduksjon og resultat for kommunen. LÆRE plakaten er et godt ledelses-

verktøy i denne prosessen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat og måloppnåelse: 

I forhold til vedtatte resultatmål/tiltak for 2016 er status følgende: 

• Øke brukervennligheten på kommunens hjemmeside. Er i prosess. Det ble frikjøpt en ressurs med 

50% fra 1. september og ut 2016. Det har imidlertid tatt lenger tid enn antatt. Noen tekniske ut-

fordringer førte til at innholdsdelen måtte utsettes. På grunn av manglende frikjøp etter årsskiftet, 

har dette tatt noe lenger tid. Det har imidlertid vært viktigere å vente med publisering inntil kvali-

teten er som ønsket. Forventes ferdig i løpet av 1.kvartal. 

• Heldigitalisering av kommunens tjenester overfor ansatte og innbyggere. Bedre digitale tjenester 

må ses i sammenheng med Ny hjemmeside, men prosjektet «Rett på nett» (et samarbeid med D-

ikt) om videreutvikling av selvhjelpsløsninger innenfor skole og SFO ble i slutten av 2016 stanset. 

Den ene leverandøren gikk konkurs, og D-ikt kommunene var splittet i sin tilnærming til løsning. 

Samtidig var det flere usikkerhetsmomenter i forbindelse med kommunereform og valg av retning.   

• Regnskap og budsjettmodul er oppgradert til samme plattform som lønn. Har gitt bedre bruker-

grensesnitt. Utvides med Ressursforvaltning på web (RPW). Utrulling av RPW har på grunn av 

ulike tekniske utfordringer, årsavslutning og tid på kommunereform blitt utsatt. Vi vil så snart vi 

har alt på plass rulle dette ut og ha en intern opplæring i RPW.  Forventes ferdig i løpet av 

1.kvartal. 

• Oppgradere arkivsystemet til ESA 8.1. Dette ble utsatt til januar 2017. Er utført p.t 

• Ny innsynsportal ferdig implementert. Utført 

• Sande kommune har valgt å bli ny kommune med Hof/Holmestrand. Ny prosess vil være å bygge 

den nye kommunen via deltagelse i arbeidsgrupper innenfor de ulike tjenesteområdene og se på 

mulige samarbeidsområder som kan startes opp tidligere. Det har pågått prosess på dette siden 

september 2016, og mange av avdelingens ansatte er med i en eller flere arbeidsgrupper.   
• Igangsetting av nytt prosjekt knyttet til økt nærvær. Nærværet mot slutten av 2015 og videre ut-

over i 2016 var klart økende og igangsetting av nytt prosjekt knyttet til økt nærvær ble derfor ikke 

prioritert. 

• Alternative turnusordninger for å fjerne uønsket deltid. Mot slutten av 2016 kom partene lokalt til 

enighet om igangsetting av et ettårig prosjekt med frivillig langturnus og oftere helgearbeid ved 

Bolig og fritid. Hensikten er å redusere antallet deltidsstillinger og øke gjennomsnittlig stillings-

Verdensrekord i  

«lengste pepperkaketog» 
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størrelse. Det er også utarbeidet intensjonsavtale turnus ved Bolig og fritid samt ved Sandetun 

pleie og rehabilitering. 

• Sikre god økonomistyring: Følges opp med å sende ut spesifiserte konteringslister for lønn til 

virksomhetsledere, månedsrapportering med gjennomgang i RLG og tertialrapportering med bud-

sjettendringer som går til politisk behandling. Opplæring og tilbud om workshops til attestanter og 

anvisere sikrer også god styring. Årshjulet for kompetanseheving generelt ble lansert januar 2017, 

og de enkelte kursene/supportcafeene blir annonsert på et eget forum der ansatte kan se årets og de 

kommende kurs. Dette er et ledd ifm. medarbeiderundersøkelsen på virksomhetsledernivå, der tid 

til ledelse var et punkt som var gjenstand for refleksjon og forbedringer i forhold til. For å sikre 

mer tid til ledelse var kompetanseheving et tiltak, derav årshjulet. 

 
Økonomi 

Netto driftsutgifter, Sektor 10 Sentrale funksjoner (tall i 1.000 kr)  

 
 

Administrasjonsavdelingen består av IKT, Økonomi, Informasjon (inkluderer service kontor, politisk 

sekretariat og dokumentsenteret) og Stab. 

 

Driftsbudsjettet til sentrale funksjoner ble økt med 1 mill kr i 2016; 

 

Budsjettendringer 1.tertial: 

• Økt budsjettet med 0,03 mill kr til de politiske rådene. 

• Det ble bevilget 0,5 mill kr til kommunereformen iht. KST-vedtak 19/16. 

• Økning med 0,5 mill kr til konsulentbistand for avstemming lønn/regnskap, opplæring ny fagleder 

og økonomirådgiver, samt innleie av vikar. 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

• Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 0,25 mill kr. 

• Reduksjon i budsjettet på 0,2 mill kr som følge av lavere behov på forsikring personer, ny avtale 

postombringing og økte sykerefusjoner. 

 

Sektoren har et samlet mindreforbruk på 0,6 mill kr i forhold til revidert budsjett, i hovedsak grunnet 

mindre bruk av kurs/opplæringsmidler og bedriftshelsetjenesten enn budsjettert, samt lavere kostnader 

til leasing av printere, OU-midler og KS/FoU kontingent. 

 

Netto driftsutgifter, Sektor 90 Fellesposter (tall i 1.000 kr) 

 
 

Under ansvar 9001 Felles inntekter/utgifter ligger frie disponible inntekter (skatt, rammetilskudd og 

andre generelle statstilskudd som momskompensasjon), i tillegg inngår utgifter og inntekter som ikke 

naturlig hører inn under sektorene eller finansområdet (felles pensjonskostnader, sentral lønnsreserve, 

tap på fordringer og noen andre mindre refusjonsposter), samt eiendomsskatt. Under ansvar 9003 års-

oppgjørsdisposisjoner ligger bruk av disposisjonsfond og føring av et evt. overskudd/underskudd. 

Virksomhet
Regnskap 

2016

Rev.bud. 

2016

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2016
R 2014 R 2015

0001 Folkevalgte organer 2 858 2 939 81 2,8 % 2 909 2 499 2 950

1000 Administrativ ledelse 5 265 5 339 74 1,4 % 4 744 4 900 4 796

1010 Administrasjonsavdelingen 31 271 31 678 407 1,3 % 31 302 26 963 30 093

Sum sektor 10 39 393 39 956 563 1,4 % 38 955 34 362 37 839

. Utgift 42 162 42 613 451 1,1 % 40 845 47 246 45 868

. Inntekt -2 768 -2 657 111 -4,2 % -1 890 -12 884 -8 029

Virksomhet
Regnskap 

2016

Rev.bud. 

2016

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2016
R 2014 R 2015

9001 Felles inntekter/utgifter -496 619 -486 910 9 709 -2,0 % -476 500 -436 005 -458 436

9002 Finansposter 30 387 29 932 -455 -1,5 % 29 832 25 335 29 582

9003 Årsoppgjørsdisposisjoner 17 714 -1 736 -19 450 1120,4 % 1 700 4 945 10 604

Sum sektor 90 -448 518 -458 714 -10 196 2,2 % -444 968 -405 725 -418 250

. Utgift 106 385 89 847 -16 538 -18,4 % 92 853 69 622 96 109

. Inntekt -554 903 -548 561 6 342 -1,2 % -537 821 -475 347 -514 359
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Det er gjort følgende budsjettendringer på Fellesposter i 2016; 

 

Budsjettendringer 1.tertial: 

• Økning i frie inntekter med 1,1 mill kr. 

• Økte kostnader som følge av avsetning til tap og juristkostnader til «klagesak Tonby» med 0,3 

mill kr. 

• Endring i pensjonskostnader med 3,4 mill kr. 

• Bruk av den sentrale reserven på 3,0 mill kr. 

• Bruk av disposisjonsfondet på 8,2 mill kr. 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

• Omfordeling av lønnsvekst til virksomhetene med 4,1 mill kr. 

• Justert ned ufordelt reserve lønnsvekst og prisvekst med 3,5 mill kr. 

• Lavere pensjonskostnader med 1,9 mill kr. 

• Lavere inntekter fra eiendomsskatt med 1,2 mill kr. 

• Lavere kostnader til eiendomsskatt med 0,06 mill kr. 

• Økte finanskostnader med 0,1 mill kr. 

• Avsetning til disposisjonsfond med 4,8 mill kr, hvorav en lavere avsetning for andel eiendoms-

skatt med 1 mill kr. 

 

Tabellen viser et samlet merforbruk på 10,2 mill kr i forhold til revidert budsjett for Fellesposter, i 

hovedsak grunnet at årets overskudd er bokført med 19,5 mill kr på ansvar 9003. Det er mottatt ca. 

10,2 mill kr mer i frie inntekter enn budsjettert, som følge av at skatteinntektene for landet økte mer 

enn anslått i Nasjonalbudsjettet for 2016 og at kommunens egne skatteinntekter var betydelig høyre 

enn budsjettert. Pensjonskostnadene ble ca. 2,1 mill kr høyere enn estimert ifm. 2.tertial rapport. Kost-

nader vedr. eiendomsskatt har blitt ca. 0,3 mill kr lavere enn budsjettert, grunnet mindre konsulentbruk 

og portokostnader enn estimert. 

 

 

7.2 Tjenesteområde Kultur og oppvekst. 
 

Innledning 

I 2016 har vi fortsatt hatt fokus på de samme områdene som er definert i vedtatte handlingsplaner for 

både skole, barnehage og SFO. Høsten-16 inkluderte vi et nytt tema, «IKTplan.no» i skolesektoren. 

Det handler om strategisk arbeid med 

IKT som grunnleggende ferdighet i alle 

fag. 

Det er også vedtatte virksomhetsplaner 

for områdene kultur, barnevern og PPT. 

Alle planene ligger åpent på kommu-

nens hjemmesider. 

Når fokusområder henger tett sammen 

og varer over flere år, er det viktig sta-

dig å holde «trykket» oppe og at pro-

sessene involverer alle og at den blir 

grundig. Det gjennomføres derfor sta-

dig nye tiltak for å holde prosessene 

levende. 

På vei inn i et nytt kommunesamarbeid, 

er det et uttrykt mål at vi skal harmonisere et felles planverk fortløpende. De vedtatte planene vil der-

for kunne leve litt på «overtid» i påvente av felles prosesser. 

 

Det er fortsatt felles ledermøter i sektoren. I tillegg deltar lederne i rådmannens lederforum. Dette er 

med på å skape en fellesskapskultur i sektoren og på tvers av sektorene og innbyggerperspektivet blir 

Åpning av Selvik skole 
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et felles ståsted for alle ledere. Vår utvikling skal føre til et bedre tilbud til den enkelte innbygger, 

enten det gjelder elevens læring, kulturtilbudet på kvelden eller hjelpen fra barnevernet. 

I tillegg til kvaliteten på tilbudet til innbyggerne, har forutsigbare rammer og lojalitet til faglige mål og 

økonomiske rammer vært fokusert i sektoren. Hver enkelt virksomhet har styrt for å ha en buffer for 

uforutsette utgifter. Når vi i flere virksomheter har vært heldige med få overraskelser og det samtidig 

er begrenset bruk av vikar og tilsvarende variable kostnader, har sektoren totalt sett et godt positivt 

avvik.  

 

 

Resultat og måloppnåelse: 

I forhold til vedtatte resultatmål/tiltak for 2016 er oppsummeringen følgende: 

• Leseplanen og SOL-kartlegging fører til oppfølgingstiltak lokalt på hver skole og på tvers av fag. 

Alle lærere er forpliktet på å følge opp lesing. 

• Vurdering for læring (VFL) ble avsluttet som deltakere i den nasjonale satsingen våren-16, men 

oppfølgingen og implementeringen er en mer langsiktig prosess lokalt. Det er et skoleeieransvar å 

lede utviklingsarbeidet og sikre ressurser. Vurdering for læring henger tett sammen med alle deler 

av læringsprosessen. Det er derfor fokus på alt fra klasseledelse, læringsmiljø, lekser, veiledning, 

egenvurdering osv. Eksterne prosjektmidler ble bla brukt til egen prosjektledelse.   

• Resultatene i elev- og lærerundersøkelsen og nasjonale prøver er indikatorer for om utvikling skjer 

i skolene. Rektorene må rapportere, blant annet i årsmelding, på utvikling fra 2015-16 og videre til 

tilsvarende undersøkelser høsten 2016. Foreløpig status og oppfølging ble lagt frem til drøftinger i 

skoleledermøter vår-16.  

• Skoler og barnehager rapporterer innhold i tjenestene etter sine naturlige driftsår, mens kultur og 

barnevern/PPT rapporterer etter budsjettår. Skolene rapporterer i tråd med den lovbestemte «Til-

standsrapporten». Rapporter fra skole og barnehage ble lagt frem for politisk behandling i august. 

Siden hvert tjenesteområde har egne rapporteringer ut fra eget planverk, er de rapportene hoved- 

arena for mer detaljert kunnskap om status og innhold i disse tjenestene. Resultater for kommunen 

og den enkelte skole, kan alle som er interessert lese på Skoleporten.no. 

• Handlingsplaner for skole, barnehage og SFO samt virksomhetsplaner for barnevern, PPT og kul-

tur er lokalt rammeverk for tjenestene. Planene er referanser for prioriteringer og kompetanseut-

vikling. Høsten-16 begynte vi utviklingen av en IKT-strategi i skolene. IKT har lenge vært defi-

nert som en «grunnleggende ferdighet» i Læreplanen, men det har vært lite skriftlighet om en fel-

les strategi i Sandeskolen.  

• Fokusområde i «God oppvekst», som ble definert for skoler og barnehager i 2014, er helhetlige 

tiltak. Det gjelder både samarbeidet tverrsektorielt og ikke minst med foresatte. Planer og rutiner 

som er relevante for foresatte, ligger åpent på nettet.  

• Barnevernet og PPT samarbeider tett i sektoren og på tvers av sektorene for å bidra til gode opp-

vekstforhold for barn og unge, både på individ- og systemnivå. Møtestruktur, rutiner, tydelig 

kommunikasjon og rolleforståelse er viktige elementer i samarbeidet.  

• PPT har i 2016 vært preget av stor «turnover» 

blant ansatte. I realiteten har det bare vært ca. 

50% kapasitet i store deler av året. Det gjør at de 

henger etter i arbeidsoppgaver. Innenfor disse 

rammene er det en imponerende arbeidsinnsats 

som er lagt ned for å sikre den enkelte elev/barn 

og for å ivareta de formelle kravene. Ut fra opp-

lysninger fra de som slutter, er det en stor grad 

av tilfeldigheter som fører til de utfordringene vi 

har. Det er relativt godt med søkere, men de er 

unge. Det øker mulighetene for fødsler, de treng-

er allsidig praksis for spesialisering eller de får 

ny jobb nærmere bosted. Vi ser også fram til et 

større og mer robust fagmiljø sammen med Hol-

mestrand og Hof i en ny og felles tjeneste, anta-

Riving av Skafjellåsen barnehage 
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gelig fra 2018.         

• Det er gjennomført omfattende kompetansetiltak rettet mot store grupper av ansatte i både skole 

og barnehage som følge av planene. Haga barnehage har vært med i et matematikkprosjekt og alle 

barnehagene har vært med i «Være sammen»-prosjektet. Her bruker vi fagressurser fra det nasjo-

nale Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Skolene deltar nå med 11 lærere i den nasjonale lærersat-

singa på kompetansegivende videreutdanning. Det er utfordrende for den daglige driften med så 

mange deltakere, men nye kompetansekrav gjør at lærere oppfordres til å delta. En felles plattform 

i kompetanse er et kvalitetstegn for «Sandeskolen» og «Sandebarnehagen».  

• Selvik skole og flerbrukshallen ble åpnet i 2016. Anlegget er flott og både skole, SFO og kultur-

sektoren har fulgt opp sambruken av hallen for å ivareta flest mulig brukere. 

 

Økonomi 

Netto driftsutgifter, Sektor 20 Kultur og oppvekst (tall i 1.000 kr) 

 

Driftsbudsjettet til Kultur og oppvekst ble økt med 5,4 mill kr i 2016.  

 

Budsjettendringer 1.tertial: 

• SFO til ungdomsskoleelever Frydenhaug skole sees som et avlastningstilbud, 0,2 mill kr ble over-

ført til Bolig og fritid. 

• Økt ressursbehov høst'16 hos Haga skole med 0,2 mill kr. Gjaldt økning i spespedbehov og grunn-

leggende norsk (GNO), pga. økt antall bosetting av yngre. 

• Lavere inntekt fra brukerbetaling Nordre Jarlsberg barnehage med 0,1 mill kr. 

• Nedleggelse av Skafjellåsen barnehage medførte noe lavere lønnskostnader med 0,1 mill kr. 

• Flere plasseringer i fosterhjem hos Barnevern medførte økte kostnader på 1 mill kr. 

• Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-åringer, samt to nye månedskull som har rett på 

barnehageplass (september og oktober), medførte økte kostnader med 1 mill kr. 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

• Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 1,7 mill kr. 

• Netto økning av prognosen med 0,5 mill kr, bl.a. som følge av økt antall barn i andre kommuner 

enn budsjettert. 

 

Sektoren har et samlet mindreforbruk på 5 mill kr i forhold til revidert budsjett, i hovedsak som følge 

av økte refusjoner fra andre kommuner til barn i private barnehager i Sande med bostedsadresse i 

andre kommuner, lavere driftstilskudd til private barnehager og mindre kjøp fra staten (Bufetat) hos 

Barnevern. 

 

Resultatet viser en meget god budsjettstyring fra alle i sektoren. 

 

Virksomhet
Regnskap 

2016

Rev.bud. 

2016

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2016
R 2014 R 2015

2110 Haga skole 27 048 26 452 -596 -2,3 % 25 723 23 227 25 199

2120 Selvik skole 17 573 18 354 781 4,3 % 17 899 15 967 16 829

2140 Galleberg skole 11 581 11 399 -182 -1,6 % 11 186 11 007 11 111

2150 Kjeldås skole 13 922 14 507 585 4,0 % 15 026 13 511 13 669

2160 Sande ungdomsskole 30 046 30 492 446 1,5 % 29 995 29 048 29 579

2200 Haga barnehage 9 881 9 884 3 0,0 % 9 316 9 217 9 378

2201 Nordre Jarlsberg barnehage 10 851 10 899 48 0,4 % 10 571 10 166 10 476

2202 Skafjellåsen barnehage 1 663 1 663 0 0,0 % 1 860 3 175 3 309

2300 Oppvekst felles -969 -549 420 -76,6 % -461 323 -430

2303 Barnevern-PPT 21 441 22 633 1 192 5,3 % 21 280 19 419 19 445

4000 Kulturtjenesten 12 105 12 694 589 4,6 % 12 508 12 502 12 073

6201 Barnehage felles 42 829 44 772 1 943 4,3 % 42 650 38 564 40 723

6202 Frydenhaug skole 4 069 3 885 -184 -4,7 % 4 089 3 773 3 784

Sum sektor 20 202 041 207 085 5 044 2,4 % 201 642 189 899 195 144

. Utgift 247 065 241 621 -5 444 -2,3 % 231 312 229 626 238 428

. Inntekt -45 024 -34 536 10 488 -30,4 % -29 670 -39 726 -43 283



Sande kommune  - Årsberetning 2016  Side 24 av 31 

 

 

7.3 Tjenesteområde Helse og velferd 
 

Innledning 

I 2016 har fokus vært på prioriterte områder hjemlet i gjeldende handlingsplan samt virksomhetenes 

prioriteringer. Våre ansatte og ledere har gjennomført en betydelig innsats gjennom hele året. Også i 

2016 har særlige prioriterte oppgaver på virksomhetene vært utvikling av lederskap, økonomiske sty-

ringssystemer, samt gode arbeidsprosesser som øker antall større stillinger, og øke nærværet.  Det er 

ukentlige ledermøter i sektoren. I tillegg deltar virksomhetslederne i rådmannens lederforum. Dette 

bidrar til å skape en bedre fellesskapskultur i kommunen og innbyggerperspektivet blir et felles ståsted 

for alle ledere.  

Sektoren deltar på ulike områder med å bygge ny kommune. Deltakelse i arbeidsgrupper er et viktig 

bidrag, og det arbeides med løsninger som kan integreres i ny kommune, allerede fra 01.01.2018.  

 

Virksomheten folkehelse, bolig og fritid har opprettholdt fokus på helsefremmende og forebyggende 

tiltak og tverrsektoriell samhandling.  Det har ikke vært mulig å holde tjenestetilbudet i Bolig og fritid 

innenfor de vedtatte økonomiske rammer og prognosen ble noe økt i 2016. Dette som følge av både 

økning av behovet innenfor eksisterende vedtak, samt vedtak tilknyttet nye brukere. Det er fattet ved-

tak om utvidelse av avlastningstilbudet som har medført behov for økt bemanning. Det er en målset-

ting å etablere et omsorgstiltak i egen kommunen 1. halvår 2017 som erstatning for et tilbud som vi i 

dag kjøper fra en privat aktør i annen kommune.  

 

Gjennom 2016 har det systematisk vært arbeidet med ulike prosesser der det er utviklet nye arbeids-

planer med betydelig vekt på brukerfokus. Intensjonen er at brukere skal ha færrest mulig ansatte å 

forholde seg til. Det er lagt vekt på best mulig utnytting av ressursene, og der er lagt stor vekt på kvali-

tetssikring og utvikling.  For å sikre et best mulig faglig tilbud, og med ivaretakelse av brukermed-

virkning, har en valgt å dele tjenestene inn i 6 ulike grupper. Med dette vil en følge opp enkeltvedtak 

der dokumentasjon, journalføring, kvalitetsarbeid og kvalitetsforskrift ivaretas. Ny turnus er innført, 

prosjektet heltid/deltid er innlemmet, og det er innført langvakter hver 4. helg. 

Folkehelse. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har gjennom økning av stilling helsesøster på bak-

grunn av statlige styrkningsmidler økt tjenestetilbudet. Det er fortsatt stor pågang på besøk til helses-

østers kontor ute på skolene, jfr. tilbakemeldinger fra Ung Data undersøkelsen 2013 viste økende ut-

fordringer innen området psykisk helse. Tilføring av prosjektmidler muliggjør ytterligere satsning i 

2017.  

 

Det er innarbeidet ressurser innenfor ergo- og fysioterapien med formål å øke tjenestetilbudet innen 

hjemme rehabilitering som er synliggjort gjennom arbeidet med «Sandetunrapporten». Siktemålet er å 

styrke egenmestring, og nye tjenester iverksettes i 2017. 

 

Psykisk helsetjeneste registrerer fortsatt et betydelig antall yngre pasienter med mer sammensatte dia-

gnoser. Samhandling med 2. linjetjenesten oppleves som generelt positivt, men det fortsatt et potensia-

le for bedre samarbeid om felles løsninger.  Lavterskeltilbudene Aktiviteten og KID kurs har vært 

opprettholdt tross økt press på tjenesten.  

 

Virksomheten har hatt generelt fokus på arbeidsmiljøet, sykefraværet og faglig oppfølging.  

 

Sandetun pleie og rehabilitering har gjennom 2016 ivaretatt et omfattende tjenestetilbud for våre 

innbyggere. Oppgavene har vært mange, og utfordringene har vært store. Mye er relatert til 

samhandlingsreformen, og organisasjonen forsøker å tilpasse seg de ulike forutsetningene.  Dette bidro 

til at det ble besluttet å gjenåpne avdeling G, som er en skjermet avdeling for inntil 3 brukere. 

 

Det har fortsatt vært fokus på å utvikle et godt arbeidsmiljø, skape samhold og økt nærvær. Nærværet 

er økt i 2016 på de fleste avdelinger.  
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Sandetun pleie og rehabilitering skal gi en mest mulig helhetlig tjeneste med brukernes behov i sen-

trum. Den enkelte bruker skal gis mulighet til selvstendighet og livskvalitet.  Tilbudet skal gis på la-

vest effektivt omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Det er gitt medisinsk behandling, rehabilitering, lind-

rende behandling, spesialtilbud til pasienter med lidelsen demens, avlastningsopphold, korttidsopp-

hold, langtidsopphold, pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie), praktisk bistand daglige 

gjøremål (hjemmehjelpstjeneste), omsorgsboliger, tildeling av trygghetsalarm, stell og pleie med det 

enkelte menneskets selvbestemmelse, egenverd og 

livsførsel som fokus. Tjenestene er tildelt etter søk-

nad. På grunn av sterkt press mot egne tjenester, med 

overbelegg på rehabiliteringsavdelingen og for syke 

pasienter til at de har kunnet reise hjem fra sykehus, 

har det vært behov for å kjøpe opp til tre plasser i 

måneden i nabokommune.  

 

Tendensen med at hjemmesykepleien har stor på-

gang av stadig sykere og mer ressurskrevende pasi-

enter har fortsatt, og i for stor grad blir det for mange 

brukere på avdeling for rehabilitering som venter på 

langtidsplass på sykehjemmet.   

 

Sandetun har gjennom 2016 redusert sykefravær.  

Fokus på fleksibilitet ved tilbakeføring til jobb etter 

sykefravær har vært en årsak. IA- avtalen har hjulpet 

oss til å sette fokus på restarbeidskraften hos den 

sykemeldte. Deltakelse i prosjekt i regi av Arbeids-

livssentret har også gitt resultater.  Det har også vært 

fokus på å utvikle turnusløsninger som fremmer mer 

fokus på større stillinger, og økt nærvær.  Det har 

vært gjennomført endring i lederskapet. Rekruttering av fagpersonell, herunder sykepleiere er kreven-

de.  

I Helse felles inngår folkehelsekoordinator, rådgiver, tjenestekontoret, BPA, støttekontakter og om-

sorgslønn.  

 

NAV organiserer sosialtjenesten, herunder flyktningetjenesten, startlån, bostøtte, rus, samt et tiltaks-

team. Videre er det en samordning med den statlige velferdsetaten i et avtalt likeverdig partnerskap.  

 

NAV leverer resultater som synliggjøres i oppfølgingsindikatorene, og har fortsatt fokus på overgang 

til arbeid for ordinære arbeidssøkere. Økt andel med overgang til arbeid har vært vår hovedutfordring 

også i 2016, og det vil det fortsatt være i 2017. Nytt fra 2017 er den lovfestede innføring av aktivitets-

plikten.  Særlig utfordringer gjennom 2016 har vært: 

• Høye bokostnader 

• Vanskelig å skaffe boliger til ulike grupper, herunder bostedsløse. 

• Kostnadsvekst på økonomisk sosialhjelp 

• Høy arbeidsledighet i forhold til unge voksne, og det er vanskelig å få praksisplasser 

• Fortsatt kjøp av omsorgsplasser utenfor kommunen til brukere med alvorlige lidelser 

 

En del innbyggere har supplerende hjelp over tid, mens andre er i behov av kortvarig hjelp. Økningen 

av antall personer på sosialhjelp følges opp.  Ungdom er en prioritert gruppe og vi kan vise til godt 

samarbeid med andre aktører med hensyn til utdanning, arbeid og/eller aktivitet for gruppen.  

Kvalifiseringsprogrammet er fortsatt en hovedpilar innenfor den nasjonale fattigdomssatsingen. Ord-

ningen krever innsats og medvirkning fra deltakerne. 

 

Det er bosatt 24 flyktninger i 2016. På oppdrag fra IMDI ble Sande kommune anmodet til å bosette 

enslige mindreårige flyktninger. Denne anmodningen ble trukket tilbake. Det ble for øvrig utarbeidet 

eget planverk for bosetting og integrering av flyktninger i 2016.  

Haga SFO, korprosjekt på Sandetun 
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Følgende prosjekter har pågått i 2016; Rivelsrudhuset, Mestre å bo, samt ett nytt «Alle skal med», ett 

samarbeidsprosjekt med frivillighetssentralen som skal bidra til at barn i lavinntektsfamilier også har 

tilbud om aktivitet og at forsørgere følges opp for arbeid/utdanning, finansiert av fylkesmannen (bar-

nefattigdomssatsningen).  Innenfor rus/psykisk helse pågår det samarbeid med andre kommune.  Det 

er inngått forpliktende samarbeid med Jarlsberg markedsteam (Horten, Holmestrand, Re, Sande og 

Svelvik) om markedsarbeidet. Det samme gjelder mot Drammensregionen (Drammen, Lier, Nedre 

Eiker, Øvre Eiker, Røyken og Hurum). Dette innebærer større kontaktflate, bedre samarbeid og større 

tilgang på ledige stillinger til beste for våre arbeidsledige. 

 
Sykefraværet i virksomheten har variert i de siste to årene. Arbeidet med økt nærvær vil fortsatt være 

en prioritert oppgave fremover. 

 

Tjenestekontoret har nå funnet sin form, herunder en ønsket sammensetning av kompetanse. Kontoret 

utfører saksbehandling for de fleste tjenester innenfor helse og velferd, og følger opp forvaltningen av 

støttekontakter og BPA. 

 

Resultat og måloppnåelse 

I forhold til vedtatt resultatmål/tiltak for 2016 er status følgende: 

 

• Det arbeides med målrettede tiltak innen folkehelse i samarbeid med de frivillige organisasjonene, 

herunder etablering av frisklivssentral samt videreføre handlingsplan for folkehelse og trygge lo-

kalsamfunn. Eget oversiktsdokument over befolkningens helsetilstand er utarbeidet og følges opp. 

Prosess for å sikre mer målrettet tiltak fortsetter. 

• Det er utviklet en modell for å utvikle en mer tydelig hjemmeprofil i relevante tjenester der hver-

dagsmestring er tankesettet. Det er opprettet stillinger med fokus på ulike modeller for rehabilite-

ring og oppsøkende virksomhet. Prosjekt vedr. forebygging og hofteproblem er gjennomført, og 

går nå over i en annen fase.  Resultater viser en reduksjon i antall hoftebrudd fra 14 i 2014 til 10 i 

2016.  

• Utvikle pleie- og omsorgstjenestene slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Status: Prosess og 

utredning med det formål å utvikle fremtiden pleie og omsorgstjenester er under planlegging, må 

følges opp.  

• Følge opp satsningsområdene i eHelse ved å se på ulike strukturer og løsninger, samt ta i bruk 

tilgjengelig velferdsteknologi innenfor relevante virksomheter. Status: Plan for velferdsteknologi 

utarbeidet i 2016, og ulike tiltak utredes og følges opp. 

• Utvikle tilbudene innenfor bolig og fritid slik at fremtidens krav og fleksibilitet ivaretas. Det 

iverksettes modeller som ivaretar mindre grupper, bl.a. for å redusere antall ansatte den enkelte 

bruker skal forholde seg til.  

• Evaluere kommunal boligsosial handlingsplan og fullføre byggeprosjekt for vanskeligstilte. Sta-

tus: arbeidet er forsinket.  

• Jobbe for økt andel yrkesaktiv befolkning, herunder iverksettelse av aktivitetsplikten, behovsav-

klaring og vurdering av arbeidsevne. Status: Er et kontinuerlig fokusområde i NAV. 

• Øke innsatsen for rus og psykisk helse og videreutvikle lavterskeltilbud. Status: Følges opp. 

• Utvikle flyktningetjenesten. Status: Plan for bosetting og integrering er utarbeidet. Bosettingsmå-

let er økt. Heller ikke i 2017 er det etterspurt ønske om å bosette enslige mindreårige flyktninger. 

Organisasjonsgjennomgang skal gjøres sammen med den nye kommunen. 

• Styrke oppfølging av gravide for å sikre gode levekår for fosteret. Status: Ikke endring. 

• Styrke forebyggende arbeid blant barn og unge. Status: Ikke endring. 

• Utarbeide felles kompetanseplan for helse og velferdssektoren. Status: Er utarbeidet. 
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Økonomi 

Netto driftsutgifter, Sektor 30 Helse og sosial (tall i 1.000 kr)

 

Driftsbudsjettet til Helse og velferd ble økt med 7,8 mill kr i 2016. 

 

Budsjettendringer 1.tertial: 

• SFO til ungdomsskoleelever Frydenhaug skole sees som et avlastningstilbud, 0,2 mill kr ble over-

ført til Bolig og fritid. 

• To nye vedtak som medførte behov for ekstra personell hos Bolig og fritid med 0,8 mill kr. 

• Hos Sandetun var det i budsjettet forutsatt at en plass til ressurskrevende bruker på avd. C skulle 

kjøpes, men det var ikke mulig å oppdrive en plass som tilfredsstilte brukerens behov. Det var i til-

legg overbelegg på rehab.avd, behov for ekstra ressurser i helger på hjemmetjenesten og ekstra 

bemanning på to brukere på demensavdelingen. Dette medførte et økt behov på 1,6 mill kr. 

• Merforbruk på BPA i 2015 var ikke i tilfredsstillende grad ivaretatt i budsjettet for 2016, som 

medførte en økt ramme med 2,6 mill kr. 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

• Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 1,8 mill kr. 

• Økning med 1,5 mill kr hos Sandetun i hovedsak som følge av økt en-til-en bemanning og overbe-

legg på rehab.avdelingen. 

• Avregning for refusjoner til ressurskrevende brukere for 2015 ble høyere enn forventet, som med-

førte en reduksjon av rammen til Helse felles, tjenestekontoret med 1 mill kr. 

 

Sektoren har et samlet mindreforbruk på 1,6 mill kr i forhold til revidert budsjett. 

Hovedårsaken til mindreforbruket kommer fra Bolig og fritid. De har mottatt ca. 0,4 mill kr i økte 

refusjoner til ressurskrevende brukere fra staten, gjort besparelser innen varer og tjenester med 0,5 mill 

kr, bl.a. gjennomført mindre kurs og opplæring enn planlagt, samt hatt lavere kostnader på driftstil-

skudd til private og kjøp fra andre kommuner med ca. 0,5 mill kr. 

 

Folkehelse har et mindreforbruk på 0,2 mill kr ift. revidert budsjett, som i hovedsak skyldes økte syke-

refusjoner. 

 

Sandetun har et mindreforbruk på 0,6 mill kr i forhold til revidert budsjett, som i hovedsak kommer 

som følge av økte salgsinntekter fra brukerbetalinger og refusjoner bl.a. til dagplasser demente.  

 

NAV hadde et positivt resultat ved utgangen av året, men 8,6 mill kr av disse midlene gjaldt midler fra 

IMDi vedrørende integreringstilskudd, hvor det mottas midler for 12 måneder i bosettingsåret – selv 

ved sen bosetting. Det betyr at midlene må hentes ut senere år i introduksjonsløpet og er avsett til bun-

det fond. 

 

Helse felles har et merforbruk på 0,3 mill kr ved årets slutt, som i hovedsak gjelder kjøp av tjenester 

fra private vedrørende BPA.  

 

 

 

Virksomhet
Regnskap 

2016

Rev.bud. 

2016

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2016
R 2014 R 2015

3000 Folkehelse 11 478 11 664 186 1,6 % 11 462 11 244 11 306

3100 Bolig og fritid 21 802 22 967 1 165 5,1 % 21 910 25 157 20 511

3200 Sandetun pleie og rehabilitering 91 702 92 314 612 0,7 % 87 986 77 145 84 270

3300 NAV 15 393 15 393 0 0,0 % 15 235 10 744 12 531

6301 Helse felles 31 228 30 883 -345 -1,1 % 28 833 21 162 23 899

Sum sektor 30 171 603 173 221 1 618 0,9 % 165 426 145 451 152 518

. Utgift 244 491 234 594 -9 897 -4,2 % 219 697 205 188 216 723

. Inntekt -72 888 -61 373 11 515 -18,8 % -54 271 -59 737 -64 205
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7.4 Tjenesteområde tekniske tjenester 

 
Innledning  
Aktivitetsnivået i Sande har vært svært høyt i 2016. Dette preger teknisk sektor på mange områder. 

Kommuneplanen og områdeplan for Sande sentrum er fulgt opp med en rekke plan- og byggesaker. Et 

hovedfokus har vært god samfunnsplanlegging for vekstkommunen Sande, med vekt på langsiktig 

arealbruk og styrking av Sande sentrum. Utfordringen er å sikre fortetting og utbygging med god kva-

litet, sikre jordvernet, sørge for tilgang til grønnstruktur og friområder og en utvikling som gjør det lett 

for innbyggerne å ta gode folkehelsevalg. 

 

Samtidig med at Sande opplever en positiv befolkningsvekst og samfunnsutvikling i 2016 har det på 

sosiale medier vært et vedvarende og svært negativt fokus på kommunens byggesaksbehandling. Dette 

skaper et dårlig omdømme og har medført en stor belastning på de ansatte. Kontrollutvalget har gjen-

nomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som konkluderer med at byggesaksbehandlingen er gjennom-

gående god, har forholdsvis få feil eller svakheter og at kvaliteten i Sande kan være bedre enn «gjen-

nomsnittskommunen». Rapporten peker imidlertid også på forbedringsområder innen kundeservice og 

veiledningstjenester, enklere språk i brev, skjema og e-poster samt styrking av rutiner som forebygger 

korrupsjon. 

 

Stabil bemanning over tid er en forutsetning for at teknisk sektor leverer tjenester med tilstrekkelig 

kvalitet og kapasitet. I 2016 er to nye virksomhetsledere tilsatt og det har skjedd enkelte bemannings-

endringer. Fra 2017 blir drift/eiendom og vann/avløp slått sammen til en ny virksomhet for kommu-

naltekniske tjenester. Sektoren er preget av et godt og trivelig arbeidsmiljø med høy motivasjon.  

 

Næringsutvikling har også i 2016 hatt et hovedfokus for å styrke sysselsettingsandelen i kommunen. 

Styret i NorgesGruppen ASA fattet i desember endelig vedtak om etablering av ASKO OSLOFJORD 

med et automatisert lager i Hanekleiva. Det er inngått samarbeidsavtale med grunneierne om område-

regulering av Hanekleiva næringsområde fase 2. Sande Næringsråd og sentrumsforeningen Sande i 

Sentrum er slått sammen og samarbeidet med kommunen har vært godt. Landbruket er viktig for San-

de. Over jordbruksavtalen administrerer kommunen ulike tilskuddsordninger, som i 2016 omfattet 208 

søkere og utgjorde ca. 24,6 mill kr. 

 

Resultat og måloppnåelse: 

I forhold til vedtatte resultatmål/tiltak for 2016 er status følgende: 

• Stabil bemanning i sektoren: Vedtak om sammenslåing av vann/avløp og drift/eiendom til en ny 

virksomhet for kommunaltekniske tjenester er iverksatt fra 2017. To nye virksomhetsledere og av-

delingsleder for VA er på plass. Mot slutten av året har bemanningssituasjonen vært krevende bå-

de innen plan/byggesak og kommunalteknikk. 

• Iverksetting av kommuneplanens arealdel 2014-2026: Det foretas en fortløpende behandling av 

private reguleringsplaner, jfr. egen oversikt i vedlegg til årsberetningen. Som oversikten viser er 

det et svært høyt aktivitetsnivå i Sande. I planarbeidet er sterkt fokus på å sikre at utbyggere dek-

ker ny infrastruktur og at lokal overvannshåndtering ivaretas i alle utbyggingsprosjekter. 

• Planstrategi for 2016-2019: Ny planstrategi er utredet og endelig vedtatt i kommunestyret 4.mai 

2016. 

• Prosjekt for kvalitetssikring og digitale tjenester innen plan/byggesak: Det har vært stort fokus på 

byggesak i 2016, både fra folkevalgte, media og på sosiale medier. Forvaltningsrevisjonsprosjektet 

vil bli fulgt opp med en rekke tiltak. Virksomheten er ikke fornøyd med kommunens framdrift in-

nen utvikling av digitale tjenester. Ny hjemmeside vil være på plass våren 2017. 

• Områdemodell for felles infrastruktur i Sande sentrum: Kommunen ble innvilget et RPBA-

tilskudd til videre utvikling av områdemodell. Det er gjennomført positive møter med grunneiere 

og utbyggere. På dette grunnlag er revidert modell sendt på høring, med sikte på sluttbehandling i 

første halvår 2017. 

• God prosjektering og iverksetting av tiltak i investeringsprogram 2016: Ny prosjektmanual er ved-

tatt. Det er foretatt fordeling av oppgaver og samtlige prosjekter følges opp i henhold til våre ruti-
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ner. Bemanningssituasjonen har påvirket framdriften i enkelte prosjekter. Det vises ellers til detal-

jert rapportering av investeringsprogram i vedlegg til årsberetningen. 

• Plan og prioritering for oppfølging av ulovlighetssaker: Ny prosjektrådgiver kom på plass fra mai 

2016. Det er nødvendig med kompetansebygging, men prosjektet vil bli videreført med full styrke. 

I første omgang har kommunen prioritert saker på eksisterende restanseliste.  
• Tilrettelegge for ny næringsutvikling gjennom utarbeidelse av områdeplan for Hanekleiva Øst 

næringsområde (fase 2): Framføring av teknisk infrastruktur til Hanekleiva pågår gjennom eget 

reguleringsarbeid og prosjektering. Sammen med ASKO er det etablert felles prosjektorganisa-

sjon. For Hanekleiva fase 2 er det inngått avtale med de tre grunneierne om oppstart av område-

regulering. Dette har prioritet slik at områdeplan står ferdig parallelt med framføring av teknisk 

infrastruktur. 

• Interkommunalt samarbeid for vannforsyning og avløp (GVD): Det interkommunale samarbeidet 

gir stort faglig utbytte og videreføres gjennom ulike tiltak. Egen tiltaksplan for Sande ble i sam-

svar med ny planstrategi fremmet i forbindelse med handlingsprogram 2017-2020. 

• Videreføre neste etappe av prosjektet Overføring av avløp til Holmestrand: Prosjektet gjennomfø-

res i henhold til framdriftsplan. Arbeid med etablering av kommunalt VA-anlegg fram til Skjervik 

ble startet opp i 2016. Dette vil tilrettelegge for tilknytning til kommunalt VA-anlegg for 

Holm/Øgarden-området. 

• Videreføre avløpssanering i 

strandsonen: Arbeidet med til-

knytning til kommunalt vann og 

avløp har positiv fremdrift og 

målsetting om tilkobling av mi-

nimum 50 hytter i 2016 ble 

oppnådd med god margin. I lø-

pet av 2016 har hyttene på Apal-

løkka, Gyltesø og Lei-

na/Hovsmyra blitt tilknyttet kommunalt VA-anlegg. På Solbakken/Vestsideveien (Bjerkøya) er 

prosjektet i det vesentlige gjennomført. Hytteforeninger sør for Apalløkka, Hovsmyra og Killing-

holmen fikk byggetillatelse og planlagt oppstart er våren 2017. Det foreligger VA-planer for Øvre 

og Nedre Nordåsen med sikte på ferdigstillelse våren 2018. VA-planer foreligger også for Flatåsen 

og Mørkassel, men her gjenstår en del planlegging/tilrettelegging før fritidsboligene kan tilknyttes 

kommunalt VA-anlegg. Fylkesmannens vedtak i en klagesak fra Leina/Hovsmyraområdet har gitt 

forsinket framdrift. Etter svar fra departementets i oktober 2016 er det i samarbeid med fylkes-

mannen avklart at det må foretas justering av rutiner før pålegg om tilknytning og at klagebehand-

lingen ikke skaper presedens for andre saker. Ved å tilpasse saksbehandlingen foreligger det nå et 

godt grunnlag for videre arbeid med avløpssanering i strandsonen. 

 

Innenfor vedtatte budsjettrammer vurderer teknisk sektor at samlet måloppnåelse er tilfredsstillende i 

forhold til vedtatte resultatmål/tiltak for 2016. Utredninger i forbindelse med kommunesammenslåing 

er imidlertid krevende samtidig med at driften skal opprettholdes og vil legge et stort press på virk-

somhetene i 2017. 

 

Økonomi 

Netto driftsutgifter, Sektor 50 Næring, miljø, komm.tekn. (tall i 1.000 kr) 

 
 

Driftsbudsjettet til Teknikk ble redusert med 0,6 mill kr i 2016. 

Virksomhet
Regnskap 

2016

Rev.bud. 

2016

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2016
R 2014 R 2015

5100 Plan og byggesak 2 808 4 683 1 875 40,0 % 4 523 4 437 1 804

5200 Vann og avløp -9 991 -11 027 -1 036 9,4 % -11 158 -9 969 -9 347

5300 Drift og eiendom 28 176 30 590 2 414 7,9 % 31 466 28 602 26 402

Sum sektor 50 20 992 24 246 3 254 13,4 % 24 831 23 070 18 860

. Utgift 76 265 73 677 -2 588 -3,5 % 73 812 69 950 78 660

. Inntekt -55 206 -49 431 5 775 -11,7 % -48 981 -46 880 -59 801

Utbedring av bekkeløp Sandviken 
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Budsjettendringer 1.tertial: 

• Økt ramme med 0,2 mill kr hos Drift og eiendom til ombygging Rådhuset bygg A, tilpasse behov 

for funksjonshemmet barn Haga barnehage og steinsetting Sandviken. 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

• Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 0,3 mill kr. 

• Endring i reguleringsplaner og økte sykerefusjoner hos Drift og eiendom medførte en lavere ram-

me på 1,4 mill kr. 

 
Utenom selvkostområdet har teknisk sektor et samlet mindreforbruk på nær 4,3 mill kr i forhold til 

revidert budsjett. Dette skyldes bl.a. økte gebyrinntekter hos Plan/byggesak, økte husleie inntekter, 

refusjon fra private og økte sykerefusjoner hos Drift og eiendom. 

 

For selvkostområdet var det i 2016 budsjettert med bruk av bundne fond på 1,67 mill kr på vann, men 

faktisk bruk av fond ble kun 0,35 mill kr. Dette på grunn av at kommunen fikk inn mer i tilknytnings-

gebyr vann og årsgebyr vann enn budsjettert, samt overføring av overskudd for 2015 fra BIKS. For 

avløp var det i 2016 budsjettert med bruk av bundne fond på 3,0 mill kr, men faktisk bruk av fond ble 

på 1,57 mill kr. Dette på grunn av at kommunen fikk inn mer i tilknytningsgebyr avløp og årsgebyr 

avløp enn budsjettert og fordi det ble mindreforbruk på driftsutgifter. Mer detaljert informasjon fram-

går av gebyrregnskapet (note til regnskapet).  

 

 

7.5 Tjenesteområde Eksterne enheter 
I tillegg til de øvrige sektorene har kommunen et samarbeid med eksterne enheter, disse er: 

• Revisjon 

• Kirke og trossamfunn 

• Sande produkter 

• Regionalt samarbeid og næringsutvikling 

• Brann- og ulykkesberedskap 

 

Økonomi 
Netto driftsutgifter, Sektor 60 Eksterne enheter (tall i 1.000 kr)  

 
 

Driftsbudsjettet til Eksterne enheter ble økt med 0,09 mill kr i 2016. 

 

Budsjettendringer 1.tertial: 

• Tilleggsbevilgning til kontrollutvalget vedr. forvaltningsrevisjon "Byggesak" jfr. vedtak av 

26.04.16, sak 17/16 på 0,2 mill kr. 

 

Budsjettendringer 2.tertial: 

• Det var lagt inn en buffer i budsjettet til kontrollutvalget som ikke ble justert for ifm. økning av 

prognosen per 1.tertial, som medfører et redusert behov på 0,1 mill kr. 

 

Virksomhet
Regnskap 

2016

Rev.bud. 

2016

Avvik B-R 

hittil
Avvik i %

Oppr.bud. 

2016
R 2014 R 2015

6101 Revisjon 1 045 1 066 21 2,0 % 974 723 989

6104 Kirke og trossamfunn 5 944 5 693 -251 -4,4 % 5 693 5 417 5 644

6401 Sande Produkter 564 553 -11 -2,0 % 553 531 548

6501
Regionalt samarbeid og 

næringsutvikling
437 512 75 14,7 % 512 507 506

6502 Brann- og ulykkesberedskap 6 431 6 382 -49 -0,8 % 6 382 5 763 6 208

Sum sektor 60 14 421 14 206 -215 -1,5 % 14 114 12 941 13 896

. Utgift 14 473 14 206 -267 -1,9 % 14 114 12 954 13 910

. Inntekt -52 0 52 0 -13 -14
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Eksterne enheter har et samlet merforbruk på 0,2 mill kr i forhold til revidert budsjett i 2016, som føl-

ge av at utbetaling til kremasjoner er gjort dobbelt, både gjennom kvartalstilskudd og egen faktura. 

Økt utbetaling er ikke krevd tilbake fra Kirken.  

 

 

8 Ytterligere detaljer – tallmateriale  
 

For ytterligere detaljer når det gjelder tallmaterialet henvises det til: 

• Sande kommune – Regnskap 2016 (m/noter) 

• Sande kommune – Finansrapport 2016 

• www.ssb.no/kostra 

• www.ssb.no (befolkningsdata m.m.) 

Minnesmarkering Andreas Faye 

http://www.ssb.no/kostra
http://www.ssb.no/

