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Innledning 
Stram styring - langsiktig omstillingsbehov 

Mye går i riktig retning og økonomien er god i 2021. Et høyt 

investeringsbehov de neste 10 årene med tilhørende vekst i lånegjelden og 

renteøkninger, kan gjøre den økonomiske situasjonen utfordrende på sikt. 

Utfordringsbildet er også knyttet til en aldrende befolkning og 

klimaendringer. Selv om økonomien er bra inneværende år legges det opp 

til fortsatt stram styring. Målet er en mest mulig stabil drift, og samtidig 

fortsette det langsiktige omstillingsarbeidet. 

Gjenåpning etter pandemien, optimisme i næringslivet, synkende 

arbeidsledighet, fremdeles lav rente, vekst i boligmarkedet og høy skattevekst. 

Som kraftkommune er til og med høye strømpriser positivt for 

Sandnesøkonomien. Mye går i riktig retning. 

Ledere og medarbeidere har gjort en formidabel innsats under pandemien blant 

annet i skoler, barnehager, sykehjem og hjemmetjenesten. Stengt ned ved 

behov, organisert i grupper, sørget for godt renhold, smittesporet, vaksinert og 

ikke minst funnet effektive måter å håndtere situasjonen på i god Sandnesånd. 

Staten har bidratt med betydelige tilleggsbevilgninger til kommunene for å 

håndtere pandemien gjennom året. I tillegg er skatteveksten for alle landets 

kommuner mye høyere enn forutsatt i statsbudsjettet for 2021. Økonomisk sett 
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vil inneværende år bli vesentlig bedre enn det kommunedirektøren la til grunn i 

sitt opprinnelige budsjettforslag.   

Sammenlignet med andre kommuner har Sandnes fremdeles relativt lave 

inntekter og driver effektivt sammenlignet med ASSS-kommunene. Usikkerheten 

og den store skattesvikten i 2020 tilsa at det var behov for omstilling og 

omfattende budsjettkutt. Prosjektet Sandnes 2025 ble opprettet og 

tjenesteområdene har omstilt og kuttet kostnader på til sammen kr 182 millioner 

i 2021. Prosjektet Sandnes 2025 er avsluttet i sin opprinnelige form. Fra et fokus 

hvor vi måtte ta ned driften kjapt, jobber vi nå målrettet og langsiktig mot 2035 

med omstilling og endringsprosesser i forhold til strukturer og 

endringsprosesser. 

Det foreliggende budsjettforslaget bygger på Solbergregjeringens forslag til 

statsbudsjett og økonomiske rammer for 2022. Som forventet legges det opp til 

en innstramming i skatteveksten sammenlignet med 2021 gjennom lavere 

skattøre til kommunene. Anslag på frie inntekter ligger i nedre intervallgrense 

som ble gitt i kommuneproposisjonen. Dersom ny regjering øker 

inntektsrammene til kommunene i sin tilleggsproposisjon, vil 

kommunedirektøren anbefale å styrke overføringen fra drift til investering slik at 

lånegjelden kan reduseres. 

Sandnes har hatt et høyt investeringsnivå de siste årene, og store deler av 

bygningsmassen er oppgradert eller erstattet. Vedlikeholdsetterslepet er derfor 

kraftig redusert. Sandnes har en betydelig eiendomsmasse. Det foreslås derfor 

midler til oppgradering av formålsbyggene i investeringsbudsjettet og styrking av 

vedlikeholdsbudsjettet for å holde etterslepet nede. 

Lånegjelden er høy og vil øke også etter planperioden. Høyere rente- og 

avdragsutgifter vil framover påvirke økonomien negativt.  Det legges fram en 

tiårig investeringsplan for å synliggjøre behovet for nye investeringer i skoler, 

barnehager, sykehjem, boliger og annet. Inntektssystemet til kommunene er ikke 

innrettet for å dekke opp for økt investeringsnivå og høyere rente- og 

avdragsutgifter. Dersom investeringsnivået skal være høyt, vil det medføre 

ytterligere innstramminger i driftsbudsjettet. Det bør tas grep for å redusere 

investeringene ved å utfordre på kapasitet, standard og beliggenhet. 

Utfordringsbildet framover er også knyttet til endret befolkningssammensetning 

og klimaendringer. 

En aldrende befolkning vil medføre økte utgifter til pensjoner og økte utgifter i 

pleie- og omsorgssektoren. Andelen yrkesaktive i samfunnet vil gå ned og 

konkurransen om arbeidskraften vil øke. Hvordan skatte- og avgiftssystemet blir 

utformet for å ivareta et høyere utgiftsnivå er usikkert. 



Omstillingen i pleie og omsorgssektoren fortsetter med å skape gode ordninger 

og forebygging i form av hjelp til selvhjelp, hverdagsmestring og tilrettelegging 

slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme. Samtidig øker antall utskrivningsklare 

pasienter. Omstillingen tar tid og det jobbes med holdningsendringer hos både 

ansatte og pårørende. Med den kraftige økningen i antall eldre og antall med 

demens vil det bli behov for en vesentlig styrking av budsjettene til sektoren. 

Klima- og miljøutfordringene globalt er godt kjent. Hvordan det vil påvirke 

petroleumsnæringen i vår region og antall arbeidsplasser er usikkert. Et 

sannsynlig scenario er at petroleumsnæringen vil miste mye av sin betydning 

som vekstmotor for norsk økonomi. Vår region er da spesielt utsatt. Ny teknologi 

og metoder for karbonfangst kan bli banebrytende. Utvikling og utvinning av 

fornybare energiløsninger, og nye næringer kan gi ny vekst framover. 

Klimautslippene må ned, og det legges for første gang i Sandnes fram et 

klimabudsjett. Klimabudsjettet viser historiske utslipp i kommunen, hvor mye av 

klimagassutslippene må reduseres for å nå måltallet på 40 prosent og aktuelle 

tiltak for å redusere utslipp. Framover blir det viktig, ikke minst politisk, å finne 

fram til de gode tiltakene som virkelig monner. 

Forskjeller i levekår blant innbyggerne øker, og flere barn bor i husholdninger 

med vedvarende lav inntekt. Ungt utenforskap er også en del av dagens 

utfordringsbilde. 

Det tas grep for å bedre tjenestetilbudet til neste år. Tiltakspakken til barn og 

unge etter pandemien styrkes. Samordningsenheten styrkes med nye årsverk for 

å ivareta Likeverdsreformen og den lovfestede retten til barnekoordinator. 

Midler til barnevernreformen er innarbeidet i budsjettet i tråd med det 

kommunen har mottatt i rammetilskudd. Det er i tillegg lagt inn midler for å 

styrke barne- og familieenheten og midler til flere barnehagelærere i 

grunnbemanningen. Stillinger til rådgivning i forbindelse med rusreformen er 

også prioritert. 

Sandnes har lav andel kommunale boliger sammenlignet med ASSS-

kommunene. Det satses derfor videre på boligsosial handlingsplan. 

Nye tiltak for å fremme folkehelsen er også prioritert med midler til blant annet 

ny discgolfbane, nytt trimanelegg og driftsmidler til isbane på Ruten. Etablering 

av parkdrag langs Storåna og langs Elveparken, åpning av Storåna mot Skeiane 

og havnebassenget vil bidra til fortsatt god utvikling av byen. Du kan lese mer om 

flere tiltak og mål for tjenesteområdene i den foreliggende handlings- og 

økonomiplanen. 

  

Bodil Sivertsen 



  

kommunedirektør 

 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 

• Saksframlegg 

• Kommunedirektørens presentasjon 

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til handlings- og 

økonomiplan 2022-2025 på Sandnes kommune sine nettsider – Handlings- og 
økonomiplan 2022-2025. 

  

Har du innspill til behandlingen av planen kan du sende høringsuttalelse 

til postmottak@sandnes.kommune.no. 

Høringsfristen er 26. november 2021. 

  

Politisk behandling av planen 

Formannskapet og administrasjonsutvalget 22. november 2021. 

Kommunestyret 13. desember 2021. 

 

Saksframlegg 

Handlings- og økonomiplan 2022-2025 

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan er lagt fram for kommunestyret 

29. oktober 2021. 

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2022-2025 vil bli som følger: 

Saksgang                                                                                      Møtedato 

Administrasjonsutvalget                                                               22.11.2021 

Formannskapet                                                                             22.11.2021 

Kommunestyret                                                                            13.12.2021 
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Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til handlings- og 

økonomiplan 2022-2025 på Sandnes kommune sine nettsider – Handlings- og 
økonomiplan 2022-2025. 

  

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til handlings- og 

økonomiplan 2022-2025 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2022 

fastsettes i henhold til: 

• Budsjettskjema tjenesteområdene i vedlegg til handlings- og økonomiplan 

• Budsjettskjema bevilgningsoversikt investering i vedlegg til handlings- og økonomiplan 

• Budsjettskjema investeringer per prosjekt i vedlegg til handlings- og økonomiplan 

  

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, 

renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold 

til bevilgningsoversikt – drift i vedlegg til handlings- og økonomiplan. 

  

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som 

Stortinget vedtar. 

  

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattes følgende vedtak om 

eiendomsskatt for skatteåret 2022: 

a.            Utskrivningsalternativ: 

•             Skatt skrives ut på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg 

omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr esktl. § 3 bokstav c) 

b.            Skattesatser og overgangsperiode: 

•             Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i tidligere Forsand kommune, 

jfr esktl. § 11 første ledd første pkt. 

•             Eiendomsskattesatsen settes til 6 promille i tidligere Sandnes kommune 

for 2022, og til 7 promille (lik) i 2023, jfr  esktl. § 13 tredje ledd. 

•             Overgangsperiode for Nye Sandnes kommune skal være tre år og startet 

i 2020, jfr esktl. § 13 tredje ledd. 

c.            Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr esktl. § 25. 
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5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet: 

• Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr 240 000 000 / 22 år. 

• Lån til finansiering av egne investeringer: kr 600 532 000 / 30 år. 

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, 

vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektøren får 

fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid. 

  

6. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det 

framgår i delkapittel avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan. 

  

7. Kommunestyret godkjenner revidert økonomireglement for Sandnes 

kommune i henhold til kapittel Økonomireglement og tilhørende vedlegg. 

  

8. Økonomiplan 2022 - 2025 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes. 

• Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes tomteselskap KF med et 

resultat på kr 5 millioner.  

  

9. Økonomiplan 2022 - 2025 for Sandnes Havn KF godkjennes. 

• Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes Havn KF med et netto 

driftsresultat på kr 6,4 millioner.  

  

10. Kommunestyret godkjenner følgende mål for finansielle nøkkeltall: 

• Netto driftsresultat settes til 1,5 prosent av driftsinntektene. 

• Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av 

driftsinntektene. 

• Arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene. 

• Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 110 

prosent av kommunens brutto driftsinntekter. 

• Lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 prosent av 

kommunens frie inntekter. 

• Andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld (fratrukket 

pensjonsforpliktelser). 

• Netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av kommunens 

brutto driftsinntekter. 
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Kommunedirektørens presentasjon 
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-

planer/okonomiplan-2022/presentasjon-hop-2022-2025.pdf 

 

Utfordringsbildet fram mot 2040 

Perspektiver mot 2040 

Regjeringen la fram en ny perspektivmelding 12. januar 

2021. Perspektivmeldingen peker på at man i tiårene som kommer vil ha en 

situasjon der det står færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens 

utgifter vil øke, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal man gjennomføre 

det grønne skiftet. Å ta vare på og sikre velferdssamfunnets bærekraft – sosialt, 

klimamessig og økonomisk – vil derfor være vesentlig for at Norge fortsatt skal 

være et godt land å bo i. 

Perspektivmeldingen peker på endringer i befolkning og arbeidsliv, 

klimaendringer og endrede økonomiske forutsetninger som de mest sentrale 

langsiktige utfordringene for landet vårt. I dette kapitlet gis en gjennomgang av 

hvordan disse utfordringene ser ut i et Sandnes-perspektiv. 

1. Endringer i befolkning og arbeidsliv 

Perioden fram mot 2040 vil bli preget av avtagende befolkningsvekst, vekst i den 

eldre delen av befolkningen og færre yrkesaktive per ikke-yrkesaktiv. Også for 

Sandnes, som har en ung befolkning sammenlignet med landsgjennomsnittet, 

blir denne trenden tydelig i langtidsperioden.    

«Det er et ubetinget gode at vi lever lenger. Det er et tegn på at vi har lykkes med å 

skape gode og trygge levevilkår. Samtidig blir det relativt sett færre i arbeidsdyktig 

alder til å ta hånd om pleietrengende og eldre, og til å skape verdiene som skal betale 

for økende utgifter til folketrygden og helse- og 

omsorgstjenester». (Perspektivmeldingen 2021)  

1.1 Avtagende befolkningsvekst  

Befolkningsutviklingen i Sandnes har i flere tiår vært preget av en høy 

befolkningsvekst som konsekvens av vedvarende vekst i olje- og gassnæringen 

og omfattende boligutbygging. Over halvparten av veksten skyldes et positivt 

flytteoverskudd, dominert av høy tilflytting fra utlandet. 
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Figur 1: Historiske tall og befolkningsframskriving fordelt på aldersgrupper. Kilde SSB/Kompas 

Fra 2014 har det skjedd et taktskifte i befolkningsutviklingen. Selv om man 

fremdeles har en positiv befolkningsvekst, har veksten avtatt. Den senere tids 

positive innflyttingsoverskudd skyldes først og fremst innflytting fra andre 

kommuner i Rogaland. Rogaland samlet sett har et negativt flytteoverskudd de 

siste årene. 



 
Figur 2: Flytting inn og ut av Sandnes i perioden 2005 - 2020 for aldersgruppen 20-29 år. Kilde SSB/Kompas 

Endringen skyldes i stor grad omstilling i olje- og gassektoren, som konsekvens 

av oljeprisfallet i 2014. Man må legge til grunn at vekstkraften i denne næringen 

på sikt ikke vil være like sterk som den har vært tidligere, og at man som region 

ikke kan forvente den samme veksttakten som en har hatt de forutgående 20 

årene. 

Man er i ferd med å sluttføre flere store utbyggingsområder; Bogafjell, Kleivane, 

Sørbø- Hove, Ganddal, Austrått. Stadig større del av framtidig boligbygging vil 

komme i form av transformasjons- og fortettingsprosjekter i sentrum og 

bybåndet mellom Stavanger og Sandnes. Fortettings- og transformasjonsbasert 

boligbygging er både mer tids- og kostnadskrevende enn flateutbygging, og det 

er grunn til å forvente en mer avdempet boligbygging i tiåret som kommer 

sammenlignet med tiåret man har lagt bak seg. 



 

 
Figur 3: Beregnet endring i bruttoprodukt i fylker (2018-2050). Tall i prosent (faste priser) Kilde: Regionale utviklingstrekk 2021/Vista Analyse.  

Rapporten Regionale utviklingstrekk beregner forventet økonomisk vekst i fylkene 

basert på forventet utvikling i ulike næringer. Som figur 3 viser, forventes ingen 

eller svakt negativ vekst i fylkesvis bruttoprodukt for Rogaland. Den svake 

utviklingen skyldes først og fremst forventninger om redusert aktivitet i olje- og 

gassnæringen[1]. Det hefter stor usikkerhet om framskrivinger i et så langt 

tidsperspektiv, men framskrivingen gir en klar pekepinn på at Rogalands relative 

vekstkraft sammenlignet med andre fylker svekkes. Dette, kombinert med større 

konkurranse med andre regioner om arbeidskraft, kan føre til forsterket negativ 

flyttebalanse mellom Rogaland og landet ellers. 

 

[1] Fram mot 2060 anslår regjeringen en årlig vekst i fastlands-BNP per innbygger på 1,1 prosent, jf. Meld. St. 14 – Perspektivmelding 2021. I framskrivningene ligger 

flere forutsetninger til grunn. Blant de viktigste forutsetningene er utviklingen i olje- og gassutvinning på norsk sokkel og utviklingen i produktivitet. I 

Perspektivmeldingen legger regjeringen til grunn at fallet i bruttoproduktet innen olje og utenriks sjøfart vil være på 2,4 prosent per år. Dette produksjonsfallet 

innarbeider også FNs klimamål. I basisalternativet i Perspektivmeldingen, legger regjeringen til grunn en nedgang i petroleumsnæringen på 65 prosent fram mot 

2050. 

1.2 Endret befolkningssammensetning 

Ser man nærmere på utvikling innenfor de enkelte aldersklassene, er det særlig 

tre tendenser som er tydelige i det langsiktige perspektivet: 

• Utflating av vekst i de yngre aldersgruppene 

• Tiltakende vekst i de eldre aldersgruppene 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklingstrekk-2021/id2847260/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/utfordringsbilde-2040/figur-3.jpg


• Synkende sysselsettingsrate 

Utflating av vekst i de yngre aldersgruppene 

Man har lagt bak seg en lengre periode med sterk vekst i de yngre 

aldersgruppene. Fra 2020 forventes denne veksten å avta. Mens det i perioden 

2006-2020 var en tilvekst på rundt 1 800 barn i barneskolealder, forventes den 

samlede tilveksten i perioden 2020-2040 å være rundt 450 for samme 

aldersgruppe. I perioden 2022-2030 forventes stabil eller noe reduksjon i antall 

barn i barnehage og barneskolealder. 

 
Figur 4: Utvikling i ulike aldersgrupper for aldersgruppen 1-15 år. Kilde SSB/Kompas 

Utflatet vekst i de yngre aldersgruppene vil gi nødvendig pusterom i forhold til 

investeringer innenfor skole og barnehagesektoren. Det er viktig at man bruker 

dette pusterommet til å optimalisere tilbudet; endringer i skolestruktur og 

barnehagestruktur bør vurderes der dette er hensiktsmessig. 

Tiltakende vekst i de eldre aldersgruppene 

Sandnes har, med sin unge befolkning, hatt en svært beskjeden andel av sine 

innbyggere innenfor de eldre aldersgruppene. I perioden fram mot 2040 vil man 

se en kraftig vekst i denne delen av befolkningen. Veksten i aldersgruppen 80 år 

og eldre forventes å øke med 150 prosent i perioden fra 2020-2040 



Relativ endring i befolkning, målt fra 2021, i prosent 

 

Figur 5: Fremskrevet prosentvis utvikling for ulike aldersgrupper i perioden 2020-2040 

Vekst i de eldre aldersgruppene kan føre med seg mye positivt. Kommunen får 

en større andel av «yngre eldre» - pensjonister som kan være en stor ressurs for 

samfunnet de er en del av. De kan forventes å ha bedre helse, utdanning og 

økonomi enn tidligere generasjoners pensjonister.   



 

Figur 6: Utvikling i aldersgruppen 65+, faktisk vekst fra 2006-2020 og fremskrevet for perioden 2020-2040. Kilde SSB/Kompas 

Veksten i den eldre delen av befolkningen vil også føre med seg økte 

aldersrelaterte utfordringer. Dette vil i størst grad være knyttet til veksten i 

aldersgruppen 85 år og eldre, der andelen som mottar tjenester i eget hjem eller 

på institusjon er høyest. For å møte denne veksten er kommunen avhengig av å 

gjøre en rekke grep i tiden framover, for å unngå at kostnadsveksten kommer ut 

av kontroll. 

Synkende sysselsettingsrate 

Synkende fødselstall og høyere levealder har gradvis endret 

alderssammensetningen i befolkningen. Befolkningen blir eldre, og en 

konsekvens av dette er at det også blir andelsmessig færre yrkesaktive per ikke-

yrkesaktiv. Trenden er nasjonal, langt på vei også europeisk, men har ikke vært 

så tydelig å få øye på i Sandnes, som på grunn av tilflytting har hatt en stor andel 

av personer i yrkesaktiv alder.   

På landsbasis forventes forholdstallet mellom antall yrkesaktive og antall ikke-

yrkesaktive å synke fra 3,9 i 2020 til 2,5 i 2040. Tilsvarende tall for Sandnes er 4,6 

(Rogaland 4,5) i 2020 synkende til 3,0 (Rogaland 2,8) i 2040.   

Denne utviklingen vil føre til større konkurranse om arbeidskraften, og på sikt 

også mangel på arbeidskraft. For å møte utfordringen må man fortsette arbeidet 

med automatisering og effektivisering, få flere medarbeidere til heltidsstillinger 



og legge til rette for at medarbeidere ønsker å stå lenger i jobb. Samarbeid med 

frivillig sektor vil også bli viktig. 

1.3 Flere faller utenfor 

De siste 25 årene har norske husholdninger hatt en betydelig inntekstvekst. 

Inntektsveksten har bidratt til økt kjøpekraft og bedrede levekår for alle grupper. 

Samtidig har veksten vært sterkere i de høyeste inntektsgruppene enn i de 

laveste, slik at man har fått en større inntekstulikhet i landet enn det man hadde 

på 1980-tallet. 

«Selv om vi har høy inntektsmobilitet i Norge, sammenlignet med andre land, er det 

likevel slik at levekår i noen grad også går i arv her i landet. Barn som vokser opp i 

husholdninger med vedvarende lavinntekt, og i husholdninger uten voksne med 

arbeidstilknytning, har forhøyet sannsynlighet for selv å ha lave inntekter og andre 

levekårsutfordringer som voksne» (Perspektivmeldingen 2021) 

Sandnes har tradisjonelt vært et samfunn med lite ulikheter, både økonomisk og 

sosialt. Men selv om tallene er små, er det likevel en urovekkende vekst i 

indikatorer som tyder på økende ulikheter. 

Barn i husholdninger i Sandnes med vedvarende lavinntekt 

 

Figur 7: Kilde: BUFdir, bygget på tall fra SSB 



Figuren over viser både antall og andel barn som lever i husholdninger som i mer 

enn tre år har hatt lavere inntekt enn 60 prosent av medianinntekten i Norge. 

Antallet barn i Sandnes som lever i vedvarende lavinntekt er doblet fra 2013 til 

2018. 

Ungt utenforskap 

Tabellen viser at andelen mottakere av uføretrygd har økt i den yngste delen av 

befolkningen (18-44 år). Denne trenden gjelder hele landet, også i Sandnes. 

År 2012-
2014 

2013-
2015 

2014-
2016 

2015-
2017 

2016-
2018 

2017-
2019 

Geografi Alder 

Hele 
landet 

18-66 
år 

9,0 9,0 9,0 9,1 9,2 9,4 

18-44 
år 

2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 

45-66 
år 

16,7 16,5 16,3 16,3 16,3 16,4 

Stavanger 18-66 
år 

6,7 6,7 6,7 6,8 6,9 7,1 

18-44 
år 

1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 

45-66 
år 

12,5 12,3 12,3 12,2 12,2 12,3 

Sandnes 18-66 
år 

7,1 7,1 7,1 7,2 7,4 7,7 

18-44 
år 

1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,7 



45-66 
år 

13,3 13,2 13,2 13,2 13,2 13,5 

Sola 18-66 
år 

5,9 5,7 5,6 5,7 5,8 6,1 

18-44 
år 

1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 

45-66 
år 

11,1 10,7 10,3 10,1 10,1 10,4 

Randaberg 18-66 
år 

7,6 7,4 7,3 7,2 7,1 7,3 

18-44 
år 

2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6 

45-66 
år 

14,2 13,8 13,3 13,0 12,6 12,7 

Figur 8: Andel mottagere av uføretrygd i prosent i perioden 2013-2018. Kilde statistikkbanken til FHI/SSB 

Tallene for 2018 og levekårsundersøkelsen viser at andelen mottakere av 

uføretrygd i 2018 var 3,3 prosent for Sandes som helhet. 



 
Figur 9: Andel av aldersgruppen 16-24 år med fullført videregående skole innen fem år etter oppstart. Kilde IMDI 

Figuren over viser en oversikt over personer mellom 16 og 24 år som fullførte 

videregående skole innen fem år etter oppstart. Tallene er fra 2019. Sandnes har 

lavere andel som gjennomfører i både innvandrerbefolkningen og i den øvrige 

befolkningen sammenlignet med Stavanger og Sola. Personer med liten eller 

ingen formell utdanning har normalt svakere tilknytning til arbeidslivet, og er 

som regel de som bærer den største byrden i form av permitteringer eller 

oppsigelse i perioder med lav økonomisk aktivitet. 

Utviklingstrekkene må møtes med fokus på tidlig og koordinert innsats rettet 

mot sårbare barn og unge. 

Økende forskjell i levekår 

Levekårsundersøkelsen viser en tydeligere tendens til opphopning av 

levekårsforskjeller mellom de ulike levekårssonene i Sandnes. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/utfordringsbilde-2040/figur-9-ny.jpg


 

Figur 10: Andel mottakere av NAV-ytelser fordelt på levekårssoner i Sandnes. Tall fra 2018. Kilde: Levekårsundersøkelsen 2020/SSB 

Figuren over viser at det er en samvariasjon mellom andelen mottakere av NAV-

ytelser. Høy andel av en ytelse indikerer at det er mange mottakere av andre 

ytelser i samme levekårssone, og motsatt. Levekårssonene med høy andel 

mottakere av NAV-ytelser er også preget av høy andel av personer med lav 

utdanning. Størst levekårsutfordringer finner man i sentrumsområdene, men 

også områder rundt Varatun og Roald Amundsensgate og områder på Hana 

skiller seg noe ut.   

2. Klimaendringer 

FN’s klimapanel anslår at menneskelig aktivitet har ført til en global oppvarming 

på omtrent 1 grad sammenlignet med førindustriell tid. Klimapanelet forventer 

videre økning av temperaturen i størrelsesorden 1,5–4 grader i tiden fram til år 

2100. 

«Verdenssamfunnet står overfor en enorm, felles utfordring for å redusere utslippene 

av klimagasser. Samtidig må vi forberede oss på konsekvensene av at klimaet endrer 

seg, med økt risiko på mange områder. Omstilling til et grønnere samfunn og 

forebygging av klimarisiko vil innebære kostnader på kort sikt. Derfor er det viktig at 

tiltakene som settes inn, er effektive.» (Perspektivmeldingen 2021) 



Den sjette hovedrapporten fra FN’s klimapanel (2021–2022), trekker opp fem 

utvalgte utslippsscenarier basert på utviklingen i menneskeskapte CO2 utstlipp. 

De anslåtte konsekvensene for globalt klima i form av endringer i global 

overflatetemperatur er gjengitt i tabellen under.   

 
Figur 11: Endringer i global overflatetemperatur siden førindustriell tid, vurdert for utvalgte 20-årsintervall og fem ulike scenarier for utvikling av menneskeskapt 

CO2: Kilde: FN’s klimapanel, delrapport 1 til 6. hovedrapport 

Lov om klimamål (Klimaloven) setter nasjonale mål for reduksjon av 

klimagassutslipp. Her lovfestes at klimagassutslippene skal være redusert med 

minst 50 prosent av utslippsnivået målt mot referanseåret 1990. Det langsiktige 

målet er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, noe som innebærer en 

reduksjon på 90-95 prosent. 

I Norge kommer hoveddelen av klimagassutslippene fra industri, olje- og 

gassvirksomhet, veitrafikk, sjøfart og jordbruk. Dette er utslippsområder som i 

stor grad krever nasjonale tiltak og virkemidler. Sandnes kommune kan likevel 

bidra til reduksjon i klimagassutslipp gjennom sin rolle som planmyndighet, 

eiendomsbesitter, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/dette-sier-fns-klimapanel/sjette-hovedrapport/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/utfordringsbilde-2040/figur-11.jpg


 
Figur 12: Utviklingen i utslipp for Sandnes kommune per år målt i tonn CO2. I statistikken fra Miljødirektoratet beregnes utslipp fra klimagassene karbondioksid 

(CO2), lystgass (N2O) og metan (CH4). Utslipp fra lystgass og metan blir omregnet til CO2-verdier, kalt CO2-ekvivalenter, for å tydeliggjøre effekten av utslipp i en 

felles enhet. Kilde: Miljødirektoratet 2021 

Veitrafikk bidrar med den største andelen (rundt 40 prosent) av 

klimagassutslippene i Sandnes. Tre fjerdedeler av utslippene fra transport 

kommer fra lette kjøretøy, eller persontrafikk. I klimaforliket fra 2012 ble det 

bestemt at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og 

gange, også kalt nullvekstmålet. Bymiljø- og byvekstavtaler er et virkemiddel for å 

nå dette målet. Dette er avtaler som gjensidig forplikter kommuner, 

fylkeskommuner og staten. Gjennom Bypakken har Sandnes kommune sammen 

med Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sola og Randaberg kommune inngått 

slik byvekstavtale med staten. 

I byvekstavtalene er det også en arealdimensjon. Staten bidrar med store 

summer til kollektivsatsing og satsing på sykkel og gange mot at kommunen 

forplikter seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skjer på en 

måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. 

Oppfølging skjer gjennom revisjon av kommuneplanen. 

Sandnes er en stor landbrukskommune, og utslipp fra landbruket utgjør omkring 

20 prosent av de direkte utslippene fra gamle Sandnes kommune, og om lag 

halvparten av utslippene fra gamle Forsand kommune. Utslipp fra jord og 

drøvtyggere utgjør en betydelig del av det totale utslippet. Sandnes har en 

relativt høy andel drøvtyggere, og vil dermed komme ut med et relativt stort 

utslipp. Gjennom veiledning og tilskuddsforvaltning kan imidlertid kommunen 

bidra til mer klimavennlig gjødselhåndtering og påvirke driftsmåter som 

reduserer klimagasser fra jord. Landbruksareal bidrar til binding av CO2. Myr 

består av torv og er i praksis et stort CO2-lager. Oppdyrking og massutskifting av 

myr gir et særlig høyt utslipp. Bevaring av landbruksareal og spesielt myr vil 

derfor være et viktig klimatiltak. 

Den tredje store sektoren for direkte utslipp fra Sandnes kommune er 

energiforsyning. Utslippene kommer i hovedsak fra IVAR IKS sitt 

forbrenningsanlegg på Forus. IVAR IKS har satt i drift et avansert 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-21-2011-2012/id679374/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/utfordringsbilde-2040/figur-12.png


ettersorteringsanlegg for restavfall som i stor grad fjerner plast fra restavfallet 

før det går til forbrenning hos Forus Energigjenvinning. Plast utgjør normalt 

hovedkilden til fossilt CO2-utslipp fra forbrenningsanlegg. Sorteringsanlegget har 

vært gjennom en testperiode i 2019, og skal etter planen være i full drift fra 2020. 

Sortering og gjenvinning av avfallet er det viktigste tiltaket for å redusere 

utslippene fra avfallshåndtering. Når sorteringsanlegget er i full drift anslår IVAR 

IKS at utslipp av fossilt CO2 fra avfallsforbrenningen vil være halvert. 

Konsekvensene av klimaendringer vil for Sandnes sin del særlig være knyttet til 

økt nedbør og flom, og økt fare for jord-, flom og sørpeskred. I tillegg kommer 

utfordringer knyttet til havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning. 

Kommunens klima- og miljøplan samler kommunes politikk og prioriteringer 

innenfor klima, energi og miljø i en felles plan. 

3. Endrede økonomiske forutsetninger 

Kommuneøkonomien har vært trang over mange år, og det er lite som tyder på 

at man kan sette vår lit til økte statlige overføringer for å redde oss inn. 

«Svekket produktivitetsvekst de siste tiårene er en utfordring vi deler med de fleste 

vestlige land. For Norge vil i tillegg petroleumsnæringen miste mye av sin betydning 

som vekstmotor for norsk økonomi i tiden fremover. Omstillingen har allerede begynt. 

Over tid vil petroleumsinntektene avta, og pensjonsfondet vil snu fra å vokse raskere, 

til å vokse saktere enn resten av økonomien. Sammen med lavere vekst i 

skatteinntektene framover og økte utgifter til pensjoner, helse og omsorg, bidrar det til 

at handlingsrommet i offentlige budsjetter blir trangere. Om få år vil statens utgifter 

vokse raskere enn inntektene» (Perspektivmeldingen 2021) 

Sandnes «fanges inn» av mange års suksess med Sandnesmodellen. Man har 

over mange år lagt til rette for rimelige boliger for «folk flest», og har derfor flere 

innbyggere med lavere inntekter enn i våre nabokommuner. Denne utviklingen 

har gitt oss stort investeringsbehov knyttet til sosial infrastruktur (skoler, 

barnehager, idrettsanlegg m.m), men lavere skatteinntekter enn våre naboer. 

Sandnes er derfor, i enda større grad enn nabokommunene, avhengig av å 

kontrollere kostnadsveksten i egen økonomi. 

Etterspørsel etter flere tjenester vil i mindre grad kunne løses med økte rammer. 

I stedet vil det være behov for dialog rundt forventninger og ambisjoner. Fokus 

må være på tidlig innsats og hjelp til selvhjelp, for å forebygge framtidig 

kostnadsvekst i behandlende sektorer. Morgendagens utfordringer må løses i 

fellesskap og samarbeid med innbyggerne. Og man må være forberedt på at det 

må gjøres veivalg og prioriteringer som ikke alle vil være tilfreds med. 

4. Konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon 

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/kommuneplanlegging/klima--og-miljoplan/


Utfordringsbildet som trekkes opp gjennom perspektivmeldingen kan bare løses 

gjennom omfattende omstilling av kommunens tjenesteproduksjon og 

kommunale tilrettelegging. 

Målbildet er en kommune som fortsetter å gi innbyggere – etter behov – 

nødvendige og gode tjenester, men som bidrar til at alle kan ta ansvar for egne 

liv, være selvhjulpne og mestre egen hverdag. For å komme dit vil man være 

avhengig av å omstille deler av kommunens tjenestetilbud. 

 

For å lykkes, må kommunen jobbe både med kostnadseffektivitet – gjøre ting på 

rett måte, og formålseffektivitet – gjøre de rette tingene. Sentralt i 

omstillingsarbeidet er å først spørre seg om kommunen gjør det riktige tingene 

(formålseffektivitet), og deretter om man gjør disse tingene på riktig måte 

(kostnadseffektivitet). 

En kommune er innbyggernes organiserte fellesskap, men kommunen kan ikke 

løse alle oppgaver i samfunnet. Det gode livet må først og fremst skapes av 

innbyggerne selv, i familiene, på jobb og skole og i sosiale fellesskap. Det er 

summen av innbyggernes egen innsats, kommunens bidrag og lokalt samarbeid 

som gir den gode hverdagen, sikrer barn og unge en god oppvekst og gir eldre 

en trygg, aktiv og meningsfylt hverdag. 

Kritiske suksessfaktorer vil være: 

• Gode grunntjenester innenfor oppvekstfeltet, med særlig fokus på forebygging 

og tidlig innsats for å forhindre utenforskap 

• Fokus på hverdagsmestring og hjelp til selvhjelp for mottakere av kommunale 

omsorgstjenester 

• Kompakt byutvikling for å sikre jordvern og naturmangfold og motvirke vekst i 

klimagassutslipp 

• Styrket folkehelse gjennom gode arenaer for fysisk og kulturell utfoldelse   

• Aktivt samspill mellom kommune, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv for å 

møte framtidens utfordringer 

 



Kommuneplan og bærekraft 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Gjeldende 

kommuneplan, vedtatt våren 2019, ble til gjennom dialog med innbyggere, 

næringsliv, kommunens politikere og fagfolk. Sammen ble det laget et dokument 

som beskriver ønsker og mål for hvordan vi vil ha det i Sandnes. 

Kommuneplanen skal sikre tverrsektoriell tenkning, felles visjon og mål og 

omforente gjennomføringsstrategier. Som vårt felles styringsverktøy er 

kommuneplanen forpliktende for alle tjenesteområder. 

Sandnes kommune sin overordnede visjon er «Sandnes i sentrum for fremtiden. 

Romslig, modig og sunn». Kommuneplanen er laget med tanke på å realisere 

denne visjonen. 

Kommuneplanen består av to hoveddeler, en samfunnsdel med mål og 

strategier og en arealdel med kart og juridisk bindende bestemmelser og 

retningslinjer. Samfunnsdelens tre hovedmål er: 

1. Sandnes kommune skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn 

2. Sandnes skal være en attraktiv kommune 

3. Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler 

Kommuneplanen revideres hvert 4. år, og Sandnes kommune jobber nå med ny 

utgave som skal gjelde fra 2023. I ny utgave legges det opp til et økt fokus på FNs 

bærekraftsmål. Kommuneplanen som gjelder i dag har likevel gode 

bærekraftsprinsipper, uten at FN sine mål er nevnt spesifikt. 

God folkehelse og bærekraftig utvikling er gitt som grunnleggende verdier og 

disse skal legges til grunn for all forvaltning, samfunnsplanlegging og 

tjenesteutøving i Sandnes kommune. 

Tilrettelegging for god folkehelse innebærer at Sandnes kommune vil bygge et 

samfunn som fremmer helse og trivsel for alle deler av befolkningen. 

En bærekraftig utvikling innebærer en utvikling som tilfredsstiller dagens behov 

uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine 

behov. Bærekraftig utvikling bygger på de tre likeverdige pilarene, økonomisk, 

sosial og økologisk bærekraft: 

Sosial bærekraft vil si et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle 

innbyggere uavhengig av bakgrunn og bosted. 

Økonomisk bærekraft handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og 

samfunn. 

Økologisk bærekraft handler om å ta vare på klima og miljø, blant annet gjennom 

energiomlegging, arealbruk og utslippsreduserende tiltak. 



Sandnes kommune skal være et inkluderende og 
mangfoldig samfunn 

Sandnes kommune ønsker å tilby innbyggerne sine et godt liv, der alle føler seg 

trygge og ivaretatt samtidig som de har muligheter for deltakelse, opplevelser og 

utvikling. Sandnes kommune skal jobbe for å utjevne levekårsforskjeller i 

befolkningen, og tilrettelegge for nye arbeidsplasser og sikre flest mulig jobb og 

egen inntekt. Menneskelige behov skal stå i fokus ved utvikling av infrastruktur, 

tjenester og alt vi gjør sammen. 

Per 1. juli 2021 hadde Sandnes kommune 81 096 innbyggere. Av disse er om lag 

20 prosent av utenlandsk opprinnelse. 

Frivillighet 

Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs. For å ivareta mange av 

innbyggerne med særskilte behov er det viktig med frivillige støttespillere. 

Kommunen har et utbredt samarbeid med frivillige organisasjoner og alle 

tjenesteområdene har slike samarbeid som satsingsområder. Helse og velferd 

har en egen vedtatt strategi for frivillighet. Mange opplever det å kunne delta i 

frivillig arbeid som personlig utviklende og meningsfullt, samtidig som det er til 

stor hjelp for både enkeltpersoner og kommunen. De frivillige er med på å gjøre 

Sandnes kommune til et inkluderende og mangfoldig samfunn ved at de kan 

tilby deltakelse og hjelp som utfyller de kommunale velferdstjenestene. Både 

helse og velferd og kultur og næring har tilskuddsmidler som deles ut til gode 

frivillige tiltak. 

Medborgerskap 

God dialog med innbyggerne er grunnpilaren i en velfungerende kommune og 

viktig for å gjøre den enkelte i stand til å engasjere seg i sin hverdag. Sandnes 

skal utnytte ny teknologi og digitaliseringsløsninger i tjenesteutforming og 

byutvikling. Ny teknologi og innovative samarbeidsformer gir nye muligheter og 

krever samarbeid mellom ansatte, innbyggere, næringsliv og akademia. 

Innbyggerne skal være en ressurs i utviklingen av framtidens tjenester. 

Sandnes skal være en attraktiv kommune 

Sandnes kommune er en by-, frilufts- og landbrukskommune. I Sandnes er det 

etablerte storby- og tettstedsområder, samtidig som det er fylkets tredje største 

landbrukskommune. Befolkningen er ung, og med mange nasjonaliteter. 

Idrettsmiljøet er i norgestoppen og det er et yrende kulturliv. Sandnes er en stor 

hyttekommune med viktige friluftsområder for hele regionen, med tilgang til 



både sjø og fjell. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk 

kulturhistorie. 

Verdier 

Kommunens verdier, slik de er beskrevet innledningsvis, er grunnleggende for all 

virksomhet innenfor kommunens rammer. 

Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv 
samfunnsutvikler 

Kommuneplanens mål nummer 3 er at Sandnes kommune skal være en 

ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler. Sandnes kommune skal forberede gode 

bærekraftige løsninger på framtidens behov og utfordringer. Kommunen skal 

forvalte tilgjengelige ressurser på mest mulig effektiv måte og være en god 

samarbeidspartner for byens mangfoldige kunst- og kulturliv. Det skal jobbes 

aktivt for å tiltrekke seg nye bedrifter, næringsaktører og gründere. 

Ansvarlig kommune med omstillingsevne 

Begrensede økonomiske ressurser betyr et kontinuerlig arbeid med prioritering, 

effektivisering og omstilling i tråd med de ressurser Sandnes kommune til 

enhver tid har til rådighet. Arbeidet med innsparinger og omstilling skal foregå 

gjennom åpen dialog og i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Som en ansvarlig 

kommune vil Sandnes kommune tilpasse sitt tjenestetilbud i tråd med den 

økonomiske realiteten. 

Miljø og klima 

Kommunen er forpliktet til å løse sine oppgaver til beste for innbyggerne og 

miljøet. Miljø og klima er i dag et sentralt tema i samfunnsdebatten og det er 

forventet at kommunene bidrar til å oppfylle nasjonale målsettinger på dette 

området. 

Sandnes kommune vedtok i 2020 en ny klima- og miljøplan. Sandnes kommune 

sluttet seg da til det nasjonale målet for klimagassutslipp som var gjeldende. I 

ettertid er de nasjonale målene forsterket, og Sandnes kommune jobber nå etter 

de forsterkede målene. 1. generasjon klimabudsjett for Sandnes presenteres 

som en del av handlings- og økonomiplanen høsten 2021. 

Naturen i Sandnes skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i 

levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal 

opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til 

fremtidige generasjoner. 

Klima ble tydeliggjort som et eget satsingsområde 1. januar 2021 gjennom 

etablering av en egen stilling som klimasjef og enheten klima. Klimasjefen har 

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/kommuneplanlegging/klima--og-miljoplan/


det overordnede ansvaret for arbeid med klima i Sandnes kommune, og vil følge 

opp arbeidet med klimamål og klimabudsjett. 

Digitalisering 

For å få til en vellykket og framtidsrettet digitalisering av tjenester og prosesser i 

virksomhetene i Sandnes kommune, er det nødvendig med overordnet 

koordinering og tverrsektoriell tenkning. Samarbeid mellom enheter og 

integrering av kommunale og nasjonale systemer er avgjørende for effektiv 

deling av data og forenklede løsninger. Brukerens opplevelse settes i sentrum. 

Alle kommunens virksomheter arbeider med utvikling av digitaliserings- og 

teknologiske løsninger for å utvikle, forenkle og effektivisere sine tjenester. For å 

kunne implementere alle nye løsninger som kommunen ønsker å ta i bruk, er det 

helt nødvendig å sørge for at vi er rustet til å serve og håndtere nye systemer, og 

har nødvendig kapasitet innen utstyr og nettverk/infrastruktur. 

Løsninger for digitale løsninger ble blant annet satt på prøve ved innkalling og 

gjennomføring av test og vaksine under covid-19. 

Ulik digital kunnskap hos innbyggerne 

Mange av kommunens innbyggere har gode digitale ferdigheter og ønsker mest 

mulig digital kommunikasjon i samhandlingen med kommunen. Det er imidlertid 

fremdeles deler av befolkningen som ikke har samme mulighet og kunnskap. For 

denne siste gruppen er det behov for fortsatt å kunne ha skriftlig og muntlig 

kommunikasjon med kommunen, i form av brev og telefon, eller personlig 

oppmøte. 

 

Klima og miljøregnskap 

Hva er klimabudsjett? 

Klimabudsjett er et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre 

vedtatte klimamål. Budsjettet kan brukes til å sikre måloppnåelse og at 

nødvendige tiltak gjennomføres til rett tidspunkt. Dette vil føre til en 

konkretisering av kommunens klimamål ved at klimabudsjettet viser: 

• historiske utslipp i kommunen som grunnlag for det videre arbeidet 

• utslippsbudsjett som viser et tak for utslippene i kommunen år for år 

• hvor store reduksjoner som må gjennomføres de aktuelle årene om vi skal 

holde oss innenfor utslippsbudsjettet 

• aktuelle tiltak for å redusere utslippene 

• utslippseffekt av det enkelte tiltak år for år 



• eventuelle tilhørende kostnader til investering og drift 

• eventuelle konsekvenser av foreslått tiltak, eksempelvis konsekvenser for 

miljø 

• hvor ansvaret for gjennomføring av tiltaket ligger 

Klimabudsjettet vil dermed være et styringsverktøy i klimaarbeidet, tilsvarende 

kommunes ordinære budsjett. Prinsippet er det samme som for det ordinære 

budsjettet, men framfor å saldere budsjettet i kroner og ører vil enheten være 

klimagassutslipp målt i tonn CO2. Tiltak for å redusere klimagassutslipp i 

kommunen kan da vedtas med gitte rammer som framdrift, økonomi og ikke 

minst kvantifisert utslippseffekt. 

Alle kommunens aktiviteter kan ha en utslippskonsekvens, enten positiv eller 

negativ. Det er dermed viktig å integrere klimabudsjettet med handlings- og 

økonomiplanen i kommunen. På denne måten vil beslutningsgrunnlaget vise 

anslått utslippskonsekvens fra samtlige aktiviteter, ikke bare 

utslippsreduserende tiltak. 

Sandnes kommune vedtok 19. oktober 2020 Klima- og miljøplanen med et mål om 

40 prosent reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med 1990: 

Mål 

Sandnes kommune slutter seg til det nasjonale målet for klimagassutslipp. I tråd med 

klimaloven skal kommunen jobbe systematisk mot det nasjonale målet om minst 40 

prosent reduksjon av klimagassutslipp i 2030 fra referanseåret 1990. 

Videre i planen er det beskrevet hvordan kommunen skal nå målet: 

Sandnes kommune skal legge til rette for å redusere klimagassutslipp fra egen drift, 

som planmyndighet og byutvikler. Kommunen kan bruke sin makt som innkjøper til å 

dreie tjenestene i grønn retning og dermed skape et marked for grønne og utslippsfrie 

løsninger. Sandnes kommune bør ha en pådriverrolle og være et forbilde for 

innbyggere, næringsliv og andre kommuner i miljøarbeidet. Kommunen skal være en 

ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler i tråd med hovedmål 3 i kommuneplanen. 

Kommunen spiller en viktig rolle i holdningsskapende arbeid, og ønsker å jobbe aktivt 

for å redusere også de indirekte utslippene som kommunen og dens innbyggere 

bidrar til gjennom forbruk og handel. 

Planstrategi 2020–2023 og planprogram for 
kommuneplan 2023–2038 

Planstrategien og planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 19. oktober 2020. 

Planprogrammet sier følgende om videre arbeid med klimamålet i 

kommuneplanen: 

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/kommuneplanlegging/klima--og-miljoplan/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877332?agendaItemId=15031329


Klimamål 

Høringsutkastet til klima- og miljøplanen for Sandnes har foreslått et mål om 40 

prosent reduksjon av utslippene innen 2030. Det var i tråd med det nasjonale målet 

og EUs mål som er tilsvarende. Vinteren 2020 meldte Norge inn et forsterket klimamål 

til FN, på minst 50 prosent innen 2030 (opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-

nivå). I tiden frem mot ny kommuneplan, kan det vurderes om Sandnes skal vurdere 

sitt klimamål. 

Stortingets vedtak om forsterket klimamål 

I februar 2020 meldte Norge inn et forsterket klimamål for 2030 under 

Parisavtalen. Det forsterkede målet for 2030 er at utslippene skal reduseres med 

minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 

referanseåret 1990. I Norges Lavutslippsstrategi (vedlegg 1 i Prop. 1 S (2019–2020) 

Klima- og miljødepartementet) forsterket regjeringen Norges klimamål for 2050, 

og varslet at den vil endre utslippsintervallet i klimalovens §4 til i størrelsesorden 

90 til 95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990. 

Som følge av de forsterkede klimamålene for 2030 og 2050 foreslo Klima- og 

miljødepartementet å oppdatere klimaloven, slik at de lovfestede målene i loven 

er i tråd med Norges forsterkede klimamål. 

Klimamålene Norge har forpliktet seg til legger til grunn 1990 som referanseår. 

Det er ikke utslippshistorikk på kommunenivå før 2009.  Det forslås r å legge til 

grunn 2015 som referanseår. Dette er også benyttet av flere andre kommuner i 

deres klimaarbeid, blant annet Nord-Jæren. Det forslås at kommunen forsterker 

sitt mål til 55 prosent reduksjon innen 2030 sammenlignet med referanseåret 

2015. Det forslås også at kommunen som aktør skal redusere sine utslipp på lik 

linje, både direkte- og indirekte utslipp. 

Utslipp skal reduseres årlig fram mot 2030 til et nivå på 55 prosent av 2015-

nivået. Dette omfatter direkte utslipp i kommunens geografiske område og 

indirekte utslipp som følge av aktiviteter initiert av organisasjonen Sandnes 

kommune. Utslippsbudsjett for direkte utslipp i Sandnes er vist i figur 1 og 2.   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671327/?ch=8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-182-l-20202021/id2844566/


 

 

Figur 1 Historisk utslipp 

 

 



Figur 2 Utslippsbudsjett Sandnes kommune 2020-2030 

  

Noen av tiltakene kommunen kan påvirke for å redusere utslippene er: 

• karbonfangst på forbrenningsanlegget Forus energigjenvinning 

• lavutslipps kjøretøy i kommunal regi 

• lavutslippsløsninger ved bygg og anleggsprosjekter i kommunale regi 

• kjøp av varer og tjenester med redusert utslipp 

• reduksjon i reisevirksomhet, spesielt flyreiser 

  

Se vedlegg for hele klima- og miljøbudsjettet, samt eksempler på tiltak. 

 

Mål og strategier - tjenesteområdene 

Innledning 

Kommunens langsiktige mål og strategier 

Handlings- og økonomiplanen er forankret i kommuneplanen. Kommuneplanen 

for Sandnes bygger på visjonen Sandnes – i sentrum for framtiden. De tre 

verdiene til visjonen – romslig, modig og sunn, er de kvalitetene som skal være 

med å gi farge og retning, og prege vår ferd mot framtiden. I det romslige ligger 

mangfold, toleranse og generøsitet. Det modige indikerer at vi må våge å tenke 

nytt, bygge handlingsrom basert på ansvarsdeling og tillit og være tydelige når vi 

prioriterer. Det sunne bygger på bærekraftbegrepet, med fokus på helse, miljø 

og trivsel. 

Kommuneplanen har tre hovedmål: 

• Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn 

• Sandnes skal være en attraktiv kommune 

• Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler 

God folkehelse og bærekraftig utvikling er verdier som skal ligge til grunn for all 

forvaltning, samfunnsplanlegging og tjenesteutøving i Sandnes kommune. 

Tilrettelegging for god folkehelse innebærer at Sandnes kommune vil bygge et 

samfunn som fremmer helse og trivsel for alle deler av befolkningen. 

Bærekraftig utvikling bygger på de tre pilarene økonomisk, sosial og miljømessig 

bærekraft, basert på FNs bærekraftmål.  

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/klimabudsjett/


  

Sosial bærekraft vil si et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle 

innbyggere uavhengig av bakgrunn og bosted. Økonomisk bærekraft skal sørge 

for en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige 

generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det betyr at kommunens 

mål må ivareta kommunens økonomiske handleevne over tid. Ressursene skal 

forvaltes på en god måte til beste for nåværende og framtidige generasjoner. 

Miljømessig bærekraft handler om å stanse klimaendringene og ta vare på 

naturen som en fornybar ressurs for dagens og kommende generasjoner. 

Gjennom handlings- og økonomiplanen detaljeres kommunens langsiktige mål 

og strategier i konkret handling for den kommende fire-årsperioden. 

 

Oppvekst 

Sammen om en god oppvekst  

Sandnes kommune skal ha gode grunntjenester samt gode støtte- og 

hjelpetjenester innenfor oppvekstfeltet. Tjenesteområdet skal ha et særlig fokus 

på forebygging og tidlig innsats for å forhindre utenforskap. 

Tjenestene skal preges av helhet og sammenheng. Barn og unge skal oppleve å 

bli møtt med gode felles verdier og holdninger fra tjenester og kommunens 

ansatte gjennom hele oppveksten. Oppvekst skal samhandle og bygge gode lag 

for å finne bærekraftige løsninger på dagens og framtidens 



samfunnsutfordringer, sammen med barn og unge. Barns beste skal alltid veie 

tyngst. I Sandnes skal barn og unge oppleve at de blir lyttet til og tatt på alvor. 

Ansatte i alle ledd skal bidra til kvalitet i tiltak og legge til rette for 

samhandling og samtidig innsats på tvers av enheter og profesjoner i dialog med 

barn, unge og foreldre. 

Oppvekstområdet skal bruke digitale løsninger for å forenkle, fornye og forbedre 

sine tjenester. 

Organisering av tjenesteområdet: 

Det er 20 barneskoler, 8 ungdomsskoler, 3 kombinert barne- og ungdomsskoler i 

Sandnes kommune fra høsten 2021. Skeiane ungdomsskole har i tillegg til 8.-

10. trinn, ansvar for 7. trinnet fra Sandved skole. Området har 28 barnehager 

fordelt på 13 virksomheter. I tillegg består oppvekst av helsestasjonstjenester, 

inkludert vaksinasjonskontor og helsetjenester for flyktninger, barne- og 

familieenheten (BFE), pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Styrket 

barnehagetilbud, Altona skole- og ressurssenter, senter for flerspråklige barn og 

unge (FBU) og Sandnes læringssenter (SLS). 

  

Kommunen som barnehagemyndighet 

Fra 1. januar 2021 trådte lovendring, som skiller kommunen som 

barnehagemyndighet og kommunen som barnehageeier fra hverandre, i kraft. 

Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet 

adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier for å ivareta tilliten til 

kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. Myndighetsansvaret vil ligge 

i et eget myndighetsledd under oppvekstdirektøren. 

At kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene driver etter 

gjeldende regelverk betyr at den har et mer omfattende ansvar enn det som 

ellers gjelder for et ordinært tilsynsorgan.  

Omstilling 

Oppvekst har i 2021 et uløst innsparingskrav på kr 9 millioner jamfør Sandnes 

2025. For 2022 skal budsjettet reduseres med ytterligere kr 5,4 millioner. 

Tjenesteområdet driver imidlertid allerede kostnadseffektivt sammenlignet med 

andre kommuner. 

Ifølge tall fra ASSS-barnehage er netto driftsutgifter per innbygger i Sandnes 

kommune økt med kr 3 000, utgiftene til kommunen er lavere enn 

gjennomsnittet i ASSS nettverket. Sandnes ligger her lavest i nettverket og nest 

lavest på ressursbruk. Enhetskostnadene til Sandnes kommune er også blant de 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/kommuneplan-visjon-hovedmal-delmal-og-strategier/oppvekst-barn-og-unge/#organisering_av_tjenesteomradet_
https://www.ks.no/asss-hjem/asss-2021/artikler/nokkeltall-og-tjenesteprofil/sandnes/sandnes-barnehage/


laveste i nettverket. Ressursbruk knyttet til utgiftsbehovet er fremdeles under 

snittet i ASSS som igjen skyldes lav dekningsgrad for barn i alderen 1-2 år.   

 

Tall fra ASSS-grunnskole viser at netto driftsutgifter per elev i grunnskolen har økt 

med kr 800 i kommunen, og utgiftene er lavere enn gjennomsnittet i ASSS 

nettverket. Sandnes er blant de laveste på ressursbruk. Sandnes ligger over 

gjennomsnittet i prosentandel av elever i kommunale og private grunnskoler 

som får spesialundervisning. I antall årstimer til spesialundervisning per elev 

med spesialundervisning er Sandnes nest lavest i nettverket. 

https://www.ks.no/asss-hjem/asss-2021/artikler/nokkeltall-og-tjenesteprofil/sandnes/sandnes-grunnskole/


 

Kostnadsdriver for tjenesteområdet er lovpålagte oppgaver. Det er en stor 

utfordring å løse gjenstående innsparingskrav. Bemannings-/pedagog- og 

lærernorm gjør at det ikke er mulig å kutte ytterligere i barnehager og skoler. 

Skolene har ikke uløste innsparingskrav, da innsparingskrav fra tidligere er 

fordelt ut på den enkelte skole. 

Det er i 2021 satt i gang et arbeid med å gjennomgå tildelingsmodellen på 

skoleområdet samt budsjett til forsterkede 

avdelinger. Tildelingsmodellen skal sikre 

at skolene oppfyller kravene i opplæringsloven (lærernorm, leirskole, fysisk 

aktivitet, tidlig innsats, spesialundervisning, særskilt norskopplæring, ledelse med 

mer). Ved budsjettfordelingen for 2021 er en for høy andel av budsjettmidlene 

fordelt til skolene og en for lav andel fordelt til de to forsterkede 

avdelingene. Arbeidet med gjennomgang av tildelingsmodellen er ikke ferdigstilt 

og det er besluttet å fortsette dette arbeidet utover høsten og fra budsjettår 

2022.   

Barneverntjenesten er skjermet for ytterligere kutt. BFEs ressurssenter for barn 

og familier ble i 2021 redusert med 2 stillinger. Store deler av aktiviteten i 

tjenesten innebærer å yte lovpålagt, psykisk helsetjeneste til barn og unge. 

For oppvekst er det en langsiktig tiltaksutvikling fram til 2025 som kan gi en 

økonomisk gevinst. Tidlig innsats må intensiveres, med fokus på faglig sterke 

grunntjenester. Tiltaksapparatet må videreutvikles både for barn og familier med 

begynnende vansker. Det skal videreutvikles helhetlige hjemmebaserte tiltak 

som skal forebygge og være et alternativ til institusjonsplassering. 



Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig 
samfunn 

Tjenesteområdets oppgaver og tjenester faller i all hovedsak inn under dette 

hovedmålet. Barns rettigheter i FNs barnekonvensjon skal være gjennomgående 

i tjenestenes møte med barn og unge, elever og foresatte. Verdier og prinsipper 

for et helhetlig utdanningsløp og for tiltak og tjenesteutvikling i hele 

tjenesteområdet skal kjennetegnes av samarbeid, inkludering og mangfold.   

Tidlig innsats er en av hovedstrategiene i kommuneplanen og i handlings- og 

økonomiplan. Sosial bærekraft for å skape gode livsvilkår har to innsatsområder i 

Oppvekst: kvalitet i grunntjenestene som helsestasjonstjenester, barnehage og 

skole, og ansvar for å ivareta samt bistå barn, unge og familier som har behov 

for særlige tiltak i fra våre hjelpetjenester. 

Barnehagedeltakelse og fullført skoleløp er de sterkeste virkemidlene for 

utjevning av sosiale forskjeller og kan demme opp for sosial ulikhet ved å 

forebygge utenforskap. Både plan mot barnefattigdom, psykiske helseplan og 

felles kvalitetsplan for barnehage og skole setter standard og rammer for 

hvordan alle virksomhetene med sine ulike innsatsnivå skal arbeide for 

inkludering og mangfold. 

Reformer, aktiviteter og satsinger som er styrende i planperioden 

Barnevernsreformen - en oppvekstreform 

Barnevernreformen også omtalt som oppvekstreform, trer i kraft 1. januar 2022. 

Reformen innebærer at kommunen får et økt faglig og økonomisk ansvar for 

barnevernet. Reformen beskrives også som en oppvekstreform, fordi det kreves 

endringer og gis ansvar til hele kommunen. Oppvekstreformen blir dermed 

paraplyen for tiltak og tjenesteutvikling for hele oppvekstområdet i denne 

perioden. Kompetanseløftet (se nedenfor) blir i denne forbindelse en av disse 

aktivitetene. Denne vil gi økt handlingsrom for tjenesteutvikling, både for å 

forebygge og for å gi hjelp til barn og familier med omfattende vansker. 

Det overordnede målet med reformen er et bedre barnevern hvor alle oppvekst-

enheter i kommunen har et ansvar. Tjenestetilbudet skal tilpasses lokale behov, 

med større vekt på forebygging og sammenheng i alle tjenester og tilbud til barn 

og unge. Barnevern skal jobbe enda bedre med tunge saker. Satsingen i hele 

kommunen på tidig innsats for å sikre barn og unge en god oppvekst skal 

intensiveres. Faglig ønskes reformen velkommen. 

Reformen innebærer store endringer i finansieringsordningen. Økte 

betalingssatser for opphold i institusjon skal kompenseres med økte 

rammeoverføringer. En økning i rammetilskuddet skal, ifølge regjeringen, legge 

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/barnevernsreformen2/barnevernsreformen/


til rette for at kommunene får et større handlingsrom. Gjennom reformen vil 

kommunen få økte kommunale egenandeler for bruk av statlige fosterhjem, 

institusjoner og akuttiltak. Parallelle forsterkninger i fosterhjem avvikles med 

endringer i egenandeler. 

I statsbudsjettet får kommunen økt sitt rammetilskudd med kr 22,5 millioner. 

Dette er kompensasjon for økt økonomisk ansvar for barnevernstiltak. 

Administrasjonen har utarbeidet en prognose for disse utgiftene i 2022 på om 

lag kr 27 millioner. Det er dermed en differanse på om lag kr 4,5 millioner 

mellom kompensasjon i form av økt rammeoverføring og kommunens utgifter til 

barneverntiltak i 2022. Det blir derfor både faglig og økonomisk viktig å styrke 

kommunens eget tiltaksapparat i løpet av planperioden, for å demme opp for 

behov for plasseringer utenfor hjemmet. Kommunens kostnader knyttet til kjøp 

av statlige tiltaksplasser vil øke. 

Barnevernreformen innebærer også rammeoverføring til stillinger som til og 

med 2021 har vært tilskuddsfinansiert. Kommunen vil for 2022 motta kr 13,3 

millioner til dette formål i rammetilskudd, mot et tilskudd på om lag kr 8 

millioner de foregående år. 

Reformen omhandler også et økt kompetansekrav i barnevernet, det overføres 

kr 0,8 millioner til dette formålet. 

Kompetanseløftet 

Pedagogisk psykologisk tjeneste styrker tidlig innsats i tråd med statlige føringer. 

Virksomheten er i sentrum i kompetanseløftet. Arbeidet med å redusere andelen 

barn med spesialpedagogisk hjelp, innebærer at barnehagene og skolene skal 

håndtere mer innenfor det allmennpedagogiske tilbudet. Dette samsvarer med 

Sandnes kommunes sitt vedtatte mål om å redusere spesialpedagogisk hjelp og 

spesialundervisning gjennom styrket allmennpedagogikk. 

Kompetanseløftet er en statlig satsning der Sandnes etter søknad deltar. 

Sandnes kommune og jær-barnehagene ble prioritert til å delta i første runde. 

Kompetanseløftet blir en av hovedsatsingene på oppvekstområdet. Målet er 

lavere andel barn og elever med spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, 

styrke den allmennpedagogiske kompetansen til alle ansatte i barnehage og 

skole, styrke PPT sin kompetanse og tilstedeværelse i barnehagene og skolene og 

styrke samarbeidet der tverrfaglige tjenester er involvert rundt barnet/eleven. 

Som beskrevet i vedtatt handlings- og økonomiplan 2021-2024, kan denne 

satsingen på sikt gi en årlig innsparing på om lag kr 16 millioner. 

Sandnes kommune har som målsetting å redusere spesialpedagogiske tiltak med 

0,5 prosentpoeng i skole og 0,5 prosentpoeng i barnehage i løpet av to år. 

Årsverk i PPT som er vedtatt i økonomiplanen er finansiert ut 2022 og skal 

deretter finansieres gjennom reduserte utgifter til spesialpedagogisk hjelp. 



Rusreformen 

Rusreformen vil gi barne- og familieenheten føringer og ansvar for unge med 

rusproblematikk. Denne reformen og nye krav til utvikling av tjenestetilbudet må 

sees sammen med barnevernsreformen. 

Barnehagene 

Sandnes skal ha gode barnehager med vekt på et pedagogisk tilbud som 

sikrer barns trivsel og utvikling. Tilbudet skal være helsefremmende og bidra til 

barns livsmestring og til å utjevne sosiale forskjeller. 

Den utviklingsstøttende barnehagen (USB) videreføres for å sikre likt, og kvalitativt 

godt barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager. Alle barnehager 

i Sandnes er involvert i satsingen og satsingen er innlemmet som en sentral del 

av kompetanseløftet og den regionale kompetansestrategien. 

Barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn  

Å få flest mulig av kommunens minoritetsspråklige barn til å benytte et 

barnehagetilbud anses som et av de sterkeste virkemidlene for å utjevne sosiale 

forskjeller, og for å oppnå hovedmål i denne strategien. Økt deltagelse vil bidra 

til å gi barna en god start på utdanningsløpet og godt norsk språk, noe som også 

vil gi økt integrering og legge til rette for senere deltagelse på alle 

samfunnsarenaer. Foreldrene vil få mer erfaring når det gjelder hva som 

forventes av foreldrerollen i det norske samfunnet, gjennom dialog og 

samhandling med barnehageansatte og andre barnehageforeldre. 

Sandnes kommune er av Utdanningsdirektoratet utpekt som en av de 

kommunene som rekrutterer for liten del av de minoritetsspråklige barna til 

barnehage. Kommunen har lavere dekningsgrad/barnehagedeltagelse fra denne 

gruppen enn alle de andre ASSS-kommunene. Kommunen har derfor vært 

invitert til å søke om statlige midler som skal brukes til rekruttering. 

Prosjekt rekruttering minoritetsspråklige til barnehagene 

Sandnes kommune er nå i gang for tredje året med en todelt satsing. Den ene 

delen av satsingen er arbeid med direkte rekruttering fra gruppen 

minoritetsspråklige barn. Sandnes kommune har engasjert en rekrutteringsleder 

i halv stilling, som arbeider med rekruttering i tett samarbeid med 

opptakskontoret, helsestasjonene og den åpne internasjonale kulturbarnehagen. 

Det er også dialog med senter for flerspråklige barn og unge (FBU), Sandnes 

læringssenter (SLS), innvandrerrådet og NAV. Åpen internasjonal 

kulturbarnehage er den andre delen av rekrutteringsprosjektet. 

Driften til åpen internasjonal barnehage er i sin helhet finansiert av tilskudd 

fra Utdanningsdirektoratet for rekruttering av minoritetsspråklige barn til 

https://www.regjeringen.no/contentassets/65673f5d1c3f4e849a17eed28cc3f972/no/pdfs/prp202020210192000dddpdfs.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509878?agendaItemId=15025587


barnehagene. Dette er dermed en prosjektbarnehage, og en eventuell 

videreføring er avhengig av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet eller kommunal 

finansiering, ved at driften legges inn i rammen. Erfaringer fra drift av denne 

barnehagen og rekrutteringen til ordinær barnehage gjennom dette 

barnehagetilbudet, er at tilbudet bør bli et permanent kommunalt tilbud. 

Samtidig må det etableres flere barnehageplasser i sentrum for å øke 

barnehagedeltakelsen for minoritetsspråklige barn. 

Sandnesskolen 

Tidlig innsats, der målsettingen er at flest mulig elever gis hjelp og støtte innenfor 

rammene av ordinære opplæringsløp, er et sentralt prinsipp i Sandnesskolen. 8 prosent 

av skoleelevene mottar spesialpedagogiske tiltak, og trenden er 

økende. Sandnesskolen har økt tilbudet om spesialundervisning som følge av økt antall 

elever i forsterkede avdelinger (Trones, Lundehaugen og Altona), og flere elever på 

nærskolene med behov for tett oppfølging og spesialundervisning i skoledagen. 

Gode ressurssentre og forsterkede avdelinger, som senter for flerspråklige barn og unge 

og Altona skole og ressurssenter, har særskilt kompetanse og bistår skolene i arbeidet 

med å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle. I tillegg opprettes det egne 

ressursgrupper på hver skole som sikrer god samhandling rundt elever med behov for 

særlig tilrettelegging. Skolene og skolenes ressursgrupper jobber tett sammen med PPT 

og andre instanser, for å sikre god kompetansebygging på området og avdekke 

utfordringene tidlig. 

Skolefritidsordningen (SFO)  

Det er vedtatt en ny rammeplan for SFO gjeldende fra 1. august 2021. Den blir en 

forskrift til opplæringsloven. Skolene vil bruke skoleåret 2021/2022 til å implementere 

rammeplanen i SFO-ene. Reduksjon i foreldrebetaling er fra 1. august 2021 utvidet til å 

gjelde fra 1.-4. trinn mot tidligere 1. og 2. trinn, etter søknad (jamfør Opplæringslovens 

kapittel 1B). Utgiftene per elev utgjør maksimalt seks prosent av 

inntekten til husholdningen. SFO er gratis for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. 

Gjennom Plan mot barnefattigdom jobber kommunen for å redusere og forebygge 

fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i 

Sandnes kommune. Et viktig tiltak i denne planen er å øke deltakelsen i SFO for barn i 

lavinntektsfamilier. 

Et trygt og godt oppvekstmiljø i barnehage og skole 

I 2021 ble det innført endringer i barnehageloven (§ 41, 42 og 43) for å sikre at barn 

opplever barnehagen som et trygt og godt sted å være med nulltoleranse og 

forebygging av mobbing, plikt til å sikre godt psykososialt miljø og skjerpet aktivitetsplikt 

dersom ansatte krenker barn. Opplæringsloven kapittel 9A regulerer samme forhold for 

skole. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/helsesosial/planer/barnefattigdomsplan-2017--2025.pdf


Det er innført aktivitetsplikt for barnehagene og skolene til å følge med, undersøke, 

gripe inn og iverksette tiltak når en mistenker at barn og unge ikke har et trygt og godt 

psykososialt miljø i barnehage/skole. 

Oppfylling av lærernormen, med maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 

maksimalt 20 elever per lærer på 5.-10. trinn er sentralt for å lykkes med denne 

satsingen. 

Statlige kompetansestrategier for barnehage og skole, Rekom og Dekom 

Sandnesbarnehagene og Sandnesskolen er med i de statlige 

kompetansestrategiene Rekom og Dekom. Dette er regionale samarbeidsforum 

som utarbeider langsiktige planer for kompetanseutviklingsarbeidet i 

Rogaland. Kommunene, i samarbeid med UH-sektoren, Statsforvalteren og 

tillitsvalgte har utarbeidet planer for barnehagebasert kompetanseutvikling i 

barnehagene og tilsvarende i skole. I forbindelse med kompetansestrategien 

mottar kommunen statlige kompetansemidler. Midlene fordeles til de forskjellige 

partnerne av samarbeidsforumet.  

Videreutdanning 

Kompetanse for kvalitet er en statlig kompetanseordning som gir lærere og 

skoleledere mulighet til å videreutdanne seg. Videreutdanning for lærere skal 

bidra til at de oppfyller kompetansekravene til undervisning innen 2025. 

Videreutdanning for skoleledere skal gi skoleledere god kompetanse til å lede og 

utvikle skolen. 

Det er også etablert videreutdanning for barnehageledere, og det er en 

pågående kompetansehevingsstrategi for barnevernsansatte. 

BFE - Familie for første gang / NFP 

Sandnes, sammen med Stavanger og Time, har siden 2016 vært pilotområde for 

regjeringens utprøving av tiltaket Familie for første gang (NFP).  Fra høsten 2021 

har Sandnes overtatt arbeidsgiveransvaret fra Regionsenter for barn og unges 

psykiske helse (RBUP). Kommunen har inngått vertskommuneavtale med 

samarbeidskommunene Stavanger og Time (sak 78/21). Innen 2022 er også Hå, 

Klepp, Gjesdal og Strand innlemmet som samarbeidskommuner. Dette tiltaket er 

organisert i barne- og familieenhetens ressurssenter, finansiert av tilskudd fra 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Tiltaket er et sentralt tidlig-innsats-tiltak i tråd med blant annet kommunes plan 
mot barnefattigdom og regjeringens planer mot barnefattigdom og 

opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner. Ikke minst er det et sentralt tiltak 

for å innfri mål i barnevernreformen. 

En tilgjengelig og god helsestasjons- og skolehelsetjeneste   

http://www.r-bup.no/no/vi-tilbyr/skreddersydd-opplaering/nurse-family-partnership-programmet-nfp
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327672?agendaItemId=15033865
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/plan-mot-barnefattigdom-2017-2025/
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/plan-mot-barnefattigdom-2017-2025/


Helsestasjonstjenestens faglige retningslinjer og virksomhetens program for 

alle dens tjenester skal sikre folkehelsetilbudet til barn og unge. Den skal 

også sikre at tjenesten identifiserer sårbare barn og unge så tidlig som mulig i 

alder og problemutvikling. Denne tjenesten, og særlig skolehelsetjenesten, 

opplever økt trykk av unge med psykiske vansker som en konsekvens av 

pandemien, og må videreføre tiltak og arbeid som startet i 2021 for å ivareta 

dette økende behovet for bistand og oppfølging. 

Svangerskaps- og barselomsorgen innfrir kravene i helsedirektoratets faglige 

retningslinjer. Tjenesten har nå også langt på vei lagt til rette for å ivareta deler 

av barselomsorgen som per i dag utføres av sykehus, men som skal overføres til 

kommunene. 

Flerårig styrking av helsestasjons- og skolehelsetjeneste er muliggjort gjennom 

tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskudd innvilget for 2021 var redusert i forhold til 

foregående år og vil bli ytterligere redusert i planperioden. For 2021 var det et 

avvik på kr 1,2 millioner mellom budsjett og faktisk mottatt tilskudd. For 2022 

reduseres tilskuddet sannsynligvis ytterligere. Dette gir utfordringer i å 

opprettholde nåværende aktivitetsnivå og antall ansatte. Det er lovpålagt å ha 

stedlig skolehelsetjeneste på alle skoler. Nye skolebygg de siste årene har ikke 

medført økt budsjettramme til virksomheten, noe som gir virksomheten 

utfordringer i å ha tilstedeværelse i tråd med norm fra Helsedirektoratet og 

behovet fra elever. 

BFE, barnevernstjenesten 

Barnevernstjenesten har fått økte faglige og juridiske krav, samt krav om 

kompetanseheving og økt ressursbruk. Videre stiller barnevernsloven krav til at 

både barn og foreldre skal involveres i alle ledd av en barnevernsprosess. 

Barnevernstjenesten intensiverer sin tiltaksutvikling av hjemmebaserte, tunge 

tiltak som skal redusere behovet for plasseringer utenfor hjemmet. Dette 

arbeidet er påbegynt og vil fortsette hele gjennom hele planperioden. 

Endringene er ressurskrevende og ikke hensyntatt i budsjett. 

I 2023 trer en ny barnevernslov i kraft, men lovendringer i nåværende lov har 

allerede fått økonomiske konsekvenser uten at dette er justert for i tjenestens 

budsjett for 2021. 

Ettervern ble i 2021 utvidet fra 23 til 25 år. I inneværende økonomiplan er ikke 

dette hensyntatt. Det er i tillegg økt krav til dokumentasjon. Det er nye juridiske 

krav om økt samvær mellom barn og foreldre ved omsorgsovertakelse. Dette 

kravet er også ressurskrevende. 

BFE, ressurssenteret 

I Sandnes kommune har ressurssenter for barn og unge, siden 2017, styrket 

innsatsen for å forebygge rusvansker, psykisk uhelse og kriminell aktivitet. 



Ungdomsteamet ble i 2021 redusert med to stillinger som et resultat av 

innsparingen Sandnes 2025. Mandat og aktiviteter for BFE er nedfelt i blant 

annet Plan for psykisk helsearbeid og i Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det 

foreligger et tekstvedtak i kommunestyret om at det skal etableres et «drop-in-

tilbud» for ungdom, og at ansatte i ressurssenteret (BFE) skal være tettere 

på skoler, blant annet på foreldremøter når elever starter på 

ungdomsskolen. Innsparingstiltak gjennom Sandnes 2025 forsinker utviklingen 

av disse tiltakene. 

Ressurssenteret yter psykiske helsetjenester, for både milde og moderate 

psykiske vansker. Senteret opplever en økende grad av unge med mer 

omfattende vansker. Reduksjon i stillinger i 2021 og økende trykk, ga våren 2021 

lengre ventelister, både til hjelp til unge og til familier/foreldre. 

For å møte faglige intensjoner og krav i både barnevernreform/oppvekstreform 

og rusreformen, vil tjenesten i planperioden etablere et FactUng-team hjemlet i 

Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette forutsetter både omdisponering av 

ressurser i BFE, ressurser og samarbeid med spesialisthelsetjenesten samt 

tilskuddsfinansiering. Målgruppe for teamet er unge med omfattende rus- 

og/eller psykiske vansker. 

Tiltakspakken for barn og unge – et tverrfaglig og helhetlig samarbeid 

-          Videreføring av tiltakspakke for ungdom 

-          Ny tiltakspakke for barn og familier 

En konsekvens av smitteverntiltak under pandemien har vært økt behov for 

oppfølging av barn og unge. Barn og unge mistet sosiale møteplasser og 

fritidstilbud. De som jobber med barn og unge har erfart at de mest sårbare har 

fått det verre og at flere unge har utviklet psykiske vansker. Dette støttes av funn 

fra undersøkelser, jamfør rapport fra FHI. Pandemien rammet særlig familier med 

levekårsutfordringer. 

Kommunens grunntjenester og hjelpetjenester har ikke hatt kapasitet til å 

håndtere et økt hjelpebehov blant barn og unge. 

Kommunestyret vedtok våren 2021, sak 39/21, en tiltakspakke rettet mot unge 

for å forebygge og avdempe negative konsekvenser av pandemien. 

I perioderapport per 31.08.2021 er det redegjort for tiltakene som er iverksatt. 

Hoveddelen av innsatsen er knyttet til ungdomsskolene. Fokuset er ivaretakelse 

av elevers behov for oppfølging og hjelp for psykiske vansker. Det er ansatt 

miljøterapeuter som jobber ute på ungdomsskolene. For å prøve ut ulike måter å 

organisere tiltakene på er noen miljøterapeuter ansatt i ungdomsteam og noen 

på skole, totalt 8 stillinger. Videre er skolehelsetjenesten styrket med psykolog og 

ernæringsfysiolog. 

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/plan-psykisk-helsearbeid/
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/rusmiddelpolitisk-handlingsplan/
https://rop.no/roptv/fact-ung/
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/konsekvenser-av-covid-19-pa-barn-og-unges-liv-og-helse-rapport-2021.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327670?agendaItemId=15033317
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-31.08.2021/produksjon/oppvekst-skole/


Tiltakspakken ble også brukt til styrking av sommerferietilbud og gruppetilbud i 

regi av kulturavdelingen. 

Skolene gir tilbakemelding om at tiltakene virker og har vært med på å utvikle et 

enda tettere samarbeid med skolehelsetjeneste og ungdomsteam. 

Kommunedirektøren ser behov for å iverksette tiltak og for de yngre barn. Barn i 

barneskolealder og foresatte har hatt og har ekstra utfordringer som en 

konsekvens av en langvarig pandemi. En tiltakspakke for de yngre barna vil 

omfatte styrking av skolehelsetjenesten i barneskole, barne- og familieenhetens 

familieteam samt fritids- og ferieaktiviteter i regi av kulturavdelingen. 

Utfordringene for barn, unge og familier vil kreve innsats og i årene som 

kommer. Det er behov for videreføring av tiltakene og det vil være behov for å 

styrke innsatsen for yngre aldersgrupper. Kommunedirektøren foreslår derfor å 

videreføre tiltakspakken for ungdom med kr 5,5 millioner i 2022 og 2023 og 

styrke innsatsen for barn i barneskolealder tilsvarende med kr 5,5 millioner i 

samme periode. 

Tiltakspakkene gir mulighet til å prøve ut samarbeidsmodeller på tvers av 

virksomhetene i Oppvekst og mellom Oppvekst og Kulturavdelingen. 

Tiltakspakkene vil være sentrale i tjenesteutvikling for å møte 

Barnevernreformen/Oppvekstreformen som trer i kraft 1.1.2022. 

Tiltakspakken for ungdom vil bli videreført i samme form som i dag. 

Hovedinnsatsen vil være knyttet til ungdomsskolene i tett samarbeid med 

skolehelsetjenester og ungdomsteam. 

Tiltakspakken for de yngre barna vil i hovedsak være etter samme modell som 

for ungdom, med hovedfokus på skolearenaen. I tillegg er det behov for å styrke 

foreldrestøttende tiltak. 

En nærmere beskrivelse av innhold i tiltakspakkene vil legges frem som sak i 

fagutvalgene. 

Statlige tilskudd som strategi for å muliggjøre tjenesteutvikling 

• Også for 2022 søke ulike tilskuddsordninger for å delfinansiere tiltakspakker som 

skal avdempe konsekvenser av pandemien. 

• For å opprettholde nivået på aktivitetene, er det en forutsetning at tiltak 

innlemmes i økonomiplanen når de øremerkede tilskuddene bortfaller. 

• For å etablere et nytt, omfattende tiltak for unge med omfattende vansker (Fact 
Ung) forutsettes delfinansiering av tilskudd i en etableringsfase. 

• BFE, avdeling ressurssenter har gjennom tilskuddsordninger styrket tjenesten 

med tre psykologstillinger, flere ungdomsteam-stillinger og seks andre 

https://rop.no/roptv/fact-ung/
https://rop.no/roptv/fact-ung/


fagstillinger innen kommunalt rusarbeid. De seks fagstillingene var tenkt 

å muliggjøre oppstart av drop-in-tilbud for ungdommer og foreldremøter på 

ungdomsskoler. I innværende årsbudsjett ble det foretatt en reduksjon av 

ansatte med to stillinger i ungdomsteam, to hjemler som ga tjenesten en 

utfordring i å opprettholde sitt tjenestetilbud. 

• De seks fagstillingene innen rusarbeidet, som fra 2019 er finansiert ved tilskudd, 

vil trappes ned over en fireårsperiode som avsluttes i 2022. 

• Helsestasjonstjenester mottok i 2020 kr 9 millioner i tilskudd. I 2021 ble det kun 

innvilget kr 8,6 millioner med signaler om ytterligere reduksjon til kr 6,6 millioner 

i 2022 og kr 5,8 millioner i 2023. Dersom bemanningen skal opprettholdes må 

reduksjon i tilskudd kompenseres med kommunale midler. 

• Åpen internasjonal kulturbarnehage er et tilbud som finansieres av 

Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning: økt barnehagedeltakelse for av 

minoritetsspråklige barn. For barnehageåret 2021/2022 har kommunen mottatt 

kr 1,3 millioner i tilskudd. Dersom tilskuddsordningen bortfaller, må dette tiltak 

innlemmes i budsjettet for å kunne videreføres. 

Samhandling med barn og unge 

Oppvekst har et felles barnesyn tuftet på barnekonvensjonen. Følgende artikler 

står sentralt: 

Artikkel 12: Barn har rett til å si sin mening og bli hørt 

Artikkel 13: Barn har rett på å få og å gi informasjon 

Artikkel 16: Barn har rett til privatliv 

I planperioden vil kommunen ytterligere styrke sitt samarbeid med barn og 

unge. Det skal utarbeides en felles kommunal strategi for samarbeid, 

medvirkning og medskaping med barn og unge om skal gjelde for alle ansatte i 

kommunen. Planen skal sikre involvering både i grunntjenester som skole, 

barnehage og helsestasjon og i områdets støttetjenester og hjelpetjenester. 

Grunnet pandemien er dette arbeidet forsinket. Strategien skal inneholde et 

uttalt barnesyn med vekt på barns rettigheter i barnekonvensjonen. Denne 

styrkingen vil være en videreutvikling av det samarbeidet og de strukturer som 

allerede finnes. 

Kommunen har i flere år hatt et samarbeid med Forandringsfabrikken og deltatt i 

deres storbynettverk, Liv. Kommunen skal i 2021 delta i et KS-nettverk med tema 

«God samhandling med barn og unge». Målet med deltakelse i dette nettverket 

er å få innspill, kunnskapstilførsel og inspirasjon til å utarbeide og gjennomføre 

denne strategien. Virksomhetene BFE, PPT, HST og flere skoler jobber målrettet i 

samarbeid med barn og unge og med Forandringsfabrikkens «proffer». 

Samarbeid med både barn og foreldre er nedfelt i barnehageloven. 

https://www.forandringsfabrikken.no/


Sandnes unge kommunestyre, elevrådene og Barn og unges kommunestyre skal 

være viktige aktører i kommunen. 

Alle enheter i Sandnesskolen har etablert lovpålagte brukerorgan som: 

• samarbeidsutvalg (SU)   

• skolemiljøutvalg (SMU)   

• elevråd    

• foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)   

I tråd med krav i barnehagelov med forskrift, har barnehagene samarbeidsutvalg 

og foreldreråd. Barnehagene møter dessuten foreldre daglig når barn hentes og 

bringes til barnehagen. Dette treffpunktet benyttes til å utvikle god dialog med 

barnas foreldre. 

En god samhandling mellom barnehage, skole og hjem medvirker til å trygge 

både barn og foreldre. 

Brukerorganene skal være aktivt involvert i barnehagen og skolens 

arbeid. Samtlige grunnskoler gjennomfører elevundersøkelsen og 

foreldreundersøkelsen, som er statlig initierte brukerundersøkelser. Gjennom 

brukerundersøkelsene får elever og foreldre i skolen si sin mening om læring og 

trivsel. Analyser av undersøkelsene er vesentlige bidrag til skolens 

kunnskapsgrunnlag. Kunnskapen benyttes til å utvikle skolen videre. 

Det blir gjennomført foreldreundersøkelser i barnehagene hvert annet år. Både 

kommunale og private barnehager deltar. Resultatene fra foreldreundersøkelsen 

blir drøftet i barnehagenes samarbeidsutvalg, og brukt når barnehagen skal 

planlegge for kvalitetsutvikling og forbedring av driften. 

Ungdataundersøkelsen blir på ny gjennomført vinter 2022 og resultatet 

offentliggjøres få måneder senere. Resultatene herfra vil nyttes til videre 

prioriteringer i planperioden. 

BFE vil i planperioden videreføre sin praksis for å gi tjenester og videreutvikle 

sine tiltak på grunnlag av blant annet systematiske tilbakemeldinger fra brukere. 

Skolene samarbeider i dag med skolekorpsene, idrettslag og andre 

organisasjoner som er knyttet opp mot skolen. Sandnesskolen ønsker å 

videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene. 

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune 

I Sandnes kommune skal vi være i sentrum for framtiden. Barnehagen og 

skolens oppdrag er å åpne dører mot verden og framtiden og gi barn og unge 

historisk og kulturell innsikt og forankring. Helsestasjonstjenester er blant annet 

sentrale folkehelseaktører og andre deler av tjenesteområdet skal også bistå 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/


barn og familier som har særlige behov. Det skal samhandles og bygge gode lag 

for å finne bærekraftige løsninger på dagens og framtidens 

samfunnsutfordringer, sammen med barn og unge. 

Gode grunntjenester og gode støtte- og hjelpetjenester bidrar til at kommunen 

er attraktiv å bo og arbeide i. Det skal også være attraktivt å jobbe med barn og 

unge i Sandnes. Det betyr blant annet å videreutvikle sterke tjenester i hele 

tjenesteområdet og kommunen for øvrig. 

 Sektormål for barnehagen er: 

• Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø. 

• Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial. 

• De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse. 

• Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet. 

 Sektormål for grunnopplæringen er: 

• Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø. 

• Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt 

potensial. 

• De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse. 

• Alle lykkes i opplæringen og utdanningen. 

Barnehage- og skoleanleggene skal være utformet slik at barn og unges trivsel, 

helse, lek og læring ivaretas og utruster elevene for framtiden. 

Skoleanleggene skal ha flerbruksfunksjoner som gjør skoleområdet til en 

attraktiv møteplass for nærmiljøet. 

Kommunen skal være en aktiv deltaker i utforming av morgendagens barnehage 

og skole, gjennom samarbeid med fagmiljø, næringsliv og offentlige institusjoner 

på regionalt og nasjonalt nivå. 

Barnehage og skole har søkelys på utvikling av profesjon, pedagogisk bruk av 

læringsteknologi og et godt læringsmiljø. 

Det skal være attraktivt å ha barn i barnehagene og i Sandnesskolen. Strategien 

“Alle elevene er våre” legges til grunn for utviklingsarbeidet i grunnskolene i 

Sandnes kommune. Gjennom lederopplæring og skolebasert 

kompetanseutvikling vil Sandnesskolen bedre den tilpassede opplæringen for 

hver enkelt elev. 

Barnehage og skoleutbygging 

Barnehagebehovsplanen rulleres hvert år, og er en plan for dimensjonering av 

barnehagetilbudet i kommunen og danner grunnlag for investeringer i 

barnehagebygg. Barnehagebehovsplanen bygger på prognoser om 



befolkningsutviklingen, og beskriver barnehagetilbudet i byen totalt sett og i de 

ulike områdene/bydelene. Sandnes kommune skal oppfylle barnehageretten til 

enhver tid, samtidig som barnehage er et frivillig tilbud. Målet er at alle søkere 

som ønsker barnehageplass skal få et barnehagetilbud de opplever de kan 

bruke. 

Sandnes kommune sin utfordring er at noen områder i byen har betydelig 

underkapasitet på barnehageplasser. Overkapasitet i andre bydeler 

kompenserer i noe grad for dette. Sandnesbarnehagene har likevel lav 

dekningsgrad sammenlignet med de andre ASSS-kommunene.  Det er ønskelig å 

arbeide for en barnehagestruktur som gjør at flere søker og takker ja til 

barnehageplass. Med lav barnehagedeltagelse vil det være fare for at barn som 

har spesielt stort behov for barnehageplass blir stående utenfor. 

Det skal være gode skoler i alle bydelene i Sandnes 

kommune. Skolebehovsplanen gir en årlig oversikt over hvor det er kapasitet i 

bydeler og hvor en må øke skolekapasiteten. Skolebehovsplanen danner 

grunnlag for investeringer i skolebygg.  

Lokalisering av helsestasjoner 

Det vil høsten 2021 legges fram en politisk sak om framtidig plassering av 

helsestasjonene. Per i dag har kommunen en helsestasjon sentrumsnært i 

Hoveveien, en på Ganddal og en på Riska. Leieavtalen for helsestasjonslokalene 

på Ganddal ble forlenget med et år i påvente av politisk sak om framtidig 

helsestasjonsstruktur. 

Kommunens helsestasjoner må være lokalisert slik at de er lett tilgjengelig for 

hele befolkningen. Dette betyr at helsestasjonene lokaliseres slik at det er enkelt 

å komme til helsestasjonen ved bruk av kollektivtrafikk og helst uten å ta flere 

busser. Det er et økende barnetall i sentrum eller nært sentrum. Det er mange 

av familiene her som ikke har bil, og som vil ha nytte av gangavstand til 

helsestasjonen. 

Når det gjelder helsestasjoner, så er det en tilleggsutfordring at det leies lokaler. 

Da helsestasjoner er formålsbygg, kreves det betydelig tilpasning av kontorbygg 

for at de skal fungere som helsestasjoner. Dette har betydning for kostnader, 

men også for hvordan helsestasjonene kan bli lokalisert. 

Det er viktig at alle skolebygg utformes slik at det legges til rette for en 

skolehelsetjeneste. Dette må være en del av planleggingen allerede i 

byggeprosessen. 

PPT 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877330?agendaItemId=15030665


PPT skal ha en mer utadvendt rolle i forhold til skoler og barnehager. Dette 

medfører at PPT ansatte må sikres mobilitet. Det er hensiktsmessig at PPT som 

bydekkende tjeneste er sentralt plassert. 

Styrket barnehagetilbud 

Styrket barnehagetilbud formidler spesialpedagoger og støttepedagoger til alle 

barnehager. Ansatte må gjerne innom flere barnehager per dag. Dette stiller krav 

til mobilitet for de ansatte. I dag er det krav til at spesialpedagogene bruker egen 

bil i tjenesten, men dette utfordres av manglende parkeringsmuligheter. 

BFE 

Barne- og familieenheten er nå samlokalisert i Strandgaten 147. Det gjenstår å 

beslutte leie av lokaler til ungdomsteamet som for tiden holder til i Jærveien 34. 

Dette teamet må være plassert i sentrum, gjerne i sambruk med andre tilbud og 

aktiviteter for ungdom. 

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og 
offensiv samfunnsutvikler 

Virksomhetene driver aktiv, evidensbasert tiltaksutvikling. Dette vil være med på 

å prege alle tjenestene rettet mot barn og unge i Sandnes. Virksomhetene deltar 

i ulike forum for tjenesteutvikling nasjonalt og regionalt. 

Formålsparagrafen i barnehageloven sier at barnehagen, i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta 

vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 

kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 

forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 

utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 

demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

Formålsparagrafen i opplæringsloven gir skolen ansvar for at opplæringen skal 

åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt 

og forankring. I den overordnede delen av det nye læreplanverket er 

det søkelys på identitet, kritisk tenking, etisk bevissthet, utforskertrang, 

miljøbevissthet, demokrati og medvirkning. 

Både barnehagene og Sandnesskolen er en aktiv bidragsyter i 

storbysamarbeidet innen skolesektoren, gjennom ASSS-samlinger og ulike 

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/formalet-med-opplaringen/


nettverk. Sandnes samarbeider også aktivt med universitet og høyskoler om 

kompetanseutvikling og forskningsprosjekt. Skole har et særlig tett samarbeid og 

barnehage har et særlig tett samarbeid med universitetet i Stavanger gjennom 

flere prosjekter. 

Digitalisering for effektive og tilgjengelige tjenester i oppvekst 

Sandnesskolen har en skoleutviklingsstrategi som innbefatter en digital satsing. 

Et grunnleggende element i denne er at alle elever og ansatte tildeles egne 

digitale enheter. Når alle elevene har sin egen digitale enhet gis det like 

muligheter for alle.   

De kommunale barnehagene i Sandnes har over tid arbeidet med en satsing for 

å utvikle barnehagenes digitale kompetanse i tråd med føringene i rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver. 

Alle virksomheter i oppvekst har siste året tatt i bruk digitale verktøy og sosiale 

plattformer for å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud. Gode erfaringer og 

praksis vil videreføres også etter pandemien. 

Barnehage- og skolekapasitet 

Barnehagebehovsplanen beskriver barnehagekapasiteten i kommunen. I 2020 

hadde 88,8 prosent av barna i aldersgruppen 1-5 år et barnehagetilbud. Dette 

utgjør dekningsgraden. Sandnes kommune har en lavere dekningsgrad enn de 

andre byene i ASSS-samarbeidet. Det er spesielt lav deltagelse når det gjelder 

småbarn og gruppen minoritetsspråklige barn. Kommunen erfarer at søkere 

som egentlig ønsker barnehageplass og som har barnehagerett, takker nei til slik 

plass når de opplever at den plassen de kan få tildelt er vanskelig tilgjengelig for 

dem. Søkere bosatt i sentrum og som ikke har bil, søker de sentrumsnære 

barnehageplassene. Dermed vil det være søkere som trenger en barnehageplass 

som likevel blir stående utenfor tilbudet. 

Gjennom den årlige revideringen av skolebehovsplanen følger tjenesteområdet 

oppvekst skole nøye med elevtallsutviklingen og skolebehovet i de ulike 

bydelene. Det er viktig å se på kommunens totale skolekapasitet og fordele 

elevene slik at kapasiteten blir best mulig utnyttet.  

Rekruttering av kvalifisert personell  

Det har vist seg vanskelig å rekruttere nok barnehagelærere til å oppfylle 

pedagognormen. Det er fremdeles et stort antall ansatte med dispensasjon fra 

krav om barnehagelærerutdanning. 

På barnehageområdet er det videre en utfordring å rekruttere menn. Det er et 

uttalt mål å utjevne kjønnsbalansen blant barnehageansatte og få flere menn til 

å søke jobb i barnehagene. Konkurransedyktig lønn og attraktive og sterke 



kompetanse- og arbeidsmiljø vil være sentrale virkemidler for å lykkes med 

rekruttering. 

Det har i flere år vært utfordrende å rekruttere helsesykepleiere og jordmødre 

på grunn av underkapasitet i utdanningsinstitusjonene. 

 

Helse og velferd 
Hverdagsmestring og brukermedvirkning 

Helse og velferd har fokus på å levere tjenester som er ressurseffektive, gis på de 

rette arenaene og møter de reelle behovene til brukerne. Dialog og 

brukermedvirkning er sentrale begrep i tjenesteutviklingen. Målsettingen er at 

alle brukere skal gis støtte til å mestre mest mulig av sin egen hverdag, uansett 

funksjonsnivå. Dyktige og kompetente ledere og medarbeidere sørger for gode 

og trygge tjenester til innbyggerne. Samskapning mellom medvirkende brukere, 

familie og venner, aktive innbyggere og en tilretteleggende kommune vil være en 

nøkkel for å opprettholde et velfungerende nettverk for sårbare grupper.  

Organisering av tjenesteområdet: 

Tjenesteområdet består av enhet for hjemmetjenester og korttidsrehabilitering 

(EHR), to sykehjemsenheter, enhet for funksjonshemmede (EFF), legevakt med 

Jæren øyeblikkelig hjelp (vertskommunesamarbeid), legetjenester, aktiv 

kompetansebygging i Sandnes (AKS), boligtjenesten, flyktningenheten, 

samordningsenheten, fysio- og ergoterapi, mestringsenheten, NAV og Sandnes 

matservice.  

  

Store og robuste enheter 

Helse og velferd har organisert tjenestene for i best mulig grad kunne møte 

framtidens vekst og behov. Gjennom store og robuste enheter kan en nytte 

ressurser og kompetanse på en effektiv måte, samt gjennomføre nødvendig 

kvalitets- og utviklingsarbeid. Helse og velferd vil fortsette arbeidet med å se på 

hvordan kommunen kan organisere tjenestene på best mulig måte. 

Omstilling 

Innsparingene for 2021 utgjør kr 36,4 millioner, og øker til kr 63,7 millioner i 

2022. Tjenesteområdet har fått utsatt innsparingskrav på kr 27,3 millioner fra 

2021 til 2022. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/kommuneplan-visjon-hovedmal-delmal-og-strategier/Helse/#organisering_av_tjenesteomradet_


Helse og velferd jobber bredt og helhetlig for å møte framtidige utfordringer 

med økt antall eldre, flere i utenforskap, økte tjenestebehov og nye oppgaver, 

samtidig som ressursene reduseres. 

Hovedgrepene er: 

• Å styrke innbyggerne til å mestre mest mulig selv – hverdagsmestring 

• At flest mulig kan bo i eget hjem så lenge som mulig 

• Å utnytte fagkompetansen og fagressursene best mulig 

• Å legge til rette for å ta i bruk nye metoder og teknologi 

Hele helse og velferd arbeider systematisk med implementering av verdisyn og 

konkrete verdisett som passer til disse overordnede holdningene, og sikre at det 

som gjøres i tjenestetildeling og møte med brukere gjenspeiler dette. 

Innbyggerne skal være sjef i eget liv, holdninger og metoder skal bygge opp 

under at de kan klare mest mulig selv og en skal videreutvikle samhandling både 

med innbyggerne, med pårørende og mellom fagpersoner og instanser.  Dialog, 

brukermedvirkning og «Hva er viktig for deg» er sentrale grep i tjenesteyting og 

tjenesteutvikling. Tankegodset er ikke nytt. En del tjenester er langt framme 

gjennom for eksempel faglig satsning på Recovery (mestringsenheten) og Positiv 

adferdstøtte i EFF. En endring fra “hjelper” til “medspiller” vil likevel fordre 

endringer hos ansatte, men vil også kunne utfordre de som mottar tjenester.   

I løpet av de nærmeste tiårene vil Sandnes kommune få flere eldre og 

pleietrengende. Det primære målet er å tilrettelegge for at personer med 

omsorgsbehov kan leve et selvstendig liv så lenge som mulig. Behovet for 

heldøgnsopphold kan reduseres ved en god boligplanlegging både av 

kommunen og av personen selv, hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, 

velferdsteknologi, aktivitets- og fritidstilbud og gode tjenester i hjemmet. Som en 

oppfølging av dette samt planen En god hverdag - for alle og den nasjonale 

strategien Leve hele livet, er det etablert et prosjekt for å vurdere hvordan 

boligløsninger og tjenestetilbud kan utvikles for å møte utfordringen med et 

økende antall eldre på en god og bærekraftig måte. Prosjektets langsiktige 

målsetting er å utvikle boligløsninger og tjenestetilbud som sikrer at flest mulig 

kan være sjef i egne liv og bo selvstendig lengst mulig. Et sentralt element i 

prosjektet er å skape reell innbyggerdialog for å skaffe oversikt både over 

preferanser og behov, samt å være med å peke ut de bærekraftige, framtidige 

løsningene. Et sentralt mål er å utvikle tjenester i egen bolig framfor 

kostnadskrevende og personellintensive heldøgnstjenester. 

Som en del av omstillingsarbeidet for å sikre at innbyggere kan bo lengst mulig 

hjemme er det i 2021 gjennomført en grundig kartlegging og analyse av 

arbeidsprosessene i enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR). 

Resultatene skal gi grunnlag for å jobbe videre med en effektiv tjenesteutøvelse 

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/en-god-hverdag---for-alle/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-livet/id2547684/


som setter søkelys på hverdagsmestring. Analysen har også sett på hvordan 

velferdsteknologi kan inngå i dette. 

For å nå målene om egen mestring er det ofte virksomt å forebygge og komme 

tidlig inn i en sykdoms- eller problemutvikling. Dette for å unngå eller utsette 

funksjonsfall og ytterligere hjelpebehov. Mange av tjenestene innenfor tidlig 

innsats er ikke lovpålagte, og kan derfor være utsatte når budsjettene skal 

nedjusteres. Det er stort søkelys på dette dilemmaet i arbeidet med 

omstillingene. 

Frivillig sektor bidrar til å utfylle kommunale velferdstjenester og er viktige 

aktører i et utvidet helsebegrep. Helse og velferd har allerede et godt samarbeid 

med frivillig sektor, men økt samfunnsdeltakelse og forebygging av ensomhet er 

likevel områder som har potensiale for styrket samarbeid og nye løsninger. Som 

en del av helse og velferds satsninger på blant annet Leve hele livet og prosjekt 

om aldersvennlige boliger og tjenester, skal en se på hvordan en kan bruke og 

utvikle møteplasser og arenaer for fellesskap i samarbeid med frivillig sektor. 

Helse og velferd yter tilskudd til flere frivillige/ ideelle organisasjoner. Tiltak til 

rusavhengige og pårørende prioriteres ved fordelingen, samt de organisasjonene 

kommunen har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med. 

Hovedutfordringer 

I dette avsnittet framholdes noen av de hovedutfordringene som helse og 

velferd vil stå overfor i årene framover. Det vises til utfyllende opplysninger i 

resten av teksten. 

Hovedutfordringene presenteres punktvis: 

• Sterkt økende antall eldre 

• Fare for mer utenforskap - sosial ulikhet 

• Mangel på boliger for vanskeligstilte 

• Uløste innsparingskrav 

• Økonomiske rammer følger ikke vekst i behov og demografi 

• Velferdsteknologi gir ofte kvalitetsforbedring, men ikke alltid effektivisering 

• Statlige reformer med nye oppgaver og ansvar 

• Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten 

• Gap mellom forventninger og det som kan leveres 

Refusjon ressurskrevende tjenester  

Solbergregjering foreslår i statsbudsjettet 2022 å stramme inn 

toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ved å øke 

innslagspunktet med kr 50 000 utover prisveksten. For Sandnes vil dette utgjøre 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/tilskudd-til-lag-og-organisasjoner/


om lag kr 5 millioner i mindreinntekter. Ved økt innslagspunkt er refusjon 

ressurskrevende for kommunen estimert til kr 107 millioner i 2022, kr 15 

millioner i mindreinntekter enn budsjettkravet på kr 122 

millioner. Kommunedirektøren har ikke foreslått tiltak i forslag til handlings- og 

økonomiplan 2022-2025, men avventer endelig behandling av statsbudsjettet. 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig 
samfunn 

Sosial ulikhet og fattigdom 

De sosiale forskjellene i kommunen øker. Statistikk fra SSB viser økende andel 

barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, og flere familier med behov 

for sosialhjelp. 

Fattigdom har umiddelbare negative konsekvenser med tanke på redusert 

mulighet for deltakelse i samfunnet og økt stresspåvirkning. På lengre sikt kan 

det gi forhøyet risiko for helsevansker og frafall i skole og arbeidsliv. Sosial 

ulikhet i helse handler om at helsestatusen bedres med økende sosioøkonomisk 

status. Det er derfor et mål å bidra til økt utdanning og bedret livssituasjon, 

særlig for utsatte grupper, for å utjevne slike forskjeller. 

Selv om livsutfordringer som blant annet ensomhet og fysiske og psykiske 

helsevansker finnes i alle lag av befolkningen, er det en sterk samvariasjon 

mellom dårlig økonomi og opplevelse av vansker knyttet til blant annet psykisk 

helse, opplevelse av trygghet og deltakelse i fritidsaktiviteter. Dette bekreftes 

gjennom en stor folkehelseundersøkelse som ble gjennomført i 2020, der det 

også finnes lokale tall for Sandnes. Mye viktigere enn hvor en bor, er 

sammenhengen mellom opplevd dårlig økonomi og utfordringer på mange 

livsområder. Unge voksne med lav utdanning og lav inntekt er en særlig utsatt 

gruppe for lavere livskvalitet med utenforskap og helseutfordringer. 

Helse og velferd tilrettelegger for å motvirke negative konsekvenser av 

arbeidsledighet og økonomisk marginalisering gjennom blant annet oppfølging i 

NAV, tiltak mot barnefattigdom, lett tilgjengelige tjenester, boligsosial planlegging 

og gode integreringstiltak. I kommunens plan mot barnefattigdom er det vedtatt 

strategier og tiltak for å bedre barns oppvekstsvilkår i lavinntektsfamilier, og 

styrke deres mulighet til å bryte sosial arv. Dette skjer blant annet gjennom å 

bistå foreldre til arbeid og selvforsørgelse gjennom NAV sine innsatser, styrke 

barns mulighet til å gjennomføre skole og utdanning og å bidra til at de kan delta 

i vanlige aktiviteter. 

https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/plan-mot-barnefattigdom-2017-2025/


Arbeidsledighet 

Regionen og kommunen har opplevd økning i arbeidsledigheten på grunn av 

covid-19 og nedgang i oljevirksomheten. Andelen helt ledige er per september 

2021 på 2,7 prosent (mot 4,3 prosent i september 2020 og 2,8 prosent i 

september 2019. Dette er en betydelig nedgang fra ledighetstoppen våren 2020, 

da arbeidsledigheten lå på rundt 10 prosent. Antall helt ledige går ned, fordi 

tiltaksbruken øker sammen med økende etterspørsel etter arbeidskraft. Flere av 

de ledige blir likevel langtidsledige. Personer med liten formalkompetanse 

og/eller lite norskspråklig kompetanse kan ha vansker med å få innpass eller 

varig tilknytning til arbeidslivet og dette forverres ved høy ledighet. 

Sosialhjelp 

Antall sosialhjelpsmottakere er fortsatt svakt redusert siden 2019. Dette 

forklares i hovedsak med at flere enn tidligere går fra sosialhjelp til 

Kvalifiseringsprogram (KVP) som er en kommunal aktiv ytelse som styrker 

innbyggernes mulighet til arbeidstilknytning. 

En stor og økende andel, vel 1/3, av de som mottar sosialhjelp, har forsørgerplikt 

for barn under 18 år. Tallet må ses i sammenheng med økning i barnefattigdom. 

Antallet med behov for midlertidig botilbud er økende både for familier og for 

innbyggere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Dette gir økte 

kostnader i sosialhjelpen og kortsiktige og dårlige løsninger for dem det gjelder. 

Økning i antall bostedsløse medfører økt investeringsbehov for flere kommunale 

boliger. 

Unge under 25 år med sammensatte vansker og brukere med liten norskspråklig 

kompetanse er en betydelig del av sosialhjelpsmottakerne og har særskilt fokus i 

NAV. Mange langtidsmottakere har behov for omfattende oppfølging for å få 

tilhørighet til arbeidslivet. Det forventes økt behov for sosialhjelp og at 

stønadstiden kan bli lengre dersom de som ble langtidsarbeidsledige i 2020 ikke 

kommer tilbake i arbeid. 

Innvandring og bosetting av flyktninger 

SSB sine prognoser for innvandring viser at innvandring til Norge vil bli sterkt 

redusert fram mot 2050. I Sandnes kan prognosene for innvandring se slik ut: 

Innvandring til Sandnes framskrevet i tre alternativer (SSB) 



 

Antallet innvandrere totalt vil gå ned. Prognosene viser også en endring knyttet 

til sammensetningen av innvandrere. En lavere andel vil innvandre fra EU, USA 

og Canada. Om lag 70 prosent av innvandrere vil i framtiden komme fra Asia, 

Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU. Dette er innvandrere som 

historisk har mindre kompetanse og nettverk, og står lengre fra arbeidslivet. 

Tallmessig vil det likevel være færre i de 30 neste årene enn i de 30 foregående 

årene. 

Sandnes kommune bosetter flyktninger i samsvar med IMDis forespørsler og 

vedtak i kommunestyret. Antallet bosatte er sterkt redusert i Norge og lokalt på 

grunn av covid-19 og påvirket av nasjonal og internasjonal politikk. 

Det er usikre prognoser for bosetting av flyktninger, fordi dette avhenger av 

hendelser og politiske forhold i verdenssamfunnet. Dersom behovet for 

bosetting framover holdes lavt, vil det være nødvendig med ytterligere 

reduksjoner i tjenestene for å tilpasse nivået til behovet og til kommunens 

inntekter på området. Redusert bosetting medfører reduserte inntekter til 

integreringstilskudd. 

Det er mest barnerike familier som er bosatt de siste årene og trolig fortsetter 

dette framover. En stor andel kommer som overføringsflyktninger direkte fra 

flyktningeleirer og har manglende eller lav utdanning fra hjemlandet. Sammen 

med arbeidslivets kompetansekrav medfører dette at flere har behov for bistand 

gjennom lengre skolerettede løp. I et langsiktig perspektiv er målet overgang til 



varig tilknytning til arbeidslivet. Ny integreringslov legger tydeligere føringer for 

fleksible løp for introduksjonsprogram. Det er ennå for tidlig å si hvordan dette 

vil slå ut med tanke på programlengde, overgang til arbeid og selvforsørgelse. 

Boliger - økende behov 

Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet og å styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. 

Hovedstrategien er at innbyggere skal bo i en varig bolig i et ordinært bomiljø. 

Bostedsløshet og behov for kommunale boliger til vanskeligstilte øker i takt med 

konjunkturoppgang. Boligmarkedet i regionen er på vei oppover. Høyere priser 

på boliger skyver flere ut av boligmarkedet og gir økt konkurranse for 

utleieleiligheter. Dette medfører igjen at flere vanskeligstilte har behov for 

kommunale løsninger. Nibr-kartlegging av bostedsløshet viser en økning av 

antall bostedsløse personer ved kartleggingen i 2020, sammenlignet med siste 

kartlegging i 2016. Det ble kartlagt 30 flere bostedsløse enn på samme tidspunkt 

i 2016. Dette tilsvarer 1,76 bostedsløs per 1 000 innbyggere, i 2016 var tallet 1,47. 

Til sammenligning er det 1,09 bostedsløs per 1 000 innbygger i de fire største 

norske byene. Det er betydelig vekst i antall bostedsløse barnefamilier i Sandnes. 

Likeledes er antallet bostedsløse med rusavhengighet høyt, med 77 personer på 

kartleggingstidspunktet (uke 48). Økt satsning på framskaffelse av kommunale 

boliger både til barnefamilier og innbyggere med rus og psykiske vansker er 

nødvendig for å redusere bostedsløshet og konsekvenser knyttet til dette. 

Tilgangen på boliger med tilpasset oppfølging til innbyggere som er vanskeligstilt 

på det ordinære boligmarkedetpsykisk syke, personer med rusavhengighet og personer med 

utviklingshemming og andre funksjonshemminger er utfordrende. Tilnærmet alle kommunale 

boligsøkere har behov for oppfølgingstjenester eller særskilte boligløsninger. Per 

31. august 2021 er det 80 husstander på venteliste. Gjennom boligsosialt 

handlingsprogram skal flere boligprosjekt for målgruppene realiseres. For å sikre 

at beboerne mestrer boforholdet er det også nødvendig med tilrettelagt 

oppfølging. 

I handlings- og økonomiplan 2021-2024 var det avsatt midler til et bofellesskap 

med 9 boenheter for personer med psykisk sykdom. I tråd med hovedstrategien 

om at målgruppen skal bosettes i andre spredte boliger og få 

oppfølgingstjenester er dette tiltaket tatt ut av investeringsbudsjettet. Det er lagt 

inn styrking av oppfølgingstjenestene for å gi et tilstrekkelig tjenestetilbud. 

Per 31. august 2021 er det 26 personer over 18 år med psykisk 

utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser som står på venteliste til 

bolig med heldøgnstjenester. Enkelte av disse kan bo i en bolig med timebaserte 

tjenester. I et 10-års perspektiv vil det derfor være behov for samlokaliserte 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/kommuneplan-visjon-hovedmal-delmal-og-strategier/Helse/


boliger tilrettelagt for timebaserte tjenester (med en «minipersonalbase») og 

botiltak tilrettelagt for heldøgnsbemanning. 

Sandnes kommune har flere satsinger for å tilby egnede boliger for 

søkergruppene: 

• Anskaffelser av boliger for vanskeligstilte herunder barnefamilier 

• Småhus – etablering av robuste små boliger for mennesker med rusvansker. Det 

er utfordrende å finne egnede tomter og nabolag 

• Boliger med 4-6 boenheter eid av kommunen for personer som har utfordringer 

med å bo i borettslag eller sameier 

• Bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming og andre 

funksjonshemminger 

• Samlokaliserte boliger med minipersonalbase med 5-8 boenheter for personer 

med psykisk utviklingshemming og andre funksjonshemminger 

I byggeprosjekter er det viktig at det allerede i planleggingsfasen tas høyde for 

behov for trådløse nett, leveranser av TV-signal og hvilken velferdsteknologi som 

er nødvendig.            

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og 
offensiv samfunnsutvikler 

For å dimensjonere tjenestene og være i forkant av utviklingen er det viktig å ha 

oversikt over forventede endringer i befolkningsutvikling. Helse- og 

omsorgstjenester gis til personer i alle aldre og det er mange yngre som får 

omfattende tjenester. Sandnes har per i dag en ung befolkning og de unge som 

har behov for tjenester vil sannsynligvis ha behov for dette i lang tid. Personer 

over 80 år har ofte store behov og Sandnes vil få en stor økning i denne 

aldersgruppen fram mot 2040. 

Prognosen viser at det blir en markant økning i antall eldre over 80 år. Samtidig 

er det en stor økning i aldersgruppen 67-79 år. Figuren under viser historikk 

tilbake til 2006 med framskriving til 2040. 



 

Sykehjemsplasser 

Dekningsgrad er et begrep som ofte blir brukt som måltall for sykehjems- og 

andre heldøgnsplasser. Dekningsgraden gjenspeiler hvor mange plasser som 

disponeres i forhold til befolkningen som er 80 år og eldre. Alle innbyggere har i 

utgangspunktet ansvar for å ha en bolig som er tilpasset sine behov. Behovet for 

institusjonsplasser påvirkes av mange faktorer, alt fra hvordan boligmassen og 

sosiale møtepunkter i kommunen er, til befolkningens helsetilstand og den 

medisinske utviklingen. Befolkningens mobilitetsmønster og antall 

alenehusholdninger vil også påvirke behovet. 

Det vil ikke være bærekraftig å øke antall sykehjemsplasser i takt med økningen i 

antall eldre for å opprettholde en fast dekningsgrad. Det vil også bli store 

utfordringer med å skaffe kvalifisert personell til driften. Sykehjemsplasser må i 

hovedsak prioriteres til personer med alvorlig demenssykdom eller annen 

alvorlig sykdom. 

Det nasjonale kompetansesenteret «Aldring og helse» beregner at det blir en 

økning på 48 prosent av antall personer i Sandnes med demens[1]. Aldring og 

helse framskriver utviklingen slik: 

Antall personer med demens fordelt på alder 

https://sandneskommune.sharepoint.com/sites/konomiplan/Shared%20Documents/%C3%98konomiplan%202022-2025/M%C3%A5l%20og%20strategier/M%C3%A5l%20og%20strategier%20helse%20og%20velferd.docx#_ftn1


 

 

[1] https://demenskartet.no/ 

I 2020 inngikk kommunen leie- og kjøpsavtale for ledige leiligheter i Åseheimen 

borettslag, med tanke på å opprette midlertidige sykehjemsplasser på grunn av 

forventet behov for sykehjem i forbindelse med covid-19 pandemien. 

Kommunen har helt siden borettslaget var nytt drevet et bofellesskap for 

helsesvake eldre i syv av leilighetene. Kommunedirektøren foreslår at 

leilighetene blir oppgradert og tilbys som utleieleiligheter til eldre. Det avsettes 

midler til en servicevert som kan tilrettelegge for aktiviteter og måltider til 

beboerne. 

Tabellen under viser utviklingen av Sandnes kommune sine sykehjemsplasser: 

   2021  2022  2023  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Plasser per 
01.01.21 

523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 

https://sandneskommune.sharepoint.com/sites/konomiplan/Shared%20Documents/%C3%98konomiplan%202022-2025/M%C3%A5l%20og%20strategier/M%C3%A5l%20og%20strategier%20helse%20og%20velferd.docx#_ftnref1
https://demenskartet.no/


Lunde 2 - 14 
plasser 

      14 14 14 14 14 14 14 14 14 

H1 - 60 nye 
plasser 

          30 60 60 60 60 60 60 

H2 - 50 nye 
plasser 

                30 50 50 50 

H3 - 70 nye 
plasser 

            30 30 30 50 70 70 

Sum per 
31.12 

523 523 523 537 537 567 627 627 657 697 717 717 

Dekningsgrad 
i prosent 

21,7 21,2 20,2 19,8 18,8 18,6 19,4 18,4 18,3 18,7 18,4 17,5 

Det er ovenfor vist at kommunen vil stå overfor store utfordringer i årene 

framover på grunn av den store økningen i antall eldre, økning i antall demente 

samt begrenset tilgang på helsepersonell. Resultater av prosjektet som vurderer 

ulike boligløsninger og tjenesteinnretninger vil først vise seg etter flere år. 

Dekningsgraden av sykehjemsplasser er synkende selv med 174 nye plasser 

fram mot 2030. Det er i dag krevende å ta imot pasienter fra sykehuset så raskt 

som sykehuset ønsker med påfølgende krav om betaling for pasienter som er 

meldt utskrivningsklare. Erfaringen er også at det er flere som skrives ut med 

krevende behandlingsopplegg og omfattende behov for tilsyn. Et annet 

usikkerhetsmoment er at sengetallet på nye SUS ikke økes og at sykehuset 

arbeider med ulike effektiviseringstiltak for å få ned bruken av liggedøgn. Med 

bedre samhandling med kommunene forventes det reduksjon i bruk av 

liggedøgn på 8 prosent i 2035. 

Tall fra ASSS samarbeidet viser at andelen innbyggere 80 år og eldre som bor på 

sykehjem eller bolig med heldøgnstjenester er synkende. Tall fra 2020 viser at 

det er stor forskjell mellom kommunene på indikatoren andel av eldre som bor 

på sykehjem. Det er fire kommuner som har lavere andel enn Sandnes. 

Andel 80 år og eldre på institusjon/bolig med heldøgnstjenester i prosent 



 

Sandnes skulle hatt 74 flere sykehjemsplasser i 2027 enn det som er innarbeidet 

i handlings- og økonomiplan dersom samme dekningsgrad som i 2021 skal 

opprettholdes. Legger en til grunn at en sykehjemsbeboer trenger 4 timer 

hjemmetjenester daglig for å ivaretas i hjemmet vil dette tilsvare en kostnad i 

hjemmetjenesten på kr 35 millioner i 2027. 

22,6 prosent av eldre over 80 år i Sandnes får hjemmetjenester, dette er den 

laveste andelen blant ASSS-kommunene. Framskrives dette med samme andel vil 

det gi 300 flere brukere i aldersgruppen 80 år og eldre i 2027. Legger en videre til 

grunn et snitt timetall på fire timer hjemmetjenester i uken vil det utgjøre 

omtrent kr 20 millioner i økt behov for hjemmetjenester. Antatt uketimetall er 

trolig lavt stimulert i og med at dekningsgraden for heldøgnsplasser går ned slik 

at mer krevende brukere må få tjenester i hjemmet. 

KS har beregnet hvordan demografiske endringer vil påvirke veksten i 

utgiftsbehov innenfor pleie- og omsorg i ASSS-kommunene og i forhold til resten 

av landet fram til 2027. Sandnes kan forvente en vekst innen pleie og omsorg på 

17,7 prosent. Dette er nest høyest i nettverket og landet som helhet kan vente 

vekst på 13,7 prosent. For Sandnes antas det at utgiftsbehovet til pleie og 

omsorg øker med kr 290 millioner frem til 2027, gjennomsnittlig kr 48 millioner 

per år. 

Fastlegeordning og legevakt 

Det er stor usikkerhet knyttet til hva som vil skje med fastlegeordningen 

nasjonalt. I Sandnes er det allerede vanskelig å rekruttere leger. Etter lov og 



forskrift har kommunen et ansvar for legedekning. Det er nødvendig med flere 

tiltak for å oppnå god rekruttering til legestillinger og for å stabilisere 

fastlegeordningen i kommunen. Et tiltak som undersøkes nærmere er å opprette 

et kommunalt legesenter med fire fastlønnede fastleger. Det er ansatt en ny 

fastlege på kommunal lønn med oppstart og listeansvar fra januar 2022. 

Hjemmelen er tenkt lagt til et veletablert legesenter, hvor de øvrige legene er 

fastleger med næringsdrift. Det vil bli kostnader for kommunen knyttet til å 

opprette og innrede legekontor, samt husleie og driftsutgifter i forbindelse med 

denne fastlegehjemmelen. Merkostnadene vil en komme tilbake til i 1. 

perioderapport 2022. Det kommer sak om legetjenester til politisk behandling 

når det er mer avklart hva som skjer på nasjonalt nivå. 

Jærkommunene har vedtatt å etablere en egen legevakt fra høsten 2022. Som 

konsekvens av dette er gjeldende samarbeidsavtale med Sandnes kommune 

sagt opp med virkning fra 1. juni 2022. Eventuelle økte kostnader for 

legevakttjenesten som følge av dette vil bli tatt opp i perioderapport når 

beregningene er klar. 

Velferdsteknologi og E-helse 

Velferdsteknologi kan ha store gevinster, og teknologien vil på sikt hjelpe i å nå 

målsettingen om at alle innbyggere skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. For å 

kunne ta ut kvalitative og kvantitative gevinster er det viktig å få på plass teknisk 

support og teknisk oppfølgingstjeneste. For at ansatte skal kunne utnytte 

potensiale i eksisterende teknologiske løsninger kreves det at infrastruktur og 

utstyr er oppdatert. 

Medisindispensere er i drift i hele hjemmetjenesten og det jobbes med å 

oppskalere tjenesten ytterligere, blant annet skal mestringsenheten pilotere 

dispensere høst 2021. Det anskaffes nytt sykesignalanlegg til flere institusjoner. 

GPS/mobil trygghetsalarm er nå i drift i hjemmetjenesten og skal skaleres 

ytterligere. Kommunen deltar i interkommunalt samarbeid om uttesting av nytt 

utstyr og metoder som for eksempel digital oppfølging og tilsyn. 

For at innføring av velferdsteknologi skal bli vellykket er det nødvendig at 

kommunen har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å sikre teknisk support 

og oppfølging av systemer og utstyr, herunder midler til drift. For å skalere opp 

tjenestene GPS og digitalt tilsyn ytterligere vil det kreve midler til respons og 

utrykning. 

Direktoratet for E-helse har utarbeidet et veikart for nasjonale e-helseløsninger 

for 2021-2025. Disse løsningene må kommunene ta i bruk etter hvert som de 

lanseres. Det er usikkert både når dette skjer, og hvilke kostnader som pålegges 

kommunene. 



Helse og velferd som attraktiv arbeidsplass 

Helse og velferd skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig 

utvikling og kompetanseutvikling. Det er en utfordring å sikre tilstrekkelig godt 

kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Tjenestene opplever at de 

faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Mangelen på 

høyskoleutdannet personell merkes nå ved at det er få kvalifiserte søkere til 

sykepleier- og vernepleierstillinger. Det er utfordrende å rekruttere nok 

sykepleiere, særlig til sykehjem. Det må satses på rekruttering ved å ha store 

stillinger, aktive fagmiljø og muligheter for kompetansebygging. Kommunen skal 

ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot 

døgntjenestene. 

For å ha god kompetanse satses det på intern opplæring, kurs og kvalifisering av 

ufaglærte. Flere ansatte tar akademiske grader innen sitt fagfelt og flere 

virksomheter deltar i ulike forskningsprosjekter. Helse og velferd skal utarbeide 

en overordnet kompetansestrategi som en del av kvalitetsarbeidet. 

Heltidskultur 

Heltidskultur har positive effekter for arbeidsgiver, arbeidstaker og 

brukere/innbyggere. Det gir økt kvalitet, bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet. 

Heltidsprosjektet har tre overordnede mål som er førende for prosjektet: 

• Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

• Øke andel heltidsstillinger i helse og velferd 

• Redusere antall helgestillinger 

For å nå overnevnte mål forsøker heltidskulturprosjektet ut årsturnus i enhet for 

funksjonshemmede fra våren 2021 og kompetanseteam modell med sykepleiere 

i team i sykehjem vest fra høsten 2021. Foreløpige resultater fra 

årsturnusprosjektet er positive og viser økt gjennomsnittlig stillingsprosent og 

flere i heltidsstillinger. Erfaringer fra begge pilotene kan overføres til andre 

virksomheter i kommunen. 

 

Kultur og næring 
Mangfoldig og bærekraftig 

Kultur og næring skal utnytte potensialet i og mellom virksomhetene gjennom 

enhetlig kommunikasjon, intern og ekstern samhandling og utstrakt 

innbyggerkontakt. Sandnes kommune skal være en attraktiv reiselivsdestinasjon 

gjennom satsning på naturkvaliteter, kulturliv, gardsturisme og idrett. Sandnes 

kommune skal ha et tilgjengelig, variert og inkluderende kulturtilbud bygget på 

storbykvaliteter, friluftsliv og landbruk. 



Organisering av tjenesteområdet 

Virksomhetene som inngår i kultur og næring er: 

• Kultur 

• Bibliotek 

• Kulturskolen 

• Næring 

• Landbruk 

• Sandnes kunst- og kulturhus 

Omstilling 

Samlet skal tjenesteområde omstille for kr 6,6 millioner frem mot 2025. I Kultur 

og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden 

februar 2020. En prosjektgruppe bestående av ledergruppen i Kultur og næring, 

økonomirådgiver fra budsjett og analyse, HVO og HTV og HR har hatt 

regelmessige møter for å diskutere ulike omstillingstiltak. 

I arbeidet med Sandnes 2025 i fjor var det primære fokus innsparinger for hele 

området, og reduserte årsverk, blant annet ved naturlig avgang i 

kulturavdelingen. I inneværende år har omstilling vært mer sentralt i prosessen 

for å nå innsparingsmålene. Strategiarbeid som går på valg av innsatsområder 

og prioriteringer blir en viktig del av arbeidet framover for å tilpasse drift og 

arbeidsoppgaver innenfor nye økonomiske rammer og stillinger.  Prosjektet er 

avsluttet i sin nåværende form, og arbeidet blir en del av det kontinuerlige 

omstillingsarbeidet i tjenesteområdet. Omstilling tar tid og prosessene har 

begynt i virksomhetene. Grunnet covid-19-situasjonen har det vært utfordrende 

å få til gode prosesser med blant annet nødvendige fysiske samlinger. Resultatet 

av dette er at arbeidet med omstillingen frem mot 2025 ikke har kommet så 

langt som ønsket. 

På grunn av covid-19 har flere av satsningene fra foregående handlings- og 

økonomiplan blitt forsinket eller ikke kommet i gang. Disse satsningene 

videreføres i handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig 
samfunn 

I kultur og nærings sin visjon «Mangfoldig kulturliv og bærekraftig næring» ligger 

det blant annet at en skal jobbe for et rikt og inkluderende samfunn som tar vare 

på og framhever mangfoldet i kommunen. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/kommuneplan-visjon-hovedmal-delmal-og-strategier/kultur-og-nering/#organisering_av_tjenesteomradet


Kulturloven gir kommunen ansvar for å sørge for økonomiske, organisatoriske, 

informerende og andre relevante virkemidler som fremmer og legger til rette for 

et bredt spekter av kulturvirksomhet. Kulturavdelingen skal bidra til at flest mulig 

får oppleve og utøve kunst og kultur, uavhengig av alder, bosted, livssyn og 

økonomi.  Kultur skal også legge til rette for at utforming av kulturpolitikk i størst 

mulig grad skal baseres på kunnskap om lokalsamfunnet, kulturlivets og frivillig 

sektors karakteristika og utfordringer, og om hvordan ulike kulturpolitiske 

ordninger virker. Fagplaner som kulturarenaplanen, arrangementsstrategi, 

ungdomsstrategi, retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom og 

tilskuddsordninger for det frivillige kulturlivet er førende for dette arbeidet. 

Sandnes bibliotek er kommunens kunnskaps- og kulturaktør, og en viktig, nøytral 

møteplass for byens innbyggere. Biblioteket er en arena for livslang læring, hvor 

innbyggerne kan oppsøke kvalitetssikret informasjon og opplysning. Dette er 

forankret i bibliotekets strategiplan 2021-2024 

En av kjerneoppgave for biblioteket er utlån og formidling av bøker og andre 

medier. Bibliotekstatistikken til Nasjonalbiblioteket viser at Sandnes kommune 

bruker vesentlig mindre til innkjøp av medier enn øvrige kommuner i Rogaland. 

Virksomheten vil benytte egne oppstarte midler på disposisjonsfond til innkjøp 

av digitale bøker og andre medier. 

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og 

unge som ønsker det. Undervisningen i Sandnes kulturskole organiseres innenfor 

tre opplæringsprogram med ulik profil og målsetting: Breddeprogrammet, 

Kjerneprogrammet og Fordypnings- og talentprogrammet (FoTa). 

Denne tredelingen er forankret i strategiplan Sandnes kulturskole og vedtatt 

rammeplan for kulturskolen. Der er også kulturskolen som lokalt ressurssenter 

beskrevet. 

Sandnes kunst- og kulturhus skal skape kulturopplevelser av høy kvalitet og være 

en møteplass for befolkningen i Sandnes og omegn. De to kulturhusene Sandnes 

kulturhus og Kinokino skal utfylle hverandre, og gi et variert tilbud innenfor alle 

relevante kunstuttrykk. Arrangementene skal ivareta det nyskapende 

kunstuttrykk så vel som det brede kulturfeltet, og både profesjonelle og frivillige 

aktører skal finne seg til rette på kulturhusets scener. 

I den kommende perioden er en av kulturhusets hovedprioriteringer å 

ferdigstille den nye konsertscenen på Kinokino, jamfør investeringstiltak K6 i 
HØP 2020-2023. Hovedmålsettingen er å øke aktivitetsnivået og øke omsetning 

og besøk ved å nå ut til yngre publikumsgrupper. Dette gjøres blant annet ved å 

satse på nyetablerte artister innenfor det rytmiske segmentet. Den nye salen 

bringer nye kulturuttrykk inn i kulturhusets program, og det tas sikte på å teste 

og videreutvikle nye konsepter i årene fremover. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/sandnes-kulturskole/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/investeringsbudsjett/kultur-og-byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/investeringsbudsjett/kultur-og-byutvikling/


Som følge av aktivitetsøkning gjennomgås i tillegg driftsmodellen for Kinokino, 

med formål å optimalisere denne i samsvar med aktivitetene. 

I 2022 startes dessuten et forprosjekt for å utrede en helhetlig renovering og 

videreutvikling av hele Kinokino, med formål å utnytte byggets potensial fullt ut. 

For å opprettholde konkurransekraft overfor andre aktører i regionen utarbeides 

en langsiktig plan for vedlikehold og teknisk oppgradering av Sandnes kulturhus. 

Også på dette bygget fokuseres det dessuten på å videreutvikle programprofil og 

innhold. Som følge av økt statlig bevilgning har regional arena for samtidsdans 

(RAS) fra høsten 2021 ansatt en ny produsent, slik at også denne delen av 

organisasjonen er bedre rustet for utvikling og nyskaping på scenekunstfeltet i 

årene fremover. 

Mål 2: Sandnes kommune skal være en attraktiv 
kommune 

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter 

Innen kultur og næring arbeides det for at stedskvaliteter og kulturhistoriske 

verdier skal bevares og at Sandnes sentrum skal videreutvikles som arena for 

opplevelser, opphold og rekreasjon. Arrangementsstrategien og 

arrangementshåndboken for Sandnes kommune skal sikre et godt samarbeid 

mellom kommunen, arrangører og det frivillige foreningslivet. Formidling av 

kulturhistorien er et innsatsområde for oppfølging av Kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer som formidler av kunnskapsgrunnlaget i denne. 

Hovedinnsatsen de neste fire årene er å styrke innsats rettet mot 

identitetsbygging og formidling av kunnskapsgrunnlaget. Målet er å legge 

grunnlag for en god bredde og et mangfoldig kulturtilbud i byen for innbyggere 

og tilreisende. 

Sandnes kunst- og kulturhus vurderer tiltak for å skape mer aktivitet på Sandnes 

kulturhus og Kinokino i skuldersesongene (mai-juni og august-september), og har dialog 

med arrangementsrådgiver, kulturaktører og utelivsnæring for å skape mer aktivitet i 

sentrum i sommerferien. 

Attraktiv for nye næringer 

Sandnes kommune skal fortsette arbeidet for å være attraktiv for nye etableringer og 

videreutvikling av eksisterende bedrifter. For å få fram gode løsninger er det viktig med 

gode rammebetingelser og tilrettelegging av areal. Prioriteringer og prosjekter er 

forankret i Næringsstrategi 2021 – 2031 hvor det er prioriterte satsingsområder og 

strategier. 

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/kulturminner-tillatelse-til-inngrep/kommunedelplan-for-kulturminner-og-kulturmiljoer/
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/kulturminner-tillatelse-til-inngrep/kommunedelplan-for-kulturminner-og-kulturmiljoer/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/naring/naringsstrategi2021polbeh.pdf


  

Sandnes har fokus på det profesjonelle kulturfeltet og kultur som næring. 

Gjennom etableringen av det regionale filmsenteret Filmkraft Rogaland AS på 

Kinokino legges det til rette for ytterligere styrking og etablering av nye 

næringsaktører innenfor dette området. En slik satsning kan i de kommende 

årene føre til større aktivitet og omsetning også hos det eksisterende næringsliv, 

både for kulturaktører og andre. 

Reiseliv 

Sandnes kommune sin Reiselivsstrategi 2019-2030, har som hovedmål å se 

muligheter som kan forsterke reiselivsarbeidet og skape nye arbeidsplasser. 

Sandnes kommune jobber strategisk med mål om å bli helårsdestinasjon. 

Strategien har natur, kultur og idrett som grunnlag og helårsturisme som mål. I 

strategien er det 3 strategiske grep; infrastruktur, næringsutvikling samt 

omdømme og attraktivitet. 

Kunst og kultur 

Sandnes kommune bidrar til å styrke det lokale kulturlivet gjennom samarbeid 

med de lokale kulturaktørene i prosjekter og arrangementer, samarbeid, 

støtteordninger og dialog. 

Kultur og næring skal bidra til at flest mulig får oppleve og utøve kunst og kultur 

uavhengig av alder, bosted og økonomi. Møteplasser i nærmiljøet og 

nettverksarbeid er sentralt i dette arbeidet og er viktige innsatsområder for å 

utjevne levekårsforskjeller i befolkningen. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509663?agendaItemId=15026002


Kulturareaplanen skal legge langsiktige rammer som tilgodeser behov for 

møteplasser og kulturarenaer i alle bydeler. Handlingsplanen skal koordineres 

mot øvrige kommunale planer og årlig behovskartlegging. Kravspesifikasjoner i 

forhold til bruk av lokaler til musikkformål skal innarbeides i bygg som skal 

brukes til musikkopplæring/ musikkformål. Kulturarenaplanen skal revideres i 

løpet av perioden. 

I perioden skal det arbeides videre med å skaffe bedre kunnskap om barrierer 

for barn og unges deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter. 

Kulturavdelingen vil i 2022 benytte egne oppsparte midler til å dekke inn bortfall 

inntekter jamfør sak 53/21 om nye retningslinjer for utleie av kommunale bygg kr 

0,235 millioner.  De nye retningslinjer for utleie av kommunale bygg resulterer i 

bortfall av inntekter, men forutsetter samme tjenestetilbud fra kultur. 

Kommunedirektøren vil vurdere behov for tilleggsbevilgning i handlings- og 

økonomiplan 2023-2026. 

Aktivt landbruk 

Sandnes kommune er en stor landbrukskommune, med lange 

landbrukstradisjoner som har påvirket kulturlandskapet i kommunen og til dels 

landskapsformene/ - trekk. Et aktivt landbruk vil på mange måter påvirke 

innbyggernes hverdag positivt. Det er viktig med et tett og godt samarbeid 

mellom grunneiere og andre aktører for å få til et bredt og godt friluftstilbud som 

også vil kunne være del av en sammenhengende grøntkorridor. 

Skal Sandnes opprettholde nåværende matproduksjon må alt tilgjengelig 

jordbruksareal kunne tas i bruk. Landbruket i Sandnes skal styrkes gjennom et 

aktivt jordvern og satsning på bynært landbruk. Som del av matfylket 
Rogaland skal Sandnes kommune følge opp den nasjonale og regionale 

jordvernstrategien. 

I takt med økende etterspørsel etter lokal mat, og etter å vite mer om innhold og 

opphav til maten, har hage- og landbruket fått mer innpass i byen. Jo tettere det 

bygges i Sandnes, jo viktigere blir det å sikre nære produksjonsområder, 

friområder og møtesteder i alle bydelene.    

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og 
offensiv samfunnsutvikler 

Kultur skal legge til rette for at utforming av kulturpolitikk i størst mulig grad skal 

baseres på kunnskap om lokalsamfunnet, kulturlivets og frivillig sektors 

karakteristika og utfordringer, og om hvordan ulike kulturpolitiske ordninger 

virker: 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327671?agendaItemId=15033609
https://matfylket.no/
https://matfylket.no/


• Legge til rette for at utforming av kulturpolitikk i størst mulig grad skal baseres på 

kunnskap basert på dialog, samskaping og overordnede styringsdokumenter 

• Videreutvikle kultur- og fritidsaktiviteter som en viktig del av kommunens felles 

oppvekstsatsing 

• Gjennomføre ny interkommunal kulturbruksundersøkelse 

• Følge opp resultater fra Ungdomsundersøkelsen 

Arbeide for dialog, kommunikasjon, medskaping og samhandling med 

befolkning, foreningsliv og representative organer fra landbruksnæringen gjør 

nødvendige tiltak for å redusere klimautslipp, tiltak som samtidig bygger opp 

under målsettingen om økt matproduksjon. Arbeidet med prioriteringen fra 

handlings- og økonomiplan 2020-2023 fortsetter. 

Gjennom vedtatt næringsstrategi skal Sandnes kommune utvikle sin rolle som 

tilrettelegger for etablering og vekst i eksisterende bedrifter. 

Rollen som offentlig aktør for næringsutvikling er å bidra til: 

• Utvikling av eksisterende næring 

• Bedriftsetablering 

• Innovasjon og nyskaping 

• Tilrettelegging for små og store bedrifter 

• Samhandling mellom det offentlige og private aktører 

• Tilgang på virkemiddelapparat 

• Vilje til investering og verdiskapning 

• Faktorer som oppvekst, gode bomiljøer, kultur og idrett er også med og bidrar 

Sandnes kommune satser på en bærekraftig og opplevelsesbasert 

aktivitetsturisme og friluftsliv. Dette skal gjenspeiles i produktutvikling og profil 

for egen næringsutvikling. 

Sandnes kommune har avtaler innen vilt, eldre fallviltavtaler med Forsand og 

nyere avtale med fallviltkontakter i Sandnes. Det ble i formannskapssak 30/21 om 

skuddpremie vedtatt at dette skulle dekkes innenfor budsjettrammen til 

landbruk, i tillegg til Vinterlandbruksskolen Jæren og Vinterlandbruksskolen 

Ryfylke. Kommunedirektøren tilrår at tiltak finansieres av egne fondsmidler i 

2022 og vil vurdere behovet for tilleggsbevilgning i handlings- og økonomiplan 

2023-2026 hvis behov. 

Arealtilgang for etablering og vekst 

Kommunen har en særskilt rolle og ansvar for å bidra til at det er tilstrekkelig 

areal for næringsetablering.  Tilgjengelig areal må også være beredt til å bidra til 

etablering av fremtidens næringer. 

 

https://www.ungdata.no/kartside/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327697?agendaItemId=15033252


 

Byutvikling og teknisk 

Kommunen og byen Sandnes skal utvikles slik at alle skal kunne trives – hver dag, 

og om 100 år! Byutvikling og teknisk har som sin visjon å få byen og kommunen 

til å leve.  Sandnes skal ha en infrastruktur som gir våre innbyggere gode 

muligheter for aktivitet og opplevelse, samtidig som det tas godt vare på natur, 

miljø og klima. Byutvikling og teknisk skal utvikle kommunen og byen slik at det 

blir en attraktiv og god kommune å bo, leve, arbeide og drive næringsvirksomhet 

i. Dette skal oppnås gjennom effektive og kompetente medarbeidere som 

utvikler, forvalter og drifter kommunal infrastruktur med riktig funksjonalitet og 

kvalitet. Tjenesteområdet skal ivareta og styrke estetiske og funksjonelle verdier i 

samfunnsutviklingen gjennom god forvaltning av aktuelt lovverk. 

 Organisering av tjenesteområdet: 

Tjenesteområdet byutvikling og teknisk i Sandnes kommune har ansvaret for 

kommunale planer, plan- og byggesaksbehandling, kart- og registerinformasjon, 

kommunal infrastruktur, renovasjon og myndighetsutøvelse. 

Tjenesteområdet er organisert i sju virksomheter: 

• Byggdrift 

• Bydrift 

• Samfunn, plan og bygg 

• Klima, vann og miljø 

• Park, idrett og vei 

• Utbygging 

• Kart, oppmåling og analyse 

Utbygging og kart, oppmåling og analyse har funksjonsansvar på tvers av hele 

tjenesteområdet. 

Virksomhetene ivaretar følgende ansvarsområder i kommunen: 

• Samfunnsutvikling: Utarbeidelse av overordnede planer og strategier for 

samfunnsutvikling, underbygget av statistikk, analyse og medvirkning. 

• Planarbeid: Utarbeidelse av kommuneplan, kommunedelplaner, områdeplaner 

og behandling av detaljreguleringsplaner og tekniske planer. 

• Byggesaksbehandling: Forvaltning av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. 

Dette skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak, samt sikre 

at det enkelte tiltak utføres forsvarlig. 

• Infrastruktur: Utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av kommunal 

infrastruktur. Dette er inkludert vann- og avløpssystemet med tekniske 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/kommuneplan-visjon-hovedmal-delmal-og-strategier/teknisk/#_organisering_av_tjenesteomradet_


installasjoner, veier, gang- og sykkelstier, byrom, parker, friluftsområder, 

idrettsanlegg, lekeplasser, gravlunder og kommunale bygg. 

• Renovasjon: Forvaltning av renovasjonsordningen for husholdninger inkludert 

fritidsboliger. 

• Prosjekter og avtaler: Ivaretar prosjektering og utbygging av tekniske anlegg. 

Avtaler inngås på vegne av kommunen for å sikre gjennomføring av god 

infrastruktur når private bygger ut. 

• Kart- og registerinformasjon: Ansvar for at byens innbyggere, næringsliv, 

administrasjon, politikere og institusjoner får tilgang til pålitelige kart- og 

plandata og tilhørende registerinformasjon. 

• Myndighetsutøvelse: Utøvelse av kommunens myndighet etter plan- og 

bygningsloven, matrikkelloven, forurensingsloven, vegloven (deler), 

parkeringsforskriften, vegtrafikkloven, lov om friluftslivet, motorferdsel i utmark, 

hundehold og kirkegårder. 

• Kulturminner: Ansvar for å sikre en kunnskapsbasert kulturminneforvaltning og 

arbeide for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del 

av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. 

Forventet utvikling frem mot 2030 

I et langsiktig perspektiv frem mot 2030 vil samfunnsutviklingen påvirke 

ansvarsområdet til byutvikling og teknisk på en rekke områder: 

• Ny teknologi åpner for mer effektiv drift av bygg og anlegg 

• Krav om bærekraftige løsninger (sirkulærøkonomi 2.0) og reduksjon av 

klimaavtrykk stiller nye krav til både drift og planlegging 

• Et villere og våtere klima fører til større belastning på kommunalteknisk 

infrastruktur 

• Digitalisering vil gi muligheter for økt selvbetjening og bedre publikumsløsninger 

• Krav om reduserte CO2 utslipp og mer miljøvennlig mobilitet vil kreve bedre 

tilrettelegging for gående og syklende 

• Byutvikling gjennom transformasjon og fortetting i sentrale områder vil kreve god 

dialog og nye samarbeidsformer 

• Økt søkelys på folkehelse og hverdagsaktivitet stiller krav til gode aktivitetsanlegg 

og tilrettelegging for natur- og friluftsliv 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig 
samfunn 

Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle 

Store deler av arbeidsområdene til byutvikling og teknisk retter seg mot å skape 

gode og likeverdige levevilkår for byens innbyggere. 



Gjennom arbeidet med overordnede og langsiktige planer, inkludert 

kommuneplanen og regionale planer, beskrives og analyseres fremtidig utvikling 

og konsekvenser i form av befolkningsutvikling og demografiske endringer. Dette 

omsettes så i konkrete behov for tiltak innenfor ulike områder, inkludert 

kommunalteknisk infrastruktur. 

Kommuneplanen, kommunedelplan sentrum og interkommunal delplan for 

Forus (IKDP Forus) er planverktøy som blant annet skal sikre nærmiljøkvaliteter 

og attraktive, varierte bomiljø. Handlingsplaner som byromstrategien brukes for 

å konkretisere tilrettelegging for innbyggere og næringsliv, eksempelvis i form av 

gang- og sykkelforbindelser. 

Reguleringsplaner legger grunnlag for at hensynet til innbyggernes levekår 

ivaretas ved de tiltak som planen omfatter. Kommunens digitale 

kulturminneregister, med tilhørende bydelsvise, kulturhistoriske 

kunnskapsgrunnlag, sikrer at kunnskapen om stedenes kulturarv og særlige 

identitet blir gjort lett tilgjengelig for kommunens innbyggere. Gjennomføring av 

vedtatte planer skal ivareta gode livsvilkår. Godkjenning og oppfølging av tiltak i 

vedtatte planer gjennom byggesaksbehandling og tilsyn sikrer at flere skal kunne 

finne seg til rette i Sandnes. 

En god kommunalteknisk infrastruktur er en forutsetning for et velfungerende 

samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle i Sandnes kommune. 

Tjenesteområdet byutvikling og teknisk ivaretar kommunalteknisk infrastruktur. 

Stabil og trygg vannforsyning, samt avløps- og avfallshåndtering er helt sentrale 

bidrag til å skape gode og likeverdige livsvilkår for alle. Videre tilbyr 

tjenesteområdet idrettsanlegg, friluftsområder og parker til egenorganisert og 

organisert aktivitet for innbyggerne. Den kommunale bygningsmassen, der 

kommunens tjenesteproduksjon foregår, driftes av byutvikling og teknisk. 

Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen 

Sandnes kommune ønsker å ta vare på mangfoldet og bygge opp om det frivillige 

engasjementet. Byutvikling og teknisk tilrettelegger for tilgang til anlegg slik at 

foreningslivet kan skape gode aktivitetstilbud i bydelene. Det er etablert 

økonomiske støtteordninger for lagseide anlegg. Det ytes jevnlig betydelige 

bidrag til arrangementer som gleder både befolkningen og besøkende. 

Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere 

Byutvikling og teknisk skal ha en aktiv og god dialog med kommunens 

innbyggere. Byutvikling og teknisk skal i vår kommunikasjon med innbyggere og 

næringsliv gi relevant og korrekt informasjon om det innbyggere og næringsliv vil 

vite, og å gi svar på de spørsmål henvendelsen gjelder. Byutvikling og teknisk 

benytter både individuell kommunikasjon via kanaler som epost, brev og telefon, 



og massekommunikasjon via kanaler som presse, tv, radio, sosiale media og 

internett (hjemmesider). 

Det høye aktivitetsnivået på anleggssiden skal gi bedre tilbud til byens 

innbyggere. Informasjon om tiltakene skal komme i forkant, slik at flest mulig kan 

vite hva som skal skje. Det arbeides kontinuerlig med å finne bedre måter for 

kommunikasjon og veiledning, og tilpasse aktiviteten best mulig. 

Ved utarbeidelse av kommunale planer og reguleringsplaner følger byutvikling 

og teknisk aktivt opp de forventninger og krav som ligger i lov- og regelverk om 

involvering og brukermedvirkning. Kunnskapsgrunnlag og analyser deles på 

kommunens nettsider, og nye, digitale verktøy for medvirkning utvikles og 

utprøves. 

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune 

By- og stedsutvikling i Sandnes kommune skal prioriteres i Sandnes sentrum, 

langs bussveien og ved eksisterende og fremtidige togstopp. Det betyr at 

framtidig boligbygging prioriteres til sentrale byområder og at 

kontorarbeidsplasser prioriteres til Sandnes sentrum og kjerneområdet 

Forussletta Sør. I tillegg åpnes det for moderat boligbygging i eller i nær 

tilknytning til lokalsenter i de øvrige bydelene. Naturgitte kvaliteter, for eksempel 

tilgang til sjø og grønt, og kulturminner og kulturmiljøer skal videreføres som 

viktige kvaliteter. 

Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter 

Byutvikling og teknisk skal gjennom kommunedelplan for sentrum, legge til rette 

for å skape et attraktivt og levende sentrum som bygger på Sandnes sin identitet 

som en liten storby ved fjorden. En rekke aktiviteter i byutvikling og teknisk skal 

bidra til dette delmålet: 

• Mulighetsstudier for fortetting med lokal tilpasning innenfor prioritert 

byutviklingsakse. 

• Oppdatering av kulturminneregisteret og tilhørende kunnskapsgrunnlag for å 

sikre at Sandnes sentrum fortettes med kvalitet og respekt for kulturarven. 

• Gjennomføring av tiltak innenfor trafikksikkerhet, gange og sykkel, mobilitet og 

kollektivtransport. 

• Utarbeidelse av formingsveiledere som praktiske verktøy i saksbehandlingen for 

å nå mål gitt i gjeldende kommunedelplan og kommunedelplan for sentrum.  

• Prosjektet Sandnesløftet som skal skape involvering, bevissthet, begeistring og 

stolthet rundt Sandnes sin identitet. 

I tillegg gjennomføres konkrete tiltak for å tilrettelegge for attraktive uterom og 

aktivitetsanlegg som innbyr til opplevelse, fysisk aktivitet og ettertanke. 



Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler 

Variasjonen mellom bydelene i Sandnes er et viktig særpreg i vår 

kommune.  Sandnes skal ha et attraktivt sentrum med gode boforhold og 

aktivitetstilbud, og bydeler rundt sentrum med tilgang på gode boligområder og 

infrastruktur, bydelsfunksjoner for fritid og idrett og møteplasser. Sandnes 

kommune legger til grunn en strategi for lokalsenterutvikling i alle bydelene. 

Utviklingsstrategien for lokalsenter består av å utvikle lokalsentre med lokalt 

særpreg, kulturmiljø, grønne kvaliteter og sosiale møtesteder for bydelens 

befolkning. Lokalsentra skal betjene bydelen med nærservice og 

dagligvarehandel.  Offentlige og private tjenestetilbud i bydelen skal fortrinnsvis 

lokaliseres innenfor lokalsenteret. Det skal jobbes for at lokalsentra skal ha et 

effektivt kollektivtransporttilbud til Sandnes sentrum. 

Gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler skal blant annet sikres gjennom krav 

til nærmiljø og bokvalitet i overordnede planer og i reguleringsplaner. I alle 

reguleringsplaner skal det være gode områdekvaliteter, høy bokvalitet og en 

variasjon av boliger. I den påfølgende byggesaksbehandlingen skal 

gjennomføringen av tiltak sikres å være i tråd med plan- og bygningslov 

gjeldende planer. Byutvikling og teknisk har også dialog med regionale 

myndigheter og transportaktører for å sikre gode transporttilbud i alle deler av 

kommunen, også de utenfor bussveiens influensområde. 

Alle bydeler skal sikres tilstrekkelig vedlikehold av sosial infrastruktur som 

lekeplasser og aktivitets- og grøntområder. Veinettet skal være i en tilstand som 

sikrer tryggest mulig transport. Sykkel- og gangveier gis høy prioritet med hensyn 

til vedlikehold.  

Sandnes skal ivareta og videreutvikle landbruk og naturgitte kvaliteter 

Sandnes kommune har store landbruksområder og flott natur med fjord, fjell og 

skog. Det er en omfattende og viktig oppgave for byutvikling og teknisk å bevare 

og tilrettelegge for aktiv bruk av naturområder. Bynære naturområder skal 

bevares og styrkes som en viktig ressurs i Sandnes kommune. 

Byutvikling og teknisk tilrettelegger for at folk kan ferdes i sentrale 

friluftsområder, uten at dette går på bekostning av de naturgitte kvalitetene i 

områdene. Videre gjennomføres naturtiltak som fremmer det stedegne natur- og 

dyreliv. 

Sandnes kommune vil lokalt følge opp Riksantikvarens forslag om at Lysefjorden 

får status som kulturlandskap med nasjonale interesser (KULA-område). Dette vil 

kunne få stor betydning for reise- og friluftslivet og den lokale verdiskapningen. 

Byutvikling og teknisk har ansvaret for en rekke tiltak i Sandnes kommune sin 

miljø- og klimaplan. Tjenesteområdet utfører også kartleggingsarbeid og foreslår 



plangrep i forbindelse med overordnede planarbeider, som kommuneplan og 

IKDP Forus.  Via reguleringsplaner skal viktige stedegne naturkvaliteter sikres, og 

det skal legges rette for en bærekraftig bruk av områdene. 

Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet 

Tilrettelegging for sunn mobilitet er et nasjonalt satsingsområde. Føringene fra 

statlig hold tilsier at veksten i persontransport skal skje i form av 

kollektivtransport, sykkel og gange. Flere planer og strategier er utarbeidet for å 

tilrettelegge for sunn mobilitet i Sandnes. Byutvikling og teknisk skal bidra 

gjennom en egen byromsstrategi, og gjennom innmelding av aktuelle prosjekter 

og grep til blant annet Bymiljøpakken, nasjonal transportplan (NTP) og 

byvekstavtale. I reguleringsplaner skal myke trafikanter prioriteres gjennom å 

sikre trygge, tilgjengelige og attraktive mobilitetsløsninger. Det skal 

kommuniseres at det er attraktivt å gå og sykle i hverdagen ved å synliggjøre 

folkehelseaspektene. 

Sandnes skal ha en bærekraftig hyttepolitikk 

Sandnes er i dag Rogalands største hyttekommune med over 2 400 registrerte 

fritidsboliger. I kommuneplanen er det avsatt egne områder for 

fritidsbebyggelse. Kommuneplanen legger føringer for en bærekraftig forvaltning 

av fritidsbebyggelse og allmenne friluftsinteresser. Det er særlig nødvendig med 

klare føringer og streng forvaltning for hytter som er bygd i NLF-områder og 

bygging i strandsonen. Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom overordnet 

planarbeid for helhetlig hyttestrategi og nye bestemmelser i ny kommuneplan. 

Videre skal Sandnes kommune legge til rette for robuste og bærekraftige 

løsninger for vann og avløp til spredtbygde deler av kommunen og i områder 

med fritidsbebyggelse. 

Mål 3: Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv 
samfunnsutvikler 

Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov 

Planer og modeller for byutvikling viser hvor og hvordan vekst kan skje i 

Sandnes.  Byutvikling og teknisk utarbeiderbefolkningsprognoser, 

boligreserveanalyser og levekårsundersøkelser med jevne mellomrom. 

Kommunens øvrige tjenesteområder bruker disse i vurdering av behov for 

sykehjemsplasser, skoler og barnehager. Overordnede planer for tilrettelegging 

av offentlige arealer skal ivareta kommunens behov. 

Saksbehandlingen vår skal preges av effektive planprosesser tuftet på 

fagkompetanse og god dialog. Utbyggere skal bidra til å realisere 



infrastrukturtiltak der utbygging utløser behov for økt kapasitet. Ventede 

klimaendringer og planlagt vekst i folketall tas inn i hovedplaner for vann, avløp 

og renovasjon. Byutvikling og teknisk utreder behov for, og planlegger, robuste 

og funksjonelle offentlige anlegg i utbyggingsområdene, til glede for nye 

beboere. 

Byrom, gater, elveløp og infrastruktur under bakken i sentrum oppgraderes og 

utvikles i parallell med realiseringen av store prosjekt i regi av private utbyggere 

på begge sider av indre vågen, i Langgata og i Skeiane-området. I handlings- og 

økonomiplanperioden vil det bli gjort følgende investeringer i kommunalteknisk 

infrastruktur: 

• Fullføring av Ruten bypark, inkludert opparbeidelse av parkareal i den nordlige 

delen av parken, samt nytt gategulv på Olav Vs plass som en del av bussvei-

prosjektet. 

• Havnebad i Vågen. Et nytt, flytende, oppvarmet ferskvannsbasseng etableres i 

indre havn i løpet av 2022 og tidlig 2023. Havnebadet finansieres av Sandnes 

Havn. 

• Promenade langs Havneparken. I løpet av 2022 forlenges havnepromenaden 

videre nordover langs Havneparken og Indre Vågen fra gjestehavnen. 

• Tiltak for klimatilpassing og flomforebygging er prioritert i planen, inkludert tiltak 

for å redusere inntrenging av fremmedvann i avløpsnettet. Omfattende tiltak 

gjennomføres i tilknytning til de store elvene som går gjennom sentrum og har 

utløp i Vågen: Storåna og Stangelandsåna. 

• Åpning av Stangelandsåna gjennom Sandnes gravlund. Eksisterende kulvert 

gjennom Sandnes gravlund erstattes med åpent elveløp med steinsatte kanter, to 

broer og tilrettelegging for brukere av gravlunden. 

• Åpning av nedre del av Storåna og etablering av parkdrag langs Elveparken: 

Planleggingsarbeidet for åpningen av den nederste delen av Storåna og ned 

gjennom Vågsgjerd gjennomføres i den første delen av planperioden. Det er også 

prioritert investeringsmidler til prosjektering av parkdrag langs Elveparken. 

• Oppgradering av Haakon VIIs gate. Haakon VIIs gate skal oppgraderes og 

tilrettelegges for både gående og syklende som gatetun, og med adkomst til 

bebyggelsen. Oppgradering av Haakon VIIs gatefinansieres delvis av 

Bymiljøpakken, samt utbyggingsprosjekter i området. 

• Omlegging av hovedavløpsledning gjennom sentrum fra Skeiane stasjon til 

gjestehavnen: I perioden fullføres dette arbeidet med strekningen fra Elveplassen 

i nord over Oalsgata, langs Ganddalsgata og sør til Skeiane stasjon. I tillegg 

forsterkes overvannshåndteringen i sentrum med ny overvannsledning fra 

Langgata gjennom Olav Kyrres gate, under jernbanen og over Olav Vs plass, og 

oppgradering av ledningsnettet i Julie Egesgate fra kollektivterminalen til St. 

Olavsgate. 

• Oppgradering av kommunal vann- og avløpsinfrastruktur i forbindelse med 

bymiljøpakkeprosjekter. I tilknytning til oppgraderingen av Oalsgata og bussveien 



mellom Kvadrat og Ruten oppgraderes og flyttes vann- og avløpstraseer, og 

overvannssystemet dimensjoneres for klimaendringer. De nødvendige 

investeringene i vann- og avløpsinfrastruktur finansieres av Sandnes kommune 

via gebyrinntekter, og ikke via Bymiljøpakken. 

Sandnes kommune skal utøve bevisst samfunnsansvar 

Byutvikling og teknisk skal bidra til at planer og tiltak følger bærekraftige 

prinsipper. Konsekvenser av framtidig klimautvikling i Sandnes sentrum er 

kartlagt. Kartleggingen viser at deler av sentrumsområdet er utsatt for flom og 

stormflo. I framtidige planarbeid er det nødvendig å ta høyde for og tilrettelegge 

i forhold til befolkningsprognoser, klima og miljø, infrastruktur og innbyggernes 

ønsker og behov. Byutvikling og teknisk bidrar gjennom åpne planprosesser med 

deling av kunnskapsgrunnlag og fakta om utfordringsbilde og langsiktige 

planer. Tjenesteområdet bidrar til oppfølging av nasjonale og regionale føringer 

og forventninger til arealutvikling, arealforvaltning, naturressurser, sårbarhets- 

og risikoforhold og transportutvikling. 

 Reguleringsplanprosesser skal sikre løsninger som er både økonomisk, sosialt 

og miljømessig bærekraftige. Planprosessene skal være etterrettelige og sørge 

for likebehandling. Eldre bebyggelse og bystrukturer er en ressurs i en sirkulær 

økonomi. Ved å fremme kunnskap og sikre vern gjennom bruk kan Sandnes 

bidra til å konkretisere flere av FNs bærekraftmål, og samtidig styrke byens 

attraktivitet, identitet og konkurransekraft. 

Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket 

Klimaforliket setter mål om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 

2030. Dette inkluderer et «føre var»-prinsipp for klimatilpasning og bevaring av 

biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressursene, samt arbeide for 

å sikre god miljøkvalitet i jord, luft og vann. Videre omfatter dette å sikre 

befolkningen mulighet for helse og trivsel gjennom fysisk aktivitet og opplevelse i 

natur og nærmiljø. I egen drift og tjenesteutvikling skal vi også å bidra til 

reduserte utslipp av klimagasser og ikke påføre miljøet unødig skade. 

På plansiden dreier det seg om å føre en areal- og transportpolitikk som bidrar til 

utslippsreduksjoner og ivaretar miljø og ressurser. Reguleringsplaner søker å 

fremme en kortreist hverdag, med kort avstand til viktige hverdagsfunksjoner og 

løsninger der grønn mobilitet prioriteres. Sandnes kommune skal tilby gode 

muligheter for sykkel og gange i hverdagen. 

Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom handlingsplanen for ny miljø- og 

klimaplan for Sandnes. Byutvikling og teknisk arbeider for å legge til rette for 

reduserte avfallsmengder og redusert forbruk gjennom aktiviteter som hindrer 

matsvinn, fremme ombruk, gjenbruk og reparasjoner. Vi skal tilby 

renovasjonsordninger med størst mulig grad av gjenvinning med enkle og gode 



løsninger for abonnentene. Videre skal vi velge løsninger med lavest mulig CO2-

avtrykk innenfor våre ansvarsområder og aktiviteter. Virksomheten skal tilstrebe 

miljøvennlig drift med redusert bruk av kjemisk plantevern og mer bruk av 

elektrisk verktøy, biler og maskiner. 

Sandnes kommune skal styrke kommunens kultur- og idrettsliv 

Byutvikling og teknisk skal gjennom utvikling av infrastruktur og sin 

driftsorganisasjon bistå kultur- og idrettslivet slik at arrangementer kan 

gjennomføres og videreutvikles i hensiktsmessige lokaler og arenaer. 

Foreningslivet skal sikres gode vilkår på trygge anlegg hvor de kan ha sine 

aktiviteter og arrangementer. 

Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser 

Byutvikling og teknisk skal gjennom utvikling av nye næringsområder og 

kommunal infrastruktur legge til rette for at Sandnes kommune blir en 

foretrukken næringsadresse, der arbeidsplasser etableres i vår kommune. Blant 

annet skal IKDP Forus videreutvikle og styrke næringsområdet Forus.  Gjennom 

områdeplaner og kommunedelplan sentrum legges det til rette for å sikre gode 

næringsarealer for fremtidig utvikling. Bruk av anleggsbidragsavtaler eller avtaler 

om justeringsrett skal stimulere til utbygging og vekst ved å etablere nødvendig 

kommunalteknisk infrastruktur. 

 

Organisasjon 
Strategisk støtte til kommunens virksomhet 

Organisasjon består i hovedsak av interne tjenester som skal støtte kommunens 

primærvirksomhet gjennom å være utviklingsorientert, en aktiv støttespiller og 

strategisk partner. 

Organisasjon forvalter kommunens strategi for ledelse og medarbeiderskap som 

beskriver hvordan kommunen skal utøve sin rolle som arbeidsgiver. 

Organisasjon gir lederstøtte til kommunens ledere og ivaretar 

arbeidsgiverfunksjon for lærlinger. Tjenesteområdet skal være en pådriver til 

innovative og digitale løsninger, og bistår med digitaliseringskompetanse overfor 

virksomhetsområdene. Organisasjon leverer it-tjenester og bistår inn i it-

prosjekter, samt sikrer innsyn i og bruk av kommunens arkiver. Det er 

Organisasjon som betjener og legger til rette for den politiske virksomheten, og 

har overordnet beredskaps- og HMS ansvar. Tjenesteområdet kan i tillegg være 

mange innbyggere sitt første møte med kommunen da servicekontoret veileder 

innbyggere og er bindeleddet inn til tjenesteområdene.  

Organisering av tjenesteområdet: 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/kommuneplan-visjon-hovedmal-delmal-og-strategier/organisasjon/#organisering_av_tjenesteomradet_


Organisasjon består av virksomhetsområdene: Dokumentsenter, HR/ HMS, 

Digitalisering/ IT, Servicekontor og Politisk sekretariat. I tillegg ivaretar 

stabsfunksjoner fagområdene beredskap, forhandlinger, personvernombud, 

informasjonssikkerhet og miljøfyrtårn. 

Litt mer forklaring på områder under:  

Politisk sekretariat 

Politisk sekretariat betjener og legger til rette for den politiske virksomheten i 

Sandnes kommune, og er bindeledd mellom folkevalgte, administrasjon og 

innbyggere. Det er politisk sekretariat som har sekretærfunksjon for politiske 

utvalg og er ansvarlige for gjennomføring av valg. Politisk sekretariat er en 

støttefunksjon for ordfører og varaordfører, og har ansvar for ordførerens 

arrangementer. Videre ivaretas sekretariatfunksjonen for kommunedirektør. 

Servicekontoret 

Servicekontoret veileder innbyggere innen alle kommunale tjenester. I dialog og 

ved bistand arbeider servicekontoret med å øke bruken av digitale løsninger. 

Innbyggere som ikke selv kan gjøre seg kjent med informasjon oppsøker 

servicekontoret for bistand. Servicekontoret er opptatt av et klart språk, og er 

tilgjengelige i ulike kanaler; oppmøte, telefon, e-post og Facebook. Kontoret har 

ansvaret for forhåndsstemmingen ved valg, og funksjon som valgansvarlig er delt 

mellom servicekontor og politisk sekretariat. 

Dokumentsenteret 

Dokumentsenteret har ansvar for kommunens dokumenthåndteringssystem. 

Innsynsløsninger koblet mot dette systemet gjør deler av kommunens arkiver 

lett tilgjengelig for innsyn for presse, publikum og tidligere mottakere av 

kommunale tjenester. Dokumentsenteret har en sentral rolle i å langtidssikre 

relevant dokumentasjon i øvrige systemer i kommunen. En jobber for å 

tilgjengeliggjøre arkivene samtidig som personvernet 

ivaretas. Dokumentsenteret er sentralt inn i arbeid med digitalisering og 

effektivisering av kommunens administrative arbeidsprosesser. 

HR/HMS 

HR/ HMS-avdelingen gir råd og veiledning overfor ledere i arbeidsgiverspørsmål. 

Strategi for ledelse og medarbeiderskap setter rammer for kommunens arbeid 

med å være en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver. HR/ HMS ivaretar 

arbeidsgiverfunksjonen for kommunens lærlinger, rekrutteringstjeneste overfor 

barnehager, kompetanseoppbygging, revidere/ videreutvikle kommunens 

overordnede HMS-system og gir lederstøtte til kommunens ledere. HR/HMS-

avdelingen er kommunens kontaktpunkt overfor ekstern bedriftshelsetjeneste. 

Digitalisering og IT 

Digitalisering og IT har ansvar for utvikling, drift og brukerstøtte for kommunens 

grunnleggende IT-plattform. Hovedansvaret er å levere en sikker, fleksibel, 



funksjonell og kosteffektiv IT-plattform som kan understøtte digitalisering og 

effektivisering av kommunens tjenesteleveranser. En skal samtidig være en 

pådriver for best mulig utnyttelse og bruk av digitale løsninger og teknologi ved 

videreutvikling og effektivisering av kommunens tjenesteleveranse. Tjenesten 

ivaretar brukerstøtte, IT-drift, digitalisering og prosjektstøtte/ teknologi 

rådgivning til virksomhetene. 

Stabsfunksjoner: 

Beredskap: Sandnes kommune har et generelt beredskapsansvar som 

innebærer sikkerhet og trygghet for alle innbyggere, kommunens virksomhet, 

ansatte og areal. Situasjonen rundt covid-19 har vist viktigheten av god 

beredskap både internt i egen organisasjon og overfor innbyggere. Sandnes 

kommune inngår i ett regionalt samarbeid om beredskap sammen med 

kommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg. 

Informasjonssikkerhet handler om sikring av informasjonsverdier med 

betydning for både offentlig forvaltning, virksomheter, organisasjon og 

enkeltpersoner. Tilgang til informasjon og informasjonssikring skal ikke være to 

motstridende interesser. Målet er å sikre informasjon mot misbruk. 

Forhandling: Koordinerer og gjennomfører lokale forhandlinger for kommunens 

ansatte. Dette innbefatter dialog med ledere og tillitsvalgte, samt ledelse av selve 

de lokale lønnsforhandlingene. I tillegg fastsettelse av lønn ut over tariff i løpet av 

året, utarbeidelse av lokale særavtaler og utvikling og gjennomføring av 

kommunens lønnspolitikk. 

Miljøfyrtån er en nasjonal sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige 

virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Miljøfyrtårn bygger på et 

operativt HMS system. Alle virksomheter i kommunen er planlagt ferdig 

sertifisert i løpet av 2023. 

Omstilling 

Innsparingene for 2020 og 2021 utgjorde totalt kr 8,6 millioner. Det gjenstår 

varige innsparingstiltak på kr 1,245 millioner fra 2022.  

Fra 01.08.21 er de tidligere virksomhetsområdene «IT drift» og «Digitalisering» 

samlet til et felles virksomhetsområde “Digitalisering og IT” med en felles leder. 

Organisasjon har kontinuerlig fokus på å finne hensiktsmessige og effektive 

måter å organisere tjenesteområdene på og vil fortsette dette arbeidet i 

kommende planperiode. 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig 
samfunn 



For Sandnes kommune betyr dette at alle - uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, 

livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering - opplever likeverd. Strategien for 
likestilling, inkludering og mangfold skal være en veiviser for kommunen og skal 

følges opp med tiltak i tjenesteområdene og i virksomhetene. Strategien vil 

revideres i kommende handlings- og økonomiplanperiode. 

I strategi for ledelse og medarbeiderskap er det satt spesielt søkelys på at Sandnes 

kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver med stolte medarbeidere, og 

at en skal arbeide systematisk og strategisk med helse, miljø og sikkerhet. I 

strategien er det definert klare og tydelige mål slik at kommunen fremstår som 

en ansvarlig arbeidsgiver som ivaretar likestilling, inkludering og mangfold. Det 

skal arbeides med å knytte strategien for ledelse og medarbeiderskap sammen 

med kommunens lederutvikling – og opplæring. 

Samhandling mellom det offentlige og publikum er i økende grad digital. 

Sandnes kommune arbeider for å gjøre digitale løsninger til det beste 

alternativet for kontakten med innbyggerne, og bistå dem som har 

vanskeligheter med å benytte seg av slike løsninger. Manglende digital 

kompetanse kan bli en utfordring dersom løsninger som velges blir for krevende 

å bruke. Løsningene skal være a) enkle og lett forståelige, b) universelt utformet 

og brukerorientert, c) relevante og d) sammenhengende internt og på tvers av 

forvaltningsnivå. 

Mål 2: Sandnes kommune skal være en attraktiv 
kommune 

Sandnes kommune arbeider for å bli et smartere samfunn gjennom å sette 

innbygger i fokus, ta i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og 

samskapning for å bli mer bærekraftig, attraktiv og tilpasningsdyktig. 

Det arbeides for at Sandnes kommune fortsatt skal være en attraktiv og 

foretrukket arbeidsgiver – dette for å sikre at vi rekrutterer og beholder riktig 

antall ansatte med rett kompetanse. Det skal tilrettelegge for fleksibilitet, 

utvikling og arbeidsglede. Strategi for ledelse og medarbeiderskap blir et 

virkemiddel i dette arbeidet, og peker på de innsatsområdene kommunen må 

være god på for å utvikle organisasjonen og medarbeiderne. Kommunens ledere 

har et stort ansvar for både å skape gode arbeidsplasser og ha et høyt faglig nivå 

på tjenestene. Kommunen arbeider for å tilby lederutvikling/ opplæring som 

setter lederne i stand til å ivareta dette ansvaret. 

Et godt utviklet HMS-system er med på å sikre gode fysiske og psykososiale 

arbeidsmiljø på alle nivåer i organisasjonen. God avviks- og varslingskultur vil 

sikre muligheter for forbedringer og læring. I kommende handlings- og 

økonomiplanperiode vil en prioritere å revidere HMS-håndboken. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/Jobb-i-Sandnes-kommune/strategi-for-likestilling-inkludering-og-mangfold-i-sandnes/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/Jobb-i-Sandnes-kommune/strategi-for-likestilling-inkludering-og-mangfold-i-sandnes/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/planer-a-a/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/Jobb-i-Sandnes-kommune/strategi-for-ledelse-og-medarbeiderskap-2020-2024/


Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy for å gi de ansatte en mulighet til å gi 

tilbakemelding på opplevelse av eget arbeidsmiljø. En slik undersøkelse blir 

gjennomført 2. hvert år og blir fulgt opp med interne prosesser for å få frem 

tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.   

Søkelys på økt nærvær og redusert sykefravær er viktig for ansattes egen helse – 

men også for arbeidsmiljø, leders arbeidshverdag og ikke minst sikre at brukere 

har ansatte rundt seg som kjenner dem og rutiner ved arbeidsplassen. 

Kommunens totale sykefravær er høyt i forhold til måltallet, og en vil arbeide 

målrettet og langsiktig for å redusere sykefraværet. Kommunedirektøren foreslår 

dermed å styrke dette arbeidet med et årsverk i handlings- og økonomiplan 

2022-22025. 

I følge vedtatt lønnspolitikk skal Sandnes kommune være konkurransedyktige på 

lønn for å kunne beholde og rekruttere dyktige medarbeidere. For å sikre dette 

må det være en tett dialog med kommuner i nærområdet. 

Mobilitetstiltak for å legge til rette for at flere ansatte sykler, går eller benytter 

kollektive transportmidler til og fra jobb og på arbeidsreiser er viktige bidrag til 

den samlede mobilitetsomstillingen i kommunen. Kommunen tilbyr 

medlemskap i HjemJobbHjem-ordningen for ansatte. Gjennom denne ordningen 

er det også satt ut bysykler i sentrum og på sentrale målepunkt utenfor sentrum. 

En solid, fremtidsrettet og sikker it-plattform danner grunnlaget for 

digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet i kommunen. Dagens it-plattform er 

fem år, og må fornyes. En sikker og trygg it-plattform vil gjøre det mulig for 

tjenesteområdene og ta ut gevinster i sine digitaliserings- og 

effektiviseringsprosjekter - og vil sikre informasjon som kommunen har registrert 

om sine innbyggere. 

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og 
offensiv samfunnsutvikler 

I Sandnes kommune skal det satses på kunnskapsbygging som gjør kommunen 

bedre i stand til å møte framtiden. Evnen til å henge med i utviklingen innen ny 

teknologi, nye samarbeidsformer, nye ledelsesformer og nye næringer vil være 

helt avgjørende for at Sandnes skal være en attraktiv kommune å bo og jobbe i. 

God sikkerhetskultur og stabile IT-løsninger er sentralt for at befolkningen og 

sentrale brukere skal ha tillit til at alle systemer, nettverk og digitale tjenester 

som driftes av Sandnes kommune er sikre og pålitelige. Organisasjon har ansvar 

for å øke organisasjonens kompetanse og bevissthet omkring 

informasjonssikkerhet. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/15848974?agendaItemId=15019428
https://www.hjemjobbhjem.no/


Det er etablert et eget digitaliseringsfond for finansiering av nye digitale 

løsninger/ systemer som gir realiserbar økonomisk gevinst. Bruk av fondet skal 

knyttes til kommunens vedtatte digitaliseringsstrategi. Nytt saksbehandlersystem 

vil bedre kvaliteten på arkivene og sikre god arbeidsflyt og digitalisering av 

tjenestene. Dette systemet skal etter planen tas i bruk innen sommeren 2022. 

Drift av digital medarbeider (RPA) og drift og videreutvikling av skjemakatalog, 

foreslås finansiert med egne oppsparte midler i 2022, med hhv. kr 250 000 og kr 

200 000. Digitale roboter utfører stadig flere rutineoppgaver som forenkler 

prosesser for ansatte og ledere i Sandnes kommune.  Ny skjemakatalog 

muliggjør enklere dialog for innbyggere og næringsliv, og forenkler videre 

saksbehandling og arkivering. Tjenesten er integrert mot sentrale registre og 

løsninger, blant annet det sentrale folkeregisteret, idPorten og elektronisk 

signering. Kommunedirektøren vil vurdere behov for tilleggsbevilgning i 

handlings- og økonomiplan 2023-2026. 

Målet i Sandnes kommune er å kunne tilby antall lærlingeplasser tilsvarende 2 

prosent per 1.000 innbyggere. Kommunen har et viktig samfunnsansvar for at 

ungdommer får en læreplass, og dette vil kunne være med på å sikre 

nyrekruttering på sikt. Lærlingeordningen er foreløpig ikke fullfinansiert, og 

utgiftene dekkes av de virksomheter som bruker lærlinger. Kommunedirektøren 

foreslår fullfinansiering av lærlingordningen i løpet av kommende 

økonomiplanperiode 2022-2025, og på den måten sikre at kommunen kan nå 

målet om antall læreplasser. 

Ved økt digitalisering og effektivisering må informasjonssikkerhetsarbeidet 

styrkes for å minimalisere uønskede hendelser. I et stadig mer digitalisert 

samfunn er det behov for å sette søkelyset på sikkerhet, spesielt med hensyn til 

flere dataangrep. 

Sandnes kommune som arbeidsgiver er en av de største virksomhetene i 

regionen. Kommunen er derfor bevisst på at en gjennom virksomheten innvirker 

på ytre miljø og klimaendringer. Skal Sandnes kommune kreve at næringslivet og 

resten av samfunnet gjennomfører ressurskrevende miljøtiltak, må kommunen 

gå foran som et godt eksempel og samtidig være åpne om hva som gjøres. 

Sandnes kommune har derfor valgt å bli en del av ordningen Miljøfyrtårn, og har 

som mål å sertifisere alle kommunens virksomheter innenfor denne ordningen 

innen 2023. 

 

Økonomi 

En profesjonell samarbeidspartner og tilrettelegger for effektiv 

ressursutnyttelse 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16519496?agendaItemId=15028814
https://www.miljofyrtarn.no/kommune/kommuner-i-nettverket/


Økonomiavdelingen er en stabsavdeling som har ansvar for deler av 

kommunens strategiske planer og rapporteringer til politisk nivå. I tillegg gir 

avdelingen tjenester internt til kommunens virksomheter innen anskaffelser, 

regnskap, lønn og økonomistyring. Oppgaver som utføres i økonomiavdelingen 

følger i stor grad direkte av lover og forskrifter kommunen er pålagt å følge. 

Økonomiavdelingen skal legge til rette for effektiv ressursutnyttelse i 

kommunen, til beste for nåværende og fremtidige generasjoner. Ved å få inn rett 

kompetanse og styrke arbeidet med å sette gode og adekvate kriterier om klima 

og miljø i kommunens anskaffelser av varer og tjenester, kan Sandnes i større 

grad bidra til å oppfylle FNs mål om klima og miljømessig bærekraft. 

Avdelingen skal tilrettelegge for at virksomhetene i Sandnes kommune har god 

økonomistyring og gjennomfører riktige anskaffelsesprosesser. Avdelingen skal 

utbetale rett lønn til rett tid og ha ajourført regnskap. 

Gode og brukervennlige systemer, hjelp til selvhjelp, høy kompetanse og 

effektive arbeidsprosesser skal gi fornøyde brukere av økonomiavdelingen sine 

tjenester. 

Organisering av tjenesteområdet: 

Økonomiavdelingen består av anskaffelser, budsjett og analyse, lønn, regnskap, 

og økonomi stab. 

Omstilling 

Innsparinger utgjør om lag kr 2,3 millioner for økonomiavdelingen fra 2021. 

Innsparingskravet er innfridd ved reduksjon av to stillinger i 

regnskapsavdelingen. I tillegg holdes stillinger vakante ved 

svangerskapspermisjoner og eventuelle sykemeldinger i hele 

økonomiavdelingen. 

Arbeidet med å beskrive rolle, ansvar, myndighet og kjerneoppgaver (RAMKO) i 

alle virksomhetene i økonomiavdelingen pågår og vil fortsette i 2022. Målet med 

arbeidet er å tydeliggjøre og stadfeste eller revurdere hvilke oppgaver som bør 

gjøres sentralt av virksomhetene i økonomiavdelingen og hvilke oppgaver som 

bør gjøres av virksomhetene i kommunens tjenesteområder eller av andre 

sentrale virksomheter. Arbeidet synliggjør også oppgaver som kan fases ut, 

effektiviseres eller digitaliseres. Regnskap har siden 2019 hatt en prosjektstilling 

som har vært dedikert til digitaliseringsarbeid og som skal bidra til at prosesser 

automatiseres, ny teknologi tas i bruk og at nye datamoduler benyttes.  Som 

følge av arbeidet med digitalisering og RAMKO gjøres det et forsøk på å holde 

ytterligere 2,6 faste stillinger på regnskap vakante fra og med våren/sommer 

2021, i tillegg til en vakant som følge av permisjon.   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/kommuneplan-visjon-hovedmal-delmal-og-strategier/okonomi/#organisering_av_tjenesteomradet_


Risikoanalyse ved å holde disse stillingene vakante er gjennomført og 

omfordeling av oppgaver er utført etter avtale og i samråd med de ansatte. Det 

er tatt noen strategiske grep som å gå fra forskuddsfakturering (langtidsplasser 

sykehjem og SFO/Barnehage) til etterskuddsfakturering. Det reduserer behovet 

for blant annet krediteringer og gir innsparing i form av redusert tidsbruk. Noen 

oppgaver som gjøres i årsoppgjøret er flyttet til andre tidspunkt. Enkelte 

oppgaver er også flyttet til andre virksomheter i økonomiavdelingen. I 

forbindelse med årsoppgjøret i perioden januar-mars, er det er stor belastning 

på enkeltpersoner i regnskapsavdelingen og det jobbes en del 

overtid.  Oppgavenes art krever spesiell kompetanse og lar seg vanskelig fordele 

på flere medarbeidere. 

Oppdatering av rutiner og veiledninger til bruk for kommunens virksomheter slik 

at de blir enklere og lettere tilgjengelig, bør også prioriteres i 2022. 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig 
samfunn 

Sammensetningen av medarbeidere i avdelingen bør speile samfunnets 

mangfold. Medarbeidere i økonomi skal enten ha eller opparbeide seg 

tilstrekkelig kompetanse og utøve sine oppgaver med faglig integritet. 

For å nå målet skal det ved rekruttering være fokus på at ingen skal 

diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt 

funksjonsevne, religion eller seksuell legning i rekrutteringen av nye ansatte. 

Ved anskaffelser skal mulighetene for å reservere kontrakter for virksomheter 

med funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer vurderes. Det skal legges 

til rette for nødvendig opplæring og kompetanseheving. I tillegg må kommunens 

ordninger i større grad bidra til stabilitet og vedlikehold av kompetanse. 

Forbedring og forenkling av språk og informasjonskanaler er viktig for i størst 

mulig grad å sikre at innbyggerne forstår faktura, purringer og innfordringstiltak. 

Dersom avdelingen oppnår tilstrekkelig kapasitet, vil det å ta inn personer på 

arbeidspraksis bidra til inkludering. 

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune 

En seriøs og profesjonell kontraktspartner, god økonomistyring og effektiv 

ressursutnyttelse gir kommunen godt omdømme. 

Riktig kompetanse på rett plass, og mulighet for kompetanseutvikling i tråd med 

behov og endringer i samfunnet og organisasjonen er viktig. Det er viktig å henge 



med på utvikling innen fag og teknologi og være positiv og ta i bruk nye 

teknologiske nyvinninger. 

Mål for den interne tjenesteytelsen er at 

• Rolle, ansvar, myndighet og oppgaver for økonomiavdelingen og for 

virksomhetene i tjenesteområdene er tydelig definert og kommunisert. 

• Virksomhetsledere skal bruke minst mulig, men tilstrekkelig med tid for å ha god 

kontroll på egen økonomi. 

• Virksomhetsledere skal få bistand til innovasjon og utvikling i forbindelse med 

anskaffelser av varer og tjenester. 

• Virksomhetsledere skal få bistand til å stille gode miljø- og klimakrav i 

anskaffelser av varer og tjenester. 

Anskaffelser skal gjennom sine kontrakter og prosesser være seriøse og 

profesjonelle. Leverandører og næringsliv skal oppleve Sandnes kommune som 

en ryddig kontraktspart som etterlever de grunnleggende prinsipper om 

likebehandling, forutsigbarhet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Sandnes 

kommune skal jobbe for standardiserte kontrakter i regionen slik at næringslivet 

kan være trygge på prosessene og vilkårene som legges til grunn når de 

interagerer med kommunen. Sandnes kommune skal være samarbeidsvillige, 

krevende, men løsningsorienterte i møte med leverandører. 

Innovasjon, støtte og systemutvikling 

I takt med omstilling og digitalisering er det viktig å være tydelig på hvilke 

servicenivå kommunens innbyggere og interne virksomheter kan forvente å få. 

Dette gjelder spesielt i forhold til telefonhenvendelser og personlig kontakt med 

saksbehandlere. Det er mulig å ha gode løsninger og systemer for innbyggere og 

virksomheter slik at de i enda større grad kan finne informasjon og utføre 

oppgaver selv. Det må imidlertid være lett å forstå innhold og informasjonen 

både i løsninger og på det som sendes ut. 

Også egne virksomheter har behov for tjenester fra økonomi, og økt 

digitalisering og omstilling vil også påvirke måten disse tjenestene gis. Dette 

gjelder blant annet økonomistyring, fakturaer, innfordringstiltak, 

konkurransegrunnlag i forbindelse med anskaffelser. Det må også være 

muligheter for personlig veiledning og kontakt for de som ikke finner fram i 

løsningene, eller der saker er av mer kompleks karakter. 

Arbeidet for mer effektive prosesser knyttet til inntektsbasert fakturering 

(innbyggere skal slippe å levere opplysninger inn) og at regnskapsavdelingen gir 

god informasjon om grunnlaget for fakturering, vil pågå også i tiden som 

kommer. 



Virksomhetene i økonomi gir støttetjenester til kommunens virksomheter og 

ledere. Ved gode interne rutiner og tydelig definerte roller, myndighet og 

arbeidsfordeling, fremmes Sandnes kommune som en attraktiv arbeidsplass. Det 

er mange lover, forskrifter og interne regler og rutiner som forvaltes og ivaretas 

av økonomiavdelingen. Medarbeidere i økonomiavdelingen skal i samarbeid 

med virksomhetene påse at lover, forskrifter og interne regler og rutiner 

overholdes. 

Innkjøperne skal ha enkelt tilgjengelige og oppdaterte veiledere, maler og 

verktøy til bruk i virksomhetens anskaffelsesprosesser i 

konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). 

Alle nyansatte ledere skal få informasjon om hvordan anskaffelser skal 

gjennomføres. Dette skaper trygghet i forhold til at regelverk blir fulgt og at 

deres behov blir ivaretatt. 

Innkjøpsavdelingen skal tilby differensierte og målrettede 

kompetansehevingstiltak rettet mot ulike roller og områder. Dette gjelder både 

internt i avdelingen og eksternt mot andre enheter. 

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og 
offensiv samfunnsutvikler 

Økonomiavdelingen skal med sitt arbeid bidra til at 

• tilgjengelige ressurser kan benyttes og forvaltes på en god og effektiv måte til 

beste for nåværende og fremtidige generasjoner 

• verdiskapningen i samfunnet fremmes 

• miljømessig bærekraft fremmes 

• tjenester, utvikling og løsninger tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge 

fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov 

• mål for økonomisk handleevne over tid blir vedtatt og oppfylt 

Effektiv ressursbruk og økonomisk bærekraft 

Økonomiavdelingen skal gi god støtte til Sandnes kommune sine virksomheter 

slik at de kan bruke sine ressurser på å levere på dette målet. Gode og lite 

ressurskrevende rutiner og systemer vil igjen bidra til dette. Det kan eksempelvis 

være gode veiledninger, god støtte til effektiv utnyttelse av regnskapssystemet, 

prekontering og effektivisering av fakturaflyten. 

Det bør jobbes videre med å vurdere om det skal settes krav til miljømessig 

bærekraft i kommunens finansplasseringer i takt med utviklingen på området. I 

tillegg vil arbeidet med etisk gjennomlysing av finansplasseringene fortsette. 



EUs taksonomi er et nytt regelverk som er laget for å definere bærekraftige 

økonomiske aktiviteter. For å kunne defineres som bærekraftig, må en 

økonomisk aktivitet bidra vesentlig til ett av målene om å: 

• begrense klimaendringene 

• tilpasning til klimaendringene 

• beskytte vann og marine ressurser 

• sirkulær økonomi 

• hindre forurensing 

• beskytte og gjenopprette biologisk mangfold og økosystemer 

I praksis vil dette regelverket for eksempel berøre kommuner som låntakere. 

Prosjekter som tilfredsstiller «grønne» kriterier vil kunne gi lavere lånekostnad. 

Men Innføring av taksonomi vil innebære strengere dokumentasjonskrav enn 

dagens regelverk ved opptak av grønne lån. 

Det bør foretas en gjennomgang av og eventuelt revidere målene for økonomisk 

handleevne. Lånegjelden er nå høyere enn det som er målfestet. Dersom 

lånegjelden ikke reduseres må netto driftsresultat økes, investeringene 

reduseres eller annen egenfinansiering av investeringer økes. 

For å sikre bærekraftig økonomisk utvikling utover de fire årene kommunene er 

pålagt å sette opp inntekter og utgifter for, er det lagt vekt på å synliggjøre 

investeringsbehovet de neste 10 årene. Oppgaven videre er å lage prognoser for 

det samlede inntekts- og utgiftsnivået i drift. 

Klima- og miljøvennlige innkjøp 

Anskaffelsene til kommunen skal redusere miljøbelastningen, påvirke 

arbeidsforhold og sikre like konkurransevilkår og fremtidig konkurransekraft for 

næringslivet. Samfunnsansvarlige anskaffelser skal bidra til å sikre godt 

omdømme og tillit til offentlig anskaffelsesvirksomhet. Etablert metodikk og 

rutiner for krav og kriterier når det gjelder miljøansvar skal følges. Det skal stilles 

krav i kontrakter som sikrer seriøsitet og motvirker sosial dumping og forhindrer 

arbeidskriminalitet. 

Sandnes kommune skal gjennom sine anskaffelser bidra til bedre behovsdekning 

og økt innovasjonsevne. Behov skal vurderes åpent og defineres basert på en 

grundig og bred involvering av alle interessenter, både fagpersoner og brukere. 

Anskaffelser vil øke og legge til rette for involvering og samspill mellom 

interessenter i forkant av en anskaffelsesprosess for å utfordre og stimulere til 

nytenkning både internt og i leverandørmarkedet. Dette vil bidra til å øke 

forståelsen, kompetansen og kunnskapen om innovative offentlige anskaffelser i 

kommunen og næringslivet. 



Kommunen som organisasjon anskaffer i dag varer og tjenester for over kr 1 

milliard per år, og klimagassutslippene fra disse anskaffelsene kan i 

utgangspunktet forventes å være betydelige. Den nye klima‐ og miljøplanen og 

kommunens anskaffelsesstrategi har målsetninger om at kommunen skal 

innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig 

miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger i et livssyklusperspektiv. 

Det jobbes i dag aktivt med å ta miljøhensyn i anskaffelser. Dersom kommunen i 

større grad skal bidra til å oppfylle mål om miljø- og klimamessig bærekraft, bør 

det brukes mer ressurser på å videreutvikle kompetanse på området. 

 

Sentrale staber 
Organisering av tjenesteområde: 

Etter de siste organisatoriske endringer består budsjettområdet sentrale staber 

av totalt 11,8 årsverk. I tillegg er virksomheten Sandnes Eiendom med 24 årsverk 

også del av dette området. 

Kommunedirektørens staber jobber kommuneovergripende og har hele 

kommunekonsernet som ansvarsområde. Oppgaver knyttet til utøvelsen av 

kommunens eierskap i selskaper ligger her og er et arbeidsfelt som har økt i 

omfang, grunnet utvidet eierskapsportefølje og kompleksitet i offentlig 

eierstyring. 

Kommunedirektøren 

Kommunedirektøren har to rådgivere i sin nærstab. Kommuneadvokatens 

kontor utgjør 5,8 årsverk mens kommunikasjon som nå er overført hit fra 

organisasjon utgjør etter omstilling 3 årsverk. Stabsenheten har ansvaret for 

kommunens grafiske profil, drift av hjemmesiden på internett og det interne 

intranettet. I tillegg ligger det til kommunikasjon å bistå politisk og administrativ 

ledelse og tjenesteområdene i kommunikasjon- og mediehåndtering. 

Kommuneadvokaten 

Kommuneadvokaten saksforbereder og fører kommunens saker i domstolene og 

fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Kommuneadvokaten utfører også 

juridiske vurdering i saker som gjelder arbeidsmiljøloven og arbeidsgiverrelaterte 

spørsmål. I tillegg ligger det til Kommuneadvokaten å bistå politisk og 

administrativ ledelse og tjenesteområdene i avklaring av juridiske spørsmål. 

Eiendom 

Kommunens bolig- og bygningsmasse forvaltes av Sandnes Eiendom. 

Virksomhetene belastes internhusleie for lokalene som brukes. For nye bygg 

som tas i bruk i økonomiplanperioden fremgår budsjettet for internhusleie som 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/kommuneplan-visjon-hovedmal-delmal-og-strategier/sentrale-staber/#organisering_av_tjenesteomrade_


tiltak på berørt tjenesteområde. Tilsvarende gjelder innleie av bygg og lokaler. 

Eventuelle KPI-justeringer og andre felles budsjettposter som omhandler 

internhusleien føres opp på fellesområdet. I internhusleien ligger midler til drift 

og vedlikehold av bygg og boliger. Videre budsjetteres forbruksavhengige utgifter 

som renhold og energi på samme tiltaket. Energiforbruket styres samlet og avvik 

ved årsslutt gjøres opp mot sentralt energifond. Sandnes Eiendom kjøper 

renholds- og driftsoperatørtjenester internt av byggdrift og tjenester som gjelder 

uteområder ved kommunale bygg fra bydrift i tjenesteområdet byutvikling og 

teknisk. 

Kontrollutvalget 

Rent budsjetteknisk er budsjettet til Kontrollutvalget knyttet opp til 

budsjettområdet sentrale staber og kommune felles. Kontroll- og tilsynsansvaret 

for kommunens samlede virksomhet er i kommuneloven lagt til Kontrollutvalget, 

som utøver rollen på vegne av kommunestyret. 

Kommune felles 

Budsjettområdet kommune felles består av en rekke budsjettposter som gjelder 

overordnede avtaler, forpliktelser og utviklingsoppgaver for konsernet som 

helhet. Det omfatter eksempelvis: 

• sentral lønnsreserve, pensjon, AFP (avtalefestet pensjon), forsikringer, post- og 

intern budtjeneste, KS kontingent og andre fellesutgifter 

• budsjett for internhusleier som fordeles til virksomheter som benytter 

kommunale bygg 

• fellesutgifter som skal gjøres opp mot selvkostområdene 

• drifts- og kapitaltilskudd til interkommunale selskaper (IKS) som Rogaland brann- 

og redning IKS, de fire regionale idrettsanleggene 

• driftstilskudd til Den norske kirke 

• utgiftsandeler i felles interkommunale prosjekter og utredninger 

Det er ingen ansatte knyttet til kommune fellesområdet, men utgifter til to eldre 

spesialavtaler føres her. Avtalene utløper i løpet av høsten 2022 og 2023 og 

innsparingen fremgår av eget tiltak. 

Politisk virksomhet 

Den politiske virksomheten omfatter driften av kommunestyret, formannskapet 

og hovedutvalgene, kommuneplanutvalget, områdeutvalgene, lovpålagte råd 

samt gjennomføring av stortingsvalg, og kommune- og fylkestingsvalg. Utgiftene 

er lønn og godtgjørelser og møter knyttet til politisk virksomhet, samt studieturer 

og konferanser. På dette budsjettområdet ligger også tilskuddsposten reservert 

tilleggsbevilgning med kr 1,8 millioner i basisbudsjettet. Den forvaltes av 

formannskapet etter delegasjon, og i samsvar med reglement for tildeling av 



engangstilskudd/støtte. Kommunestyret forvalter selv disposisjonsfond for 

næringsutvikling - Utvikling Sandnes. Næringssjefen ivaretar 

sekretariatsoppgavene for saker som gjelder næringsutvikling og 

formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Kommunestyret behandler også 

selv saker om utbetaling fra Kraftfondet i tidligere Forsand.  

Omstilling 

Både sentrale staber og kommune fellesområdet skal løse betydelige andeler av 

vedtatte innsparings- og omstillingskrav. Arbeidet så langt har vist at noen av 

tiltakene ikke er realistiske og foreslås derfor reversert. Det er innarbeidet tiltak i 

handlings- og økonomiplanen for reversering av urealiserbare innsparingstiltak. 

Særlig gjelder dette ikke realiserbare innsparinger som følge av 

kommunesammenslåingen. 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig 
samfunn 

Planstrategien og Levekårsundersøkelsen viser at forskjellene også i Sandnes er i 

ferd med å øke. Utenforskap og psykisk helse er to av virkningene som det rettes 

særlig fokus på i det forebyggende arbeidet både i oppvekst og helse- og velferd. 

Statlige covid-19 midler målrettet mot barn og unge har muliggjort 

Sommerskolen og et utvidet tilbud i Kongesommer. Midler til tiltaket «Eldre ut å 

spise» har gitt rom for særskilte tiltak i samarbeid med næringslivet rettet mot 

hjemmeboende eldre. Tilskuddene har gitt muligheter for å iverksette tiltak som 

bygger opp om økt inkludering og mer likeverdige livsvilkår for alle. 

Inkludering og mangfold 

Arbeid for å bygge ned forskjeller og bygge opp om et inkluderende og 

mangfoldig samfunn krever en helhetlig og tverrfaglig tilnærming. I denne 

planperioden legges det særlig vekt på å knytte bedre sammen de tre 

grunnpilaren bolig, arbeid og fritid med styring av tjenester der folk bor og lever 

livene sine. I tillegg prioriteres innsats innenfor næringsutvikling og økt 

verdiskapning i form av flere læreplasser, tilrettelegging for nye arbeidsplasser 

og kompetanseutvikling. 

Boligpolitikk 

Kommunen viderefører innsatsen i det boligsosiale arbeidet med en variert og 

behovstilpasset boligsosial utbygging. En trygg bosituasjon er viktig for alle, og 

kommunen har et særlig ansvar for å tilrettelegge for dem som ikke selv klarer å 

skaffe eller beholde egen egnet bolig. I tillegg prioriteres å få utviklet en 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommuneplan-2023/horing-planstrategi-og-planprogram/planstrategi--og-planprogram-horingsutkast.pdf
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=39c6a5579b564b2e83ed6cde84b8b909


boligstrategi for eldre. Prosjektet Aldersvennlige tjenester og boligplanlegging 

pågår. Målet er å få fram flere boligløsninger og tjenestetilbud som sikrer at 

eldre er sjef i eget liv og kan bo i eget hjem lengst mulig. 

Varierte boliger og boformer i ulike deler av kommunen styrker grunnlaget for et 

mer mangfoldig nærmiljø i framtiden. Realiseringen av godkjente planer er det 

som må til for å omsette prioriteringene i praksis. 

Fritid og alderdom 

Inkludering handler blant annet om en meningsfull fritid som deltakelse i 

lokaldemokratiet og naboskapet. Det er i løpet av våren 2021 utarbeidet 

retningslinjer for utlån av kommunale bygg til bruk for frivillige lag og 

organisasjoner. Utlånet skjer via digital portal for brukerne. Kommunedirektøren 

foreslår å videreføre gjeldende tilskuddordninger innenfor kultur, park og idrett. 

Gjennomføring av reformen Leve hele livet følges opp. Målgruppen er alle over 65 

år og reformens mål er å bidra til en trygg og verdig alderdom. 

Kommunedirektøren prioriterer blant annet utvikling av møteplasser for 

målgruppen. Det bygger opp om aktivt og inkluderende hverdagsliv for alle. 

Kommunen er aksjonær i fire vekst- og attføringsbedrifter. Sandnes er modig i 

sine prioriteringer for å bidra til at flere kommer i arbeid. Utviklingsmuligheter 

for vekst- og attføringsbedriftene og innsats for statlig finansiering av flere varig 

tilrettelagt arbeid (VTA)-plasser også i ordinær virksomhet vil være et viktig 

innsatsområde i perioden. Sandnes kommune skal også være en bedrift som 

legger til rette for varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTO) for relevante 

arbeidsplasser. Deltakelse i det statlige programmet “Helt med”, og videreføring 

av tilrettelagte arbeidsplasser gjennomføres i perioden. 

Tiltaksvirksomheten er i en omstilling og flere av tiltakene er tatt opp nasjonalt til 

vurdering. Kommunedirektøren vil prioritere engasjement i dette arbeidet 

gjennom aktiv deltakelse i høringer og ved at kommunen tar en mer aktiv 

eierrolle overfor bedriftene. Det er behov for å vurdere både omstillingsbehov og 

innretninger for å møte framtidige forventninger og endringer. 

Næringsliv 

Sandnes har et næringsliv som består av mange små og mellomstore bedrifter. 

Flere står i betydelige omstillinger, andre er i nyutvikling og endring jamfør grønt 

skifte. Kommunens viktigste rolle i planperioden er å tilrettelegge for vekst, 

endring og nyetableringer slik at arbeidsplasser består og nye etableres. 

Virkemidlene er en bærekraftig arealdel i ny kommuneplan, tydelige, 

forutsigbare og effektive plan- og byggesaksprosesser og målrettet bruk av 

tilskuddsmidler fra Utvikling Sandnes. Sandnes sin innsats i det regionale 

næringsutviklingssamarbeidet videreføres, blant annet med vekt på 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/satsingsomrader/aktive-og-trygge-lokalsamfunn/aldersvennlig-samfunnsutvikling/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
https://heltmed.no/


kompetanseutvikling. Nye næringer innenfor for eksempel batteriteknologi har 

meldt behov for regional satsing på fagutdanning og 

høyskole/universitetsutdanning slik at det kan rekrutteres arbeidskraft regionalt. 

I dag dekkes kompetansebehovene i stor grad fra utlandet. Fortsatt prioritering 

av fagopplæringen og samarbeid om å skaffe lærlingeplasser opprettholdes. 

Kommunen tar også aktiv del i programmet for Lærekandidatordningen. 

Tjenester nært folk 

Prinsippdokumentet for nye Sandnes har som mål at tjenester skal ytes nær der 

folk bor. Rammene som er lagt er at behovene for lokaler til bruk i 

tjenesteproduksjon primært skal løses ved å utvikle eksisterende bygg og slå 

sammen og effektivisere der det er hensiktsmessig både økonomisk og for 

tjenesten. Kommunedekkende tjenester søkt løst i og nært Sandnes Sentrum, 

slik som løsningen er for Sandnes Læringssenter, flyktningetjenesten, 

jordmortjenesten og frivilligsentralen. 

Utfordringen er imidlertid at det på sikt kan bli vanskelig økonomisk, faglig og 

kvalitetsmessig å opprettholde forsvarlige tilbud i ytre områder av kommunen. 

For å sikre et forsvarlig tjenestetilbud innenfor akseptable økonomiske rammer, 

er det nødvendig at også de ytre områdene av kommunen sikres en tilførsel av 

nye boliger og stabilitet i befolkningen. Kommunedirektøren vil derfor prioritere 

at det i ny kommuneplan gjøres samfunnsøkonomiske vurderinger som en del 

av arbeidet med beslutningsgrunnlaget for arealdelen i disse områdene. 

Dialogen med innbyggere og næringsliv foregår i ulike kanaler. 

Kommunedirektøren vil fortsette prioriteringen av arbeidet med utvikling av 

digitale løsninger, gjennom innovasjon og utvikling av nye løsninger i 

tjenesteproduksjon sammen med brukere, innbyggere og næringsliv. 

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune 

Sandnes er fortsatt en av de mest kostnadseffektive kommunene målt i 

produksjon av velferdstjenester, sammenlignet med de 10 største ASSS-

kommunene. 

Covid-19 

Covid-19 pandemien har satt både kommunens tjenesteproduksjon, økonomien 

og regionalt næringsliv på prøve. Svikten i skatteinngangen kom før pandemien 

slo til og fortsatte gjennom hele 2020. Tiltak for å bidra til aktivitet og utvikling i 

næringslivet sammen med omfattende omstillingstiltak er virkemidlene som vil 

bli videreført de neste årene for å bygge opp en forsvarlig kommuneøkonomi og 

sikre leveranse av forsvarlige velferdstjenester til innbyggerne. 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/larekandidat/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/om-nye-sandnes/prinsippdokument-kommunene-forsand-sandnes.pdf


Fortetting og byomforming 

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke legger grunnlaget for en omfattende 

fortetting og byomforming i byaksen langs sentrale kollektivakser og kollektive 

knutepunkt. Å skape lokale løsninger for sunne bo- og oppvekstmiljø og nærmiljø 

er utfordringer som krever modige innovative grep. Gjennomføringen vil kreve 

betydelig innsats framover for å sikre offentlige funksjoner og kvalitet i form av 

grøntstrukturer og aktivt byliv. Egeninnsatsen må legges i planarbeid og 

samarbeid med utbyggingsaktørene. Direkte økonomiske bidrag er det i liten 

grad økonomisk handlingsrom for. Strategi for langsiktig utvikling av 

kommunens egne eiendommer er et virkemiddel som prioriteres å få fram i 

perioden. 

Kommunale bygg 

Sandnes kommune skal tilby kostnadseffektive og funksjonelle bygg til sine 

tjenester. Kommunale bygg er arbeidsplass for mange, og brukes hver dag av 

mer enn 30 prosent av kommunens innbyggere. De siste 5-7 årene har Sandnes 

foretatt store investeringer i nybygg og rehabilitering av kommunens bygg. 

Standarden på den kommunale bygningsmassen blir stadig bedre, og 

vedlikeholdsbehovet for kommunens bygg er redusert. Å tilby tidsriktige og 

kostnadseffektive lokaler har stor betydning både for ansatte, innbyggere og 

brukere. 

Innbyggerinvolvering og lokaldemokrati 

Å være en attraktiv kommune handler om mer enn fysiske funksjoner og 

struktur, gode byrom som Rutenparken og et godt fungerende næringsliv. God 

innbyggerinvolvering og et aktivt deltakende lokaldemokrati er også vesentlig for 

å lykkes. Prinsippdokumentet for nye Sandnes holder dette fram særskilt. Grepet 

som ble tatt om etablering av områdeutvalg var et konkret tiltak for å bygge opp 

om dette. Formålet var å sikre økt engasjement og deltakelse fra innbyggere og 

næringsliv i utviklingen av nærområdene. I tillegg har Sandnes Unges 
Kommunestyre etablert seg som en aktiv og synlig arena i lokaldemokratiet i 

Sandnes. I planperioden prioriteres innsatsen om utvikling av innbyggerdialog 

gjennom innovative prosjekter og digitale løsninger. Utprøving i konkrete 

prosesser slik det for eksempel ble gjort med Byromspillet prioriteres for å få 

erfaringer til forbedringer.    

Omdømmebygging 

Kommunens omdømme er utvilsomt en av de grunnleggende kriteriene for at 

Sandnes oppleves som en attraktiv kommune. Åpenhet i forvaltning og styring av 

kommunen både administrativt og politisk, er en viktig del av omdømmet vårt, 

og vil bli prioritert ved arbeid med internkontroll og utvikling av organisasjonen. 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-transport/regionalplan-for-jaren-og-sore-ryfylke/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/om-nye-sandnes/prinsippdokument-kommunene-forsand-sandnes.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/Medvirkning/
https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/Medvirkning/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/byromsstrategi/veileder-byromsspillet.pdf


En sentral kanal i omdømmebygging er våre medarbeidere og deres møte med 

hverandre, brukere, innbyggere og næringslivet. Oppfølging av strategi for ledelse 
og medarbeiderskap vil være viktig for å styrke og utvikle medarbeiderne som vår 

viktigste ressurs. 

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og 
offensiv samfunnsutvikler 

Sandnes sentrum er ett av to regionsentre på Nord-Jæren. Kommunen skal 

realisere storbykvaliteter i form av et bærekraftig bysentrum med 

arbeidsplasser, og bokvalitet og muligheter for et sosialt byliv for alle. Et 

mangfoldig kulturtilbud og opplevelser er vesentlige elementer i å skape et godt 

sentrum og byliv. For å nå målene og realisere den regionale oppgaven er det 

avgjørende at kommunen framstår samlet i samarbeid om utviklingen. 

Sentrumsutvikling 

Kommunedelplan sentrum legger rammer og gir virkemidler for arbeidet med 

sentrumsutvikling. I denne perioden prioriteres ferdigstillelse av Ruten byrom, å 

få implementert samlet byromsstrategi, gjennomføre oppgraderingen av 

kommunalteknisk infrastruktur og få fram planavklaring for Storånaparken som 

del av prosjektet i Elveparken. Det arbeides parallelt med å avklare grunnlaget 

for videre utvikling av Ruten som regionalt kollektivknutepunkt. Samarbeid med 

Bane NOR / Jernbaneverket i arbeidet med oppgradering av Sandnes stasjon 

prioriteres. Tilsvarende er det nødvendig med samarbeid på regionalt nivå om 

realiseringen av bussveien fra Kvadrat inn til og gjennom sentrum. Avklaringer 

om framføring av bussveien er vesentlige for å gi forutsigbare rammebetingelser 

i tilgrensende planer, samt for ferdigstillelse i deler av Havneparken. 

Næringsutvikling 

Arbeidsledigheten har under covid-19 pandemien økt betydelig, men er nå på vei 

ned igjen. Utviklingsfondet «Utvikling Sandnes», en aktiv næringsarealpolitikk og 

en ny næringsutviklingsstrategi er sentrale virkemidler for næringsutvikling. 

Nyetablering og utvikling av eksisterende bedrifter krever tilgang til egnet areal 

og transportløsninger, men også støtte til innovasjon og nyskaping. Det regionale 

næringsutviklingssamarbeid legger til rette for målretting av arbeidet utfra 

behovene som er i kommunene. Kommunen skal ta en aktiv rolle i samarbeidet. 

Det er behov for ennå tydelige prioriteringer innen næringsutvikling og 

tomtepolitikk for næringsarealer som stimulerer til nyetablering, utvikling og 

vekst. Bedrifter som må flytte grunnet transformasjon må kunne tilbys reelle 

muligheter til reetablering. I tillegg er tilrettelegging for etablering av nye 

næringsklynger et klart mål. Bredden i næringslivet gir attraktivitet og sikrer 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/Jobb-i-Sandnes-kommune/strategi-for-ledelse-og-medarbeiderskap-2020-2024/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/Jobb-i-Sandnes-kommune/strategi-for-ledelse-og-medarbeiderskap-2020-2024/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/kommunedelplan-sentrum/kommunedelplan-for-sandnes-sentrum-2018-2035_planprogram_horingsutkast-08032017.pdf


framtidig vekst. I området Høle og Forsand er det næringsarealer som utfyller 

utbudet i bysentrum. Bredden må utnyttes strategisk for å skape nødvendig 

vekst. 

Reiselivsutvikling 

Prinsippdokumentet for ny kommune framholder satsing på reiseliv, opplevelser 

og turisme.  Sandnes skal fortsatt være en aktiv pådriver i samarbeidet med 

regionale aktører og næringslivet for å bygge opp om reiselivet og grønn turisme 

i kommunen og regionen. Under covid-19 pandemien er det for andre 

sommeren på rad utviklet konseptet Ut i Sandnes, der målgruppen både er 

regionens innbyggere og turister. Erfaringene fra 2020 viser gode resultater. For 

sommersesongen 2021 var tilbudet utvidet med både historiske turer, 

arkitekturhistorie og ulike opplevelsesmuligheter i Lysefjorden. Samarbeid med 

næringene er vesentlig i dette arbeidet for å legge til rette for opplevelser, enten 

det er familier, arrangerte turer eller folk som besøker Sandnes på egenhånd. 

Kombinasjonene med at eierkommunene i Folkehallene bidrar til gratis bruk av 

de regionale idrettshallene på sommerstid, styrker Sandnes og regionen som 

reisemål. 

Grønne Sandnes 

Sandnes har et regionalt ansvar for å forvalte den sammenhengende regionale 

grøntstrukturen for hele befolkningen i storbyområdet og Ryfylke. Kommunen er 

en del av nasjonalpark-/verneområdet for Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og 

Frafjordheiane og er også representert i styret. Aktiv forvaltning av områdene er 

en sentral oppgave framover. 

Samtidig er landbruket en betydelig næring i Sandnes kommune. Tilrettelegging 

for både livskraftig bynært landbruk og vekst i landbruksnæringen generelt er en 

prioritert oppgave, jamfør nasjonal Jordvernstrategi og lokal KDP-landbruk. 

Samarbeid med næringen om tilrettelegging i Sandnesmarkå, økt torghandel og 

tilgang til "kortreist mat" prioriteres for å trekke landbruket mer inn i bylivet. 

Energikommune 

Sandnes er i nasjonal målestokk en stor vannkraftkommune. Inntektene fra de 

etablerte kraftverkene er innarbeidet i økonomiplanforslaget. Både vannkraft og 

vindkraft på land er i utvikling. Samtidig har ulike nasjonale forslag skapt debatt 

som aktualiserte flere problemstillinger rundt framtidig innretning av så vel 

vannkraftregimet som regulering av vindkraftverk. Sandnes er medlem 

av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) og kommunestyret har den 

21. juni 2021 vedtatt å gå inn som medlem i nettverket for kommunale 

vannkrafteiere. Kjerneoppgaver vil være oppfølging overfor nasjonale 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/om-nye-sandnes/prinsippdokument-kommunene-forsand-sandnes.pdf
https://folkehallene.no/praktisk-informasjon/styreinfo/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppdatert-nasjonal-jordvernstrategi/id2614052/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/tekniskeiendom/samfunnsplan/strategier-og-temaplaner/strategi-for-fritidsbebyggelse-i-sandnes-vedtatt-av-bystyret-13.03.17.pdf
https://lvk.no/


myndigheter og instanser for å sikre kommunens interesser og for å sette 

fornybarressursene på dagsorden.   

Samfunnsutvikling 

Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for en bærekraftig samfunnsutvikling 

lokalt og regionalt. Utviklingen skal blant annet bidra til at nasjonalt fastsatte 

klima- og miljømål og jordvernstrategi nås. Kommunen kan fastsette mål og de 

planmessige rammene, men gjennomføringen skjer i hovedsak av innbyggere og 

næringsliv. Kommunens rolle som en aktiv samarbeidspart er derfor sentralt i å 

oppnå målene for samfunnsutviklingen. Forutsigbarhet, åpenhet, effektivitet, 

løsningsfokus og likebehandling skal være vesentlige pilarer i samarbeid om 

ansvarlig og offensiv samfunnsutvikling av kommunen. 

Arealutvikling 

For å møte framtidig demografisk utvikling og tjenestebehov er det viktig for 

kommunen å ha bygg som er tilpasset og funksjonelle. Strategiske grep for å 

sikre langsiktighet og målretting av kommunens kjøp og forvaltning av eiendom 

til offentlige formål er strategiske oppgaver som vil kreve et helhetlig 

konsernperspektiv. En egen strategi for langsiktig eiendomsutvikling skal 

utarbeides i perioden. 

Kompetanseutvikling 

I Sandnes sentrum og i byutviklingsaksen prioriteres samarbeid med utdannings- 

og forskningsmiljø, men også andre kultur- og kunnskapsbaserte næringer 

spesielt. Tilrettelegging for utvikling av tilbudet i de videregående skolene og 

høyskoletilbudet i Sandnes inngår i dette. Kommunen er en arbeidsplass med 

stort behov for kompetente ansatte innenfor en rekke fagområder. 

Arbeidsgiverpolitisk må det derfor både sikres muligheter for faglig utvikling for 

ansatte og videreutvikling av rekrutteringsarbeidet for å nå nye medarbeidere. 

Satsingen på lærlinger fortsetter. I tillegg prioriteres utviklingen av kommunen 

som en inkluderende arbeidsplass ved å få til flere VTO-plasser i samarbeid 

med HELT MED, fylkeskommunen og vekst- og attføringsbedriftene regionalt. 

 

Økonomiske måltall for bærekraftig utvikling 

Økonomiske måltall for bærekraftig utvikling 

Kommunelovutvalget la våren 2016 fram NOU 2016:4 ny kommunelov. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte utredningen ut på 

høring med høringsfrist 6. oktober 2016. Sandnes kommune ga i all hovedsak sin 

https://heltmed.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-4/id2478743/


tilslutning til den framlagte NOU, jamfør høringsuttalelse i bsak 116/16. Den nye 

kommuneloven ble vedtatt av Stortinget den 8. juni 2018. 

Ny kommunelov inneholder en ny generalbestemmelse som slår fast at 

kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir 

ivaretatt over tid. Det nevnes nøye prioriteringer, jevnlig oppfølging av budsjett, 

egenfinansiering av investeringer, planmessig vedlikehold av eiendom og 

håndtering av risiko som noen stikkord for god langsiktig økonomiforvaltning. 

Den nye kommuneloven inneholder nå en lovfestet plikt til å benytte finansielle 

måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Ny 

kommunelov inneholder likevel ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan 

være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som 

videre kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og 

lettfattelig måte. På bakgrunn av dette vedtok Sandnes kommune i handlings- og 
økonomiplan 2021-2024 mål på nøkkeltallene gjengitt i tabellen under. 

Nøkkeltall 2020 Mål 2020 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene >1,5 % 2,3 % 

Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene >7 % 10,7 % 

Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene 10-15 % 17,6 % 

Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene <110 % 116,6 % 

Lån som betjenes av frie inntekter <90 % 93,4 % 

Sertifitaklån i prosent av langsiktig gjeld <70 % 32,4 % 

Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene <20 % -2,1 % 

Tabellen over viser resultatene for Sandnes kommune i 2020. Som tabellen viser, 

leverte Sandnes kommune gode resultater på de fleste nøkkeltallene i 2020. 

Netto driftsresultat på 2,3 prosent er over både vedtatte mål i Sandnes 

kommunes økonomiplan 2021-2024 og det anbefalte nivået til teknisk 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) på 1,75 

prosent. Sandnes kommune hadde mye i oppsparte reserver i form av 

disposisjonsfond. Arbeidskapitalen, som både benyttes for å angi likviditet 

(evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller) og soliditet (evnen 

til å tåle tap), er positiv. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15016189
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/kommunestyrets-vedtak/hovedvedtak/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/kommunestyrets-vedtak/hovedvedtak/


Når det gjelder nøkkeltallene knyttet til gjeld, ligger disse over vedtatte mål i 

Sandnes kommunes økonomiplan 2021-2024. I 2020 var langsiktig lånegjeld i 

prosent av driftsinntektene på 116,6 prosent i Sandnes. Det er positivt at netto 

lån med renteeksponering er lavt. 

  

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter 

etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til 

den ordinære driften, inngår også finansinntekter- og utgifter. Netto 

driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere 

bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. 

Figuren under viser netto driftsresultat blant ASSS-kommunene i 2020. I tillegg 

vises snittet for landet og for Rogaland. 

 

Gjennomsnittlig netto driftsresultat for ASSS-kommunene var på 2,6 prosent i 

2020, men det er store forskjeller mellom kommunene. Netto driftsresultat for 

alle landets kommuner samlet ble positivt med 2,3 prosent. Dette er en økning 

fra 2019, da netto driftsresultat for alle kommunene var positivt med 1,4 

prosent. Som en ser ligger Sandnes på landsgjennomsnittet, men under snittet 

blant ASSS-kommunene og snittet for Rogaland. 



Figuren under viser utviklingen i netto driftsresultat for Sandnes og for landet i 

perioden 2016-2020. De stiplede linjene viser prognosen for årene 2021-2025 i 

henhold til framlagt økonomiplan.  

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 2016-2025 

 

I 2022 er det budsjettert med et netto driftsresultat på 0,5 prosent som utover i 

perioden forventes å øke til 1,8 prosent i 2025. 

Sandnes kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette 

for framtiden. Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat i 

prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent. For 2018 og 2019 ble målet på netto 

driftsresultat satt til 3 prosent, og de gode resultatene i perioden 2014-2018 

skyldtes i stor grad bedre skatteinntekter for alle landets kommuner enn det 

regjeringen la opp til. I forbindelse med handlings- og økonomiplan 2020-2023 

ble imidlertid måltallet redusert fra 3 prosent til 1,5 prosent på bakgrunn av 

kommunens lave disponible inntekter. Resultatet for 2019 ble et netto 

driftsresultat på 0,5 prosent og for 2020 et netto driftsresultat på 2,3 prosent. 

Fortsatt lave disponible inntekter, omstillingsbehov i tjenesteområdene samt økt 

lånegjeld i årene som kommer, medfører at kommunedirektøren foreslår at 

målet på netto driftsresultat settes til 1,5 prosent av driftsinntektene også for 

2022. 

Nøkkeltallet netto driftsresultat settes til 1,5 prosent av driftsinntektene. 



  

Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene 

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av 

drifts- eller investeringsutgifter. 

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. 

De nye reglene for avslutning av årsregnskapet fra og med 2020 tar 

utgangspunkt i regnskapet slik det gjøres opp etter gjennomføring av 

budsjettdisposisjonene, det vil si bruk av og avsetning til fond, overføring fra drift 

til investering og inndekking av tidligere års merforbruk. 

Dersom driftsregnskapet viser et foreløpig mer- eller mindreforbruk skal det 

gjennomføres årsavslutningsdisposisjoner i form av strykninger med videre. 

Disse disposisjonene går lengre enn det som var tilfellet tidligere, blant annet vil 

det etter de nye bestemmelsene ikke kunne avlegges driftsregnskap med 

mindreforbruk eller investeringsregnskap med udisponert beløp. 

Ved et foreløpig mindreforbruk skal en først stryke bruk av disposisjonsfond, da 

det ikke er behov for disse midlene i regnskapet. Dernest skal en dekke inn 

tidligere års merforbruk. Dersom en fremdeles har et mindreforbruk, avsettes 

dette til disposisjonsfond. Fra og med 2020 vil derfor et eventuelt foreløpig 

mindreforbruk allerede ha blitt avsatt til disposisjonsfond, og linjen i tabellen 

under vil vise 0. 

Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin 

løpende drift. Tabellen under viser utviklingen i nøkkeltallet i perioden 2016-

2020. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Disposisjonsfond 527 311 663 810 748 233 718 434 659 689 

Mindreforbruk 112 518 74 875 17 206 12 961 0 

Sum 639 829 738 685 765 439 731 395 659 689 

Driftsinntekter 5 282 707 5 641 619 5 938 470 6 036 873 6 179 978 

Nøkkeltall 12,1 % 13,1 % 12,9 % 12,1 % 10,7 % 

God økonomistyring i virksomhetene har medført at årlige mindreforbruk har 

kunnet blitt avsatt til disposisjonsfond, og en ser at summen av disposisjonsfond 



har økt fra kr 527 millioner i 2016 til kr 660 millioner i 2020. Noe av grunnen til 

nedgangen fra 2019 til 2020 skyldes vedtatt bruk av disposisjonsfond på kr 100 

millioner i handlings- og økonomiplan 2020-2023. Dette ble gjort på grunn av store 

disposisjonsfond, og for å dempe økningen i lånegjelden og derav rente- og 

avdragsbelastningen i driftsbudsjettet. Summen av disposisjonsfond tillagt årlig 

mindreforbruk i prosent av kommunens driftsinntekter har vært i 

størrelsesorden 12-13 prosent i perioden 2016-2019, med en liten nedgang til 

10,7 prosent i 2020. Vedtatt måltall på nøkkeltallet ble i gjeldende økonomiplan 

2021-2024 for Sandnes kommune satt til minimum 7 prosent. 

Figuren under viser nøkkeltallet blant ASSS-kommunene og snittet for landet og 

Rogaland i 2020. 

 

 

Snittet for ASSS-kommunene var i 2020 på 11,2 prosent, men det er store 

forskjeller mellom kommunene. Spesielt Bærum trekker snittet betydelig opp 

(uten Bærum er snittet på 9,1 prosent). Som en ser ligger Sandnes kommune 

marginalt over snittet for landet (10,6 prosent), men noe under snittet for 

Rogaland (11,7 prosent). 

Kommunens inntekter skal disponeres slik at det gis gode tjenester til 

kommunens innbyggere. Å bygge opp store disposisjonsfond og reserver bør 

derfor ikke være et mål i seg selv. Det er likevel fornuftig å ha oppsparte midler 

på disposisjonsfond som en økonomisk buffer til framtidige tiltak. Det foreslås 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/driftsbudsjett/sentrale-inntekter/


derfor å sette målet noe lavere enn det som har blitt resultatet de siste fem 

årene.  

Nøkkeltallet disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av 

driftsinntektene. 

   

Arbeidskapital (fratrukket premieavvik) i prosent av driftsinntektene 

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (fratrukket premieavvik) fratrukket 

kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, 

sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassakredittlån og 

leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige 

fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en periodiseringspost. Premieavviket er 

derfor trukket fra i indikatoren for arbeidskapital for å få et bedre mål på 

likviditeten. Utviklingen i arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets 

tilgang og bruk av midler, korrigert for årets endring i ubrukte lånemidler. 

Arbeidskapital benyttes både for å angi likviditet (evnen til å betale forpliktelsene 

etter hvert som de forfaller) og soliditet (evnen til å tåle tap). Arbeidskapitalen 

bør være positiv, og normtall for tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør 

utgjøre 10-15 prosent av driftsinntektene. 

 Arbeidskapital 

Når arbeidskapitalen (AK=OM–KG) er positiv, betyr det at kommunen har 

tilstrekkelig likviditet til å dekke utbetalinger.  

Formelen for arbeidskapital kan skrives om, slik at kommunens soliditet 

framkommer. Formelen AK=(EK+LG)-AM viser differansen mellom langsiktig 

kapital (EK+LG) og investeringer i anleggsmidler. En positiv arbeidskapital betyr 

da at det er tilstrekkelig med langsiktig kapital til å dekke langsiktige 

investeringer. Dersom arbeidskapitalen er negativ, betyr dette at det er brukt 

kortsiktig gjeld til å dekke langsiktige investeringer. Tabellen under viser 

utviklingen i arbeidskapital i prosent av driftsinntektene i perioden 2016-2020. 



  2016 2017 2018 2019 2020 

Omløpsmidler 2 076 495 2 429 807 2 175 431 2 311 144 2 334 899 

 - Premieavvik 277 861 282 957 329 594 378 442 300 189 

Kortsiktig gjeld 822 623 948 441 959 611 1 112 758 945 214 

Arbeidskapital 976 011 1 198 409 886 226 819 944 1 089 496 

Driftsinntekter 5 282 707 5 641 619 5 938 470 6 036 873 6 179 978 

Nøkkeltall 18,5 % 21,2 % 14,9 % 13,6 % 17,6 % 

Likviditetsgrad 1 2,19 2,26 1,92 1,74 2,15 

Likviditetsgrad 2 1,68 1,64 1,20 1,00 1,39 

Som en ser er nøkkeltallet økt fra 13,6 prosent i 2019 til 17,6 prosent i 2020. 

Årsaken er knyttet til redusert premieavvik og lavere kortsiktig gjeld. Nøkkeltall 

for likviditetsgrad 1 og 2 er også tatt med for å få et mer nyansert bilde over 

kommunens likviditet. 

Normen for god likviditetsgrad 1 er at omløpsmidlene delvis bør være finansiert 

av langsiktig kapital. Omløpsmidler bør derfor være større enn den kortsiktige 

gjelden. Normtall for god likviditetsgrad 1 er satt til 2. Likviditetsgrad 2 består av 

de mest likvide omløpsmidlene (bankinnskudd) sett i forhold til kortsiktig gjeld. 

Normen for god likviditetsgrad 2 er at de mest likvide omløpsmidlene bør være 

minst like store som kortsiktig gjeld, altså 1. 

Som tabellen over viser kan en si at likviditetssituasjonen i Sandnes kommune i 

2020 var meget tilfredsstillende. Det er viktig å presisere at nøkkeltallene er satt 

utfra regnskapstall per 31. desember. Per 31. desember 2020 var omløpsmidler 

fratrukket premieavvik på kr 2,03 milliarder, og av dette utgjorde bankinnskudd i 

overkant av kr 1,3 milliarder. Dette er bankinnskudd nøyaktig ved årsskifte, og 

erfaringsmessig kan saldo på bankinnskudd variere med +/- kr 200-300 millioner 

fra dag til dag enkelte ganger i året. Slike variasjoner kan utgjøre store utslag på 

nøkkeltallene knyttet til likviditet, så hensyntatt dette foreslås det å sette målet 

for arbeidskapital i prosent av driftsinntektene innenfor intervallet 10-15 

prosent. 



Som figuren under viser er det store variasjoner blant ASSS-kommunene når det 

kommer til arbeidskapital, men en ser at Sandnes i 2020 lå noe under snittet for 

landet (18,1 prosent) og i Rogaland (18,2 prosent). 

 

Nøkkeltallet arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene. 

  

Langsiktig gjeld og lånegjeld som betjenes av frie inntekter 

Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) er gjeld som er tatt opp til 

investeringer etter kommuneloven § 50. Dette vil også omfatte sertifikatlån når 

disse har finansiert investeringer i bygg, anlegg og andre varige driftsmidler. 

Indikatoren gir uttrykk for kommunens utestående, brutto låneopptak. 

I tillegg til å benytte langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene som nøkkeltall, 

velges det også å se på lånegjelden som betjenes av frie inntekter (skatt og 

rammetilskudd). Langsiktig gjeld inkluderer startlån, lån som staten betjener i 

forbindelse med eldre- og psykiatriplanen, lån med rentekompensasjon til 

skolebygg og svømmehaller samt lån som betjenes av gebyrinntekter i VAR-

sektoren. Lån som betjenes av frie inntekter viser det låneopptaket kommunen 

selv må finansiere ved hjelp av frie inntekter, og det er utviklingen i denne 

lånegjelden som er kritisk med hensyn til kommunens framtidige handlingsrom. 

Tabellen under viser utviklingen i langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene og 

lånegjeld som betjenes av frie inntekter i perioden 2016-2020. 



  2016 2017 2018 2019 2020 

Langsiktig lånegjeld eksklusiv 
pensjonsforpliktelser 

5 306 192 5 703 461 6 052 493 6 560 199 7 206 100 

Lånegjeld som betjenes av frie 
inntekter 

3 091 894 3 096 087 3 243 168 3 618 508 4 210 600 

Langsiktig lånegjeld i % av 
driftsinntektene 

100,4 % 101,1 % 101,9 % 108,7 % 116,6 % 

Lånegjeld som betjenes av frie 
inntekter 

79,0 % 76,6 % 77,1 % 83,4 % 93,4 % 

Som tabellen viser har langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene økt fra 

100,4 prosent i 2016 til 116,6 prosent i 2020, og lånegjelden som betjenes av frie 

inntekter har økt fra 79,0 prosent i 2016 til 93,4 prosent i 2020. Nøkkeltallene 

knyttet til gjeld lå dermed over måltallene i 2020. I framlagt økonomiplan 2022-

2025 vil langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene utgjøre 136,9 prosent i 

2025, og lånegjeld som betjenes av frie inntekter vil tilsvarende utgjøre 97,2 

prosent. Nøkkeltallene vil i 2025 dermed overstige måltallene på 110 prosent 

(langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene) og 90 prosent (lånegjelden som 

betjenes av frie inntekter). 

Som figuren under viser er det store variasjoner blant ASSS-kommunene når det 

kommer til langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) i prosent av 

driftsinntektene. Snittet blant ASSS-kommunene eksklusiv Oslo var i 2020 på 

102,6 prosent. Som en ser ligger Sandnes over snittet blant ASSS-kommunene, 

og også over snittet for landet (99,1 prosent) og i Rogaland (93,2 prosent). 



 

Sandnes kommune har høy gjeld og lav vekst i frie inntekter i årene framover. 

Framtidig investeringsnivå bør derfor holdes på et lavere nivå enn det man har 

hatt de seneste årene for at langsiktig lånegjeld ikke øker betydelig i årene 

framover. De langsiktige målene på nøkkeltallene settes derfor lavere enn det 

prognosen viser i 2025. 

Nøkkeltallet langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke 

overstige 110 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. 

Nøkkeltallet lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 

prosent av kommunens frie inntekter. 

  

Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) 

Sertifikatlån er kortsiktige lån med løpetid på inntil tolv måneder. Det betales 

ikke avdrag i løpetiden, og ved lånets utløp må låntaker enten nedbetale eller 

fornye avtalen. Variabelen angir hvor stor del av kommunens langsiktige gjeld 

som er sertifikatlån og gir uttrykk for i hvilken grad kommunen går i 

sertifikatmarkedet når den skal ta opp lån. Ettersom kommunen ved kortsiktig 

finansiering jevnlig må rullere lånene, kan kortsiktig finansiering innebære at 

kommunene påtar seg en ekstra refinansieringsrisiko sammenlignet med å ta 

opp lån med lenger løpetid. Når sertifikatgjelden som andel av langsiktig gjeld 

ses sammen med indikatoren for langsiktig gjeld og lån som betjenes av frie 

inntekter, kan den også gi uttrykk for hvor stor sertifikatgjelden er i forhold til 



kommunens driftsinntekter. Dette kan ses opp mot indikatoren for kommunens 

arbeidskapital for å kunne gi uttrykk for hvilken refinansieringsrisiko kommunen 

har påtatt seg. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Sertifikatlån 2 904 000 2 714 000 2 925 000 2 684 000 2 336 000 

Langsiktig lånegjeld ekskl 
pensjonsforpliktelser 

5 306 192 5 703 461 6 052 493 6 560 199 7 206 100 

Nøkkeltall 54,7 % 47,6 % 48,3 % 40,9 % 32,4 % 

Per 31. desember 2020 hadde Sandnes kommune kr 2,3 milliarder i sertifikatlån. 

Dette utgjorde 32,4 prosent av langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser. 

Ved å være i sertifikatmarkedet vil kommunen være utsatt for 

refinansieringsrisiko. Refinansieringsrisiko omhandler faren for at kommunen får 

problemer med å refinansiere gjeld, og problemet kan oppstå dersom noe 

uventet skjer i markedet. Dette kan medføre mangel på likviditet i markedet og 

kommunen kan dermed få problemer med å ta opp nye eller refinansiere lån. 

Risikoen anses som lav, da kommuner vurderes som særdeles sikre låntakere. 

Kommunen kan derimot utsettes for økte marginpåslag. 

Kommunen styrer sin gjeldsforvaltning etter flere momenter som er med på å 

redusere denne risikoen. Ett enkelt sertifikatlån skal ikke være større enn kr 300 

millioner. En annen viktig faktor for å redusere refinansieringsrisikoen er å spre 

låneforfallene utover de neste 12 månedene. Figuren under viser 

sertifikatlånenes forfallstruktur de neste 12 månedene (per 2. tertial 2021). 

Lånenes forfall er spredt utover flere måneder. Kommunen prøver å unngå å ha 

lån til forfall mot slutten av året, da man historisk har sett økte marginpåslag i 

markedet på denne tiden.  

Forfall sertifikatlån neste 12 måneder 



 

Kommunes overordnede strategi er å ha lav finansiell risiko og høy likviditet. 

Kommunens finansportefølje (rentebærende eiendeler og gjeld) skal forvaltes 

som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter samt best 

mulig avkastning innenfor akseptabel risiko. Gunstige betingelser i 

sertifikatmarkedet sammenlignet med langsiktigfastrenteavtaler, kombinert med 

lav refinansieringsrisiko tilsier at kommunen bør ha en viss andel gjeld plassert i 

sertifikatmarkedet. Det foreslås derfor at nøkkeltallet andel sertifikatlån settes til 

under 70 prosent av langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser. Nøkkeltallet 

bør sees i sammenheng med nøkkeltallet netto renteeksponering (se avsnitt 

under). 

Nøkkeltallet andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld 

(fratrukket pensjonsforpliktelser). 

  

Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene 

Netto renteeksponering tar utgangspunkt i kommunenes langsiktige gjeld. 

Kommuner har både store passiva (gjeld) og store aktiva (fordringer og likviditet), 

og langsiktig gjeld gir i seg selv ikke uten videre et riktig bilde av gjeldsbyrden. 

Deler av gjelden vil være knyttet til forhold som ikke, eller bare delvis, belaster 

kommuneøkonomien. Kommunene har utlån til andre, og staten dekker 

renteutgifter på investeringer foretatt innen rentekompensasjonsordningene for 

skoler, sykehjem og kirkebygg. Innen selvkostregulerte tjenester blir renter og 

avdrag dekket gjennom gebyrene fra innbyggerne. I tillegg har kommunene 



likviditet (bankinnskudd og eventuelle plasseringer i sertifikater og obligasjoner), 

der effekten av en renteendring vil være den motsatte av effekten på gjeldssiden. 

Ved å korrigere for disse forholdene lages en indikator som i større grad gir 

uttrykk for hvor eksponert kommunen er for en endring i rentenivået. 

Tabellen under viser kommunens renterisiko i perioden 2016-2020. 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Brutto rentebærende gjeld 5 298 691 5 703 461 6 052 493 6 560 199 7 206 100 

            

Rentebærende eiendeler: 

Ansvarlig lån i Lyse 429 682 410 151 390 620 371 089 351 558  

Ansvarlig lån i Sandnes 
tomteselskap KF 

108 335 104 002 99 669 95 336 91 003  

Startlån - videre utlån 919 843 1 067 278 1 216 353 1 354 809 1 554 743  

Bankinnskudd 1 384 408 1 559 956 1 149 343 1 108 950 1 315 266  

Sum rentebærende eiendeler 2 842 267 3 141 387 2 855 985 2 930 184 3 312 570  

            

Netto rentebærende gjeld 2 456 424 2 562 074 3 196 508 3 630 015 3 893 530  

            

Rentekompensasjon 
Husbanken 

327 652 300 796 274 014 246 400 219 600  

Lån finansiert av VAR-gebyr 877 300 946 300 1 035 300 1 007 200 850 308  

Lån som betjenes av Brann IKS 0 293 000 283 000 272 900 262 800  



Lån med fastrente 1 324 800 1 532 700 1 568 628 2 146 200 2 691 346  

            

Andel lån med renterisiko -73 328 -510 722 35 566 -42 685 -130 524  

Brutto driftsinntekter 5 282 707 5 631 578 5 938 470 6 036 873 6 179 978  

Nøkkeltall -1,4 % -9,1 % 0,6 % -0,7 % -2,1 % 

Som det framkommer av tabellen over, overstiger i utgangspunktet 

rentebærende gjeld rentebærende eiendeler med kr 3,9 milliarder per 31. 

desember 2020. I all hovedsak er kommunens rentebærende eiendeler plassert 

til flytende rente. Låneopptak er derfor også i stor grad tatt opp til flytende rente. 

Kommunen mottar rentekompensasjon fra Husbanken på enkelte lån, og 

kommunen har dermed ikke renterisiko på disse lånene. Kommunekassen har 

heller ikke renterisiko på lån som betjenes av andre. 

Som tabellen viser, er andel lån med renterisiko svært lav og utslagene av en 

renteendring vil derfor være liten. Det er ikke forutsatt opptak av nye 

fastrentelån i planperioden, så lån med renterisiko vil øke til kr 773 millioner i 

2025, tilsvarende 12,4 prosent av driftsinntektene. 

Rettesnor for styring av gjeldsporteføljen skal være å optimalisere låneopptak og 

rentebindingsperiode i forhold til oppfatning om framtidig renteutvikling og 

innenfor et akseptabelt risikonivå, gitt et ønske om forutsigbarhet i 

lånekostnadene. Det vil dermed være lite hensiktsmessig å sette mål om andel 

lån med renterisiko lik null. Det foreslås derfor at netto renteeksponering ikke 

skal overstige 20 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. 

Nøkkeltallet netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av 

kommunens brutto driftsinntekter. 

I tabellen under er nøkkeltall med foreslåtte måltall oppsummert: 

Nøkkeltall Mål 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene >1,5 % 

Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene >7 % 

Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene 10-15 % 



Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene <110 % 

Lån som betjenes av frie inntekter <90 % 

Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld <70 % 

Netto lån med renteeksponering i prosent av driftsinntektene <20 % 

 

Risikoanalyse for selskaper kommunen har eierskap i 
Omfanget av selskaper kommunen har eierskap i har økt med etableringen av 

nye Sandnes kommune fra 1. januar 2020. Tidligere Forsand og Sandnes 

kommuner sine eierskap i selskaper utgjør nå den samlede eierskapsporteføljen 

i den nye kommunen. Det arbeides med ny eierpolitisk strategi, jamfør 

Kommuneloven §26-1. Det er lagt opp til behandling to ganger i formannskapet, 

før kommunestyret gjør endelig godkjenning. Ny eierpolitisk strategi er ventet å 

få virkning fra årsskiftet. 

For å anskueliggjøre økonomisk risiko og grad av politisk styring er selskapene 

grovt vurdert og innplassert i fire grupper hvor: 

A. Er høy grad av økonomisk risiko – liten grad direkte politisk styring 

B. Er høy grad av økonomisk risiko – stor grad av politisk styring 

C. Er lav økonomisk risiko – liten direkte politisk styring 

D. Er lav økonomisk risiko – stor grad av politisk styring 

I figuren under framstilles de ulike selskapene fordelt etter den overnevnte 

grupperingen. 



Risiko selskaper 2021 

Som det kommer fram av figuren over, følger det både ulik grad av økonomisk 

risiko og grad av politisk styring for de ulike selskapene. De ulike 

selskapsformene, samt selskapenes virksomhet og produksjon, er med på å 

fastsette dette. Når det gjelder kommunens risiko ved eierskapene, er ikke den 

kun begrenset til den økonomiske risikoen. Det finnes også andre 

risikoelementer, som for eksempel risikoen for tap av 

tingsinnskudd/produksjonsmidler, produksjon av ulike tjenester og 

samfunnsutvikleroppgaver og omdømme. 

I 2. perioderapport 2021 ble det gitt nærmere informasjon og vurderinger av 

risikomomenter kommunen står ovenfor. Analysen ble gjennomført basert på 

siste tilgjengelige regnskapstall fra 2020 og framkommer her. 

 

 

Økonomiske rammebetingelser 

Befolkningsutvikling 

Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-31.08.2021/risikoanalyse/


Årets framskriving viser at Sandnes kommune i den kommende femårsperioden vil ha en 

vekst på mellom 1 og 1,1 prosent. Dette tilsvarer om lag 880 nye innbyggere hvert år. Se 

tabellen nedenfor.   

Befolkningsframskriving 
for planperioden  
(per 1. januar hvert år) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Vekst 
2021-
2026  

0-2 år 3 160 3 128 3 036 2 984 2 963 2 973 3 004 -124 

3-5 år 3 374 3 334  3 365 3 256  3 214  3 139  3 094  -240 

6-9 år 4 649 4 566 4 485  4 504  4 489  4 469  4 466  -100 

10-12 år 3 309 3 483 3 519  3 578  3 477  3 452  3 373  -110 

13-15 år 3 111 3 188 3 316  3 356  3 523  3 556  3 610  422 

16-19 år 4 086 4 057 4 108  4 208  4 251  4 396  4 491  434 

20-39 år 22 659 22 541 22 640  22 707  22 760  22 760  22 740  199 

40-69 år 28 265 28 925 29 387  29 895  30 397  30 851  31 327  2 402 

70-79 år 4 601 4 823 5 039  5 211  5 392  5 596  5 752  929 

80+ år 2 323 2 405 2 468  2 587  2 714  2 856  3 046  641 

Totalt 79 537 80 450 81 363  82 286  83 180  84 048  84 903  4 453 

Befolkningsvekst i antall   913  923 894 868 855 837   

Befolkningsvekst i prosent   1,13% 1,13% 1,09% 1,04%  1,02%  0,99%   

SSB MMMM 79 537 80 417 81 283 82 146 82 971 83 769 84 545   

Befolkningsvekst for 
Sandnes SSBs MMMM 
alternativ 

1,11% 1,08% 1,06% 1,00% 0,96% 0,93% 0,89%   

Befolkningsframskrivingen viser fortsatt vekst, men lavere vekst enn de siste tre årene. 

Sandnes kommune har en ung befolkning sammenlignet med mange kommuner, og om lag 27 

prosent av innbyggerne er under 20 år. Ifølge Statistisk sentralbyrå er andelen av 

befolkningen som er 67 år og eldre er 11 prosent i Sandnes, sammenlignet med 15 prosent på 

landsbasis. Befolkningen forventes å bli eldre de kommende årene. I kapittel om helse og 

velferd beskrives strategier og planer for å imøtekomme veksten i antall eldre innbyggere. 



Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 

Forutsetningen for 
befolkningsframskrivingen 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Antall ferdigstilte boliger 480 485 472 457 450 435 

Innflytting (ekstern) 4 362 4 403 4 395 4 392 4 391 4 396 

Utflytting (ekstern) 3 948 3 968 3 993 4 017 4 043 4 070 

Nettoinnflytting 414 435 402 375 348 326 

              

Fødte 955 950 957 966 984 997 

Døde 457 461 466 472 478 485 

Fødselsoverskudd 499 489 491 494 506 512 

De siste årene har kommunen hatt nettovekst både fra fødselsoverskudd og tilflytting til 

kommunen. Fødselsoverskuddet har vært stabilt, med en svak stigning, de siste ti årene. 

Nettoinnflytting hadde en topp i 2012 med 1 613 personer. I 2020 var nettoinnflyttingen til 

Sandnes på 332 personer. 

I det store bildet er det nå mange piler som peker nedover, og spesielt vår region er utsatt. På 

kort sikt har vi koronaepidemi og effekten pandemien har hatt på norsk økonomi, på litt 

lengre sikt har vi forventet nedgang i petroleumssektoren, og på lang sikt har vi en stadig 

større andel eldre i befolkningen. Det er derfor sannsynlig at Sandnes kommune vil ha en 

svakere økning i befolkningsutviklingen fram mot 2040 enn tidligere antatt. Innbyggertallet til 

kommunen forventes å være om lag 96 000 i 2040. 

FOLKETALLSUTVIKLING I SANDNES 



 

  

Flytting 

Sandnes har i lang tid hatt både positivt fødselsoverskudd og nettoinnflytting til kommunen. I 

perioden 2007-2015 har den største andelen nettoflytting til Sandnes vært innvandring fra 

utlandet. Sandnes er mangfoldig og har en relativt stor innvandrerandel. I dag har en av fem 

innbyggere i Sandnes innvandrerbakgrunn. Bakgrunnen deres er fra mange ulike land, hvor de 

største er Polen, Litauen og Vietnam. 

Det er en forventning om at endringene på arbeidsmarkedet får konsekvenser for 

nettoinnflyttingen. Det legges til grunn en fortsatt netto innflytting i de nærmeste årene, men 

lavere innvandring gjør at man forventer et lavere tilflytingsoverskudd enn i tiårsperioden 

man har lagt bak oss.  

FØDSLSOVERSKUDD OG ÅRLIG NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES  

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/sandnesstatistikk/befolkningens-landbakgrunn/


 

 

NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES   

I hele perioden fra 2001 har Sandnes hatt en positiv nettoflytting fra nabokommunen 

Stavanger. Dette er en viktig faktor for folkeveksten i Sandnes. Som vi ser av figuren under, 

kommer innflyttere til Sandnes primært fra utlandet og Stavanger. 

 

Boligbygging 



I den siste tiårsperioden er det bygget rekordmange boliger i Sandnes, og i 2012 ble det 

bygget om lag 1 000 boliger, som er det høyeste registrerte antallet. I tillegg til de 

demografiske driverne for befolkningsvekst, har vi i framskrivingen for Sandnes kommune 

med en boligkomponent. Det utarbeides et estimat over framtidig boligbygging fordelt på 

bydeler. Nye boliger er fordelt på bydelsnivå basert på boligreservene i Sandnes. 

Boligreserven er et register over alle ledige boligområder. Oversikten omfatter alle vedtatte 

reguleringsplaner og godkjente byggeområder i kommuneplanen. Det er en tett sammenheng 

mellom boligbygging og befolkningsvekst. 

ANTALL FERDIGSTILTE BOLIGER OG FOLKETILVEKST PER ÅR I SANDNES 

 

Oversikt over ledig boligkapasitet 

I vedtatte reguleringsplaner framkommer det oversikt over antall boliger som er 

godkjent, antall som er bygget, og hvor mange gjenværende boliger som utgjør 

ledig kapasitet for utbygging til enhver tid. Kartskissen nedenfor viser en oversikt 

over hvordan den ledige kapasiteten fordeler seg på hver bydel. Framskrivingen 

legger til grunn at alle disse boligene som er regulert kommer til å bli bygget i 

løpet av kommuneplanperioden (i tillegg til disse kommer de nye arealene i 

kommuneplanen som enda ikke er regulert og enkeltprosjekter innen byens 

sentrumsnære områder som ikke er «planlagt» i samme grad).  

LEDIG BOLIGKAPASITET I VEDTATTE REGULERINGSPLANER 



 

En interaktiv utgave av dette kartet, som viser detaljene for hver plan, kan man 
finne her. I det interaktive kartet kan man zoome inn og se planenes 

arealavgrensning, samt klikke på hver enkelt plan for blant annet å se konkret 

antall boliger.  

Det er stor variasjon i sammensetningen av boligtyper mellom bydelene. 

Sandnes har en stor andel eneboliger sammenlignet med andre byer. I kartene 

under kan man se boligkonsentrasjoner og antall boliger på kommunenivå, samt 

antall boliger og boligtype på bydelsnivå. Kartet finnes i en interaktiv utgave der 

man kan se detaljer for hvert område her. 

BOLIGER I SANDNES KOMMUNE 

http://arcg.is/2jWULmX
http://arcg.is/2jWULmX
https://arcg.is/1HS5GP
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2021/bilder/bilde1.png


 

 

 

Lønns- og prisvekst samt rentenivå 
Det budsjetteres med lønnsvekst på 3,2 prosent i 2022 og 

renteforutsetninger basert på siste pengepolitiske rapport fra Norges 

Bank. Prisvekst kompenseres ikke. Kommunedirektørens forslag til 

handlings- og økonomiplan er utarbeidet i faste 2022-kroner. 

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren 

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) er i forslag til 

statsbudsjett anslått å bli på 2,5 prosent i 2022, hvorav lønnsveksten er anslått til 

3,2 prosent. Prisveksten anslås til 1,6 prosent, og kompenseres ikke i 

kommunedirektørens forslag til økonomiplan. Dette er beregnet til å utgjøre om 

lag kr 25-30 millioner.  

I økonomiplanen er det lagt opp til kompensasjon for økte lønnsutgifter i 

henhold til faktiske lønnsoppgjør. Det budsjetteres med 97 prosent 

lønnsbudsjett for administrative enheter, mens øvrige resultatenheter 

hovedsakelig har 98-99 prosent lønnsbudsjett. 

For å møte den forventede lønnsveksten, foreslår kommunedirektøren en 

lønnsreserve på totalt kr 207,7 millioner. Dette skal dekke helårsvirkning av 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2021/bilder/bilde2.png


lønnsvekst fra lønnsoppgjørene i 2021 og opp til 3,2 prosent i lønnsoppgjøret for 

2022. I tillegg er det tatt høyde for: 

• lønnsvekst i Sandnes kirkelige fellesråd 

• lønnsvekst i private eldresentre 

• kompetansetillegg 

• studentavlønning 

• kompensasjon til resultatenheter for manglende refusjon på 

pensjonsutgifter fra NAV ved sykefravær og svangerskapspermisjoner. 

Renteforutsetninger 

Når det gjelder renteforutsetningene for neste planperiode har 

kommunedirektøren tatt utgangspunkt i Norges Banks siste pengepolitiske 
rapport som ble offentlig i september. Kommunedirektøren følger 

referansebanen for styringsrenten samt anslagene for 3 måneders NIBOR rente. 

I renteutgifter legges det på et påslag på 0,25 prosentpoeng. Det er ikke lagt inn 

nye fastrentelån i perioden, men det forutsettes at eksisterende fastrentelån 

rulleres videre som fastrentelån ved forfall. Renten på de nye rullerende 

fastrentelånene er basert på forventede markedsrenter og Norges Banks 

pengepolitiske rapport. Følgende renteforutsetninger er lagt til grunn i 

planperioden. 

RENTEFORUTSETNINGER 2022 2023 2024 2025 

3 måneders NIBOR 1,20 % 1,75 % 1,98 % 2,10 % 

Rente Lyse, 3 måneders NIBOR + 2 % 3,20 % 3,75 % 3,98 % 4,10 % 

Rente Tomteselskapet, 3 måneders NIBOR +3 % 4,20 % 4,75 % 4,98 % 5,10 % 

Flytende rente i Husbanken 2,10 % 2,65 % 2,88 % 3,00 % 

Flytende rente på lån 1,45 % 2,00 % 2,23 % 2,35 % 

Fastrente 1, kr 364 millioner, 7 år 1,47 % 1,47 % 1,47 % 1,47 % 

Fastrente 2, kr 500 millioner, 10 år 2,49 % 2,49 % 2,49 % 2,49 % 

https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2021/ppr-32021/
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2021/ppr-32021/


Fastrente 3, kr 210 millioner, 5 år 2,15 % 2,15 % 2,15 % 2,15 % 

Fastrente 4, kr 280 millioner, 6 år 1,72 % 2,27 % 2,50 % 2,62 % 

Fastrente 5, kr 200 millioner, 10 år 2,12 % 2,12 % 2,12 % 2,12 % 

Fastrente 6, kr 200 millioner, 5 år 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 

Fastrente 7, kr 201 millioner, 10 år 2,61 % 2,61 % 2,61 % 2,61 % 

Fastrente 8, kr 200 millioner, 5 år 2,13 % 2,13 % 2,13 % 2,13 % 

Fastrente 9, kr 200 millioner, 10 år 2,01 % 2,01 % 2,01 % 2,01 % 

Fastrente 10, kr 201 millioner, 10 år 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 % 

Fastrente 11, kr 200 millioner, 10 år 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36% 

Fastrente 12, kr 149 millioner, 5 år 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 

Fastrente 13, kr 190 millioner, 10 år 2,05 % 2,05 % 2,05 % 2,05 % 

Kalkylerente for selvkostområdene, (5-årig SWAP + 0,5 %) 2,25 % 2,44 % 2,57 % 2,67 % 

Avdragstiden for kommunens nye lån til egne investeringer er som tidligere satt 

til 30 år. For nye lån er det forutsatt at disse tas opp midt i året med halv rente- 

og avdragsbetaling første året. Avdragstiden for videre utlån fra Husbanken 

(startlån) er på 22 år. 

 

De frie inntektene 
Anslag for skatt og rammetilskudd bygger på forutsetningene i 

statsbudsjettforslaget som ble lagt fram 12. oktober. Regjeringen legger 

opp til at skatteinngangen for alle landets kommuner vil bli kr 188,3 

milliarder i 2022. Kommunedirektøren legger til grunn at skatt per 

innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet ligger på 99 prosent 

for alle årene i planperioden. 



Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er 

inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten 

enn gjeldende lover og regelverk. De frie inntektene fordeles til kommunene 

gjennom inntektssystemet. 

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 ble oppjustert med kr 3,2 

milliarder (kommunenes andel på kr 2,7 milliarder) i revidert nasjonalbudsjett 

2021. Disse ekstrainntektene tar kommunene med seg til 2022. Det innebærer 

en varig styrking av kommuneøkonomien. I statsbudsjettet anslås det at 

kommunesektorens skatteinntekter vil øke med ytterligere kr 5,9 milliarder i 

2021 (kommunenes andel er kr 5 milliarder). Dette er engangsinntekter i 2021. 

De økte skatteinntektene må ses i sammenheng med oppjustering av anslagene 

for lønns- og sysselsettingsvekst. Det er en god indikasjon på at det går bedre i 

norsk økonomi. 

Regjeringen har vært tydelig på at kommunesektoren skal kompenseres for økte 

utgifter og tapte inntekter knyttet til pandemien. Totalt er det gitt 

tilleggsbevilgninger til kommunesektoren på kr 22 milliarder begrunnet med 

korona. I tillegg ble det gitt et særskilt og varig tillegg på kr 1,9 milliarder som 

kompensasjon for midlertidig skattesvikt i 2020. Staten og KS er enige i at det er 

et godt samsvar mellom økonomiske konsekvenser og kompenserende tiltak for 

kommunesektoren i 2020 og første halvår 2021. Arbeidsgruppen har fått 

forlenget mandat til 1. april 2022 for å vurdere økonomiske konsekvenser av 

pandemien for kommunene for hele 2021. Enkelte kommuner har hatt større 

utfordringer i å håndtere pandemien. Derfor har regjeringen et tett samarbeid 

med statsforvalterne for å ivareta disse kommunene. En betydelig del av 

tilleggsbevilgningene er gitt som skjønnsmidler blant annet på bakgrunn av 

innspill om behov fra statsforvalterne. Kommunene i Rogaland skal rapportere 

om merkostnader til TISK og smittevern for andre halvår 2021 via 

Statsforvalteren innen 22. oktober 2021. 

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til realvekst i kommunesektorens frie 

inntekter i 2022 på kr 2 milliarder (kr 1,6 milliarder går til kommunene og kr 400 

millioner går til fylkeskommunene). I revidert nasjonalbudsjett i vår varslet 

regjeringen at veksten i kommunesektorens frie inntekter ville bli mellom kr 2-2,4 

milliarder, så i forslaget til statsbudsjett legger regjeringen seg helt nederst i 

dette intervallet. 

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil øke kommunesektorens handlingsrom 

med om lag kr 500 millioner i 2022, når en tar hensyn til merutgifter knyttet til 

demografi (kr 900 millioner) og pensjon (kr 400 millioner) og satsinger innenfor 

veksten. Kr 100 millioner av veksten er begrunnet med at kommunene skal legge 

til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen, og må ses i lys av 

ambisjonen om at 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være 

barnehagelærere innen 2025. Videre begrunnes kr 100 millioner av veksten med 



tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder psykisk helse i videregående 

skole og lavterskeltilbud i kommunene. Av dette knyttes kr 75 millioner til 

kommunene og kr 25 millioner til fylkeskommunene. 

Statsbudsjettets anslag for kommunene gjelder kun for 2022. For årene 2023-

2025 forutsetter kommunedirektøren at frie inntekter på landsbasis øker med 

om lag kr 1,65 milliarder årlig. Beløpene tilsvarer økte kostnader med en årlig 

befolkningsvekst på 0,5 prosent i perioden 2023-2025. 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, 

kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det i 

statsbudsjettet fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og 

fylkeskommuner. Skattørene er prosentsatsene for skatten på alminnelig inntekt 

som går til kommunene og fylkene. Den kommunale skattøren foreslås redusert 

med 1,2 prosentpoeng til 10,95 prosent i 2022. Skatteinntektene anslås etter 

dette å utgjøre om lag 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. 

Nedjusteringen av skatteøren skyldes at den anslåtte skatteveksten er god, noe 

som må sees i sammenheng med den sterke bedringen av norsk økonomi som 

nå finner sted etter pandemien. 

Mer om inntektssystemet 
Inntektssystemet for kommunene er omtalt i Grønt hefte. Det overordnede formålet med 

inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig 

tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til 

strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader og etterspørselsforhold 

(utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Inntektssystemet 

inneholder i tillegg tilskudd som er begrunnet ut fra regionalpolitiske målsettinger. Det 

gis også et skjønnstilskudd, for å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i 

fordelingssystemet forøvrig. 

Forutsetninger for skatteanslaget 

Regjeringens anslag for kommunene samlet sett: 

• Skatteanslag for 2022 på kr 188,3 milliarder. Dette anslaget bygger blant 

annet på 3,2 prosent lønnsvekst og at skatten skal utgjøre om lag 40 

prosent av kommunens samlede inntekter. Den kommunale skatteøren 

for 2022 reduseres med 1,2 prosentpoeng, fra 12,15 prosent i 2021 til 

10,95 prosent i 2022 

• Nominell skattevekst på -0,1 prosent fra 2021-2022 (-0,5 prosent per 

innbygger) 

• Revidert skatteanslag for 2021 på kr 188,4 milliarder 

• Nominell skattevekst på 11,6 prosent fra 2020-2021 

  

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/de-frie-inntektene/#mer_om_inntektssystemet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/gronthefte/gront-hefte.html?id=547024


Kommunedirektørens anslag for Sandnes kommune: 

• Skatteanslag for 2022 på kr 2,801 milliarder 

• Nominell skattevekst på 1,2 prosent fra 2021-2022 (0,1 prosent per 

innbygger) 

• Nominell skattevekst på 12,7 prosent fra 2020-2021 

• Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet på 99,0 prosent i 

2022-2025. 

 

SKATT PER INNBYGGER    

 

Figuren nedenfor viser at svikten i skatt per innbygger i prosent av 

landsgjennomsnittet har vært betydelig siden 2014. 

SKATT PER INNBYGGER I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET    



 

 

Som figuren viser har skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet 

sunket fra 117 prosent i 2014 til 98,1 prosent i 2020. Dersom Sandnes i 2022 

hadde hatt skatteinntekter på 117 prosent av landsgjennomsnittet, ville 

skatteinntektene for Sandnes vært om lag kr 510 millioner høyere i 2022 enn det 

kommunedirektøren nå legger til grunn. Samlet ville de frie inntektene (inkludert 

inntektsutjevning) da vært rundt kr 204 millioner høyere. 

Kommunedirektøren vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til 

skatteanslag. Det er også større usikkerhet jo lenger ut i planperioden man 

kommer, og skattenivået vil bli fortløpende justert i tråd med faktisk 

skatteinngang. 

Rammetilskuddet 

Netto rammetilskudd for Sandnes med utgiftsutjevning, inndelingstilskudd, 

regionsentertilskudd og fratrukket inntektsutjevningen anslås å bli kr 2,060 

milliarder i 2022. 

Skatt og rammetilskudd 2021 2022 2023 2024 2025 

Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) 1 981 
825 

2 113 
914 

2 142 
018 

2 176 
248 

2 199 
996 



Utgiftsutjevning -109 
459 

-86 
885 

-73 
666 

-71 
516 

-75 
384 

INGAR -3 023 -3 902 -3 273 -2 896 -2 508 

Saker særskilt fordeling 22 198 27 088 27 088 16 768 16 768 

Veksttilskudd           

Regionsentertilskudd 8 912 8 976 9 039 9 104 9 167 

Inndelingstilskudd 15 110 15 488 15 488 15 488 15 488 

Koronapandemi 100 
698 

        

Saldert budsjett, RNB 2021 og skjønn 10 354 1 200       

Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 2 026 
615 

2 075 
880 

2 116 
694 

2 143 
197 

2 163 
527 

Netto inntektsutjevning -5 530 -15 
647 

-15 
825 

-15 
999 

-16 
169 

Sum rammetilskudd inkludert 
inntektsutjevning 

2 021 
085 

2 060 
233 

2 100 
869 

2 127 
198 

2 147 
358 

Rammetilskudd - endring   1,9 % 2,0 % 1,3 % 0,9 % 

Skatt på formue og inntekt  2 767 
055 

 2 801 
228 

 2 833 
021 

 2 864 
175 

 2 894 
621 

Skatteinntekter - endring   1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 

Sum frie inntekter    4 788 
000 

   4 861 
000 

   4 934 
000 

   4 991 
000 

   5 042 
000 



Endring fra foregående år   1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,0 % 

 

Eiendomsskatt 
Fra og med 1. januar 2020 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt 

etter eigedomsskattelova § 3 c) «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og 

anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» for Nye Sandnes. Det vil si at 

denne skatten ble videreført i Forsand og innført for «gamle» Sandnes. 

Ved sammenslåing av Forsand og Sandnes kommune måtte eiendomsskatten i 

de to kommunene samordnes. Eiendomsskatten skal harmoniseres etter en 

overgangsperiode på 3 år. Etter overgangsreglene settes skattesatsen på anlegg i 

tidligere Forsand kommune til 7 promille og til 6 promille for tidligere Sandnes 

kommune i 2022. Eiendomsskattesatsen startet med 2 promille i 2020 for 

tidligere Sandnes kommune og vil kunne økes med 2 promille årlig til satsen blir 

7 promille og lik tidligere Forsand kommune i 2023. 

Arbeidet med å taksere verk og anlegg i tidligere Sandnes ble gjennomført i 2020. 

Takstnemnd for eiendomsskatt har fastsatt takstgrunnlag for nettanleggene til 

Lyse Elnett AS, Statnett SF og Vardafjellet Vindkraft AS. Grunnlaget for beregning 

av skattetakst er anleggets tekniske verdi (substansverdien). For skattlegging i 

2020 ble gjeldende takster (fra 2017) på eiendom i tidligere Forsand videreført, 

og nye takster ble benyttet for de eiendommer som blir omfattet av skatteplikt i 

tidligere Sandnes. Takstene i tidligere Sandnes må gjenspeile takstnivået til 

tidligere Forsand fra 2017. Grunnen er at takstene i de to kommunene må 

harmoniseres i ny kommune. Eventuell omtaksering av skattetakster kan da 

foretas etter 10 år i 2026 ut fra samme verdimålingstidspunkt. For kraftverk er 

det skatteetaten som beregner grunnlaget for eiendomsskatt. Denne verdien 

fastsettes på grunnlag av gjennomsnittlige inntekter og kostnader de siste 5 

årene (avkastningsbasert metode). 

Det anslås at eiendomsskatt fra kraftnett vil kunne utgjøre kr 63 millioner i 2022 

og øke til kr 64 millioner i 2025. 

 

Kraftinntekter 
Etter sammenslåingen med Forsand er Sandnes kommune blitt en kraftkommune. 

Dette gir kommunen inntekter gjennom blant annet konsesjonskraft, 

konsesjonsavgift og naturressursskatt. 

Konsesjonskraft 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=eigedomsskattelova


Dette er strøm som produsentene som har magasin, fall eller kraftverk innenfor 

kommunens grenser er forpliktet å selge til kommunen for en lovpålagt pris. 

Kommunene kan så velge å gjøre hva de vil med denne kraften, der det vanligste 

er å selge den i markedet til markedspris. Sandnes kommune har rett til å ta ut 

117 GWh strøm per år. Dette gjør kommunen til netto eier av elektrisk energi 

siden eget forbruk ligger på omtrent 55 GWh årlig. Sandnes kommune mottar 

også 15 GWh frikraft i året som følge av en gammel avtale med Lyse, hvor gamle 

elverk ble overtatt av Lyse. 

Kraftprisene i 2021 har vært høye sammenlignet med tidligere år, spesielt over 

sommeren. Dette skyldes flere sammenfallende årsaker, som lav fyllingsgrad i 

vannmagasinene etter en tørr sommer, lite vind i Europa, svært høye 

råvarepriser på gass og kull, samt høye CO2-priser. Siden kommunene følger en 

energistrategi der konsesjonskraften selges til spotpris fører de høye prisene til 

økt inntekt for kommunen. Budsjettert nettoinntekt er kr 49 millioner i 2021, kr 

30 millioner i 2022 og kr 15 millioner i 2023, 2024 og 2025. 

Årsaken til den fallende estimerte nettoinntekten er hvordan prognosene blir 

laget. I det korte bilde (inneværende år og neste år) brukes framtidskontrakter 

for strøm til å lage prognosen. Dette er terminkontrakter som handles på den 

finansielle kraftbørsen NASDAQ OMX, som kan brukes til å sikre pris på kjøp og 

salg av strøm fram i tid. Prising av disse kontraktene er et godt mål på hva 

markedet forventer strømprisen vil være i framtiden. Det er derimot vanskelig å 

lage presise prognoser langt fram i tid siden kraftprisen er veldig væravhengig. 

Derfor bruker kommunen en annen utregningsmetode for 2023, 2024 og 2025, 

som tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen de siste 10 årene. Det er også andre 

faktorer som gjør det vanskelig å estimere konsesjonskraftsinntekter. 

Terminkontraktene som handles på NASDAQ OMX tar utgangspunkt i den 

såkalte systemprisen, det vil si prisen som hadde eksistert i det nordiske 

kraftmarkedet dersom det ikke fantes noen begrensinger i overføringskapasitet 

mellom prisområder. Prisen Sandnes kommune faktisk får for konsesjonskraften 

er områdeprisen i sør-vest Norge (NO2). I tillegg optimaliserer kommunen 

uttaket av konsesjonskraft slik at uttaket er høyest når strømmen er dyr. Resultat 

av denne optimeringen vil svinge fra måned til måned og er først kjent i ettertid.   

Konsesjonsavgift 

Konsesjonsavgiften skal gi kommunen erstatning for generelle skader og 

ulemper som følge av vannkraftutbygging som ikke kompenseres på annen måte 

og plikter eierne av kraftverket å betale en årlig avgift til de berørte kommunene 

og staten. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) regner ut størrelsen på 

konsesjonsavgiften og fordelingen mellom kommunene som blir påvirket av 

utbyggingen. Utregningen følger bestemte regler avhengig av hvilken type 



konsesjon som er gitt og hvordan magasin, fall og kraftverkets lokasjon er fordelt 

mellom kommunene. Avgiften skal indeksreguleres hvert femte år og midlene 

som kommer inn skal avsettes til et bundet fond for næringsutvikling, ofte kalt 

kraftfondet. Fondet skal ha særskilte retningslinjer for bruken, samt et politisk 

valgt fondsstyre som forvalter midlene. Avgiften regnes ut ved å gange 

kraftgrunnlaget med en avgiftsats. Satsen blir fastsatt når konsesjonen gis og 

kraftgrunnlaget er en teoretisk utregning av effekten kraftverket kan produsere 

og blir satt uavhengig av faktisk produksjon. Sandnes kommune mottar kr 10,3 

millioner årlig i konsesjonsavgift. 

Naturressursskatt 

Dette er en særskatt for vannkraftverk som skal gi kommunene en sikker og 

stabil skatteinntekt fra kraftverkene. Dette er bygget på at vannkraften er en 

nasjonal ressurs, men med sterk lokal forankring. Skattesatsen ligger på 1,3 øre 

per kWh, der 1,1 øre tilfaller vertskommunen der kraftverket ligger og 0,2 øre 

fylkeskommunen. Naturressursskatten kan utlignes krone for krone mot 

overskuddsskatten, dette gjør at så lenge kraftselskapet har tilstrekkelig 

overskudd vil ikke naturressursskatten utgjøre noen ekstra kostnad for 

kraftselskapet. Naturressursskatten fastsettes for hvert kraftverk basert på 

gjennomsnittlig årlig produksjon de siste syv årene. Skatten gjelder bare for 

kraftverk med installert effekt av en viss størrelse, samlet påstemplet 

merkeytelse må være over 10 000 kVA (Volt Amper henviser til den tilsynelatende 

effekten) for at skatten skal være gjeldende. Totalt for Sandnes kommune utgjør 

naturressursskatten omtrent kr 20 millioner. 

Avgjørelse fra kraftskatteutvalget 

I juni 2018 ble det nedsatt et kraftskatteutvalg av Finansdepartementet for å 

gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. I rapporten som ble 

produsert ble det foreslått å fjerne konsesjonsavgiften og konsesjonskraften som 

gir inntekt til vertskommunene for vannkraft. Bortfallet av denne inntekten skulle 

kompenseres gjennom høyere rammetilskudd til de kommunene som ville blitt 

påvirket. Forslaget ble kraftig motarbeidet, både av LVK (Landssamanslutninga av 

Vasskraftkommunar), vannkraftkommunene selv (inkludert Sandnes) og 

kraftselskapene. Dette skyldes at det ble stilt tvil til om endringen i 

rammetilskuddet ville bli stor nok til å dekke inn tapet fra bortfall av inntekter fra 

konsesjonskraft og konsesjonsavgift, samtidig som man fryktet at økningen i 

rammetilskudd ville bli gradvis fjernet igjen over tid. Regjeringen valgte å ikke gå 

videre med forslagene i rapporten grunnet motstanden som ble fremmet. Det er 

allikevel viktig at kommunene ikke ser på kampen som vunnet. Energipolitikk er 

fortsatt er svært dagsaktuelt tema, diskusjonen rundt Norge sin tilknytning til de 



europeiske kraftmarkedene har vært høyaktuell i årets stortingsvalgkamp og 

man ser fortsatt sterkt engasjementet knyttet til produksjon av vindkraft fra 

organisasjoner som Motvind. Elektrifiseringen av Norge vil fortsette videre med 

det grønne skiftet og behovet for elektrisk energi er økende, både i Norge og 

Europa. Det kan komme forslag til endringer i energipolitikken fra ny regjering, 

inkludert hvordan vannkraften skal beskattes. Dette er noe kommunen må følge 

med på framover for å sikre at økonomiske interesser bevares. 

Avgift på landbasert vindkraft 

Regjeringen foreslår å innføre en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per 

produserte KWh. Avgiften skal gjelde for konsesjonspliktige landbaserte 

vindkraftverk og pålegges innehavere av konsesjon for vindkraftverk 

(konsesjonær). Avgiften utformes som en særavgift der inntektene tilfaller 

statskassen, men fordeles til vertskommunene. Forslaget legger til grunn at 

avgiften skal tre i kraft i 2022, men skal første gang innbetales i 2023. Avgiften 

anslås å gi et proveny på om lag kr 165 millioner påløpt i 2022. Regjeringen vil 

fram mot statsbudsjettet for 2023 nærmere vurdere hvordan utbetalingene til 

vertskommuner formelt og praktisk skal administreres og fordeles. 

Det ligger ett konsesjonspliktig vindkraftverk i Sandnes kommune. Vardafjellet 

vindkraftverk har en samlet installert effekt på om lag 30 MW, noe som gir en 

vanlig årsproduksjon på omkring 90 GWh. Ved en avgift på 1 øre per KWh vil 

dette utgjøre kr 900 000. Om dette blir fordelt 1:1 til vertskommunen 

framkommer ikke av forslaget i sin nåværende form. 

 

Andre inntekter 
Det budsjetteres med inntekter i form av utbytte fra Lyse AS. Det budsjetteres 

også med inntekter fra ansvarlig lån fra Lyse AS og Sandnes tomteselskap KF. I 

tillegg budsjetteres det med overføringer fra Odeon kino Stavanger/Sandnes AS, 

Renovasjonen IKS, Forus Næringspark AS og Sandnes Parkeringsdrift AS i 

planperioden. 

Overføring fra Lyse AS 

Sandnes kommune eier 19,53 prosent av Lyse AS. Kommunen mottar utbytte, 

renter og avdrag på ansvarlig lån fra Lyse. 

Hovedstolen på det ansvarlige lånet var opprinnelig på kr 3 milliarder til alle 

eierkommunene, Sandnes sin andel utgjorde kr 585,9 millioner. Renten er 

fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. 

Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/lonns--og-prisvekst-samt-renteniva/


Det er forutsatt et utbytte til alle eierkommunene fra Lyse på kr 650 millioner i 

2022, økende til kr 690 millioner i 2025. I 2021 var utbetalt utbytte fra Lyse på 

totalt kr 630 millioner for regnskapsåret 2020. 

De budsjetterte inntektene fra Lyse AS i planperioden: 

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE AS  2022 2023 2024 2025 

Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19 530   19 530 19 530 19 530 

Rente 3 måneders NIBOR + 2 % (føres i drift) 10 500  11 500 11 500 11 000 

Utbytte (føres i drift) 127 000 129 000 131 000 135 000 

Totalsum overføring fra Lyse AS 157 030 160 030 162 030 165 530 

Rente 3,20 % 3,75 % 3,98 % 4,10 % 

Utbytte til alle eierkommunene 650 000 660 000  670 000 690 000 

Overføring fra kommunale foretak 

Ansvarlig lån fra Sandnes kommune til Sandnes tomteselskap KF var opprinnelig 

kr 130 millioner. Foretaket betaler rente på disse lånene tilsvarende 3 måneders 

Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. 

De budsjetterte inntektene fra Sandnes tomteselskap KF i planperioden: 

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA SANDNES TOMTESELSKAP 
KF  

2022 2023 2024 2025 

Ansvarlig lån (kr 130 millioner)         

Avdrag i 30 år (føres i investering) 4 333 4 333 4 333 4 333 

Rente 3 måneders NIBOR + 3 % (føres i drift) 3 600 3 900 3 900 3 800 

Totalsum overføring fra Sandnes tomteselskap KF 7 933 8 233 8 233 8 133 



Rente 4,20 
% 

4,75 
% 

4,98 
% 

5,10 
% 

Overføring fra andre selskaper 

Det budsjetteres med utbytter fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS, 

Renovasjonen IKS, Forus Næringspark AS og Sandnes Parkeringsdrift AS i 

planperioden. 

De budsjetterte inntektene fra andre selskaper i planperioden: 

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE 
SELSKAP 

2022 2023 2024 2025 

Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS (utbytte) 1 250 1 339 1 607 1 607 

Renovasjonen IKS (utbytte) 2 000 2 000 2 000 2 000 

Forus Næringspark AS (utbytte) 3 000 4 000 4 000 4 000 

Sandnes Parkeringsdrift AS (utbytte) 500 500 500 500 

Totalsum overføringer fra andre selskap 6 750 7 839 8 107 8 107 

 

Utvikling i lånegjeld 
I økonomiplanperioden vil Sandnes kommunes lånegjeld som betjenes ved hjelp 

av frie inntekter øke fra kr 4,3 milliarder i 2021 til kr 5 milliarder i 2025. 

Kommunens lånegjeld 

I vedtatt budsjett for 2021 lå det opprinnelig inne et høyt investeringsnivå og 

låneopptaket var opprinnelig på om lag kr 679 millioner. Prosjektene ble 

imidlertid ikke gjennomført i like høyt tempo som planlagt. 

Investeringsbudsjettet er derfor nedjustert både i første og andre 

perioderapport 2021. Låneopptaket for 2021 er også nedjustert i takt med dette. 

I skrivende stund er låneopptaket for 2021 på rundt kr 424 millioner. Dette betyr 

at en del av de lånene som skulle vært tatt opp i 2021 for å finansiere det som 

skulle vært utgiftsført i 2021, blir forskjøvet til 2022. Ordinært låneopptak for 

2022, inklusiv forskjøvet låneopptak fra 2021, er på om lag kr 600 millioner. 



FORVENTET UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD 

 

Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter øker fra kr 4,3 

milliarder i 2021 til 5 milliarder i 2025. Et jevnt høyt investeringsnivå og et 

gjennomsnittlig årlig låneopptak på om lag kr 500 millioner i årene framover 

medfører en vekst i langsiktig lånegjeld. 

Økt lånegjeld og økende rentenivå medfører at rente- og avdragsutgifter øker i 

planperioden. Som figuren under viser, øker rente- og avdragsutgiftene med kr 

85 millioner i perioden 2022-2025, fra kr 393 millioner i 2022 til kr 478 millioner i 

2025. 

RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER 



 

Det legges i handlings- og økonomiplan 2022-2025 fram en tiårig 

investeringsplan for å synliggjøre behovet for nye investeringer i skoler, 

barnehager, sykehjem, boliger og annet. Med de konkrete investeringsbehovene 

som er lagt inn for årene 2025-2030, vil rente- og avdragsutgiftene øke med kr 

114 millioner fra 2025-2030. Det ligger inne høye investeringsutgifter i 2026 og 

2027, noe som medfører en topp i lånegjelden i 2027 på om lag kr 9,6 milliarder. 

I kapittel om «Økonomiske måltall for bærekraftig utvikling» er det satt som mål at 

netto lån med renterisiko ikke skal overstige 20 prosent av kommunens brutto 

driftsinntekter. Netto lån med renterisiko tar utgangspunkt i kommunenes 

langsiktige gjeld. Kommuner har både store passiva (gjeld) og store aktiva 

(fordringer og likviditet), og langsiktig gjeld gir i seg selv ikke uten videre et riktig 

bilde av gjeldsbyrden. Deler av gjelden vil være knyttet til forhold som ikke, eller 

bare delvis, belaster kommuneøkonomien. Kommunene har utlån til andre, og 

staten dekker renteutgifter på investeringer foretatt innen 

rentekompensasjonsordningene for skoler, sykehjem og kirkebygg. Innen 

selvkostregulerte tjenester blir renter og avdrag dekket gjennom gebyrene fra 

innbyggerne. I tillegg har kommunene likviditet (bankinnskudd og eventuelle 

plasseringer i sertifikater og obligasjoner), der effekten av en renteendring vil 

være den motsatte av effekten på gjeldssiden. 

Som figuren og tabellen under viser anslås netto lån med renterisiko i 2021 til 6,3 

millioner. Det er i framlagt handlings- og økonomiplan 2022-2025 ikke forutsatt 

opptak av nye fastrentelån i perioden, og netto lån med renterisiko vil dermed 

øke i perioden. I 2025 vil netto lån med renterisiko utgjøre kr 772,9 millioner. 

Dette tilsvarer 12,4 prosent av brutto driftsinntekter. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-maltall-for-barekraftig-utvikling/


  

Rentebærende eiendeler Anslag 2021 2022 2023 2024 2025 

Ansvarlig lån i Lyse 332 312,5 293 273,4 253,9 

Ansvarlige lån i Tomteselskapet 86,7 82,3 78 73,7 69,3 

Startlån - videre utlån 1 732,8 1 842,8 1 942,8 2 032,8 2 112,8 

Bankinnskudd 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Sum rentebærende eiendeler 3 151,5 3 237,6 3 313,8 3 379,9 3 436 

  Anslag 2021 2022 2023 2024 2025 

Rentebærende eiendeler 3 151,5 3 237,6 3 313,8 3 379,9 3 436 

Rentebærende gjeld 7 425 7 844 8 077,8 8 229,9 8 530,9 

Differanse rentebærende gjeld og eiendeler 4 273,5 4 606,4 4 764,1 4 850 5 094,9 

Rentekompensasjon husbanken 192,8 166 139,2 112,4 85,7 

Lån finansiert av VAR-gebyrer 952,9 1 005,5 1 057 1 083,5 1 155,2 

Lån som betjenes av Brann IKS 252,7 242,6 232,5 222,4 212,3 

Lån med fast rente 2 868,8 2 868,8 2 868,8 2 868,8 2 868,8 

Netto lån med renterisiko 6,3 323,5 466,6 562,9 772,9 

Netto lån med renterisiko i % 0,1 % 5,3 % 7,6 % 9,1 % 12,4 % 

  

LÅN MED RENTERISIKO 



 

 

Makroøkonomiske forhold 
Det er alltid risiko for at forutsetningene som er lagt til grunn i økonomiplanen 

ikke inntreffer. Covid-19 pandemien er et godt eksempel på at de økonomiske 

forholdene kan endres raskt og med liten eller ingen forvarsel. Ved sviktende 

forutsetninger og manglende evne til å ta nødvendige grep over tid, kan 

kommunen havne i ubalanse ved at inntektene ikke er høye nok i forhold til de 

utgiftene som påløper. Risikomomenter kommunen er eksponert for er 

makroøkonomiske forhold, endringer i statlige føringer og rammevilkår og 

endring i skatteinngang. Det er også risiko knyttet til intern økonomistyring og 

finansforvaltning, samt kommunens eierskap. 

Det norske samfunnet er nå åpnet igjen og det store økonomiske tilbakefallet 

som fulgte nedstigningen av verdensøkonomien er bak oss. Innhentingen i den 

norske økonomien har vært kraftig og aktiviteten ligger nå over nivået før 

pandemien. Norges Bank satt i starten av pandemien gradvis styringsrenten ned 

til 0 prosent, det laveste nivået noensinne. I rentemøte 22.september ble den 

hevet til 0,25 prosent med varslet ny rentehevning til 0,5 prosent i desember. I 

oppdatert rentebane ser sentralbanken en styringsrente på 1,68 prosent mot 

slutten av 2024. 

Aktiviteten i norsk økonomi falt kraftig i takt med nedstengingen av samfunnet i 

starten av pandemien. Mange arbeidstakere ble sagt opp eller permittert og 

arbeidsledigheten steg til rundt 10 prosent av arbeidsstyrken. Etter hvert som 

smittespredningen kom under kontroll og smitteverntiltakene ble trappet gradvis 



ned mot sommeren i fjor steg aktiviteten i økonomien og ledigheten avtok. I april 

i år startet den gradvise åpningen av samfunnet og aktiviteten i norsk økonomi 

fulgte etter. I juni var aktiviteten på samme nivå som før pandemien. Norges 

Bank venter at aktivitetsnivået vil stige utover høsten og det anslås en vekst i 

fastlands-BNP på 3,9 prosent for 2021. Videre ventes det også høy vekst i 2022 

før veksten avtar til omkring 1 prosent i 2023 og 2024. Sparebank 1 SR-Banks 

konjunkturbarometer som måler aktiviteten for næringslivet i Sør-Norge venter 

også høy vekst utover høsten i alle regioner og bransjer. Arbeidsledigheten har 

falt i takt med åpningen og 2,4 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt 

ledige i slutten av september. Ledigheten har avtatt mest i de næringer som ble 

mest rammet av pandemien. I flere av disse næringene er sysselsettingen likevel 

fortsatt vesentlig lavere enn før pandemien. Samlet sett ventes sysselsettingen å 

være på samme nivå som før pandemien i løpet av de neste månedene. 

Det må presiseres at pandemien ikke er over selv om det norske samfunnet er 

åpnet igjen og det er knyttet stor usikkerhet til vekstanslagene. 

Nye virusvarianter kan oppstå og aktiviteten i Norge er også avhengig av hvordan 

våre handelspartnere forholder seg til pandemien. 

I samme periode som koronapandemien inntraff for fullt falt også oljeprisen og 

gassprisen kraftig. I april 2020 var oljeprisen på sitt laveste nivå på mange år da 

den lå rett under 20 dollar per fat ved flere anledninger. Gassprisen var også 

svært lav og nådde et bunnivå på under 2 dollar per MMBtu i samme måned. 

Både oljeprisen og gassprisen har hentet seg kraftig inn. Oljeprisen har ligget på 

mellom 70-80 dollar fatet de siste månedene og gassprisen er rekordhøy på 

rundt 20 dollar per MMBtu. Dette fører til store inntekter for Norge og bidrar til å 

holde aktiviteten i olje- og gassnæringen i regionen høy. 

Olje- og gassprisen er naturlig nok svært viktig for lønnsomheten på norsk 

sokkel, og er derfor helt avgjørende for om investeringer blir gjennomført eller 

ikke. Oljeinvesteringer er en viktig driver i norsk økonomi og spesielt i vår region. 

I en rapport fra Menon Economics estimeres det at mellom 30-40 prosent av de 

sysselsatte i kommunen er relatert til oljevirksomheten, dette er inkludert 

ringvirkningseffekter. Etter det kraftige prisfallet vedtok regjeringen og stortinget 

en skattepakke som skulle stimulere til at samfunnsøkonomisk lønnsomme 

prosjekter ikke ble kansellert eller utsatt ved å midlertidig endre på 

petroleumsskatteregimet. Endringene som ble vedtatt ga utsatt skatt gjennom 

blant annet å endre på reglene i særskatten for petroleum. Istedenfor at 

investeringene avskrives over 6 år mot særskatten ble dette endret til at 

selskapene kunne utgiftsføre investeringen direkte mot særskatten i 

inneværende år. Friinntekten i særskatten ble også endret fra 20,8 prosent over 

fire år til 24 prosent direkte. Begge disse tiltakene gjorde prosjektøkonomien i 

flere planlagte investeringer mer robust gitt markedssituasjonen etter prisfallet 



og tilførte selskapene nødvendig likviditet. Endringene er midlertidige og 

innebærer utsatt skatt, det er altså ikke en netto overføring til oljeselskapene. 

Ett år etter skattepakken ble innført ser man at de midlertidige endringene har 

virket etter hensikten. Investeringsnivået på norsk sokkel er stabilt, 

leverandørindustrien sikres aktivitet og innsatsen knyttet til bærekraftige 

initiativer er stort. Sammenlignet med andre oljeproduserende regioner har 

aktiviteten på norsk sokkel holdt seg mer stabil gjennom pandemien. Etter 

oljeprisfallet i 2014 opplevde norsk sokkel en tilnærmet lik prosentvis nedgang i 

investeringer som rester av verden. Dette ble ikke tilfellet gjennom 

koronapandemien. Fram mot 2025 ventes fortsatt høyt stabilt nivå i 

investeringer. 

Aksjemarkedene verden over falt kraftig i starten av pandemien. De fleste 

markeder har hentet seg inn igjen og mange ligger nå priset godt over nivået før 

pandemien, selv om det var noe tilbakefall i tredje kvartal, spesielt i USA og Kina. 

Hovedindeksen på Oslo børs ligger også godt over nivået før pandemien, godt 

hjulpet av høye olje- og gasspriser. Etter den kraftige oppgangen er det nå flere 

usikkerhetsmomenter på kort sikt som kan slå ut i økt volatilitet i verdens 

aksjemarkeder. Disse inkluderer potensiell mangel på likviditet etter hvert som 

sentralbanker verden over trapper ned støttekjøp av verdipapirer og hever 

styringsrenter. Forventet lavere vekst framover, blant annet drevet av 

flaskehalser i forsyningskjeder, mangel på korrekt arbeidskraft og økte kostnader 

på råvarer, komponenter og fraktrater. I tillegg kan situasjonen i Kina, der 

eiendomsgiganten Evergrande har gjeldsproblemer, skape problemer for den 

kinesiske økonomien som igjen kan smitte over til globale markeder. 

Inflasjonspress i USA kan også tvinge den amerikanske sentralbanken til å ta en 

strammere linje med raskere nedtrapping av støttekjøp og raskere heving av 

styringsrenten enn tidligere forespeilet. Enn så lenge ser FED på 

inflasjonspresset som forbigående. Et annet risikomoment er økt gjeldsbyrde 

under covid-19 i omtrent alle land, helt fra statsnivå ned til enkeltindivid. Dette 

gir økt sensitivitet for renteheving og kan bidra til at det opparbeides finansiell 

ustabilitet dersom renten blir for høy. 

Befolkningen i Norge blir eldre. Dette fører til økte utgifter til pleie og omsorg, 

mindre skatteinntekter siden en større andel av befolkningen hever pensjon 

framfor å arbeide og høyere pensjonsutgifter. Befolkningsframskrivingen for 

Sandnes kommune viser en økning i antall personer eldre over 67 år på 1570 

personer fram til 2026. Dette må ses i sammenheng med de brede demografiske 

endringene i Norge. Vi blir flere eldre, flere bor i sentrale strøk og andelen 

innvandrere øker. For Sandnes kommune betyr det at kommunen vil vokse, men 

andelen eldre vokser mest relativt til andre grupper. Andre langsiktige 

utfordringer for kommunen er usikkerheten rundt aktiviteten i olje og 

gassnæringen i regionen og om man får til en omstilling sammen med det 



grønne skifte. Klimarisiko kan også bli en utfordring på sikt, både risiko for økt 

vannstand, mer ekstremvær og lignende og kostnadene knyttet til dette, men 

også endring i regulatoriske rammeverk som kan påvirke viktige næringer i 

området. 

Oppsummert kan man si at effektene på norsk økonomi ikke ble like ille som 

fryktet da pandemien traff og nedstengningen av landet ble satt i effekt. Dette 

gjelder riktig nok for landet som helhet og noen næringer er mye hardere 

rammet enn andre, selv om også disse nå begynner å gå tilbake til en 

normaltilstand. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til den framtidige 

utviklingen av verdensøkonomien selv om man venter høy vekst ut 2021 og inn i 

2022. Det største risikomomentet er fortsatt hvordan pandemien utvikler seg, 

både nasjonalt og globalt. Det kan oppstå nye virusvarianter og langsiktig 

immunitet er også et spørsmål som enda er uavklart.  

 

Den økonomiske situasjonen i Sandnes ved utgangen av 2020 
Data og analyser av økonomien for ASSS-kommunene – Bergen, Bærum, 

Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og 

Tromsø finnes på KS sine nettsider og tallene for 2020 er tilgjengelige der. Det 

presiseres at ASSS-kommunenes regnskapsresultat for 2020 i forholdsvis stor 

grad både er påvirket av kommunesammenslåing, og av koronasituasjonen. 

De foreliggende analysene viser at Sandnes har et lavt inntektsnivå og hadde i 

2020 en korrigert fri disponibel inntekt som var kr 4 480 lavere per innbygger 

enn landsgjennomsnittet. Sandnes manglet ved utgangen av 2020 kr 366 

millioner på å ha inntekter som en landsgjennomsnittlig kommune. 

Sandnes har forbedret brutto driftsresultat fra 3,8 prosent i 2019 til 6,3 prosent i 

2020. Sandnes har en relativ lav økning i brutto driftsutgifter, noe som både kan 

skyldes omstillingen Sandnes har vært gjennom, men også at øvrige ASSS-

kommuner har brukt vesentlige mer midler til pandemien enn Sandnes. 

Renteutgifter i prosent av driftsinntekter var i Sandnes kommune høyere enn i 

de øvrige ASSS-kommunene og høyere enn i resten av landet. 

Netto avdrag i prosent av driftsinntekter i Sandnes kommune var høyere enn i de 

øvrige ASSS-kommunene og høyere enn i resten av landet 

Sandnes hadde netto driftsresultat tilsvarende 2,7 prosent av driftsinntektene i 

2020. Dette var lavere enn de øvrige ASSS-kommunene, men noe høyere enn 

kommunene i resten av landet. 

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i 

Sandnes i 2019 1,4 prosent under ASSS-snittet, mens effektiviteten var 4,7 

prosent høyere enn ASSS-snittet. Sandnes var spesielt effektive (relativt sett lave 

https://www.ks.no/asss-hjem/


utgifter og høy produksjon) innenfor barnevern (31 prosent over snittet for ASSS) 

barnehage (11,1 prosent over snittet for ASSS) og grunnskole (8,2 prosent over 

snittet for ASSS). Sandnes hadde utgifter, produksjon og effektivitet omtrent på 

snittet for ASSS innen pleie og omsorg. 

Investeringsutgiftene har vært svært høye de siste årene og har utgjort over 25 

prosent av driftsinntektene. I 2020 utgjorde investeringsutgiftene 22,4 prosent av 

brutto driftsinntekter, men tilsvarende nøkkeltall for øvrige ASSS-kommuner var 

14,3 prosent. Investeringer i skolebygg og boliger i tillegg til opprustning av 

sentrum har trukket investeringsutgiftene spesielt mye opp de siste årene. 

Lånegjelden og rente- og avdragsutgiftene har derfor økt de siste årene. 

Det er en målsetting å redusere investeringsnivået og veksten i lånegjelden i 

årene som kommer. 

 

Driftsbudsjett 
Netto driftsramme på tjenesteområdene er om lag kr 4,7 milliarder i 2022. 

Kommunedirektøren foreslår i handlings- og økonomiplan 2022-2025 nye tiltak 

på om lag kr 265 millioner inkludert avsetning til fremtidige lønnsoppgjør. 

Det er prioritert inn flere tiltak for tjenesteområdet oppvekst. Det er lagt inn 

midler som følge av økning i barnehagebarn og elevtall. Det er også prioritert 

midler til drift og utvikling av oppvekstadministrativt- og timeplansystem. Det 

foreslås en økning i tilskudd til private barnehager med utgangspunkt i 

regnskapstall for de kommunale barnehagene samt økt foreldrebetaling og 

kapitaltilskudd. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltakspakke til barn og 

unge vedtatt i 2021 grunnet covid-19, i tillegg til å etablere ytterligere et prosjekt 

for å ivareta yngre unge i tiden etter covid-19. Tiltak med bakgrunn i 

oppvekstreformen er også prioritert, i tillegg til en styrking av 

barnevernstjenesten. 

Innen helse og velferd styrkes budsjettene til ressurskrevende brukere på 

sykehjem, tilsynstjenesten på SFO og nattevakter på Sandnes helsesenter. 

Opptrapping av vedtatt styrking av hjemmetjenesten er også prioritert. I tillegg 

foreslås kommunedirektøren å forskyve vedtatt innsparingskrav med et år ved 

bruk av disposisjonsfond for å gi nødvendig tid til planlegging og iverksetting av 

innsparingen. 

Innen byutvikling og teknisk prioriteres midler til isbane på Ruten samt midler til 

handlingsplan mot fremmede og skadelige arter og revidering av 

kommunedelplanen «Aktive Sandnes». Det er prioritert å modernisere og sikre 

kommunal IT-infrastruktur samt styrke arbeidet med å få ned sykefraværet i 

kommunen. Det foreslås å reversere vedtatte innsparinger på 

kommunedirektørens fellesområde, og på den måten skjerme tjenesteområdene 



for nye innsparinger. Kommunedirektøren foreslår også midler til vedlikehold av 

kommunens eiendomsmasse. 

Den økonomiske situasjonen er fortsatt stram, og det er nødvendig å følge den 

videre utviklingen i driftsutgifter og investeringer nøye. Kommunedirektøren 

legger for første gang fram en 10-årig investeringsplan som synliggjør behovet 

for kommunale investeringer utover den fireårige økonomiplanperioden. 

 

Driftstiltak i excel-format finnes i vedlegg til handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 

Sentrale inntekter og utgifter 

Nr Tiltakstekst 2022 2023 2024 2025 

I1 Formue- og inntektsskatt -
2 801 000 

-
2 833 000 

-
2 864 000 

-
2 895 000 

Det budsjetteres med kr 2 801 millioner i formues- og inntektsskatt og naturressursskatt i 2022. 
Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene. 

Naturressursskatt er en særskatt for kraftselskap med hjemmel i skatteloven § 18-2. Se link for 
ytterligere beskrivelse.  

I2 Statlige rammeoverføringer inkludert 
inntektsutjevning 

-
2 060 000 

-
2 101 000 

-
2 127 000 

-
2 147 000 

Rammetilskuddet budsjetteres med kr 2 060 millioner i 2022, og er basert på 
statsbudsjettforslaget og på prognose for inntektsutjevning i tråd med skatteanslaget (tiltak I1) 
for planperioden. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/tiltakslister-i-excel/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/de-frie-inntektene/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/kraftinntekter/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/de-frie-inntektene/


I3 Eiendomsskatt på kraft -63 000 -64 000 -64 000 -64 000 

Fra og med 1.januar 2020 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 
c) «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglane for 
petroleum». for Nye Sandnes. Nærmere spesifisert vil det si at denne skatten ble videreført i 
Forsand og innført for «gamle» Sandnes. 

Etter overgangsreglene settes skattesatsen på anlegg i tidligere Forsand kommune til 7 promille 
og til 6 promille for tidligere Sandnes kommune i 2022. Eiendomsskattesatsen startet med 2 
promille i 2020 for tidligere Sandnes kommune og vil kunne økes med 2 promille årlig til satsen 
blir 7 promille og lik tidligere Forsand kommune i 2023. 

Det anslås at eiendomsskatt fra kraftverk og kraftnett vil kunne utgjøre kr 63 millioner i 2022 og 
øke til kr 64 millioner i 2024. 

I4 Konsesjonskraft -30 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Eiere av større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene 
som er berørt av kraftutbyggingen. Denne konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven 
foreskriver.  

Med prisprognoser basert på framtidskontrakter for salg av elektrisk energi i det nordiske 
kraftmarkedet vil salg av konsesjonskraft gi en netto inntekt på kr 30 millioner i 2022. 
Prisprognosene er usikre langt fram i tid så for de resterende årene i økonomiplanen brukes 
gjennomsnittspris siste 10 år som grunnlag for prognose. Dette gir en nettoinntekt på kr 15 
millioner per år i 2023-2025.  

I5 Konsesjonsavgift -10 300 -10 300 -10 300 -10 300 

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven plikter kraftverkseierne å betale en årlig 
avgift til staten og til de berørte kommunene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. 
Avgiftssatsen indeksjusteres hvert femte år av NVE. Konsesjonsavgiften til Sandnes kommune 
utgjør kr 10,3 millioner per år i planperioden. 

I6 Konsesjonsavgift  avsettes kraftfond 10 300 10 300 10 300 10 300 

Konsesjonsavgiftene på kr 10,3 millioner skal avsettes til et bundet fond for næringsutvikling 
(kraftfond).  Midler som avsettes til fondet i 2021 og 2022 er bundet opp i utbetalinger av tilsagn 
og forpliktelser gitt før 1. januar 2020 av tidligere Forsand kommune, som nye Sandnes er 
forpliktet til å følge opp. Departementet har gitt krav til hvordan vedtekter for bruk av midlene 
skal utformes. Forslag til slike vedtekter fremmes i egen sak til kommunestyret.     

I7 Rentekompensasjon sykehjem, 
omsorgsboliger og skolebygg   

-9 900 -10 100 -9 700 -9 200 

Staten gir kompensasjonstilskudd for renter og avdrag i forbindelse med eldre- og 
psykiatriplanen og rentekompensasjon for skolebygg. Renteforutsetningene som er lagt til grunn 
er vist i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo til investeringsutgiftene til disse 
formålene er vist i avsnitt om utvikling i lånegjeld. 

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-vannkraft/konsesjonskraft-og-konsesjonsavgifter/konsesjonskraftpris/
https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-vannkraft/konsesjonskraft-og-konsesjonsavgifter/konsesjonskraftpris/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/lonns--og-prisvekst-samt-renteniva/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/utvikling-i-lanegjeld/


I8 Integreringstilskudd flyktninger -41 594 -42 947 -43 666 -45 467 

Kommunene får integreringstilskudd over fem år for hver flyktning og person med opphold på 
humanitært grunnlag som kommunen bosetter. Tilskuddet skal bidra til god og rask bosetting og 
integrering. Regjeringen foreslår at tilskuddssatsen reduseres til kr 806 800 for enslige voksne og 
kr 761 300 for barn og andre voksne fra 2021. Kommunedirektøren budsjetterer med bosetting 
av 60 flyktninger årlig i perioden. I tillegg kommer tilskudd for tidligere bosatte flyktninger. 

I9 Renteutgifter ordinære lån 101 000 123 000 133 000 140 000 

Det budsjetteres med kr 101 millioner i renteutgifter på ordinære lån i 2022 og beløpet stiger til 
kr 140 millioner i 2025. Dette skyldes i all hovedsak forutsetning om økt rentenivå i 
planperioden.  Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst 
samt rentenivå. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år.  

I10 Avdrag ordinære lån 292 000 309 000 322 000 337 000 

Det budsjetteres med kr 292 millioner i avdrag på ordinære lån i 2022 og beløpet stiger til kr 337 
millioner i 2025. Dette skyldes den økende lånegjelden. Lånesaldo framgår av avsnitt om 
utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år.  

I11 Renteinntekter av bankinnskudd  -17 800 -23 300 -25 600 -26 800 

Det budsjetteres med kr 17,8 millioner i renteinntekter fra bankinnskudd i 2022. 
Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. 
Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig ordinært bankinnskudd på kr 1 milliard.  

I12 Renteinntekter startlån  -36 400 -48 800 -56 000 -61 000 

Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe 
seg egen bolig. Kommunen låner årlig inn fra Husbanken. Renteinntektene på startlånene utgjør 
kr 36,4 millioner i 2022 og stiger til kr 61 millioner i 2025. Det er lagt inn tilsvarende 
renteutgifter i forbindelse med startlånene.  

I13 Renteutgifter startlån 36 400 48 800 56 000 61 000 

Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe 
seg egen bolig. Midlene lånes inn fra Husbanken og gis ut som startlån til personer som ellers 
ikke ville klart å skaffe seg egen bolig. Renteutgiftene på startlånene er tilsvarende 
renteinntektene som er omtalt i tiltak I12.  

I14 Renter ansvarlig lån Lyse AS -10 500 -11 500 -11 500 -11 000 

Det ansvarlige lånet som Lyse AS betaler renter og avdrag på til eierkommunene utgjorde for 
Sandnes opprinnelig kr 585,9 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter 
gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 
3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Dette utgjør kr 10,5 millioner i 2022 og øker 
til kr 11 millioner i 2025. Se omtale av renteforutsetningene i avsnitt om lønns- og prisvekst samt 
rentenivå. Fra og med 2020 er det forutsatt at Lyse AS kompenserer aksjonærene for 
reduksjonen i renteinntekter som følger av nedbetalingen på hovedstol (bsak 64/19). 
Kompensasjonen som tillegges årlig utbytte vil framgå av konsernstyrets tilrådning om utbytte.  

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/lonns--og-prisvekst-samt-renteniva/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/lonns--og-prisvekst-samt-renteniva/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/utvikling-i-lanegjeld/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/utvikling-i-lanegjeld/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/utvikling-i-lanegjeld/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/lonns--og-prisvekst-samt-renteniva/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/lonns--og-prisvekst-samt-renteniva/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/lonns--og-prisvekst-samt-renteniva/
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509674?agendaItemId=15026667


I15 Aksjeutbytte Lyse AS  -127 000 -129 000 -131 000 -135 000 

Sandnes kommune sin eierandel i Lyse AS er 19,53 prosent. I 2021 ble det utdelt et utbytte til 
eierne på kr 630 millioner. Sandnes fikk utbetalt kr 123 millioner. Eierstrategien overfor Lyse er 
revidert og fastsatt i generalforsamlingen april 2021. I samsvar med denne har selskapet i 
september avgitt rullerende utbytteprognose for de neste fem årene. Halvårsrapporten for 2021 
er avlagt med et resultat på kr 1,3 milliarder mot kr 479 millioner samme tid i 2020. Tilordnet 
Lyses aksjonærer er kr 937 millioner. Lyse AS har oppjustert utbytteprognosen til kr 650 
millioner i 2022 og 2023, deretter en årlig økning i utbytte på kr 20 millioner slik at samlet 
utbytte i 2025 utgjør kr 690 millioner, som utgjør kr 135 millioner for Sandnes. 
Kommunedirektøren har lagt prognosen til grunn for innarbeidet utbytteforventning. Unntaket 
er i 2023 hvor det legges til grunn en økning på totalt kr 10 millioner. Jamfør halvårsrapporten 
forventes det at avsetning til utbyttereguleringsfondet i 2022 bli høyere enn forutsatt. 
Aksjonærene forventer at dette benyttes i 2023 slik at forventingen om et jevnt stigende utbytte 
imøtekommes.   

I16 Aksjeutbytte Odeon kino 
Stavanger/Sandnes AS  

-1 250  -1 339 -1 607 -1 607 

Kinobransjen har i 2020 og dels utover i 2021 hatt en svært lav aktivitet grunnet covid-19 
pandemien. Det var dermed ikke grunnlag for utdeling av utbytte i 2021. Etter sommeren 2021 
har aktiviteten vært på vei opp igjen. Med gjenåpningen av landet, kombinert med slipp av nye 
filmer framover, forventes det høy aktivitet for kinoen ut året. Selskapet har under pandemien 
også hatt en full gjennomgang av utgiftssiden i selskapet. På dette grunnlaget forventer 
aksjonærene gode resultater framover. Det forventes et utbytte på kr 7 millioner i 2022 og kr 7,5 
millioner i 2023, økende til kr 9 millioner i 2024 og 2025. I 2022 utgjør Sandnes sin andel kr 
1,250 millioner og 1,6 millioner fra 2024. 

I17 Aksjeutbytte  Renovasjonen IKS -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Det er i tråd med eierstrategien, resultatutvikling og dialog mellom eierne en forventning om 
utbytte på kr 4 millioner årlig i perioden. Sandnes sin andel utgjør kr 2 millioner. 

I18 Renter ansvarlig lån Sandnes 
tomteselskap KF 

-3 600  -3 900  -3900 -3800  

Det ansvarlige lånet som Sandnes tomteselskap KF betaler renter og avdrag på til kommunen 
utgjorde opprinnelig kr 130 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter 
gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 
3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Dette utgjør kr 3,6 millioner i 2022 og øker 
til kr 3,8 millioner i 2025. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt 
rentenivå. 

I19 Aksjeutbytte Forus Næringspark AS -3 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Det har i løpet av våren 2021 vært gjennomført drøftinger blant aksjonærene om innretningen 
av utdeling av utbytte fra selskapet. Nødvendige endringer i selskapsdokumentene har 
administrasjonene i de tre eierkommunene og administrasjonen i selskapet arbeidet med forslag 
til, herunder endringer i vedtektene slik at det kan utdeles utbytte. Utdeling av utbytte skjer i 
samsvar med aksjefordelingen, men i dette selskapet er det relevant å avtalefeste skjevfordeling. 
Måten dette kan løses på innenfor regelverket er ikke endelig løst. Det forventes at drøftingene 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/lonns--og-prisvekst-samt-renteniva/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/lonns--og-prisvekst-samt-renteniva/


om felles løsning kan avsluttes ved årsskiftet. Kommunedirektøren har på dette grunnlag 
innarbeidet forventning om utbytte med kr 15 millioner i planperioden for Sandnes, hvorav kr 3 
millioner i 2022 økende til kr 4 millioner øvrige år.  

I20 Aksjeutbytte Sandnes Parkeringsdrift 
AS 

-500 -500 -500 -500 

Kommunestyret behandlet i sak 68/21 saker til generalforsamlingen i det heleide 
datterselskapet. Av vedtaket framgår det at aksjonæren har en framtidig forventning om årlig 
utbytte på kr 0,5 millioner til selskapet. Forventningen er innarbeidet i samsvar med vedtaket. 

I21 Overføring til investeringsregnskapet 55 289 62 547 95 702 97 645 

Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 55,3 millioner i 2022. I slutten av perioden 
økes overføringen til kr 97,6 millioner i 2025.  

I22 Bruk av disposisjonsfond -27 256       

Kommunedirektøren foreslår å benytte kr 27,3 millioner fra kommunens generelle 
disposisjonsfond (25701156) til å dekke innsparingsparingskrav på helse og velferd i 2022.   

I23 Avskrivinger  270 000 283 000 296 000 309 000 

Avskrivinger på kommunens anleggsmidler er kalkulert til kr 270 millioner i 2022 og øker til kr 
309 millioner i slutten av perioden.  

I24 Motpost avskrivinger  -270 000 -283 000 -296 000 -309 000 

Motpost avskrivinger er en regnskapsmessig motpost til tiltak I23. 

I25 Kalkulatoriske renter og avskrivinger 
vann 

-19 941 -21 381 -21 189 -21 619 

Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor 
mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er 
selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig 
SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng.  

I26 Kalkulatoriske renter og avskrivinger 
avløp 

-41 629 -46 431 -50 107 -50 938 

Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor 
mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er 
selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig 
SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng.  

I27 Kalkulatoriske renter og avskrivinger 
renovasjon 

141 88 -153 -1 059 

Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor 
mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327672?agendaItemId=15033854


selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig 
SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. 

  Totalsum sentrale inntekter og 
finansposter 

-
4 811 540 

-
4 814 763 

-
4 824 220 

-
4 859 345 

 

Oppvekst 

Nr Tiltakstekst 2022 2023 2024 2025 

  Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 

OV1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 5 635 9 873 12 885 13 033 

Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 509 elever per 1. 
september 2021. Dette er en økning på 70 elever sammenlignet med elevtellingen per 1. 
september 2020. 

Prognosen for elevtallsveksten bygger på forventet befolkningsvekst, og et beløp per elev på kr 
56 119. Beløpet blir årlig justert basert på kommunal deflator. I perioden 2022-2025 er det 
forventet en økning på totalt 151 elever. Kommunedirektøren har innarbeidet budsjettmidler til 
elevtallsveksten i tråd med prognosen. 

OV2 Korrigering av prognoser, 
elevtallsvekst 

-1 894 -1 894 -1 894 -1 894 

Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 509 elever per 1. 
september 2021. I handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn en forventning 
om 10 590 elever ved skolestart. Dette tilsvarer 81 færre elever. I driftstiltaket korrigeres det 
for at faktisk elevtall ble lavere enn prognosen. 

OV3 Ressurser til spesialundervisning 1 126 1 974 2 576 2 650 

Forventet elevtallsvekst utgjør økt behov for spesialundervisning. Ved den offisielle 
elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 509 elever per 1. september 2021. Dette er 
en økning på 70 elever sammenlignet med den offisielle elevtellingen per 1. september 2020. 

Prognosen for elevtallsveksten bygger på forventet befolkningsvekst. I 2022 er det forventet 
en økning på totalt 73 elever. Ressurser til spesialundervisning er estimert til å utgjøre om lag kr 
10 900 per elev på barnetrinnet og om lag kr 12 100 per elev på ungdomstrinnet. Satsene vil bli 
justert årlig basert på kommunal deflator. Kommunedirektøren har innarbeidet budsjettmidler 
til elevtallsveksten i tråd med prognosen. 

OV4 Korrigering av prognoser, 
spesialundervisning 

-379 -379 -379 -379 



Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 509 elever per 1. 
september 2021. I handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn en forventning 
om 10 590 elever ved skolestart. Dette tilsvarer 81 færre elever. I driftstiltaket korrigeres det 
for at faktisk elevtall ble lavere enn prognosen. 

OV5 Kleivane skole, læremiddelpakke     -852 -852 

Kleivane skole med plass til 392 elever sto ferdigstilt til skolestarten august 2021. Skolen har 
fått læremiddelpakke, som er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, 
læremidler og mediatek. Kommunedirektøren foreslår å ta ut midlene til læremiddelpakke fra 
2024. 

OV6 Pilotprosjekt, utvidet leksehjelp   -2 300 -2 300 -2 300 

Høsten 2019 ble det startet opp et pilotprosjekt i samarbeid med Sviland skole, Bogafjell skole 
og Øygard ungdomsskole for å sikre et utvidet tilbud om leksehjelp på skolene ved skoledagens 
begynnelse eller slutt, se P2 i handlings- og økonomiplan 2019-2022. Pilotprosjektet har en 
varighet frem til og med 2022. 

OV7 Oppvekstadministrativt (IST)- og 
timeplansystem, drift og utvikling 

2 100 2 100 2 100 2 100 

Sandnes kommune har tatt i bruk ett nytt felles oppvekstadministrativt system med utvidet 
funksjonalitet knyttet til kommunikasjon mellom hjem/foresatte og skole/barnehage. Dette ble 
finansiert av digitalisering- og innovasjonsfondet, jamfør bsak 98/18. Årlig forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling av systemet er estimert til kr 2,1 millioner og kommunedirektøren 
foreslår bevilgningen fra 2022.  

OV8 En ekstra skoletime i naturfag på 
ungdomstrinnet 

1 900 4 600 4 600 4 600 

Fra skoleåret 2022-2023 foreslår regjeringen å innføre en ekstra skoletime i naturfag på 
ungdomstrinnet. I forslag til statsbudsjett 2022 er rammetilskuddet økt med kr 1,7 millioner. 
Kommunedirektøren foreslår tiltak med en estimert kostnad for Sandnes på kr 1,9 millioner 
2022 og helårseffekt kr 4,6 millioner fra 2023.  

OV9 Ressurser til styrking i SFO  121 212 276 279 

Forventet elevtallsvekst utgjør økt behov for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med 
særskilte behov. Prognosen for elevtallsveksten bygger på forventet befolkningsvekst. I 2022 
er det forventet en økning på totalt 73 elever. Ressurser til styrking i SFO er estimert til å 
utgjøre kr 6 585 per hele SFO-plass som utgjør 10,8 prosent av midlene som går til 
spesialundervisning i ordinær skole. Satsene vil bli årlig justert basert på kommunal deflator. 
Kommunedirektøren har innarbeidet budsjettmidler til elevtallsveksten i tråd med prognose. 

OV10 Korrigering av prognoser, styrking i 
SFO 

-41 -41 -41 -41 

Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 509 elever per 1. 
september 2021. I handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn en forventning 
om 10 590 elever ved skolestart. Dette tilsvarer 81 færre elever. I driftstiltaket korrigeres det 
for at faktisk elevtall ble lavere enn prognosen. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okplan2019/driftsbudsjett/oppvekst-skoler/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160398?agendaItemId=15024078


OV11 SFO, økning i driftsutgifter 2 316 2 316 2 316 2 316 

For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny 
selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2020 og per september 
2021. Kommunedirektøren foreslår at prisene for SFO skal øke med virkning fra 1. januar 2022. 
En hel plass på SFO vil øke fra kr 3 010 til kr 3 139 i måneden, se vedlegg 4. 

OV12 SFO, økning i gebyrinntekter -2 316 -2 316 -2 316 -2 316 

For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny 
selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2020 og per september 
2021. Kommunedirektøren foreslår at prisene for SFO skal øke med virkning fra 1. januar 2022. 
En hel plass på SFO vil øke fra kr 3 010 til kr 3 139 i måneden, se vedlegg 4. 

OV13 Internhusleie, renholds- og 
energikostnader, skoler 

18 700 18 700 18 700 18 700 

Internhusleie, renhold og energi, helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2021. For Sviland skule, 
Malmheim skole og idrettshall på Høyland ungdomsskole er det tatt ut kostnader etter at 
kostnader ved nye bygg er lagt inn med full effekt. 

 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Ny idrettshall Høyland 
ungdomsskole, reduksj. eksist. 
bygg 

Renhold -200 -200 -200 -200 

Ny idrettshall Høyland 
ungdomsskole, reduksj. eksist. 
bygg 

Energi -200 -200 -200 -200 

Nybygg og utvidelse Sviland 
skule 

Internhusleie 5 100 5 100 5 100 5 100 

Nybygg og utvidelse Sviland 
skule 

Renhold 400 400 400 400 

Nybygg og utvidelse Sviland 
skule 

Energi 200 200 200 200 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/oppvekst/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/oppvekst/


Nybygg og utvidelse Sviland 
skule, reduksj. eksist. skole 

Internhusleie -600 -600 -600 -600 

Nybygg og utvidelse Sviland 
skule, reduksj. eksist. skole 

Renhold -300 -300 -300 -300 

Nybygg og utvidelse Sviland 
skule, reduksj. eksist. skole 

Energi -200 -200 -200 -200 

Malmheim skole, 
utvidelse/modernisering 

Internhusleie 3 800 3 800 3 800 3 800 

Malmheim skole, 
utvidelse/modernisering 

Renhold 500 500 500 500 

Malmheim skole, 
utvidelse/modernisering 

Energi 200 200 200 200 

Malmheim skole, 
utvidelse/modernisering, 
reduksj. eksist. bygg 

Internhusleie -500 -500 -500 -500 

Malmheim skole, 
utvidelse/modernisering, 
reduksj. eksist. bygg 

Renhold -200 -200 -200 -200 

Malmheim skole, 
utvidelse/modernisering, 
reduksj. eksist. bygg 

Energi -100 -100 -100 -100 

Skaarlia skole Internhusleie 8 200 8 200 8 200 8 200 

Skaarlia skole Renhold 600 600 600 600 

Skaarlia skole Energi 300 300 300 300 

Skaarlia flerbrukshall Internhusleie 1 600 1 600 1 600 1 600 



Skaarlia flerbrukshall Renhold 100 100 100 100 

Sum    18 700 18 700 18 700 18 700 

OV14 Internhusleie, renholds- og 
energikostnader, skoler, nye 
bygg 

900 4 700 11 100 11 100 

Internhusleie, renhold og energi for nye bygg som ferdigstilles i planperioden. 

 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Sviland skule - gymnastikkfasiliteter Internhusleie 700 700 700 700 

Sviland skule - gymnastikkfasiliteter Renhold 100 100 100 100 

Sviland skule - gymnastikkfasiliteter Energi 100  100 100 100 

Ombygging og utvidelse av Sandved skole Internhusleie   3 800 10 200 10 200 

Sum    900 4 700 11 100 11 100 

 

OV15 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler, 
innleide bygg 

2 000 2 000 2 000 2 000 

Internhusleie for helårsvirkning av innleide bygg. 

 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Innleie av nye lokaler for 
SLS/FBU/FlyktningenhetenHavneparken (økning fra 
dagens innleiekostnader 

Internhusleie 2 000 2 000 2 000 2 000 



Sum    2 000 2 000 2 000 2 000 

 

 
Barnehagetjenester 

OV16 Etablering av kommunale barnehageplasser      6 667 16 000 

Etter ny prognose forventes behovet for barnehageplasser å stabilisere seg på dagens nivå før 
den går ned i slutten av perioden. Barn i alderen 0-3 vil i starten av perioden øke, mens behovet 
for barnehageplasser i aldersgruppe 3-6 vil synke i hele perioden. Det er små endringer i 
behovet fram til 2023 og det blir viktig å følge utviklingen i behov utover i perioden for å se 
prognosen opp mot reell utvikling i behov. I dag er dekningsgraden for barn med barnehageplass 
på 88,5 prosent. Målet er at kommunen øker dekningsgraden til snittet til ASSS som ligger på 
92,6 prosent. Endringer i statlige ordninger som kontantstøtte vil kunne føre til økt behov for 
barnehageplasser i perioden. Nedgangen vil og kunne gi ledige plasser i attraktive 
barnehageområder. Forventningen er at dette vil kunne øke dekningsgraden opp på snittet til 
ASSS (92,6 prosent). 

 

Barnehageplasser 2021 2022 2023 2024 2025 

0- åringer 998 970 966 973 981 

1-2 åringer 2 130 2 066 2 018 1 990 1 992 

3-5 åringer 3 334 3 365 3 256 3 214 3 139 

Sum 0-5 år 6 462 6 401 6 240 6 177 6 113 

Dekningsgrad 1-5 år 88,5 % 89,8 % 91,0 % 92,6 % 92,6 % 

Forventet behov for barnehageplasser 
(0-5 år) 

4 877 4 877 4 800 4 818 4 752 

Overskudd barnehageplasser 0 0 77 59 125 

 



Det arbeides med rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehagene for å øke tallet på barn i 
denne gruppen som søker og tar imot barnehageplass. For å nå denne målsetningen, er det behov 
for flere barnehageplasser i sentrum. Det er avsatt midler i investeringsbudsjettet til planlegging av 
sentrumsnære barnehageplasser. Selv om det ser ut til å lykkes med å få flere foreldre til 
minoritetsspråklige barn til å søke, så takker mange nei når de ikke får barnehageplass som de 
opplever som tilgjengelig (blant annet fordi de ikke har bil). Rekruttering av flere i denne gruppen 
vil føre til bedre språkopplæring og integrering samt at dekningsgraden går opp. En utfordring i 
Sandnes er at det er bydeler med svært stor underkapasitet (Ganddal, sentrum og Austrått), mens 
Forsand og Høle har stor overkapasitet. 

 

OV17 Økt foreldrebetaling i barnehager     -1 332 -3 197 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2022 å øke maksimalprisen per heltids barnehageplass fra 
kr 3 230 til kr 3 315 fra 1. januar 2022. Kommunedirektøren foreslår å øke foreldrebetalingen 
med kr 85 fra 1. januar 2022. 

OV18 Generell innsparing oppvekst barn og 
unge 

-5 390 -5 390 -5 390 -5 390 

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant kommunedirektøren det nødvendig 
i handlings- og økonomiplan 2020-2023 å innarbeide innsparinger på kr 6,4 millioner i 2020, 
økende til kr 9,6 millioner i 2021. Fra 2022 får innsparingen effekt på tilskudd til private 
barnehager og økes til kr 15 millioner. Det vil for barnehageområdet bli vanskelig å løse 
innsparingskravet etter innføring av pedagog- og bemanningsnorm. 

Helsestasjonstjenester, barne- og familieenheten, styrka barnehage og PPT er tjenester som har 
et stort trykk. En reduksjon av tilbudet her vil kunne føre til at det blir utfordrende å oppfylle 
lovkrav. Tjenesteområdet har over flere år hatt et stort fokus på tidlig innsats og har bygd opp 
tilbudet til å kunne gi tidlig hjelp til barn og deres familier. En konsekvens av innsparingen kan 
være at deler av dette tilbudet må reduseres eller avvikles. Andre tiltak må derfor vurderes. 

OV19 Tilskudd private barnehager 14 500 14 500 14 500 14 500 

Tilskuddssatsene for 2022 beregnes på bakgrunn av regnskap 2020 for kommunale 
barnehager, sjablongtillegg for pensjonsutgifter, samt foreldrebetaling på kr 3 315 fra 1. januar 
2022. Beregnet tilskuddssats for enkeltstående barnehager er kr 224 258 for små barn og kr 
107 520 for store barn, for øvrige barnehager er beregnet tilskudd kr 219 465 for små barn og 
kr 104 857 for store barn. I tillegg gis kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år 
differensiert etter nasjonal sats. 

OV20 Parkering HS-bygget 231 231 231 231 

I leieavtalen for helse og sosial-bygget inngår 25 parkeringsplasser. Utover dette må 
virksomhetene betale for parkeringen selv. PPT og styrket barnehage har meldt om behov for 
totalt 22 parkeringsplasser hver, mens mestringsenheten trenger 13. Kommunedirektøren 
foreslår å kompensere virksomhetene for de ekstra parkeringsutgiftene dette medfører. 



Tiltaket ligger i sin helhet hos oppvekst, men kr 35 000 skal gå til mestringsenheten under 
tjenesteområdet helse og velferd. 

OV21 Tilrettelegging for flere 
barnehagelærere i grunnbemanningen 

1 800 1 800 1 800 1 800 

I statsbudsjettet foreslås kr 100 millioner av veksten i frie inntekter for å legge til rette for å 
ansette flere barnehagelærere, for Sandnes utgjør dette om lag kr 1,8 millioner. 

  Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten 

OV22 BFE, tilskudd, kommunalt rusarbeid 6 
stillinger. Opptrappingsplan 

  990 990 990 

Tilskuddsordningen «Kommunalt rusarbeid» forutsetter økt delfinansiering fra kommunen i takt 
med at tilskuddsmidlene avkortes. En styrking av dette arbeidet med totalt seks årsverk 
muliggjør blant annet videreutvikling av ønskede tiltak nedfelt i rusmiddelpolitisk handlingsplan. 
Siste del av opptrappingsplanen er innlemming av ett årsverk fra 2023. 

OV23 PPT, selvfinansiering av årsverk   -3 040 -3040 -3 040 

PPT fikk fire nye årsverk tilført i 2021 for å redusere antall barnehagebarn og skoleelever som 
får spesialpedagogisk hjelp og undervisning. Stillingene er foreslått finansiert i to år og skal fra 
2023 finansieres gjennom reduserte utgifter til spesialpedagogisk hjelp. Kommunedirektøren 
har derfor innarbeidet selvfinansieringen fra og med 2023. 

OV24 BFE, oppvekstreform 36 700 36 700 36 700 36 700 

I forbindelse med oppvekstreformen har Sandnes kommune har fått kr 36,7 millioner i økt 
rammetilskudd til barnevern. 

Refusjonsordningen for utgifter til for forsterkning av fosterhjem avvikles i 2022. Sandnes 
kommune har i snitt fått kr 1,8 millioner i refusjon fra Bufetat, og denne summen innarbeides i 
handlings- og økonomiplan fra 2022. 

Barneverntjenesten har 11 årsverk som har vært finansiert av tilskudd. Kr 8 millioner 
innarbeides i rammen fra 2022. 

Fra og med 2021 økte ettervernsalderen fra 23 til 25 år. Det er estimert at dette gir Sandnes 
kommune en merutgift på kr 0,9 millioner i 2021, økende til kr 1,9 millioner fra 2022. 

Den kommunale egenandelen vil øke på følgende tiltak: 

 

Tiltak Egenandel 2021 Egenandel 2022 

MST (Multisystemisk terapi)/FFT (Funksjonell familieterapi) 18 000 15 000 

Spesialiserte fosterhjem Beredskapshjem 36 200 85 000 

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid


Institusjon Akuttplass i institusjon  76 900 170 000 

Totalt forbruk 26 000 000 51 000 000 

 

Kommunen har i snitt brukt kr 26 millioner på disse tiltakene de siste tre årene med dagens 
egenandel. Plasseringer i beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem som er gjort før 1. januar 
2022 utløser dagens takst på egenandel. Dersom aktiviteten inn i 2022 er lik snittet for de tre siste 
årene medfører det egenandel på kr 51 millioner, som tilsvarer en økning på kr 25 millioner. 

 

OV25 BFE, 3 årsverk i avdeling undersøkelse 
oppfølging 

2 200 2 200 2 200 2 200 

Situasjonen i avdeling undersøkelse oppfølging har vært utfordrende over tid. Avdelingen har 
opplevd kapasitetsutfordring og kommunedirektøren forslår å bevilge kr 2,2 millioner til å 
styrke avdelingen med tre årsverk. 

OV26 PPT & BFE, årlig lisensavgift for 
journalsystem  

550 550 550 550 

Arkivet i BFE gjøres digitalt, og det forventes merutgifter i størrelsesorden kr 50 000. Sandnes 
PPT gjennomførte høsten 2019 kjøp av nytt journalsystem, Visma Flyt. Årlige driftskostnader 
med nytt journalsystem er høyere enn det PPT hadde for drift av PPI. Årlig merkostnad i 
lisensutgifter blir på om lag kr 0,5 millioner. 

OV27 Videreføring av tiltakspakke 5 500 5 500     

Smitteverntiltak og pandemi har ført til økt behov for tiltak i ungdomsgruppen. Dette gjelder 
både behandling/oppfølging og sosiale møteplasser. Kongesommer er fulltegnet. Rektorene i 
ungdomsskolene formidler stor bekymring for elever med psykiske helseutfordringer som de 
ikke har personell til å følge opp. Både skole og skolehelsetjenesten ser at begrensinger i antall 
sosiale kontakter har medført at flere opplever utenforskap. Helsesykepleiere opplever et økt 
trykk og mer omfattende vansker. Denne økte pågangen er det særlig helsesykepleierne i 
ungdomsskolene som rapporterer. Det er ikke tilsvarende økning i barneskolene. Det er 6-8 
ukers ventetid for oppfølging av Barne- og familieenheten, ressurssenter for barn og unge. I 
BUP prioriteres nå kun de mest alvorlige sakene (for eksempel alvorlig depresjon), men det 
betyr allikevel ventetid på inntil 4 uker for denne gruppen. For andre, moderate lidelser er det 
inntil 12 ukers ventetid. Det ble vedtatt en tiltakspakke på kr 5 millioner for 2021 i sak 39/21. 
Kommunedirektøren foreslår å videreføre denne ytterligere i 2022 og 2023. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327670?agendaItemId=15033317


OV28 Prosjekt rettet mot yngre unge 
grunnet covid-19  

5 500 5 500     

En ytterligere tiltakspakke med særlig fokus på barn i barneskolealder og familier vil gi mulighet 
til å styrke skolehelsetjenesten i barneskole og barne- og familieenhetens familieteam. En slik 
tiltakspakke vil også gi rom for å prøve ut samarbeidsmodeller på tvers av virksomhetene slik 
første tiltakspakke har muliggjort. Kommunedirektøren foreslår derfor ytterligere kr 5,5 
millioner i en toårsperiode for å ivareta disse behovene. 

OV29 Bruk av kommunens generelle 
disposisjonsfond 

-11 000 -11 000     

Tiltak OV30 og OV31 foreslås finansiert av midler mottatt til å håndtere covid-19 og som ble 
avsatt på kommunens generelle disposisjonsfond (25701156). 

OV30 Internhusleie, renholds- og 
energikostnader, helsestasjoner 

950 950 950 950 

Internhusleie, renhold og energi for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende 
økonomiplan. 

 

 

 

 

husleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner 950 950 950 950 

Internhusleie, renhold og energi for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan. 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Langgata 72, helsestasjon Internhusleie 800 800 800 800 

Langgata 72, helsestasjon Renhold 100 100 100 100 

Langgata 72, helsestasjon Energi 50  50  50 50 



Sum    950 950 950 950 

 

 

OV31 Internhusleie, renholds- og 
energikostnader, helsestasjoner, 
innleide bygg 

250 250 250 250 

Internhusleie for nye innleide lokaler i kommende planperiode. 

Jærveien 34 er solgt, og ungdomsteamet må inn i nye lokaler. Det er inngått avtale om videre 
leie av samme lokale. 

OV32 Helsestasjonstjenester, psykisk helse, 
lavterskeltilbud 

1 000 1 000 1 000 1 000 

I statsbudsjettet for 2022 foreslås det en styrking av kommunenes frie inntekter med kr 75 
millioner til tiltak for barn og unges psykiske helse. Dette utgjør om lag kr 1 million til Sandnes 
kommune. Kommunedirektøren forslår å bevilge kr 1 million til helsestasjonstjenester for å 
finansiere to årsverk. 

  Totalsum oppvekst 82 959 90 286 104 847 112 495 

 

Helse og velferd 

 Nr Tiltakstekst 2022 2023 2024 2025 

  Enhet for funksjonshemmende 

H1 8 boenheter i Olsokveien, for personer med 
funksjonsnedsettelser 

5 000  5 000 5 000 5 000 

Byggestart i investeringstiltak H10 var høsten 2020 og ferdigstillelse er satt til 2022. Fem 
plasser flyttes over fra eksisterende botiltak i Åsveien. Kommunedirektøren har derfor 
innarbeidet driftsmidler til tre nye plasser fra 2022. 

H2 9 plasser i Foreldreinitiativ 3     1 000  9 000 

Planlagt byggestart i investeringstiltak H12 er i 2023 og ferdigstillelse er satt til 2024. 
Investeringen består av 9 leiligheter. Kommunedirektøren har derfor innarbeidet driftsmidler i 
2024 til planlegging av oppstart. 

H3 Tilsynstjeneste (SFO) 1 600 1 600 1 600 1 600 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/investeringsbudsjett/Helse/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/investeringsbudsjett/Helse/


EFF har siden 2019 driftet SFO-tilbudet til elever med ulike funksjonshemminger fra både 
ungdoms- og videregående skole. De neste fire årene vil det komme en markert økning i 
behovet for denne tjenesten. Fra 38 elever innværende skoleår vil det stige med 32 prosent til 
om lag 50 elever til skoleåret 2023-2024. Dette vil medføre et økt personalbehov allerede fra 
2022, stigende til 2,7 årsverk i perioden. På sikt vil det også være behov for større lokaler for å 
håndtere denne økningen. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide økning i årsverk i 
budsjettet. 

H4 Internhusleie, renholds- og energikostnader, 
EFF 

900 2 550 4 500 5 800 

Internhusleier for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan, og bygg som 
ferdigstilles i kommende planperiode. 

 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 
boenheter ferdig 2021, tomt Olsokveien 

Internhusleie 800 800 800 800 

Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 
boenheter ferdig 2021, tomt Olsokveien 

Energi 100 100 100 100 

Bofellesskap for 9 unge funksjonshemmede, 
Skeianegaten 

Internhusleie   1 500 2 900 2 900 

Bofellesskap for 9 unge funksjonshemmede, 
Skeianegaten 

Energi   150 300 300 

Foreldreinitiativ 3 Internhusleie     400 700 

Omsorgsboliger 6 personer med store 
adferdsutfordringer 

Ingenhusleie       800 

Omsorgsboliger 6 personer med store 
adferdsutfordringer 

Energi       200 

Sum enhet for funksjonshemmede   900 2 550 4 500 5 800 

 



 
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 

H5 Hjemmetjenesten, 
befolkningsvekst 

2 500 5 000 7 500 10 000 

I samsvar med befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor 
hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. KS har beregnet hvordan 
demografiske endringer vil påvirke veksten i utgiftsbehov innenfor pleie- og omsorg i ASSS-
kommunene fram til 2027. Sandnes kan forvente en vekst innen pleie og omsorg på 17,7 
prosent. Dette er nest høyest i nettverket. For Sandnes antas det at utgiftsbehovet til pleie og 
omsorg øker med kr 290 millioner frem til 2027, gjennomsnittlig kr 48 millioner per år. 
Kommunedirektøren foreslår å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2022, kr 5 
millioner i 2023, kr 7,5 millioner i 2024 og kr 10 millioner i 2025. 

H6 Økt behov 
hjemmetjeneste 
grunnet utsettelse av 
sykehjem 

10 000 20 000 20 000 20 000 

Som en konsekvens av sviktende inntekter i kommunen foreslo kommunedirektøren i 
handlings- og økonomiplan 2021-2024 å forskyve bygging av nye sykehjemsplasser i 
investeringstiltak H1. For å kompensere for at bygging av nye sykehjemsplasser ble flyttet ut i 
perioden og for den store befolkningsveksten i antall eldre, ble det innarbeidet en styrkning av 
hjemmetjenesten med kr 5 millioner fra 2021. En økning på kr 10 millioner i 2022 og kr 20 
millioner fra 2023 foreslås videreført i denne handlings- og økonomiplan. 
 
22,6 prosent av eldre over 80 år i Sandnes får hjemmetjenester, dette er den laveste andelen 
blant ASSS-kommunene. Tall fra ASSS samarbeidet viser at andelen innbyggere 80 år og eldre 
som bor på sykehjem eller bolig med heldøgnstjenester er synkende. Tall fra 2020 viser at det 
er stor forskjell mellom kommunene på denne indikatoren. Det er fire kommuner som har lavere 
andel enn Sandnes. 
 
Kommunen klarer ikke å opprettholde dagens dekningsgrad på heldøgnsplasser, og det vil ikke 
være bærekraftig å øke antall plasser i takt med økningen i antall eldre. Økningen i antall eldre 
må møtes med mange ulike virkemiddel. Det primære målet er å tilrettelegge for at personer 
med omsorgsbehov kan bo hjemme så lenge som mulig. Behovet for heldøgnsopphold kan 
reduseres ved en god boligplanlegging, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, aktivitets- og 
fritidstilbud og gode tjenester i hjemmet. 

H7 Nattvaktssett på 
Sandnes helsesenter 

1 400 1 400 1 400 1 400 

Grunnet økt press på Sandnes helsesenter er det behov for mer bemanning på natt. Det 
oppleves at pasientene som kommer til Sandnes helsesenter har stadig større 



bemanningsbehov, og det har vært nødvendig med ekstra innleie på de fleste vaktene. 
Kommunedirektøren foreslår derfor å innarbeide ett nytt nattevaktsett i budsjettet. 

  Helse og velferd felles og samordningstjenester 

H8 Kommunale boliger, 
indeksregulering 

-300 -900 -1 500 -2 100 

Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 at det skal foretas en årlig regulering av 
husleienivået per 1. august. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket. 

H9 Samordning, nye 
årsverk koordinerende 
enhet 

1 400 2 200 2 200 2 200 

For å kunne ivareta den økende arbeidsmengden i samordning er det behov for å styrke 
koordinerende enhet med nye årsverk. I tillegg foreslår regjeringen i statsbudsjettet at lovfestet 
rett til barnekoordinator trer i kraft fra 1. august 2022, og at kommunene kompenseres med kr 
100 millioner i 2022 og kr 180 millioner fra 2023. For Sandnes kommune utgjør dette kr 1,4 
millioner i 2022, tilsvarende to årsverk, økende til 3 årsverk fra 2023. 

H10 Omstilling 2025 -
27 256 

-
27 256 

-
27 256 

-27 256 

Som følge av den økonomiske situasjonen er Sandnes kommune i en krevende situasjon. Store 
innsparinger ble allerede vedtatt i handlings- og økonomiplan 2020-2023, og grunnet sviktende 
inntekter måtte kommunedirektøren innarbeide nye innsparinger i handlings- og økonomiplan 
2021-2024. De siste innsparingene utgjør kr 27,3 millioner for helse og velferd fra 2022. 
Kommunedirektøren foreslår i denne handlings- og økonomiplan at innsparingen finansieres 
ved bruk av kommunens generelle disposisjonsfond i 2022. 

Helse og velferd har vurdert mange ulike omstillingstiltak de siste årene. Virksomhetene har 
gjennomført flere krevende tiltak som reduksjon av antall ledere, mindre bemanning i 
bofellesskap, utsettelse av nye tiltak, nedleggelse av dagsenter for eldre med mer. 

Helse og velferd ser ikke at det er mulig å klare innsparingskravet ved ytterligere omstillinger. 
For å oppnå nye innsparinger vurderes avvikling av tjenestetilbud som eneste mulighet. Et 
alternativ er nedleggelse av sykehjemsplasser. Tatt i betraktning den store befolkningsveksten 
blant eldre vurderes ikke dette som et godt alternativ. Det kan redusere faste kostnader, men 
utgifter til hjemmetjenester, enetiltak og utskrivningsklare pasienter vil øke. 

H11 Bruk av fond, 
forskyvning av 
innsparing 

27 256       

Kommunedirektøren foreslår å forskyve innsparing på helse og velferd ved bruk av kommunens 
generelle disposisjonsfond i 2022 med kr 27,3 millioner. 

H12 Lisenser 
fagprogrammer 

1 000  1 000 1 000 1 000 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-lovfeste-retten-til-barnekoordinator/id2875329/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-lovfeste-retten-til-barnekoordinator/id2875329/


Årlige lisenskostnader på fagprogrammene i helse og velferd øker stadig. Kommunedirektøren 
innarbeider kr 1 million i økt budsjett til lisensutgifter. 

  Helse- og rebahiliteringstjenester 

H13 Økning driftstilskudd 
fysioterapeuter 

600  600  600  600 

Det er gjennomført takstoppgjør av Helse og omsorgsdepartementet. Driftstilskuddet til 
fysioterapeuter øker med kr 21 780 per tilskudd fra 1. juli 2021. Sandnes kommune har 27,2 
driftstilskudd. Det medfører en tilleggsutgift for kommunen på om lag kr 0,6 millioner i 
helårsvirkning for 2022. 

H14 Tilskudd til fastleger i 
henhold til 
befolkningsvekst og 
endring i takst 

5 461  5 521 5 578 5 635 

Fra 1. juli øker basistilskuddet til fastlegeordningen fra kr 577 til kr 642 per listeinnbygger inntil 
1 000 listeinnbyggere på fastlegelisten. Fra listeinnbygger 1 001 og opptil 2 500 øker det fra kr 
499 til kr 526. Dette medfører en økt kostnad på om lag kr 0,45 millioner i måneden. For hele 
økonomiplanperioden har kommunedirektøren innarbeidet økningen i tråd med antatt 
befolkningsvekst. 

H15 Internhusleie, 
renholds- og 
energikostnader, 
helse- og 
rehabiliteringstjenester 

100 100 100 100 

Internhusleier for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan. 

 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Ombygging boligrigg på Soma Internhusleie 100 100 100 100 

Sum helse- og rehabiliteringstjenester   100 100 100 100 

 

H16 Rusreform, opprettelse av rådgivende enhet 
for russaker 

  1 500 1 500 1 500 

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Takster-og-driftstilskudd-fra-1.-juli-2021
https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/regelverk-for-lege?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kommune_2021_07_01


Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020-2021) Endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble 
det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Enheten skal ha ansvar for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en 
bestemt strafferettslig reaksjon. I forslag til statsbudsjettet 2022 foreslås en kompensasjon til 
kommunene for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på kr 100 
millioner, noe som utgjør om lag kr 1,5 millioner for Sandnes kommune. Mestringsenheten 
avventer foreløpig retningslinjer for organisering av arbeidet fra Helsedirektoratet. 

  Sosiale tjenester 

H17 Integreringstilskudd enslige mindreårige  -1 883  -1 178 232 4 583 

I budsjettgrunnlag for 2022 er integreringstilskudd for enslige mindreårige budsjettert med kr 
8,2 millioner. Ny beregning av tilskudd gir en økning i 2022 på kr 1,9 millioner. Tilskuddet blir 
redusert utover i perioden. 

H18 Introduksjonsprogrammet 5 000   -2 000 -2 000 

Introduksjonsordningen har et basisbudsjett på kr 18,4 millioner i 2022. Det er forventet økt 
antall deltakelse i 2022 og budsjettet oppjusteres med kr 5 millioner. Videre forventes det en 
reduksjon i antall deltakere og budsjettet i 2024 og 2025 kan justeres ned med kr 2 millioner. 

H19 NAV, økte sosialhjelpsutgifter som følge av 
redusert dagsats for tiltakspenger 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger 
fra 1. januar 2022. Det forventes at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende 
sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres, og for å kompensere for 
dette er rammetilskuddet økt med kr 69 millioner. Dette utgjør om lag kr 1 million for Sandnes 
kommune og kommunedirektøren forslår å kompensere virksomheten NAV tilsvarende. 

H20 Internhusleie, renholds- og energikostnader, 
sosiale tjenester 

1 750 3 450 3 450 3 450 

Internhusleie for helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2021. 

 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Småhus to hvert år 2021 Internhusleie 100 300 300 300 

Ombygging av Skeienegata 14 Internhusleie 150 150 150 150 

Boligsosial handlingsplan 2021 Internhusleie 1 500 3 000 3 000 3 000 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-92-l-20202021/id2835248/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-92-l-20202021/id2835248/


Sum sosiale tjenester   1 750 3 450 3 450 3 450 

 

H21 Internhusleie, renholds- og energikostnader, 
sosiale tjenester, nye bygg 

3 510 10 430 17 050 22 010 

Internhusleie for nye bygg i kommunedirektørens forslag til økonomiplan. 

 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Småhus to hvert år 2022 Internhusleie 100 300 300 300 

Småhus to hvert år 2023 Internhusleie   100 300 300 

Småhus to hvert år 2024 Internhusleie     100 300 

Småhus to hvert år 2025 Internhusleie       100 

Tun Lura Nord Internhusleie   400 700 700 

Tun ubestemt tomt Internhusleie 200 500 500 500 

Boliger øremerket rus og psykisk helse 
2022 

Internhusleie 600 600 600 600 

Boliger øremerket rus og psykisk helse 
2023 

Internhusleie    1 000 1 900 1 900 

Boliger øremerket rus og psykisk helse 
2024 

Internhusleie      1 000 1 900 

Tun Foss Eikeland Internhusleie  300 600 600 600 



Luragata 31, 4 små boenheter Internhusleie       200 

Boligsosial handlingsplan 2022 Internhusleie 2 310 4 620 4 620 4 620 

Boligsosial handlingsplan 2023 Internhusleie   2 310 4 620 4 620 

Boligsosial handlingsplan 2024 Internhusleie     1 810 3 620 

Boligsosial handlingsplan 2025 Internhusleie       1750 

Sum sosiale tjenester   3 510 10 430 17 050 22 010 

Sykehjemstjenester 

H22 Lunde bo- og aktivitetssenter, 14 
heldøgnsplasser  

    6 000  12 000 

I investeringsbudsjettet (tiltak H11) ligger det inne et nytt bygg for unge med 
funksjonsnedsettelser. Brukerne bor i dag på Lunde bo- og aktivitetssenter, og når disse 
flytter inn i nye lokaler, blir det 14 disponible plasser på Lunde. Kommunedirektøren foreslår 
at det kan etableres 14 nye heldøgnsplasser for eldre, som kan tas i bruk etter oppussing 
(tiltak H19). 

 

H23 Hele stillinger pilotprosjekt    -2 500 -2 500 -2 500 

I tiltak P3 i handlings- og økonomiplan 2020-2023 vedtok kommunestyre et pilotprosjekt for 
hele stillinger i helse og velferd med kr 3 millioner i 2020, kr 4,7 millioner i 2021 og kr 2,5 
millioner i 2022. Det er dermed innarbeidet kr 2,5 millioner i budsjettet for 2022, og 
kommunedirektøren foreslår derfor en nedtrapping fra 2023 i tråd med vedtatt tiltak. 

 

H24 Ressurskrevende brukere på 
sykehjem 

4 000  4 000 4 000 4 000 

Skjermede avdelinger på Åse har pasienter som krever mer bemanning enn hva vedtatt 
pleiefaktor for skjermet plass tilsier. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide midler i budsjett 
fra 2022 til å ivareta disse pasientene på en forsvarlig måte. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/investeringsbudsjett/Helse/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/investeringsbudsjett/Helse/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/driftsbudsjett/Helse/


  Totalsum helse og velferd 43 038 33 517 50 454 77 022 

 

Kultur og næring 

Nr Tiltakstekst 2022   2023  2024  2025 

  Kultur og næring felles 

K1 Omstilling 2025, økning billettpriser kulturhuset -400  -500  -600 -600 

Tiltaket er en videreføring av vedtatt tiltak K7 fra handlings- og økonomiplan 2021-2024. 
Omsetningen på Sandnes kunst- og kulturhus er i hovedsak knyttet til arrangementer og annen 
publikumsrettet aktivitet. Det legges også vekt på økning i aktivitet på begge hus og større grad 
av utleievirksomhet. For å nå estimerte inntektskrav i årene framover foreslås det økning i 
billettprisene på enkelte områder. 

K2 Internhusleie, innleie nye kontorlokaler kulturavdeling 300 300 300 300 

Det er behov for fem nye kontorarbeidsplasser for ansatte i kulturavdelingen. Disse er i dag 
lokalisert på Varatun Gård, og lokalene er ikke godkjent som kontorlokaler. Innleie av nye 
kontorlokaler er estimert til kr 300 000 årlig. 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Kontorlokaler fem plasser, kultur Internhusleie 300 300 300 300 

Sum kultur og næring felles   300 300 300 300 

 

K3 Næring, medlemsskapet i New Kaupang 100 100 100 100 

New Kaupang arbeider med å legge til rette for næringsetableringer innenfor kraftkrevende 
industri, basert på fornybar energi som kan skape nye grønne, bærekraftige arbeidsplasser i 
Rogaland. New Kaupang fungerer som et bindeledd mellom kommunene/tomteeierne, ulike 
markeder og mulige etablerere. Det er et offentlig eid selskap, hvor Rogaland Fylkeskommune 
eier 75 prosent og Ryfylke IKS eier 25 prosent. 10 kommuner er i dag aktive deltakere i New 
Kaupang, med 14 tomteområder hvor 7500 dekar næringsareal er identifisert og under utvikling. 
Kommunedirektøren foreslår medlemskap i New Kaupang til kr 0,1 million per år. 

K4 Næring, finansiering  medlemsskapet i New Kaupang -100 -100 -100 -100 

Kommunedirektøren foreslår at medlemskap i New Kaupang finansieres av fond Utvikling 
Sandnes i perioden 2022-2024 med kr 0,1 million per år. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/driftsbudsjett/kultur-og-nering/


  Kultur, bibliotek og kulturskole  

K5 Indeksregulering av tilskudd til private bydelshus   50 50 50 

Private bydelshus har årlig mer enn 6000 timer utleie til frivillige lag og foreninger. Hver av disse 
timene er felles aktivitet for større eller mindre grupper - alt fra møter til konserter. Tiltak er en 
videre opptrapping av vedtatt tiltak K17 i handlings- og økonomiplan 2020-2023. Ny avsetning 
kommer i tillegg til eksisterende ramme, som er på kr 1 million, fra 2023. 

K6 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 460  460 460 460 

Internhusleie helårsvirkning for bygg vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan.  

 

Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Langgata 76 Internhusleie 300 300 300 300 

Langgata 76 Renhold 40 40 40 40 

Langgata 76 Energi 20 20 20 20 

Foaje, Sandnes kulturhus Internhusleie 100 100 100 100 

Sum kultur, bibliotek, 
kulturskole og kulturhus 

  460 460 460 460 

K7 Tilskudd Barn og unges 
kommunestyre 

165 165 165 165 

Som en oppfølging av sak 2/21 i Barn og unges kommunestyre foreslår kommunedirektøren å 
øke tilskuddet med kr 165 000. Samlet tilskudd på om lag 0,3 millioner utgjør kr 15 per barn i 
alderen 0-19 år. Midlene fordeles av BUKS på bakgrunn av innmeldte søknader fra skolene i 
Sandnes. 

 

  Totalsum kultur og næring 525 475 375 375 

 

 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/driftsbudsjett/kultur-og-nering/


Byutvikling og teknisk 
 

Nr Tiltakstekst 2022 2023 2024 2025 

  Park og gravlund 

T1 Anlegg og områder overført fra Forsand i 2020 500 500 500 500 

Regnskapet for 2020 viser at de avsatte driftsmidler for anlegg og områder i Forsand ikke er 
tilstrekkelig for å drifte anleggene. Mye av driften på vei er satt ut til private etter anbudsrunde, 
uten særlig konkurranse. Det foreslås å justere ned standarden til Sandnes-standard, der det er 
mulig, men en slik justering vil ikke fullt ut kompensere for manglende midler. Etter en 
gjennomgang fremkom det at mange tiltak i tidligere Forsand var finansiert over kraftfondet. 
Kommunedirektøren foreslår en styrking av budsjettet for forsvarlig drift i Forsand med kr 0,5 
millioner. 

T2 Systematisk rensing av bekkeinntak og sluker på 
offentlige friarealer og veier 

700 700 700 700 

Utgifter til arbeidet er overført fra gebyrfinansiert område til skattefinansiert område. Arbeidet 
med rensing bekkeinntak og sluker foreslås videreført og vil være viktig for å forhindre flom og 
skred. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,7 millioner til tiltaket. 

T3 Overtagelse av nye grøntanlegg/nærmiljøanlegg og 
lekeplasser 

1 500 3 000 4 000  4 000  

I 2022 skal kommunen overta om lag 39 000 kvadratmeter med grøntanlegg, lekeplasser og 
nærmiljøanlegg i nye boligfelt. Samtidig er det allerede et etterslep på eksisterende områder. 
Dette medfører en stadig dårligere vedlikeholdsstandard og flotte anlegg forfaller fortere. Lav 
driftsstandard fører til mange innbyggerhenvendelser/klager. I 2024 overtas rådhusplassen og 
Ruten byrom og i 2025 overtas nye deler av Havneparken med mer til vedlikehold av grøntareal. 
Det er omtrent 1 millioner kvadratmeter park, lek og grøntareal som er overtatt til drift. 
Kommunedirektøren foreslår midler til å dekke overtakelse av nye områder. 

T4 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nytt 
gravplassareal Soma - ny del 

250 300 350 400 

I 2022 ferdigstilles utvidelsen av Soma gravlund med 45 nye dekar. Etter hvert som areal tas i 
bruk, øker behovet for kantslått og manuell klipping rundt gravminner for å opprettholde et 



verdig utseende på gravplassen. Det er behov for ytterligere kr 0,25 millioner til å ivareta dette 
og kommunedirektøren foreslår økning i budsjett. 

T5 Økt stillingsprosent, parker, gravplass og grønt 500 500 500 500 

Kommunen har flere viktige sentrumsprosjekt foran seg, der byutvikling og det landskapsfaglige 
er viktige element som må sikres for å lage gode byrom. Grunnet økende antall planer, både på 
reguleringsplannivå og detaljplanleggingsnivå med behov for faglig bistand, foreslås 
kommunedirektøren å øke eksisterende årsverk på 60 prosent til 100 prosent. 

  Vei og trafikksikkerhet 

T6 Leie av midlertidig bro ved Bråstein   -450 -450 -450 

Leiekontrakt med Statens vegvesen er inngått med leiepris på kr 37 408 per måned. Det 
planlegges å bygge ny bro med oppstart og ferdigstillelse i 2022 jamfør tiltak T3 
i investeringsbudsjettet og kommunedirektøren foreslås å redusere midler gitt til leie av bro fra 
2023. 

  Idrett og friluftsliv 

T7 Inntektstap ved stenging av Giskehallen for 
rehabilitering 

  -350 -350 -350 

Utgangspunktet er inntektene for hallen i 2018. Grunnet rehabilitering ble inntektskravet 
redusert. Det er beregnet stenging fram til og med april 2022, og kommunedirektøren foreslår å 
innføre inntektskravet igjen fra og med 2023. 

T8 Reversering av sparte utgifter ved stenging av 
Giskehallen for rehabilitering 

  2 500 2 500 2 500 

I rehabiliteringsperioden av Giskehallen har det også vært lavere utgifter, jamfør tiltak 10 i 
handlings- og økonomiplan 2021-2024.  Kommunedirektøren foreslår å reversere sparte utgifter 
når Giskehallen åpner igjen. 

T9 Tilskudd Sandnes Håndballklubb    -350 -350 -350 

Videreføring av tiltak T18 i økonomiplan 2020-2023. Gjelder leie av Sandneshallen, inklusive 
ombygginger og investeringer utført for å kunne spille topphåndball på dispensasjon. Sandnes har 
ikke anlegg for topphåndball per nå. Dette er en femårig avtale som går ut 2022 og 
kommunedirektøren foreslås å avvikle tilskudd fra og med 2023. 

T10 Friluftsrådene og Rogaland Arboret, justering av 
avtale 

10 20 30 40 

Det ytes årlig driftstilskudd til Jæren friluftsråd og Ryfylke friluftsråd, samt Rogaland Arboret. 
Tilskuddsbeløpene fastsettes i tråd med folketall og kommunal deflator. 

T11 Isbane på Ruten 1 300 1 300 1 300 1 300 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/investeringsbudsjett/teknisk/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/driftsbudsjett/teknisk/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/driftsbudsjett/teknisk/


Årlige kostnader til drift av ny isbane på ruten er estimert til kr 1,3 millioner. Tiltaket er en 
videreføring av tiltak vedtatt i perioderapport 30.04.2021. Beløpet inkluderer leie av aggregat, 
strøm, montering, demontering og lagring i sommerhalvåret når den ikke er i bruk. 

T12 Idrettshall Kleivane 400 400 400 400 

Driftsmidler til drift av hallen ble vedtatt i perioderapport per 30.04.2021. Utgifter på kr 0,4 
millioner gjelder faste kostnader som renovasjon, vann og strøm. Hallen planlegges inn i opplegg 
hvor det kun er ambulerende vakt som har ansvar for alle tørrhallene som ordningen omfatter. 

T13 Lavere inntektskrav alle idretts- og svømmehaller, 
inkludert Forsand 

585 585 585 585 

Inntektskravet har vært urealistisk høyt og ikke i tråd med faktisk inntekt. Inntektskrav justeres 
fra kr 3,135 millioner til kr 2,55 millioner. Tiltaket er en videreføring av tiltak vedtatt 
i perioderapport per 30.04.2021. 

T14 Overføring til spillemiddelfond 700 700 700 700 

Det vises til sak 76/21 om ny tilskuddsordning for idrettslag som bygger egne anlegg. 
Kommunedirektøren foreslår en årlig bevilgning på kr 0,7 millioner til spillemiddelfondet for å 
unngå ventelister på utbetaling av kommunalt tilskudd til lagseide idrettsanlegg. 

T15 Strategi- og handlingsplan mot skadelige arter 300 300     

I følge vedtatt klima- og miljøplan skal kommunen kartlegge utbredelse av fremmede arter, og 
utarbeide en strategi og handlingsplan. Ved å kartlegge fremmede invaderende og skadelige 
arter, kan det settes inn målrettede tiltak før kostnadene med bekjempelse blir for store. Det 
søkes også eksterne midler, men det kreves ofte en egenandel i prosjektet. Det vises det til egen 
sak, Insektvennlig kommune - Strategi og handlingsplan som er meldt til kommunestyret, 15. 
november 2021. Tiltaket er en oppfølging av tekstvedtak fra handlings- og økonomiplan 2020-
2023 og kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,3 millioner i henholdsvis 2022 og 2023 til 
utarbeidelse av strategi- og handlingsplan. 

T16 Utarbeidelse av ny kommunedelplan "Aktive 
Sandnes"  

500 500     

Det er behov for ekstra kapasitet til å lede prosessen med utarbeidelse av ny kommunedelplan 
for idrett- og friluftsliv. Det er et omfattende arbeid med en hovedrevisjon. Gjeldende 
kommunedelplan ble vedtatt i desember 2017. Det er et krav fra kulturdepartementet at 
kommuner foretar en hovedrevisjon hvert 4 år. Normal fremdrift på en så omfattende plan er om 
lag 1,5 år. Forrige revisjon ble utsatt i flere runder på grunn av manglende kapasitet. Ressursen er 
nødvendig for å opprettholde normal fremdrift i de formelle prosessene i tillegg til å fungere som 
sekretariat for en arbeidsgruppe. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,5 millioner til 
tiltaket i henholdsvis 2022 og 2023. 

T17 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 3 300 3 300 3 300 3 300 

Internhusleie for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan. 

 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-30.04.2021/oppsummering-og-forslag-til-vedtak/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-30.04.2021/oppsummering-og-forslag-til-vedtak/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-30.04.2021/oppsummering-og-forslag-til-vedtak/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327672?agendaItemId=15033859
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/kommuneplanlegging/klima--og-miljoplan/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17324700?agendaItemId=15034270
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/bystyrets-vedtak/tekstvedtak/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/bystyrets-vedtak/tekstvedtak/


Bygg Kostnadstype 2022 2023 2024 2025 

Giskehallen svømmehall og Giskehallen 1 (rehabilitering) Internhusleie 2 000 2 000 2 000 2 000 

Giskehallen svømmehall og Giskehallen 1 (rehabilitering) Renhold 500 500 500 500 

Giskehallen svømmehall og Giskehallen 1 (rehabilitering) Energi 800 800 800 800 

Sum teknisk   3 300 3 300 3 300 3 300 

Kart, oppmåling og analyse 

T18 Økte driftskostnader for programsystemer 60 60 60 60 

Som følge av prisstigning på programsystemer fra henholdsvis NORKART og ESRI er det behov 
for økt budsjett på skattefinansiert tjeneste hos kart, oppmåling og analyse. 

 

  Totalsum byutvikling og teknisk 10 605 13 515 13 775 13 835 

 

Organisasjon 

Nr Tiltakstekst 2022 2023 2024 2025 

O1 Forsand, reiseutgifter overgangsordning   -800  -800 -800 

Fellesnemnda vedtok 27. august 2019 reglene for reiseutgifter. Ordningen innebærer at Sandnes 
kommune skal dekke de faktiske utgiftene årlig på om lag kr 0,8 millioner i en overgangsperiode 
ut året 2022. Midlene er innarbeidet i budsjettet til organisasjon, og kommunedirektøren foreslår 
å redusere budsjettet fra 2023. 

O2 Lærlingordning   5 000 10 000 15 000 

Sandnes kommune har et mål om at antall læreplasser skal utgjøre 2 prosent av befolkningen, om 
lag 160 læreplasser. 

Lærlingordningen utgjorde i 2020 en merutgift på om lag kr 15 millioner som ble dekket av 
virksomhetene i kommunen. Kommunestyret ble orientert om status i sak 4/21. Dette er utgifter 
virksomhetene ikke har budsjettmidler til. Noe av hensikten med lærlingordningen er at disse 
etter hvert skal bidra til en verdiskapning som for eksempel skal kunne dekke deler av 
vikarbehovet. Bemanningsnorm i barnehager og skoler gjør imidlertid dette mer utfordrende, og 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327735?agendaItemId=15033776


innsparinger knyttet til Sandnes 2025 gjør at virksomhetene vurderer utgifter til lærlinger opp 
mot reduksjoner av andre tiltak. Kommunedirektør foreslår å innarbeide manglende 
kompensasjon av utgifter til lærlingordningen med kr 5 millioner i 2023, med videre opptrapping 
til kr 15 millioner fra 2025. 

O3 Frikjøp fagforeninger 220 220 220 220 

Frikjøp i henhold til bestemmelser i hovedtariffavtalen utvides med 30 
prosent. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser 
om blant annet lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. 

O4 Ny IT-plattform og videre drift 12 600 14 300 7 900 7 900 

Dagens IT infrastruktur (hardware) nærmer seg fem års levetid og må skiftes ut til en stabil, 
fleksibel, sikker og drifts- og kostnadseffektiv løsning. En skybasert løsning medfører at en vil leie 
data-lagringsplass hos leverandør med en årlig leiekostnad, istedenfor å anskaffe og drifte en 
egen løsning. 

Omlegging til ny plattform vil være en krevende prosess. Det er nedsatt et forprosjekt for å 
kvalitetssjekke grunnlaget for anskaffelsen, prosessen i samsvar med gjeldende lov og forskrift, 
utarbeidelse av fremdriftsplan og forslag til kravspesifikasjon for anskaffelse. 

I kommunestyre sak 54/21 om datasikkerhet var ett av tiltakene å flytte kommunens e-poster til 
en skybasert løsning. I den forbindelse var det nødvendig å oppgradere ulike type lisenser. Disse 
kostnadene er foreslått videreført. 

Kommunedirektøren foreslår å legge inn midler til omlegging til ny IT plattform i Sandnes 
kommune med kr 12,6 millioner i 2022, økende til kr 14,3 millioner og deretter en bevilgning på 
kr 7,9 millioner årlig. Beløpet skal dekke anskaffelse av ny løsning samt driftsutgifter. I tillegg til å 
dekke behovet for økt innleie av konsulenter i en overgangsperiode til ny IT-løsning er på plass. 

O5 HMS, styrking 1 årsverk 750 750 750 750 

Et overordnet HMS-system og en revidert og oppdatert HMS-håndbok vil være viktig for å 
kunne ivareta HMS-systemet i resten av organisasjonen. I dag er det to årsverk knyttet til HMS 
på overordnet nivå, en HMS-rådgiver og en IA-rådgiver. Sandnes kommune har høyt sykefravær 
og et overordnet HMS-system vil være et viktig virkemiddel for å kunne arbeide med å redusere 
sykefraværet. Systemet skal tilrettelegge for at ledere i kommunen enklere kan gjennomføre 
tiltak som kan redusere sykefraværet på kort og lang sikt. Kommunedirektøren foreslår derfor å 
styrke HMS-arbeidet med ett årsverk i handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

  Totalsum organisasjon 13 570 19 470 18 070 23 070 

 

 

 

 

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327670?agendaItemId=15033384


Økonomi 

Nr Tiltakstekst 2022 2023 2024 2025 

Ø1 To årsverk rådgiver lønn   -1 300  -1 300 -1 300 

I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt finansiering av to ekstra årsverk på lønn 
med fondsmidler på området. Dette fordi det i en overgangsfase, til digitaliseringsprosjekter gir 
innsparingseffekt, ville være behov for å fortsette med 11 medarbeidere ut 2022. 
Kommunedirektøren foreslår nå å redusere tilleggsbevilgninger fra og med 2023. 

Ø2 To årsverk rådgiver lønn, dekkes av fond på området    1 300  1 300  1 300 

De to ekstra årsverkene hos lønn har vært finansiert av egne fondsmidler. Årsverkene 
finansieres av fond på området fram til og med 2022. Kommunedirektøren foreslår å ta ut 
finansiering av årsverkene fra og med 2023. 

Ø3 Digitalisering av ansettelsesprosesser   70 70 70 

Som et ledd i digitalisering av ansettelsesprosesser er det sett på mulighet for å effektivisere 
prosessen rundt endringer av eksisterende ansettelsesforhold i Visma. Ved bruk av Visma 
Enterprise sin modul for arbeidsavtaler og eSignering vil ny rutine effektivisere prosesser. 
Opprettelse og anskaffelses av ny modul dekkes av digitaliseringsfondet i 2022. Driftsutgifter 
videre innarbeides i budsjettet fra 2023. 

Ø4 Uavhengig finansrådgiver 550 550 550 550 

Plasseringer i aksjefond er økt fra kr 100 millioner i 2017 til om lag kr 215 millioner i 2021, 
jamfør finansrapport per 2. perioderapport 2021. Avtalen inkluderer nå i tillegg til å benytte 
uavhengig rådgiver for plasseringer i aksjefond, også plassering av om lag kr 120 millioner i 
rentefond. Budsjettrammen foreslås økt med kr 0,55 millioner per år. Det vil da være rom for 
ytterligere plasseringer dersom det skulle bli behov for det. 

Ø5 Inntektskrav - tilknyttet uavhengig finansrådgiver -600 -600 -600 -600 

Ved plasseringer i aksjefond og rentefond betales det forvaltningshonorar til fondsforvalterne. 
Forvaltningshonorarene inngår i beregning av oppnådd avkastning. De fleste uavhengige 
rådgivere oppnår rabatter i forvaltningshonorarene. Disse rabattene tilfaller kommunen, og vil 
bli inntektsført på sentrale inntekter, ansvar 9000. Det er anslått et inntektskrav på kr 0,6 
millioner per år. I år med negativ avkastning forslås det å dekke inntektskravet av kommunens 
kursreguleringsfond. 

  Totalsum økonomi -50 20 20 20 
 

 

 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-31.08.2021/finansrapport/


Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter 

Nr Tiltakstekst 2022 2023 2024 2025 

  Kommunen felles 

F1 Regionale 
idrettshaller, 
rekalkulert 
tilskudd 

-35 -65 -65 -65 

I opprinnelig forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021, tiltak F8 og 
F9, lå det til grunn et totalt tilskudd for de fire regionale idrettshaller med 
kr 46,3 millioner i 2021 og reduksjon videre til kr 46,1 millioner i 2024. I 
tillegg ble det lagt til kr 1,5 millioner årlig i tilskudd til Folkehallene for drift 
av Forus Sportssenter AS på vegne av de fire samarbeidskommunene. 
Sandnes sin eierandel er 30,76 prosent. Endringene som følger av 
nedtrappingen av tilskuddet, framgår av tiltaket. Samlet revidert forslag til 
endring i tilskudd i planperioden framgår av tiltak F3 nedenfor. 

F2 Regionale 
idrettshaller, 
reduksjon i 
tilskudd 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 reduksjon av samlet tilskudd til de 
regionale idrettshallene med kr 1 million årlig fra 2022, jamfør tiltak P12 i 
handlings- og økonomiplan 2021-2024. Samlet revidert forslag til tilskudd i 
planperioden framgår av tiltak F3 nedenfor. 

F3 Folkehallene, 
drifts- og 
leieavtale 5 
anlegg 

2 068 1 940 1 850 1 709 

I samsvar med de fire kommunestyrenes vedtak desember 2020 er 
restruktureringen av selskapene i Folkehallene gjennomført. All drift av de 
fire regionale idrettsanleggene samt av Forus Sportssenter er samlet i 
nyetablerte Folkehallene IKS. Etter ombrekking av totalbudsjettet 2021 og 
justert budsjett for 2022, utgjør samlet tilskudd for drift kr 28,7 millioner i 
2022 og trappes gradvis ned til kr 27,5 millioner i 2025. 
 
Årlige tilskudd fra Sandnes 2022-2025: 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2018-2021/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2018-2021/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877334?agendaItemId=15032205
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/


Indikator 2022 2023 2024 2025 

Basis 2022 16 422 16 422 16 422 16 422 

Tiltak F1 HØP 2021-2024 endring -35 -65 -65 -65 

Tiltak F2 HØP 2021-2024 endring -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Justert tilskuddsnivå HØP 2021-2024 15 387 15 357 15 357 15 357 

Tilskudd Folkehallene, 2022-2025 16 255 16 097 16 007 15 866 

Tilskudd leie av Forus sportssenter 1 200 1 200 1 200 1 200 

Sum tilskudd Folkehallene 17 455 17 297 17 207 17 066 

Endring av tilskudd nytt tiltak  2 068 1 940 1 850 1 709 

Inkludert i tilskuddet ligger dekning av avskrivninger for utstyrsinvesteringer i 2022 
på kr 5 millioner. Det forventes at investeringene i 2022 fortrinnsvis finansieres ved 
bruk av opptjent egenkapital. Driftsselskapet har signalisert behov for ytterligere 
investeringer utover i perioden. Dette er ikke innarbeidet, da det er behov for å gå 
nærmere gjennom fram til neste økonomiplan. 

I de to eiendomsselskapene Sørmarka Flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen 
IKS ligger nå kun eierskapet til selve anleggene. Det er ingen ansatte i selskapene. 
Utgiftene er hovedsakelig 
avdrag på lån til banken fra oppføring av anleggene, inkludert nyoppførte Sola 
Arena. 
Eksisterende bygg er over 10 år gamle. Det er innarbeidet økt tilskudd for å dekke 
økt avdrag av investeringer på kr 4,1 millioner i 2022. De tre påfølgende årene er 
det lagt til grunn kr 1 million til nødvendige oppgraderinger. Årlig tilskudd til 
eiendomsselskapene utgjør kr 18,6 millioner i 2022 og med en marginal økning til kr 
18,8 millioner i 2025. 
Samlet tilskudd til drift av fem regionale haller og eierskap til fire utgjør kr 47,3 
millioner i 2022, med en jevn reduksjon utover i perioden til et tilskuddsnivå på kr 
46,3 millioner i 2025. 
Med full implementering av driften både i Sola Arena og Forus Sportssenter ligger 
det til rette for å ta ut stordriftsfordelene framover. Virkningene tas ut når det er 
vunnet reelle erfaringer fra felles drift. 
 



Eierkommunene har vedtatt at Folkehallene IKS skal drifte Forus Sportssenter AS. 
Selve leien av anlegget er beregnet til kr 3,9 millioner årlig. Eierkommunene yter 
dette som tilskudd til Folkehallene IKS slik at de betaler for leien av anlegget. 
Forhandlingene med Sola og Randaberg om løsning på selve eierskapet til Forus 
Sportssenter AS er ikke sluttført. Resultatene fremmes i egen sak til 
kommunestyrene. Sandnes sitt samlede tilskudd til drift og kapitalutgifter for fem 
regionale anlegg er innarbeidet med kr 17,4 millioner i 2022, og årlig reduksjon til kr 
17 millioner i 2025. Når endelig byggeregnskap for Sola Arena foreligger kan det 
medføre endring i tilskuddsnivået framover.  

F4 Rogaland brann 
og redning IKS, 
reduksjon i 
tilskudd 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 reduksjon av samlet tilskudd til Rogaland 
brann- og redning IKS med kr 1 million årlig fra 2022, jamfør tiltak P13 i handlings- 
og økonomiplan 2021-2024. Samlet revidert forslag til tilskudd i planperioden 
framgår av tiltak F6 nedenfor. 

F5 Rogaland brann 
og redning IKS, 
Nye Sandnes 
tilskudd 

1 800 3 100 3 100 3 100 

Til handlings og økonomiplan 2021-2024, tiltak F6, foreslo styret til 
representantskapet en økning i tilskuddet fra eierkommunene med kr 16,9 millioner 
(5,81 prosent) fra 2020 til 2021. Forslaget til samlet tilskuddsnivå utgjorde kr 309,8 
millioner for 2021. I den økonomiske situasjonen kommunene sto i var det ikke rom 
for økninger på dette nivået. Konsentrasjonen ble lagt om å håndtere virkninger av 
overgangen til folketallsbasert eierbrøk og nye stasjoner fram i tid. Resultater av 
oppfølgende arbeid med effektivisering og omstilling, samt konkretisering av ny 
brannstasjonsstruktur foreligger. Samlet forslag til tilskudd i planperioden kommer 
fram av tiltak F6 nedenfor. 

F6 Rogaland brann 
og redning IKS 
(RBK) 

7 246 8 746 6 460 5 978 

Samlet tilskuddsnivå til Rogaland brann- og redning IKS ble av eierkommunene 
vedtatt videreført med totalt kr 291 millioner fra 2020 til 2021 for hele 
virksomheten. Sandnes sin eierandel fra 2022 er 24,59 prosent. Samlet 
tilskuddsnivå i 2022 utgjør kr 74,1 millioner økende til kr 74,9 millioner i 2025 når 
nye stasjoner er tatt i bruk og Lagårdsveien er helt utfaset. 
 
Årlige tilskudd fra Sandnes: 

Indikator 2022 2023 2024 2025 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877334?agendaItemId=15032205
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/


Basis 2022 67 363 67 363 67 363 67 363 

Tiltak F3 HØP 2021-2024 endring 500 1 300 2 600 2 600 

Tiltak P13 HØP 2021-2024 endring -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Justert tilskuddsnivå HØP 2021-2024 66 863 67 663 68 963 68 963 

Tilskudd RBR, 2022-2025 74 109 74 109 74 109 74 109 

Ytterligere nye stasjoner - 2 300 1 314 832 

Sum tilskudd RBR 74 109 76 409 75 423 74 941 

Endring av tilskudd nytt tiltak  7 246 8 746 6 460 5 978 

Overordnet forventning fra eierkommunene er at stordriftsfordeler realiseres framover og at årlig 
tilskuddsnivå er på et nøkternt nivå. Denne planperioden blir derfor en overgang. Styrets forslag til 
samlet økning av tilskuddet på kr 23,4 millioner er det ikke rom for å imøtekomme. 
Kommunedirektørene foreslår at tilskuddet fra eierkommunene økes med kr 16,8 millioner fra 
2021 til 2022. Gjenstående kr 6,2 millioner av økningen som kommer fram av styrets forslag 
legger eierkommunene til grunn at selskapet håndterer selv gjennom effektivisering, omstilling, 
eventuelt ved bruk av opptjente midler. Ny brannstasjonsstruktur gir økte utgifter til husleie fra 
2022, og om lag kr 13 millioner av økningen i 2022 knyttes til dette. Tilskuddet til miljørettet 
helsevern, skjenke- og tobakkskontroll på kr 13,4 millioner i styrets forslag er lagt til grunn som 
foreslått. Det tilligger styret å fastsette endelig, detaljert styringsbudsjett for 2022. 

Tilskuddet fra eierkommunene er innarbeidet i samsvar med folketallsbasert eierbrøk fra 1. januar 
2022, og med grunnlag i folketallet per utgangen av 2. kvartal 2021. 
Vedtak om effektivisering, omstilling og realisering av stordriftsfordeler er fulgt opp både av 
selskapet og i et samarbeid med administrasjonene i eierkommunene. Resultater og forventinger 
framover, ble drøftet i fellesmøte den 10. september 2021. Selskapet fortsetter sitt 
omstillingsarbeid og det forventes at utgiftsnivået i deler av den underliggende driften kan 
reduseres. Flere av omstillingsprosjektene angår både interne retningslinjer, kulturbygg, 
kompetanseutvikling med mere. Medbestemmelse er del av arbeidsprosessene. 

Virkninger av vedtatt brannstasjonsstruktur kommer nå for fullt i planperioden. Det betyr i 
hovedsak økte utgifter til husleie, men også tilhørende driftsutgifter. Schankeholen tas i bruk 
januar 2022, Lervig stasjon regnes med å tas i bruk mars 2023 og i Klepp flyttes brannstasjonen ut 
av rådhuset til midlertidig lokale grunnet ombygging. Brannstasjon på Lagårdsveien ventes å utgå 
etter at Lervig er tatt i bruk. Merutgiftene til husleie fra 2021 til 2022 er estimert til kr 12,7 
millioner, og øker ytterligere med om lag kr 9 millioner i 2023. Med utfasing av stasjoner er det 
ventet at utgiftsnivået kan tas noe ned i 2024 og 2025. 
Feiing er en tjeneste som selskapet utfører for kommunene, og den er underlagt selvkostreglene. I 
henhold til regelverket er det ikke lengre tillatt å fordele utgiftene etter eierbrøk. 
Fordelingsnøkkelen skal være antall piper inkludert hytter per kommune. Enhetskostnaden fra 



selskapet er beregnet til kr 327 per pipe. Med 19 967 piper utgjør feiertjenesten kr 6,4 millioner 
for Sandnes. Utgiftene skal jamfør selvkostreglene ha inndekning i feieravgiften. Kommune må 
foreta omleggingen ved vedtaket om gebyrer og egenbetalinger som del av hoved vedtaket om 
handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

 

 

F7 Spesialavtaler utgår -470 -1 515 -2 090 -2 090 

Kommune felles har per i dag lønnsutgifter til to spesialavtaler, disse avvikles fra og med 2022. 
Kommunedirektøren har innarbeidet tilsvarende reduksjon i budsjettet. 

F8 Lønnsreserven  109 000 109 000 109 000 109 000 

Budsjettrammen til lønnsreserven justeres i 2022. Lønnsreserven fastsettes ut fra anslag på 
lønnsveksten i statsbudsjettet for 2022 og helårsvirkning av kjente oppgjør i 2021. Det er tatt 
høyde for en lønnsvekst på 3,2 prosent i 2022. Det er videreført kr 98,7 millioner i 
basisbudsjettet og kommunedirektøren foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 109 millioner, 
slik at total lønnsreserve er på kr 207,7 millioner. 

F9 Eiertilskudd Interkommunalt Arkiv i 
Rogaland IKS 

246 246 246 246 

Driften ved IKA IKS skal normalt gå i balanse. Virksomheten er i hovedsak finansiert av årlige 
tilskudd fra deltakerne. Inkludert i tilskuddet er en forholdsmessig andel av depot og andre 
arkivfaglige tjenester. Tilskudd per deltaker beregnes jamfør fordelingsnøkkel fastsatt av 
representantskapet og justeres årlig i samsvar med kommunal deflator. For 2020 ble tilskuddet 
også justert som følge av inntektsbortfall som følge av kommunereformen, økte utgifter knyttet 
til lokalene i Arkivenes Hus samt et nytt årsverk grunnet volumvekst i 2021. For Sandnes 
kommune betyr dette for 2021 en økning på kr 183 363 i tilskuddet til IKA IKS, justert i første 
perioderapport 2021. Representantskapet i IKA IKS behandlet den 27. april 2021 forslag til 
budsjett for 2022. Det viser en økning i hovedsak som følge av kommunal deflator på kr 62 300 
for Sandnes. Totalt utgjør dette en økning på kr 0,2 millioner. 

F10 Fellesutgifter og brukerstyrte oppgaver, 
rådhuset 

200 200 200 200 

Det er et mål å redusere ressursbruken ved internfakturering. Utgifter til leie og bruk av 
kopimaskiner, kaffemaskiner, intern rekvisita med mer for rådhuset føres derfor på et 
fellesbudsjett, ansvar 1093, tjeneste 1200. 
Med grunnlag i gjennomgang av faktisk forbruk i 2020 ble det søkt om økning av rammen for 
2021 med kr 0,2 millioner i første perioderapport 2021. Tilleggsbevilgningen ble vedtatt med 
finansiering ved bruk disposisjonsfond 25701110 Kommune felles og prosjekter. 
Kommunedirektøren foreslår økningen innarbeidet i ordinært budsjett fra og med 2022. 

https://ikarogaland.no/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-30.04.2021/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-30.04.2021/
https://ikarogaland.no/wp-content/uploads/SIGNERT-Protokoll-rep-mote-IKA-270421.pdf
https://ikarogaland.no/wp-content/uploads/SIGNERT-Protokoll-rep-mote-IKA-270421.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-30.04.2021/


F11 Medlemskontingent Stavangerregionens 
Europakontor 

494 494 494 494 

Etter at Greater Stavanger AS ble avviklet er det kommunene selv som må dekke medlems- og 
serviceavgiften til Europakontoret. Tidligere ble den håndtert gjennom tjenestekjøpsavtalen med 
Greater Stavanger AS. For Sandnes kommune utgjør medlems- og serviceavgiften for 2021 kr 
0,5 millioner. I første perioderapport 2021 ble det innvilget tilleggsbevilgning for inndekning av 
kr 0,5 millioner ved bruk av disposisjonsfond Utvikling Sandnes (25701157). 
Kommunedirektøren har innarbeidet utgiften som nytt tiltak i handlings- og økonomiplan 2022-
2025. 

F12 Reversering av tidligere innsparingskrav  15 188 15 188 15 188 15 188 

Innenfor kommunedirektørens stabsområde er innsparingskrav fra handlings og økonomiplan 
2020-2024 løst med varige reduksjoner, og med ytterligere kutt i 2021 er rammen redusert med 
vel 10 prosent (kr 1,1 millioner). Det er ikke realistisk å oppnå ytterligere varige kutt innenfor 
området, uten å kutte i lønnsutgifter. Vakante stillinger er allerede inndratt. En vesentlig del av 
kommune fellesområdet er bundet i forpliktelser som blant annet forsikringer, kontingenter og 
lønnsreserve. Tilskudd til den norske kirken, interkommunale selskaper og ulike samarbeider 
budsjetteres her. Endringer i tilskudd fremmes som egne tiltak i handlings og økonomiplanen. 
Utenom disse budsjettpostene er rammen på fellesområdet redusert permanent med kr 3,5 
millioner. Som en del av utarbeidelsen av forslaget til handlings og økonomiplan 2022-2025 har 
kommunedirektøren hatt en gjennomgang av gjenstående innsparingskrav innenfor kommune 
fellesområdet. Vurderinger av planlagt fordeling ut på tjenesteområdene er gjort. Resultatet er 
at det er fire tiltak som tilrås reversert. Dette utfra en samlet vurdering av kravene til 
innsparinger som ligger i tjenesteområder og stabsområder opp mot det som ligger på 
fellesområdet og som er opprinnelig tenkt fordelt ut. 
De fire tiltakene er:  
1. Tiltak F2  fra handlings og økonomiplan 2021-2024, omstilling 2025 
Summen av innsparingskrav fra de to foregående årene utgjør totalt kr 6,3 millioner for 
kommunedirektørens stabsområde. Det er forutsatt at om lag kr 1,4 million løses ved kutt 
innenfor stabsområdet, mens kr 4,9 millioner gjelder omstilling og kutt på kommunens 
fellesområde. Stabsområdet har i første halvår 2021 løst kr 0,6 millioner av kravet. 
Budsjettområdet er lite, og hovedtyngden av utgiftene er lønn og sosiale utgifter. Stillinger er 
inndratt i samsvar med retningslinjen der det har oppstått siste året. Gjenværende av 
handlingsrom innenfor driftsbudsjettpostene er ikke stort nok til å kunne løse gjenstående krav. 
Kompetansekrav for kommuneadvokatens kontor må holdes formelt i orden så disse ikke 
utløper. På kommune felles er det løst kr 2,538 millioner. Resterende samlet innsparing på kr 
3,188 millioner er ikke mulig å realisere da hovedtyngden av budsjettområdet er bundet i avtaler 
og forpliktelser som forsikringer, lønnsreserve, tilskudd til den norske kirken og interkommunale 
selskaper. Tilskuddene til selskapene er allerede forutsatt redusert og håndteres som eget tiltak. 
Fordeling til tjenesteområdene er vurdert, men er ikke realistisk da det allerede er innarbeidet 
reduserte rammer som følge av krav til omstilling og kutt. Innsparingstiltaket foreslås reversert. 
2. Tiltak P10 fra handlings og økonomiplan 2021-2024, reduserte kostnader sentrale staber 
Kommunestyret innarbeidet kr 2 millioner i kutt med formål om reduksjon innenfor sentrale 
stabsområdene. Alle tjenesteområdene og stabsområdene har i tillegg egne krav til omstilling og 
kutt, som det arbeides målrettet for å effektuere. Her inngår både inndragning av stillinger, 
omorganisering, reduksjon i utgifter til reiser og konsulentbruk. Etter vurdering ser 
kommunedirektøren at det ikke er realistisk å kunne ta ut ytterligere innsparinger på området i 

https://stavangerregion.no/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomi/perioderapporter/perioderapport-per-30.04.2021/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/


denne størrelsen. Innsparingstiltaket foreslås reversert. 
3. Tiltak F31 handlings og økonomiplan 2020-2023, reduserte utgifter Kolabygda 
Med virkning fra 01. januar 2020 ble grensejusteringen med Strand kommune for område 
Kolabygda og nord for midtlinje i Lysefjorden effektuert. Om lag 163 innbyggere ble flyttet til 
Strand kommune. Virkning av redusert tjenesteomfang for Sandnes ble kalkulert til kr 9,1 
millioner. Gjennomgang av faktisk situasjon viser at grensejustering ikke har resultert i reduserte 
utgifter i et slikt omfang. Det er ikke reelt grunnlag for å fordele denne innsparingen ut fra 
kommune felles. Kommunedirektøren har innarbeidet reversering av innsparingen, som ligger i 
basisbudsjettet 2022 på kr 6,240 millioner. 
4. Tiltak F33 handlings og økonomiplan 2020-2023, generell innsparing kommune felles 
I handlings og økonomiplan 2020-2023 ble det som en del av det samlede innsparingsgrepet 
lagt inn forventning om kutt på kommunens fellesområde med kr 3,8 millioner i 2020 økende til 
kr 5,6 millioner øvrige år.  Om lag kr 1,9 millioner er løst, men det gjenstår kr 3,76 millioner i 
basisbudsjettet for 2022. Med de innsparinger som tas i egne tiltak innenfor fellesområdet, 
stabsområdene og tjenestene er det ikke realistisk å oppnå resultater som innfrir gjenstående 
beløp. Kommunedirektøren har innarbeidet reversering av innsparingsbeløpet i basisbudsjett.   

F13 Tilleggsbevilgning, Norsk Pasientskade 
Erstatning Fond 

1 936 1 936 1 936 1 936 

Kr 1,936 millioner for inndekning av økningen i 2021 til innbetaling Norsk Pasientskade 
Erstatning Fond. Budsjett 2021 utgjør kr 1,9 millioner mens samlet utgift 2021 er kr 3,8 
millioner. Kommunedirektøren foreslår økningen innarbeidet i budsjettet fra og med 2022. 

F14 Filmkraft Rogaland AS, driftstilskudd 1 880 1 880 1 880 1 880 

Jamfør søknad fra Filmkraft. Driftstilskuddet er innarbeidet med 1,1 prosent KPI-justering av 
2021 nivå. 

F15 Filmkraft Rogaland AS, driftstilskudd, 
vedtatt finansiering med bruk av 
disposisjonsfond 

-1 880       

Jamfør vedtak i kommunestyret sak 27/21 skal tilskudd 2021 og 2022 finansieres ved bruk av 
disposisjonsfondet Utvikling Sandnes (25701157). 

F16 Pilot 4 år, felles drift Rogaland 
Arboret/Stavanger botaniske hage 

450 450 450 450 

Utvikling av Botanisk vitensenter med utgangspunkt i prøveordning med felles drift av Stiftelsen 
Rogaland Arboret og Stavanger botaniske hage (Stavanger kommune) ble vedtatt av 
kommunestyret i sak 73/21 den 21. juni 2021. Varigheten er fireårig pilotperiode. 
Kommunedirektøren har innarbeidet den årlige merutgiften som følger av en ny vitenskapelig 
stilling og to driftssteder, i samsvar med saken.   

F17 Forsikringer, kommune felles 550 550 550 550 

Felles forsikringsordninger er økt som følge av flere barn/elever og ansatte. Det er ikke rom for 
å løse økningen innenfor rammen på fellesområdet. Estimert økning er kr 0,55 millioner. 
Kommunedirektøren foreslår økningen innarbeidet i budsjett. 

F18 KS kontingenten, kommune felles 850 850 850 850 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/eldre-arsrapporter-og-okonomiplaner/okonomiplan-2020-2023/driftsbudsjett/sentrale-staber-politisk-virksomhet-og-fellesutgifter/
https://www.npe.no/no/
https://www.npe.no/no/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327669?agendaItemId=15033009
http://www.rogalandarboret.no/index.cfm?id=91906
http://www.rogalandarboret.no/index.cfm?id=91906
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/tur-og-natur/stavanger-botaniske-hage2/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327672?agendaItemId=15033858


Jamfør KS sin beregning for 2022 av prisjusterte deler av kontingent og reberegning av OU-
delen er det nødvendig å øke samlet budsjett med kr 0,9 millioner i forhold til basisbudsjett 
2022. Det er ikke rom for å løse økningen innenfor budsjettrammen på området kommune 
felles. Kommunedirektøren foreslår økningen innarbeidet i budsjett. 

  Politisk virksomhet 

F19 Kommune- og fylkestingsvalg og 
stortingsvalg 

  2 430   2 430 

Tiltaket omfatter Stortingsvalget i 2023 og kommune- og fylkestingsvalget i 2025. Utgiftene 
inkluderer blant annet IT- og vaktmestertjenester, utstyr, bemanning kurs- og opplæring av 
stemmestyrene, sekretærene, valgfunksjonærene og prosjektgruppen. Kommunedirektøren har 
videreført tiltaket. Tiltak F21 fra handlings og økonomiplan 2021-2024. 

F20 Økning av valgbudsjett   400   400 

Videreføring av Tiltak F22 fra handlings og økonomiplan 2021-2024. 
Utgifter knyttet til lønn/godtgjørelse i forbindelse med valg har økt de senere årene. Årsaken er 
innleie av studenter og annet personell til forhåndsstemmemottak og på stemmestedene. 
Utgifter til kjøp av datautstyr har økt på grunn av krav fra valgdirektoratet, og det er ikke mulig å 
få låne utstyr fra skolene som tidligere, da de nå har Chromebook. Leie av skannere og oppsett 
av skannsenter har også ført til merutgifter. Innkjøp av nytt datautstyr tas inn under investering. 
Etter flytting til nytt rådhus er det også utgifter knyttet til lagerplass for valgutstyr. I tillegg har 
Sandnes etter kommunesammenslåingen fra 01. januar 2020 en ekstra valgkrets. 
Budsjett for kommunevalget 2023 ble i handlings- og økonomiplan 2020–2023 vedtatt økt med 
kr 0,4 millioner, fra kr 2,4 millioner til kr 2,8 millioner, og det foreslås at økningen opprettholdes 
og videreføres til valget i 2025. 

F21 Avslutningsarrangement for 
kommunestyret i 2023 

  300     

I 2019 ble det satt av kr 0,3 millioner, til avslutningsarrangement for bystyret, et arrangement 
med 175 inviterte gjester. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 0,3 millioner til en 
tilsvarende avslutning for kommunestyret i 2023. 

F22 Opplæring folkevalgte 2023   200     

Kommunedirektøren foreslås å bevilge kr 0,2 millioner til opplæring folkevalgte etter 
kommunevalget 2023. 

F23 Reduserte utgifter politisk virksomhet   -2 000 -2 000 -2 000 

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer foreslår kommunedirektøren en 
gjennomgang av den politiske utvalgsstrukturen, jamfør tiltak P15 fra handlings og økonomiplan 
2021-2024. 

F24 Økt godtgjørelse til valgmedarbeidere i 
2023 og 2025 

  400   400 

Budsjett for godtgjørelse til valgmedarbeidere har ikke vært justert siden 2015. Sandnes 
kommunes godtgjørelser til eksterne valgmedarbeidere og stemmestyremedlemmer er kr 3 000 
Sola kommune betaler kr 4 000 per dag og Stavanger kommune betaler kr 5 500 per dag. Økes 
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ikke satsen så kan det bli utfordrende å rekruttere valgmedarbeidere. Skulle det bli vedtatt å ha 
valg over to dager og flere forhåndsstemmelokaler, så må bevilges ytterligere midler. 
Kommunedirektøren foreslår økning i godtgjørelse innarbeides i budsjett. 

F25 Mobilt forhåndsstemmemottak   300   300 

Porsgrunn kommune har en bil som fungerer som ett mobilt valglokale. Bilen er foliert og er 
synlig i bybildet. Det er montert 2 valgavlukker og kommunens ansatte fra 
forhåndsstemmemottakene drifter denne. Bilen reiser rundt til ulike kjøpesentre og ut i bydeler. 
Et mobilt forhåndsstemmelokale kan erstatte andre, mer permanente forhåndsstemmelokaler, 
og kan gi økt valgdeltakelse. En slik løsning vil også være effektiv ved forhåndsstemmemottak 
ved institusjoner, ambulerende forhåndsstemmemottak med mer. 

F26 Innvandrerrådet, budsjettmidler 50 50 50 50 

Innvandrerrådet skal ifølge vedtektene drive med informasjonsarbeid og jobbe for økt 
integrering. Rådet har per i dag ikke midler til dette arbeidet, så det foreslås at det settes av kr 
50 000 i året til slikt arbeid. Dette er samme budsjett som for rådet for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

F27 Studieturer for utvalgene i 2024     1 000   

Studieturene inngår som en del av opplæringen av folkevalgte, og bør gjennomføres det første 
året etter kommunevalget. Kommunedirektøren foreslår en bevilgning på kr 1 million til 
studieturer for de seks faste utvalgene i 2024. 

F28 Kontrollutvalget 367 367 367 367 

I samsvar med kommunelovens bestemmelser, har kommunedirektøren innarbeidet virkningen 
av Kontrollutvalgets budsjettforslag til kommunestyret. En økning på kr 0,367 millioner. 
Det fremgår av utvalgets vedtak sak 31/21 at Kontrollutvalget i Sandes har i sitt budsjettforslag 
redusert timenivået til forvaltningsrevisjon med 710 timer jamfør kommunestyrevedtak 
187/20 hvor kontrollutvalget skal redusere sitt budsjett med kr 0,35 millioner per år i perioden 
2021–2024. Kontrollutvalget må for å imøtekomme kommunestyret sitt vedtak redusere 
budsjett til forvaltningsrevisjon med ytterligere 360 timer per år i tillegg til de planlagte 350 
timene per år, med bakgrunn i timeprisnivået. Til 2022 øker timeprisen til revisjonen med kr 
100. Kontrollutvalget er av den oppfatning at antall timer til forvaltningsrevisjon bør være 
styrende og at en prisøkning fra tredjepart ikke skal påvirke hvilket nivå forvaltningsrevisjoner 
skal ligge på. Kontrollutvalget i Sandnes søker derfor om et budsjett for 2022 hvor timenivået 
justeres til 1 100 timer. Det vil si et samlet budsjett for kontroll og tilsyn på kr 4 778 027 for 
2022. 

  Eiendom 

F29 Internhusleie, inntekt helårsvirkninger  -22 250 -23 950 -23 950 -23 950 

For bygg ferdigstilt og overtatt i 2021 er det innarbeidet internhusleie fra forventet 
ferdigstillelse i budsjett 2021.  Resterende helårseffekt kommer i 2022. Internhusleien består av 
kapitalkostnader og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). 

F30 Internhusleie, inntekt nye bygg 
ferdigstilles i planperioden 

-4 210 -16 430 -31 250 -37 308 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/rad/sandnes-innvandrerrad/
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Internhusleie beregnes fra forventet ferdigstillelse og overtakelse av et nytt eller rehabilitert 
bygg. Internhusleien består av kapitalkostnader og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). 

F31 Internhusleie, innleide bygg -2 550 -2 550 -2 550 -2 550 

Det er eiendomsavdelingen som står for innleie av bygg til bruk i kommunal virksomhet. 
Eiendom betaler faktura fra utleier og internfakturerer virksomheten som benytter bygget. 

F32 Internhusleie etter diverse tiltak, 
rehabilitering, miljøtiltak osv 

-4 420 -4 420 -4 420 -4 420 

Tiltaket gjelder økning i internhusleie som følge av investeringer i bygg som ikke gir 
arealutvidelse. Økningen tilsvarer kun kapitalkostnader, ikke økning i FDV (forvaltning, drift og 
vedlikehold). 

F33 Kapitalkostnader, tilbakeføring, nye 
bygg 

35 700 50 700 63 700 72 700 

Eiendom tilbakefører kapitaldelen av internhusleien til kommunekassen. Eiendom beholder 
FDV-delen som skal dekke driftsbudsjett. Ordningen er videreført etter samme modell som da 
eiendom var organisert som kommunalt foretak. 

F34 Kapitalinntekt, tilbakeføring, nye bygg -35 700 -50 700 -63 700 -72 700 

Eiendom tilbakefører kapitaldelen av internhusleien til kommunekassen. Eiendom beholder 
FDV-delen som skal dekke driftsbudsjett. Ordningen er videreført etter samme modell som da 
eiendom var organisert som kommunalt foretak. 

F35 Internhusleie etter diverse tiltak, 
rehabilitering, miljøtiltak osv 

4 420 4 420 4 420 4 420 

Tiltaket gjelder økning i internhusleie som følge av investeringer i bygg som ikke gir 
arealutvidelse. Økningen tilsvarer kun kapitalkostnader, ikke økning i FDV (forvaltning, drift og 
vedlikehold). 

F36 Renter på lån som eiendom betjener på 
bygg som leies ut til eksterne leietakere 

600 600 600 600 

Eiendom har husleieinntekter fra kommunalt eide bygg som leies ut til eksterne aktører. 
Kapitaldelen av husleien tilbakebetales til kommunekassen. 

F37 Økt budsjett til vedlikehold 5 000 10 000 10 000 10 000 

Som følger av vedlikeholdsetterslep på eiendommene til Sandnes kommune foreslår 
kommunedirektøren å øke budsjettet på vedlikehold med kr 5 millioner i 2022, økende til kr 10 
millioner i 2023.  

 

  Totalsum sentrale staber, politisk virksomhet og 
fellesutgifter 

114 
530 

111 
117 

90 
316 

86 
165 

 

 



 

 

Investeringsbudsjett 
 

Investeringsnivået i planperioden summerer seg til kr 3,1 milliarder. Dette er om 

lag kr 400 millioner kroner mer enn forrige planperiode. Økningen, sammenlignet 

med forrige planperiode, skyldes i hovedsak flere investeringer innen helse og 

velferd, økende utover i perioden. Sammenlignet med planperioden for 2019-2023, 

er det en nedgang på om lag kr 700 millioner i investeringsnivå. 

Investeringer i et tiårig perspektiv 

Ny kommunelov legger sterkere vekt på langsiktig og helhetlig økonomistyring, 

der finansielle måltall er et av verktøyene. Bestemmelsene stiller overordnede 

krav til styring og forvaltning av kommunens virksomhet og økonomi over tid. 

Mer søkelys på langsiktig bærekraft betyr mer søkelys på kommunens gjeld. En 

bærekraftig økonomi vil kreve aktive grep i dag for å opprettholde kommunens 

økonomiske bæreevne. I første omgang legger Sandnes kommune frem en 

tiårsplan for investeringer. Planen vil gi informasjon til å kunne si noe om 

utvikling i lånegjeld, samt også forventninger til resultat i driftsregnskapet for å 

opprettholde ønsket måltall for lån. 

Som et ledd i økonomistyringen ønsker kommunedirektøren å synliggjøre 

behovet for investeringer utover planperioden på fire år. Formålet er å vise 

hvilke investeringsprosjekter og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en 

tidshorisont på ti år, for å møte de økende behovene knyttet til vekst og 

demografisk utvikling. En slik langsiktig plan vil være et viktig styringsredskap for 

å forberede kommunen på de utfordringer som vil komme. Planen vil også 

kunne gi en god illustrasjon på investeringsbehov i de politiske 

beslutningsprosesser. Ved å være i forkant, er det mulig å omstille eller justere 

ambisjonsnivå for å sikre en bærekraftig utvikling. 

Det er i kommende tiårsperiode ventet flere store prosjekter som vil komme 

etter planperioden (2022-2025). Basert på skolebehovsplaner, er det lagt opp til 

bygging av både B35-skole på Trones og nytt skolebygg i Hommersåks-området. 

Dette gjør at investeringer i 2027 for oppvekst alene, er på nesten kr 800 

millioner. Videre vil det komme flere store investeringer innen helse og velferd 

etter planperioden, med planlagt ferdigstillelse av to nye bo- og aktivitetssentre i 

henholdsvis 2027 og 2029. For kommune felles er det ventet store 

investeringsutgifter i 2026 og 2027 i forbindelse med bygging av nytt 

parkeringshus. 



Det er verdt å merke seg at investeringsbehovet i tiårsperioden kan være større 

enn det som framkommer av handlings- og økonomiplan 2022-2025. Det er i 

hovedsak store investeringsprosjekt, samt årlige bevilgninger som ligger inne 

utover planperioden på fire år og fram mot 2031. Usikkerheten er større jo 

lenger ut i perioden man kommer både med å vite hvilket behov og konkrete 

tiltak som vil være gjeldende. 

 

Å tenke lenger enn tidligere er en ny måte å arbeide for organisasjonen, og 

arbeidet med tiårsplanen vil utvikles i de kommende år. Figuren ovenfor viser 

blant annet at byutvikling og teknisk generelt samt klima, vann og miljø har 

lavere investeringsbehov etter 2025. Erfaringsmessig vil også disse områdene ha 

behov for investeringer etter 2025 og behovet vil avdekkes i det videre arbeidet. 

Selv om kommunedirektøren synliggjør behovet for investeringer i perioden 

2022-2031, er det fortsatt årene 2022-2025 som vil være bindende. 

Tabellen nedenfor viser investeringsbehovet de kommende ti år (beløp i tusen). 



 

Planperioden 2022-2025 

Etter flere store skoleprosjekt i de siste planperioder, satses det videre på barn 

og unge i Sandnes. Det er lagt inn midler til utvidelse av Sandved skole til B28-

skole og planlegging av nye utvidelser av skoler i sentrum og i Riska-området. 

Det er også lagt inn midler til nye barnehageplasser i sentrum. Dette for å dekke 

fremtidig behov og for å stimulere til økt barnehagedeltakelse blant 

minoritetsspråklige. Videre vil det komme en ny stor barnehage på Ganddal i 

tiårsperioden. Beløp til investeringer for tjenesteområdet oppvekst er estimert til 

kr 576 millioner i kommende planperiode. 

Det satses også videre i Havneparken, men utbyggingen vil strekke seg noen år 

frem i tid, og havnepromenaden vil bli etappevis utbygget etter hvert som 

byggene føres opp. 

Innen helse og velferd skal det oppgraderes flere leiligheter i Åseheimen 

borettslag i 2022. Leilighetene skal brukes for en gruppe eldre som har behov for 

sosialt fellesskap, måltidsfellesskap og trygghet. Som et ledd i arbeidet med 

boligsosial handlingsplan satses det videre på kjøp og bygging av boliger for 

vanskeligstilte. 

I bo- og aktivitetssentrene investeres det i oppgradering av sykesignalanlegg og 

oppgradering av trådløst nett. Det er også lagt inn oppstart bygging av et nytt bo- 

og aktivitetssenter på Sørbø Hove i 2024, samt planlagt to nye bo- og 

aktivitetssenter i tiårsperioden. 

Austrått svømmehall åpnet høsten 2020, og svømmehallen i Giskehallen er 

under rehabilitering. Dette arbeidet er forventet ferdig i starten av 2022. 

Tiltakene medfører en betydelig kvalitetsøkning på svømmetilbudet i 



kommunen. Flytende offentlig basseng videreføres i planene til Sandnes Havn 

KF. Videre er det lagt inn midler til rehabilitering av Giskehallen idrettshall i 2025. 

I perioden skal det også gjøres investeringer innen klima, vann og miljø for i 

underkant av kr 450 millioner. Dette innebærer blant annet betydelige 

oppgraderinger av nettet, med flytting og oppgradering av vann- og 

avløpsledninger i forbindelse med bussvei som det største prosjektet. 

I planperioden vil det også gjennomføres en rekke klimatilpasningstiltak, da økt 

nedbør de senere årene har skapt utfordringer på ledningsnettet. Omlegging av 

hovedavløpsledningene fra Elvegata via Vågsgata og til Ganddalsgata er et stort 

og viktig prosjekt, både for å legge til rette for framtidig utbygging i sentrum og 

for å ta høyde for framtidige klimaendringer. Videre blir separering av spillvann 

og overvann i Hoveveien med tilgrensede nedslagsfelt et stort og viktig prosjekt 

de neste 2 årene. Det skal bidra til å redusere uønskede utslipp til resipient, og 

energikostnader ved pumping. 

Med tanke på bygningsmassen til kommunen fortsetter satsningen på miljø, 

inneklima og digitalisering. Det satses også videre på oppgradering av 

kommunens bygningsmasse og uteområder. 

Friluftsrådene 

Grunnet endringen i kommuneloven er arbeidet med å omdanne Ryfylke 

friluftsråd og Jæren friluftsråd til nye kommunale oppgavefellesskap fra 

01.01.2022 fullført. Innen november ventes samarbeidsavtalene å være godkjent 

i alle deltakerkommunene. Av prinsippsaken (sak 165/20) som lå til grunn for 

arbeidet fremgikk det at spørsmålet om investeringsbehov måtte løses i 

omdanningen. Blant annet hadde Ryfylke meldt om behov for å skifte ut og 

anskaffe ny båt. Begge samarbeidsavtalene som nå foreligger gir friluftsrådene 

hver en låneramme på inntil kr 4 millioner. 

Samarbeidsavtalen har løst spørsmålet om investeringsbehov. Med 

kostnadseffektiv løsning kan dermed Ryfylke arbeide videre med å anskaffe ny 

båt, innenfor rammen gitt i avtalen. Deltakerkommunene er pro-rata ansvarlige 

for oppgavefellesskapets forpliktelser. Det bør muliggjøre gunstige vilkår for den 

delen av finansieringen som måtte bli løst med låneopptak. Tilsvarende vil gjelde 

for Jæren dersom låneopptak skulle bli nødvendig der. Driftstilskuddet for 2022 

er videreført i samsvar med samarbeidsavtalen inkludert deflator- og 

folketallsjusteringer. 

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2022-2025. 

  

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877332?agendaItemId=15031366
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/tiltakslister-i-excel/


Oppsummering handlings- og økonomiplan 2022-2025 

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte 

investeringer. Investeringer innenfor klima, vann og miljø (KVM) er 

avgiftsfinansiert. 

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer: 

• Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere 

år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå ut over 

økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten politisk 

eller administrativt i angjeldende resultatenhet. 

• Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte og avgrensede prosjekt 

med oppstart og ferdigstillelsestidspunkt. Prosjektene vil normalt være avsluttet 

innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning 

fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, samt 

innenfor park, idrett, vei og vann- og avløp. 

Investeringsnivået i planperioden summerer seg til kr 3,1 milliarder i den 

kommende planperioden, 2022-2025. 

 

Finansiering av investeringer 

Det vil i kommende planperiode investeres for kr 3,1 milliarder. Tabellen under 

viser kilder til finansiering av disse. Det foreslås en egenfinansiering på 32 

prosent i 2022 og henholdsvis 40-, 43- og 34 prosent de kommende årene. 

Gjennomsnittlig egenfinansiering i perioden er 37 prosent. 



 Finansiering 2022 2023 2024 2025 

Sum investeringer 889 224 736 370 676 695 847 600 

Sum investeringstilskudd (spillemidler og tilskudd fra 
Husbanken) 

-72 670 -
103 863 

-52 300 -30 080 

Sum salgsinntekter -16 926 -10 000 -31 900 -17 500 

Mva - kompensasjon -
119 944 

-93 376 -88 874 -
120 003 

Overføring fra drift -55 289 -62 547 -95 702 -97 645 

Mottatte avdrag fra Lyse og Sandnes Tomteselskap KF -23 863 -23 863 -23 863 -23 863 

Bruk av lån -600 
532 

-
442 721 

-
384 056 

-
558 509 

Egenfinansiering 32 % 40 % 43 % 34 % 

Endrede totalkalkyler fra økonomiplan 2021-2024 

I handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det noen prosjekter som har fått 

utarbeidet nye, oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til økonomiplan 2021-

2024. Dette er både grunnet K2* i løpet av året og nye kalkyler i forbindelse med 

økonomiplanarbeid. Tabellen under viser de endrede totalkalkylene fra 

økonomiplan 2021-2024 til økonomiplan 2022-2025. 

 

* K2 – kostnadsoverslag 2. Legges frem etter anbudskonkurranse, men før kontrahering. 

Tiltak HØP 21-24 HØP 22-25 Endring % endring 

Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole 83 700 131 361 47 661 57 %  

Vurdering skoler Sentrum 1 000 2 500 1 500 150 % 



Regulering Trones til B 35-skole, og utvidelse 467 000 601 597 134 597 29 % 

Skole Riska (rehab/nybygg) 1 000 504 000 503 000  50 300 % 

Kjøp av tomter til barnehageformål 17 000 37 000 20 000 118 % 

Nytt bo- og aktivitetssenter, om lag 60 plasser 277 500 294 000 16 500 6 % 

Branntekniske tiltak helsebygg 36 000 39 000 3 000 8 % 

Oppgradering trådløst nett på 8 bo- og 
aktivitetssenter 

3 600 7 600 4 000 111 % 

Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter 71 000 54 000 -17 000 -24 % 

Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for 
personer med store adferdsutfordringer, 5 
plasser 

41 000 47 000 6 000 15 % 

Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd 
aktivitetssenter 

149 000 164 658 15 658 11 % 

Planlegging påbygg/ombygging Åsveien 500 7 500 7 000 1 400 % 

Lysrigg Sandnes kulturhus  15 000 19 000 4 000 27 % 

Oppgradering kulvert Lurabekken  12 000 18 000 6 000 50 % 

Tilpasning til klimaendringer 33 000  32 000 -1 000 -3 % 

Omlegging hovedkloakken på strekningen 
Ganddalsgaten- Vågsgata  

66 000 62 000 -4 000 -6 % 

Tiltak for å redusere fremmedvann på 
spillvannsnettet 

13 700 29 700 16 000 117 % 

Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 3 500 7 500 4 000 114 % 

Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging 
med videre 

13 000 12 000 -1 000 -8 % 

Hovedavløpsledning Bergevik - Myra 7 500 15 500 8 000 107 % 



Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere 40 000 32 000 -8 000 -20 % 

Separering og trykksonejustering på 
strekningen Åsveien-Ulvanuten  

41 000 45 000 4 000 10 % 

Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - 
Gjesdalveien 

50 000 47 000 -3 000 -6 % 

Oppgradering av kommunalt nett utløst av 
eksterne utbyggere 

19 500 21 500 2 000 10 % 

Sentrum parkeringsanlegg, inkludert forretning 
og næring 

353 100 548 000 194 900 55 % 

Salg av eiendommer -78 000 -40 000 38 000 49 % 

Endrede årlige bevilgninger for kommende 4 år 

Nedenfor presenteres endringer i årlige bevilgninger/rulleringer sammenlignet 

med forrige handlings- og økonomiplan. Disse tiltakene har ikke en totalramme, 

og endringen presenteres for samlet 4-årsperiode for å få fram total endring i 

planperioden. 

Tiltak HØP 21-24 HØP 22-25 Endring totalt % endring 

Boligsosial handlingsplan. Nye boliger 204 000 480 000 276 000 135 % 

Boligsosial handlingsplan, nye boliger, 
tilskudd fra Husbanken 

-57 000 -110 000 -53 000 93 % 

Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av 
friluftsområder 

1 800 3 600 1 800  100 % 

Oppgradering av kommunale lekeplasser 9 000 12 000 3 000  33 % 

Forbedringer av parker og grøntanlegg  1 200 1 600 400 33 % 

Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget 
langs Storåna 

900 1 200 300 33 % 



Tiltak for å redusere lekkasjer i 
vannledningsnettet 

4 000 7 000 3 000 75 % 

Innkjøp av robotgressklippere 2 400 3 200 800 33 % 

Oppgradering og sammenkobling av 
turveinettet  

3 000 4 000 1 000 33 % 

Oppgradering av gravplasser 3 000 4 000 1 000 33 % 

Rehabilitering og utvikling av eksisterende 
idrettsplasser og løkker 

1 800 3 977 2 177 121 % 

Utskifting av maskiner og utstyr for 
forbedret drift 

1 200 1 600 400 33 % 

Oppgradering og driftsoptimalisering 
tekniske installasjoner 

15 000 20 000 5 000 33 % 

Avfallsbeholdere/teknisk utstyr 4 500 9 000 4 500 100 % 

Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt 
tilsyn av kommunale broer 

2 000 4 000 2 000 100 % 

Tiltak på nedlagt deponi 1 500 5 500 2 500 267 % 

Valg 2023 og 2025 - nytt datautstyr  900 1 000 100 11 % 

Nye tiltak i handlings- og økonomiplan 2022-2025 

I arbeidet med handlings- og økonomiplan 2022-2025 er det meldt inn en rekke 

behov for nye investeringstiltak. Investeringstiltakene det er funnet plass til i 

kommunedirektørens forslag til økonomiplan summerer seg til kr 1 339 

millioner, i tillegg til noen nye årlige bevilgninger. Disse tiltakene er vist i tabellen 

nedenfor. 

Tiltak Totalkalkyle 
(hele tusen) 

2022 2023 2024 2025 

Oppvekst           

Utredning avlastningsskole, Trones  7 000  1 000    3 000 3 000 



Utredning skolestruktur Lura, inkludert 
alternativvurdering  

4 300       2 300 

Nye barnehageplasser i sentrum  87 000 5 000  44 000 38 000   

Ny helsestasjon  153 000     1 000  2 000 

Utredning paviljonger, Sandvedhaugen og Varatun 
barnehage 

 1 000       1 000 

Helse og velferd            

Nytt bo- og aktivitetssenter, om lag 50 plasser   303 500 500 1 000  2 000   

Nytt bo- og aktivitetssenter, Hana gamle skole, om 
lag 70 plasser 

 350 000  3 000      7 000 

Lenestoler Åse bo- og aktivitetssenter  300  300       

Oppgradering Åseheimen borettslag   8 300  8 300       

Branntekniske tiltak EFF-boliger      1 000  2 000  2 000 

Bolig for personer med funksjonsnedsettelser, 2 
stykk med 9 leiligheter i hver 

 131 000  1 000       

Kultur og næring           

Forprosjekt nytt bibliotek 1 000  1 000       

Frivillighetens hus i sentrum, mulighetsstudie  500 500       

IT, oppgraderinger publikumsnett i fritids- og 
kulturbygg 

   250  250  250  250 

Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, liten sal  7 200    7 200     



Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, foaje   4 000      4 000   

Oppgradering sprinkleranlegg Havremølla, 
lekkasjer  

 700    700     

Byutvikling og teknisk           

Riving/ gjenoppbygging Bratteli kai   3 500  3 500       

Stabiliserende tiltak Kallali kai   1 000  1 000       

Åsveien, rehabilitering   7 000  7 000       

Sørbøveien, intensivbelysning   1 000  1 000       

Lineveien gatelys   500  500       

Grunnerverv og opparbeiding Hugins, Munins og 
Odins gate  

 4 500  500    1 000  3 000 

Li Riska regulere kommunale veier   4 000    1 000    3 000 

Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak)     1 000  1 000  1 000  1 000 

Opparbeidelse Haakon 7. gate, forskuttering  33 600  8 400  25 200     

Opparbeidelse Haakon 7. gate, tilskudd  -17 000  -2 000  -
15 000 

    

Opparbeiding av aktivitetsanlegg - discgolfbane  500  500       

Opparbeiding av aktivitetsanlegg - trimanlegg  800  300  500     

Luravika badeområde, etablere permanent løsning 
inkludert erosjonssikring 

 2 500  2 500       

Insektsvennlig park og friområder - tilrettelegging    500  500  500  500 



Etablering av parkdrag langs Elveparken  10 000    5 000  5 000   

Åpning av Storåna opp til Skeiane stasjon  2 000  2 000       

Giskehallen 1 rehabilitering  35 000        35 000 

Grunnerverv idrettsanlegg  10 000  10 000       

Innovasjon digital betjening haller utvikling    100  100  100  100 

Oppgradering lysanlegg fotballbaner    1 500  1 500  1 500  1 500 

Ferdigstille lysanlegg Sandnes stadion  7 500      7 500   

Legge om gressbaner til kunstgressbaner  10 000        10 000 

Igangsette regulering område i Sandnes idrettspark  1 000  500  500     

Moderne utstyr for bekjempelse av uønsket 
vegetasjon 

 2 500  2 500       

Klima, vann og miljø           

Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt  46 000  23 000  23 000     

Etablering av VA-ledninger Riska - Li  20 500      500  6 000 

Bussveien, nødvendig flytting og oppgradering av 
vann- og avløpsledninger 

 56 000  5 000  12 000  16 000  23 000 

Oppgradering vann og avløpsledninger, Oalsgata 39 000    3 000  15 000  21 000 

Etablering biokullanlegg med tilhørende bygg  7 000  10 000  -1 000  -1 000  -1 000 

Støtte fra Miljødirektoratet til biokullanlegg  -3 060  -3 060       



Kommunal egenandel miljøtiltak  900  300  300  300   

Kommune felles            

Utskifting av stemmeavlukker   500    500     

Oppgradering møterom, AV-utstyr med mer, 
Rådhus særskilt   

   200  200     

Eiendom           

Utskifting av kunstgress i ballbinger på uteanlegg 
formålsbygg 

   1 000  1 000  1 000  1 000 

Oppgraderinger av kommunale bygg    20 000  20 000  20 000  20 000 

Sum 1 338 940 115 190 130 250 118 650 141 650 

 

 

 

Oppvekst 

Skole 

Skolebehovsplan 2022 – 2025 viser til Befolkningsframskriving for Sandnes 2020 – 

2040, som legger til grunn en moderat forventet befolkningsvekst fram mot 

2040. 

I forhold til vedtatt handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 foreslås nå: 

- Utredning avlastningsskole, Trones 

- Utredning skolestruktur Lura, inkludert alternativvurdering 

- Midler til regulering og mulighetsstudie til ny skole på Riska 

Nr Tiltakstekst Total 
kalkyle 

Bevilget 
før 

2022 2023 2024 2025 

O1 Malmheim skole, B7-skole   130 700  124 700 6 000       

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327674?agendaItemId=15034435


Status: Under bygging. Forventet ferdigstilt desember 2021. 

K2 lagt frem i kommunestyret i ksak 21/20. Det er satt av midler til rehabilitering og utvidelse 
av skolen. Skolebehovsplan 2021 – 2024 viser at prognosen over elevtall på Malmheim skole vil 
ligge på mellom 100 og 120 elever. Den nye skolen bygges med klasserom med plass til 28 
elever.  

O2 Nybygg og utvidelse Sviland 
skule, B7-skole  

 182 000  178 000 4 000       

Status K2 (SEKF sak 094-19) / bsak 119/19: Første byggetrinn (skolebygg) ferdigstilt til 
skolestart 2021. Andre byggetrinn (idrettshall) forventet ferdigstilt til skolestart august 2022. 

Skolebehovsplan 2021 – 2024 viser at Sviland skule vil få en økning i elevtallet i årene som 
kommer. Skolen vil få et stabilt elevtall på i underkant av 130-150 elever. 

Nybygg er oppført øst for eksisterende bygningsmasse, og plasseringen har gitt mulighet for full 
skoledrift i byggefasen. Andre byggetrinn er planlagt som tilbygg til de nye lokalene mot vest, 
etter at eksisterende bygningsmasse er revet.  

O2 Sviland skule – liten idrettshall  41 000  30 000 10 000  1 000     

Status K2 (SEKF sak 094-19): Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt 2022. 

Bygging av nye gymnastikkfasiliteter på 840m2 i tillegg til 500m2 uteareal er planlagt realisert 
etter at nytt skolebygg er tatt i bruk, og gammel bygningsmasse er revet. I kalkylen er det tatt 
høyde for etablering av en liten idrettshall som er tilpasset en framtidig utbygging av skolen til 
en fullverdig B14-skole. Skolens og bydelens behov vil bli dekket i mange år med en slik 
flerbrukshall. Denne løsningen vil også øke muligheten for å utforme et godt uteanlegg for 
skolen og nærmiljøet. 

O2 Sviland skule – liten idrettshall, 
spillemidler 

-4 000     -4 000     

Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 4 millioner i spillemidler.  

O3 Kleivane skole, B14-skole 247 000 239 500 7 500       

Status K2 (SEKF sak 095-19): Ferdigstilt til skolestart august 2021. 

Skolen har 8 – 12 klasser og mellom 165 og 220 elever ved oppstarten i 2021. Klasse- og 
elevtallet vil gradvis øke. Ved skolestart i 2025 vil skolen ha 14 klasser og mellom 280 og 310 
elever. 

O3 Kleivane skole, stor flerbrukshall 73 000 71 000 2 000       

Det er bygget idrettshall på Kleivane skole med spilleflater på 25*45 meter og tilhørende 
garderober.  

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/File/Details/17821920.PDF?fileName=Kostnadsoverslag%202%20(K2)%20for%20prosjektnr.%205631101%2F30029%20Malmheim%20skole%2C%20utvidelse%20og%20modernisering&fileSize=327150
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509677?agendaItemId=15027478


O3 Kleivane skole, stor flerbrukshall 
og kunstgressbane, spillemidler 

-11 500      -
11 500 

    

Det estimeres at bygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler. Det ventes også kr 1 
million til kunstgressbane som er en del av prosjektet Kleivane skole. På grunn av store 
utbetalinger til Austrått svømmehall er det antatt lang ventetid på utbetaling av spillemidler. 

O4 Ombygging og utvidelse til B28 - 
Sandved skole  

218 000 51 000  121 000  46 000     

Status K2 (orienteringssak 32/21): Under bygging. Forventet ferdigstilt i 2023. 

Det er bevilget midler til å utvide Sandved skole fra en B25 skole til en B28 skole. Prosjektet 
innebærer rivning av administrasjonsbygg og oppføring av nybygg. De andre byggene beholdes, 
og prosjektet inkluderer ikke rehabilitering eller håndtering av vedlikeholdsetterslep for disse 
byggene. Nytt bygg oppføres i 2 etasjer + underetasje, samt planlegges slik at det vil være 
tilpasset en eventuell utvidelse til B35 skole. Utvidelse av Sandved skole vil medføre en 
reduksjon av antall parkeringsplasser for ansatte til fordel for mer uteareal. Uteareal vil dermed 
oppnå anbefalt størrelse for B28 skole. For å oppnå anbefalt uteareal ved fremtidig B35, må 
eksisterende bebyggelse erstattes med ny bebyggelse innenfor byggegrenser. 

O5 Ny flerbrukshall Høyland 
ungdomsskole 

131 361   2 000       

Status IK: Planleggingsmidler innarbeidet i 2022. 

Gymsalen, bassenget og tilhørende garderobeanlegg ved Høyland ungdomsskole er i dårlig 
forfatning. Et alternativ kan være å rive gymsal, basseng og tilhørende garderobeanlegg. Det vil 
da være plass til en ny enkel flerbrukshall med tilhørende garderober og tribune på 2 460 m2, og 
1 500 m2 utendørsareal. Kalkylen inneholder også 1000m2 supplering av areal- og 
funksjonsprogrammet ved skolen.  

O5 Ny flerbrukshall Høyland 
ungdomsskole, spillemidler 

-10 500           

Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler. 
Utbetaling vil komme etter utløp av planperioden. 

O6 Vurdering skoler, sentrum 2 500  1 000 1 500       

I sak 89/20 ber kommunestyret om at det påbegynnes en overordnet mulighetsstudie for 
Stangeland skole parallelt med oppstart av regulering av Trones skole. Kommunedirektøren vil 
kombinere dette med et avklaringsarbeid som tar for seg skolestruktur for Trones-Stangeland-
Smeaheia, etter mal for tilsvarende arbeid med skolestruktur for Riska. Dette arbeidet vil se på 
en rekke faktorer, som skolestruktur, inntaksområdevurderinger, fremtidige 
utbyggingsambisjoner og muligheter på Stangeland og Smeaheia, samt byggetrinnsvurderinger 
på Trones. Utredningen vil vurdere økonomiske og skolefaglige konsekvenser av ulike alternativ. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327673?agendaItemId=15034129
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877330?agendaItemId=15030667


Kr 0,5 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. perioderapport 2021. 

O7 Regulering Trones til B 35-skole, 
og utvidelse 

601 597 2 500 1 300   13 000 77 000 

Kommunestyret vedtok i sak 89/20 å innarbeide midler til regulering av Trones til B35-skole, 
samt midler til utvidelse. Trones skole er i dag sentrumsskole og den skolen som vil måtte ta den 
største veksten av elever, ved utbygging i de prioriterte byutviklingsområdene. Trones skole kan 
avlaste både Stangeland skole og Smeaheia skole. Totalkalkylen på kr 601 millioner er for B35-
skole inkludert forsterket avdeling og flerbrukshall. Det er innarbeidet oppstart bygging i slutten 
av planperioden. 

O8 Varslingsanlegg skoler      6 300  2 500  2 500 2 500  

I beredskapssammenheng har sentrale skolemyndigheter anbefalt at alle skoler er utstyrt med 
toveis talevarslingsanlegg som sikrer kommunikasjon mellom det enkelte klasserom og skolens 
administrasjon. På den måten kan det varsles om ulike hendelser ut til det enkelte klasserom. 
Det avsettes kr 2,5 millioner årlig for installering av talevarslingsanlegg. Dette vil tilsvare om lag 
fem skoler årlig. 

Kr 3,8 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport 2021. 

O9 Oppgradering bygningsmasse 
skoler 

    8 000  8 000  8 000  10 000 

Status: Rullerende bevilgning 

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på 
skolebygg. Tiltak prioriteres basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller 
sikkerhetskonsekvens prioriteres.  

O10 Oppgradering utendørsanlegg 
skoler 

    2 500  2 500  2 500 5 000 

Status: Rullerende bevilgning 

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar med 
forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser.  

O11 Utskiftning av digitale enheter i 
Sandnesskolen  

    10 000  10 000  10 000  10 000 

Status: Rullerende bevilgning 

Alle ansatte og elever i Sandnesskolen har hver sin digitale enhet. Disse har, som alt annet 
digitalt utstyr, en forventet levetid på 3-4 år. For å kunne fortsette med digitale enheter for alle 
elever og ansatte i Sandnesskolen vil det derfor være behov for å skifte ut en del enheter hvert 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877330?agendaItemId=15030667
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


år. Midler kan også dekke eventuelle kostnader for at enheter skal fungere optimalt, med tanke 
på blant annet printerløsning.  

O12 Skole Riska 
(rehabilitering/nybygg)  

504 000  1 000 2 000  1 000     

Status: IK: Planleggingsmidler innarbeidet i 2022-2023. Forventet bygging utenfor 
planperioden. 

Videre utredning og regulering planlegges i 2022 og 2023. Byggekostnader avhenger av resultat 
av utredning. Estimert byggekostnad i 10-årsplanen er for B35-skole inkludert idrettshall og er 
estimert på et svært grovt nivå. Idrettshall er ikke inkludert i kalkylen. Eksisterende anlegg er per 
i dag tilstrekkelig for skolens behov. 

O13 Utredning avlastningsskole, 
Trones  

7 000   1 000    3 000  3 000 

Status: IK: Planleggingsmidler innarbeidet i 2022. 

Tiltaket er planlagt for å oppgradere en fast avlastningsskole for å håndtere utbygging av Trones 
skole, inkludert forsterket avdeling. 

O14 Utredning skolestruktur Lura, 
inkludert alternativvurdering  

4 300          2 300 

Status: IK: Planleggingsmidler innarbeidet i 2025-2026. 

Med bakgrunn i alder og tilstand på Lura skole og Porsholen skole innarbeides 
planleggingsmidler fra 2025 til vurdering av skolestruktur ved Lura og eventuell 
rehabilitering/nybygg. 

O15 Digital satsing - Trådløs 
infrastruktur 

    3 447       

For å kunne ta i bruk en digital enhet per elev i Sandnesskolen er en helt avhengig av å ha en 
trådløs infrastruktur på hver skole som er dimensjonert til at elevene kan benytte sine digitale 
enheter samtidig. 

Status: Foreløpige tilbud blir dyrere enn estimert. Det ses derfor på alternative løsninger, 
innenfor gitt ramme, som kan dekke behovene for tilgang til nett på de lokasjonene som enda 
ikke er bygget ut, og som per tidspunkt har akutt behov for tilgang til nettverk. 

Kr 3,4 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport 2021. 

Barnehage 

Behovet for investeringer i barnehager i Sandnes kommune bygger på tall fra 

barnehagebehovsplanen 2022-2025 vedtatt i 87/21 og beregnede 

befolkningsprognoser. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327673?agendaItemId=15034138


I august 2018 ble Hana barnehage avviklet. Rådhusmarka barnehage ble lagt ned 

august 2019. Dette førte til redusert antall barnehageplasser i 

sentrum/sentrumsnært, og det ble behov for å ta i bruk barnehageplasser i de 

barnehagene som tidligere hadde redusert driften. Barnehagene i Sandnes er nå 

dimensjonert for at 89 prosent av barna har barnehageplass. Dette er den totale 

kapasiteten. Per desember 2020 hadde 88.8 prosent av barn i Sandnes 

barnehageplass. 

Dersom Sandnes kommune skal lykkes med å øke barnehagedeltakelsen blant 

gruppen minoritetsspråklige behøves flere barnehageplasser i sentrum. Plasser i 

sentrum kan også avlaste andre bydeler i opptaket. Kommunedirektøren foreslår 

å innarbeide midler til nye barnehageplasser i sentrum i kommende 

planperiode. Kommunestyret vedtok følgende utbygginger i prioritert rekkefølge: 

Sentrum, Ganddal, Austrått, Lura, Figgjo, Sviland. 

Ganddal har hatt stor vekst i barnetallet. Fra hovedopptaket i 2018 har det ikke 

vært nok barnehageplasser for å dekke behovet i bydelen. Prognosene viser at 

veksten i Ganddal bydel fortsetter med betydelig utbygging framover. Ganddal 

peker seg ut som en bydel med spesielt stor underkapasitet. Det er i 10-års 

planen lagt opp til byggestart av kommunal barnehage på Ganddal med 

byggestart 2028 (på tomt Ga26). Kommunestyret ber, i vedtak til 

barnehagebehovsplan, om at det raskt foretas en kartlegging av ulike 

tomteløsninger på Ganddal og sentrum. Det ble videre vedtatt at det skal foretas 

nødvendige utbedringer av Brueland barnehage for å bedre funksjonaliteten og 

opprettholde/se på muligheten for å øke kapasiteten. 

 

Figur 2, Barnehagedekning i Sandnes kommune 2010-2040 

Figuren viser barnehagedekningen i Sandnes minus Høle og Forsand. Grunnen til 

at disse barnehagene ikke er lagt inn i grafen, er at begge disse barnehagene har 



betydelig overkapasitet, som ikke kan tildeles barn fra andre områder av byen. 

Dette med bakgrunn i geografisk beliggenhet og reiseavstand. 

  

Nr Tiltakstekst Total 
kalkyle 

Bevilget 
før 

2022 2023 2024 2025 

O16 Oppgradering utendørsanlegg 
barnehager 

    4 000  4 000  4 000 5 000 

Status: Årlig rullerende bevilgning. 

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar 
med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr, samt annen utendørs oppgradering. Tiltak er prioritert 
basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens 
prioriteres. 

O17 Oppgradering bygningsmasse 
barnehager 

    4 500  4 500  4 500  8 000 

Status: Årlig bevilgning 

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på 
barnehagebygg. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- 
eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.  

O18 Kjøp av tomter til 
barnehageformål  

37 000   7 000  20 000     

I samsvar med vedtatt Barnehagebehovsplan har kommunedirektøren innarbeidet kr 37 
millioner til kjøp av tomter i planperioden. Vektingen av kommunale og private barnehager 
følges opp i samsvar med planen. For å ha framtidig handlingsrom til å løse behovet er det 
nødvendig at det avsettes midler og gis oppdrag til Sandnes tomteselskap KF om å sette i gang 
arbeidet med å erverve tomtene. Regulering og bygging avklares nærmere i forhold til 
utviklingen og behovet for plasser. Dette skjer i samarbeid mellom tjenesteområdet, Sandnes 
eiendom og Sandnes Tomteselskap KF. 

Behovet for nye tomter gjelder områdene Austrått, Ganddal og sentrum. 

O19 Nye barnehageplasser i 
sentrum  

87 000   5 000  44 000  38 000   

Status: IK: planleggingsmidler avsatt i 2022. 

I henhold til barnehagebehovsplan er det stort behov for barnehageplasser i sentrum. Det skal 
igangsettes en mulighetsstudie som skal gi føringer for hvor og hva som bør bygges. 



Byggekostnad i perioden er et svært grovt estimat for en 6-avdelings barnehage, og inkluderer 
ikke tomtekostnader.  

O20 Ny helsestasjon  153 000        1 000  2 000 

Status: IK: planleggingsmidler innarbeides i 2024-2025 

Kommunen har flere leieavtaler som utløper i 2030. Jamfør prinsippsak (bsak 119/14) om leie 
eller eie, foreslår kommunedirektøren å samle flere leiekontrakter i et eid bygg fra 2030. 
Kalkylen på byggekostnad er basert på et svært grovt estimat og må bearbeides gjennom 
planleggingen for å øke presisjonsnivået. 

O21 Utredning paviljonger 
Sandvedhaugen og Varatun 
barnehage  

1 000          1 000 

Status: IK: planleggingsmidler innarbeides utenfor planperioden 

Sandvedhaugen barnehage og Varatun barnehage er begge bygget midlertidig. Det innarbeides 
planleggingsmidler utenfor planperioden med hensyn på videre bruk og eventuelle alternativer. 

O22 Langgata 72 jordmortjenester 34 105  23 105 11 000       

Tiltaket gjelder ombygging, inkludert regulering, av Langgata 72 til jordmortjenester som 
erstatning for jordmortjenester i leide lokaler i Holbergsgate 16. Prosjektet organiseres i felles 
entreprise med Langgata 76, tiltak K5. 

Byggeprosjekt pågår sammen med prosjekt i Langgata 76. Arbeidet strekker seg over årsskiftet. 
Kr 11 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

O23 Nye barnehageplasser 
Ganddal  

165 000           

Status: IK: planlegges bygging tidligst i 2028 

Ved utbygging av boligområdet i Stokkelandsmarka vil det være behov for barnehageplasser på 
Ganddal. Kalkylen er et svært grovt estimat for en 10-avdelings barnehage. 

Totalsum oppvekst  2 593 563 721 805 220 047 128 000 86 500 125 800 

 

 

 

 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/15087916?agendaItemId=15006197
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/investeringsbudsjett/kultur-og-byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


Helse og velferd 
Innen helse og velferd skal det investeres for i overkant av kr 1 milliard i 

planperioden. 

Det skal ferdigstilles nytt bofelleskap for mennesker med funksjonsnedsettelser i 

Olsokveien i løpet av 2022. Dette blir et betydelig løft både for beboerne og de 

ansatte. Videre skal det oppgraderes flere leiligheter i Åseheimen borettslag i 

2022. Leilighetene skal brukes for en gruppe eldre som har behov for sosialt 

fellesskap, måltidsfellesskap og trygghet. 

I bo- og aktivitetssentrene investeres det i oppgradering av sykesignalanlegg og 

trådløst nett. Det er også lagt inn oppstart bygging av et nytt bo- og 

aktivitetssenter på Sørbø Hove i 2024, samt to nye bo- og aktivitetssenter senere 

i 10-årsperioden. I henhold til boligsosial handlingsplan investeres det i ulike 

typer boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. Det kjøpes 

både brukte og nye boliger, samt at det bygges småhus. 

Det vil også utføres nødvendige bygningsmessige oppgraderinger og 

branntekniske tiltak. 

 

 

 

 



Nr Tiltakstekst Total 
kalkyle 

Bevilget 
før 

2022 2023 2024 2025 

Sykehjemstjenester 

H1 Nytt bo- og aktivitetssenter, om 
lag 60 plasser 

294 000     5000  116 500 170 000 

Status IK: Forventet byggestart i 2024 og forventet ferdigstillelse høst 2026. 

Kommunestyret har i ksak 106/20 vedtatt en utbyggingsrekkefølge for etablering av nye 
sykehjemsplasser. Vedtaket fastslår at første utbygging av nye plasser legges til HUP1 på Sørbø Hove. 

Kommunedirektør har innarbeidet midler til planlegging i 2023, samt tomtekjøp og bygging 2024-2025. 

H1 Husbankens tilskudd, bo- og 
aktivitetssenter 

-
132 000 

          

Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset 
oppad til kr 2 109 000 per plass. Forventet tilskudd fra Husbanken på kr 132 millioner. Tilskuddet 
anmodes utbetalt etter at ferdigattest er utstedt.  

H2 Nytt bo- og aktivitetssenter, om 
lag 50 plasser 

303 500   500 1 000  2 000   

Status IK: Planleggingsmidler innarbeidet i 2023-2024. Bygging utenfor planperioden. 

Helse og velferd har sett på sykehjemsbehovet framover. I tiltak H1 er det innarbeidet ett bo- og 
aktivitetssenter med 60 plasser, med ferdigstillelse i 2026. Det foreslås at neste bo- og aktivitetssenter 
må ferdigstilles i 2029. Rekkefølgekrav infrastruktur grovt estimert til 11 millioner. Tomtekostnad 
stipulert.  

H2 Nytt bo- og aktivitetssenter, om 
lag 50 plasser, tilskudd 

-
130 000 

          

Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset 
oppad til kr 2 109 000 per plass. Forventet tilskudd fra Husbanken på kr 130 millioner. Tilskuddet 
anmodes utbetalt etter at ferdigattest er utstedt.  

H3 Nytt bo- og aktivitetssenter, om 
lag 70 plasser 

350 000   3 000      7 000 

Status: Utredning. Midler til regulering og forprosjekt i 2022. Forventet ferdigstilt i 2027. 

Kommunedirektøren foreslås å avsette midler til utvikling av Hana gamle skole til kommunens behov for 
sentrale tjenester slik som bo- og aktivitetssenter. Sandnes eiendom har vurdert at tomten har gode 
forutsetninger for å utvikles til et bo- og aktivitetssenter med om lag 70 plasser. Det er utarbeidet en 
volumstudie som må videreføres med mulighetsstudie og omregulering til endret bruk.  

H3 Nytt bo- og aktivitetssenter, om 
lag 70 plasser, tilskudd  

 -
150 000 

          

Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset 
oppad til kr 2 109 000 per plass. Forventet tilskudd fra Husbanken på kr 150 millioner. Tilskuddet 
anmodes utbetalt etter at ferdigattest er utstedt.  

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/File/Details/17873698.PDF?fileName=Utbyggingsrekkef%C3%B8lge%20for%20framtidige%20sykehjemsplasser%2C%20Lunde%20bo-%20og%20aktivitetssenter%2C%20Rovik%20bo-%20og%20aktivitetssenter%20og%20S%C3%B8rb%C3%B8%20Hove%20HUP1.&fileSize=233691


H4 Sykesignalanlegg bo- og 
aktivitetssentre 

7 200 5 400 1 800       

Status: Prosjekt igangsatt i 2019 og forventes ferdigstilt i 2022. 

Flere bo- og aktivitetssenter har utdaterte sykesignalanlegg som det er vanskelig å få tak i deler til når 
noe blir ødelagt. Moderne sykesignalanlegg gir i tillegg nye muligheter til å bruke ulike sensorer og 
tilgangsstyring for pasientene. Det planlegges utskifting på Austrått i 2021 og Lunde i 2022. 
Kostnadsestimatet er kr 1,8 millioner per anlegg. 

H4 Sykesignalanlegg bo- og 
aktivitetssentre, tilskudd 

-990    -990       

Det forutsettes at husbanken gir tilskudd tilsvarende 55 prosent av kostnadene. Dette er et 
investeringstilskudd som gis til ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse. 

H5 Oppgradering bygningsmasse 
omsorgsbygg 

    9 000 9 000 9 000 10 000 

Status: Årlig rullerende bevilgning. 

Det er stort behov for oppgradering av omsorgsbygg med tanke på tekniske anlegg og overflater. Tiltak 
er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens 
prioriteres.  

H6 Branntekniske tiltak helsebygg 39 000 23 000 6 000 4 000 3 000  3 000 

Status: IK Forventet ferdigstilt 2025. 

Det er flere pleietrengende pasienter enn tidligere som er vanskelige å evakuere ved brann. 
Brannvesenet gir føringer om å enten installere sprinkleranlegg i leilighetene eller å øke bemanningen. 
Sprinkelanlegg anses å gi lavere kostnad enn å øke bemanning på fast basis. Midlene planlegges brukt på 
Lunde bo- og aktivitetssenter, Lura bo- og aktivitetssenter, samt Haugen 25 (EFF-boliger). Det søkes 
støtte fra Husbanken. 

H6 Branntekniske tiltak helsebygg, 
tilskudd 

  -2 000 -2 000 -1 000 -1 000  -1 000 

Det søkes støtte fra Husbanken til sprinkleranlegg. For kostnadene som kan henføres til sprinkleranlegg 
dekkes 55 prosent av Husbanken. 

H7 Oppgradering trådløst nett på 8 
bo- og aktivitetssenter 

7 600 60 7 540       

For å kunne utnytte digitale løsninger og velferdsteknologi optimalt må det trådløse nettet oppgraderes 
på bo- og aktivitetssentrene. 
Kr 3,54 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport 2021. 

H8 Lenestoler, Åse bo- og 
aktivitetssenter  

300   300       

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


På Åse bo- og aktivitetssenter mangler 30 lenestoler til pasientrom. Dette kjøpes inn i 2022. 

H9 Oppgradering Åseheimen 
borettslag 

8 300   8 300       

Kommunen har kjøpt 12 leiligheter i Åseheimen borettslag gjennom 2020-2021. De står nå tomme for å 
kunne brukes som midlertidige sykehjemsplasser under covid-19-pandemien. Leilighetene trenger en 
oppgradering (f.eks. gulvbelegg, maling, kjøkken og bad) slik at de kan brukes som et framtidsrettet tilbud 
til en gruppe eldre som har behov for sosialt fellesskap, måltidsfellesskap og trygghet. 
Kommunedirektøren foreslås at dette gjennomføres i 2022, med en bevilgning på kr 8,3 millioner. 

Enhet for funksjonshemmede (EFF) 

H10 Boliger for mennesker med 
funksjonsnedsettelser, 8 
boenheter i Olsokveien 

48 400 47 400 1 000       

Status: K2 orienteringssak 27/20: Under bygging. Planlagt ferdigstilt april/mai 2022. 

Avlastningsboligen i Olsokveien ble fraflyttet i 2018. Eksisterende bygningsmasse har blitt revet og 
erstattes med et nybygg for 8 boenheter, fellesrom og personalbase. Byggingen startet høsten 2020. 

H10 Boliger for mennesker med 
funksjonsnedsettelser, 8 
boenheter i Olsokveien. Tilskudd 

-13 656    -
13 656 

      

Husbanken har innvilget søknad om investeringstilskudd begrenset oppad til 45 prosent av 
anleggskostnadene, begrenset oppad til kr 13 656 000. 

H11 Bofellesskap for unge 
funksjonshemmede med 9 plasser  

75 410 1 700 4 500 69 210     

Status: IK Planlagt ferdigstilt i 2023. 

På Lunde bo- og aktivitetssenter er det i dag et bofellesskap for unge med fysiske funksjonshemminger. 
Bofellesskapet ble opprinnelig bygget med tanke på eldre, men ble tatt i bruk for yngre med fysiske 
funksjonsnedsettelser. Det fungerer dårlig for denne gruppen både med tanke på utforming og 
beliggenhet så det ønskes derfor en mer sentral tomt. Flytter bofellesskapet kan arealet benyttes som til 
andre helseformål. 

I utgangspunktet skulle bofellesskapet flyttes til nytt bygg i Skeianegata i Sandnes sentrum. Det pågår en 
anbudskonkurranse som er et alternativ til bygging i Skeianegata. Konkurransen er ikke ferdigstilt, derfor 
er konklusjonen på løsning enda ikke klar.  

H11 Bofellesskap for unge 
funksjonshemmede med 9 plasser 
- tilskudd  

-15 363      -
15 363 

    

Det er sendt forespørsel til Husbanken om investeringstilskudd på kr 1 816 000 per bolig begrenset 
oppad til 45 prosent av anleggskostnadene. Husbanken har gitt positiv tilbakemelding på forespørselen. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877330?agendaItemId=15030657


H12 Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter 54 000 1 500  5 000 35 000 12 500   

Status: IK Planlagt påbegynt i 2023 og ferdigstilt i 2024. 

Bystyret ba kommunedirektøren starte prosessen med et nytt foreldreinitiativ under 
økonomiplanbehandlingen 2018. Prosjektet kan inneholde et botiltak til foreldreinitiativet med 9 
boenheter, fellesareal og personalbase. 

Med bakgrunn i de høye kostnadene ved plassering på HUP1, Sørbø Hove, utlyses prosjektet i det private 
markedet uten fastlagt tomt. Fremdrift vil avhenge av resultatet av utlyst konkurranse. 

H12 Foreldreinitiativ 3, salgssum fra 
beboere 

-14 400        -
14 400 

  

Leilighetene i Foreldreinitiativet 3 skal selges til beboerne, tilsvarende som for Foreldreinitiativet 1 og 2. 
Det er budsjettert med salgsinntekter i 2024. 

H12 Foreldreinitiativ 3, tilskudd -16 300        -
16 300 

  

Tiltaket kan gi investeringstilskudd fra Husbanken på kr 16,3 millioner. 

H13 Omsorgsboliger med 
heldøgnstjenester for personer 
med store adferdsutfordringer, 5 
plasser 

47 000  1 200  2 800  2 000  20 000 21 000 

Status: IK, Planlagt byggestart i 2024 og forventet ferdigstillelse i 2025. 

Kommunen kjøper i dag tjenester til flere personer med store adferdsutfordringer. Disse står ikke på 
venteliste til ordinær kommunal omsorgsbolig med heldøgnstjenester da de krever høyere 
bemanningsgrad. 

Per nå kjøpes det tiltak til 5 personer i målgruppen fra private aktører som tiltaket skal erstatte. 

Tiltaket forventes å gi innsparing i forhold til kjøp av tjenester. Innsparingsgevinsten vil avhenge av 
kostnadsnivået til eksternt kjøp og hvilke brukere som får bolig i tiltaket. Tidligere er det beskrevet 
potensiale for innsparinger på kr 5,5 millioner årlig før internhusleie. (omstillingssak juni 2016). Anslaget 
for innsparing er usikkert og må beregnes på nytt når boligen er ferdig og plasser er tildelt. 

Kr 0,8 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

H13 Omsorgsboliger med 
heldøgnstjenester for personer 
med store adferdsutfordringer, 
tilskudd Husbanken 

-9 080         -9 080 

Husbanken gir investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 prosent av kostnadene begrenset 
oppad til kr 1 816 000 per plass. 

H14 Nytt aktivitetssenter, flytting av 
Vågsgjerd aktivitetssenter 

164 658  447     7 000 90 000 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


Status: IK Planlagt påbegynt i 2025 og ferdigstilt i 2026. 

Vågsgjerd aktivitetssenter er et dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/eller autisme. En stor del 
av brukerne har multifunksjonshemminger. Vågsgjerd aktivitetssenter har per i dag 50 brukere pluss 4-5 
tilsynsbrukere og 27 årsverk (35 ansatte).  Vågsgjerd aktivitetssenter er lokalisert i leide lokaler i 
Holbergsgate 19 («Varnerområdet») med leiekontrakt fram til 31. Desember 2019, men med opsjon om å 
forlenge leieforholdet til 2024. Området er under transformasjon og det er behov for å finne nye 
løsninger for enheten. 

Et nytt senter skal dekke både dagens og et økende behov for dagaktivitetsplasser på sikt slik at det 
planlegges for inntil 80 brukere inkludert tilsynstilbud etter skoletid. Senteret er planlagt lokalisert på 
AU06 like i nærheten av nytt avlastningssenter, noe som kan gi synergieffekter. Senteret skal inneholde 
ulike aktivitetstilbud for brukergruppen slik at de opplever variasjon i løpet av dagen samt stimulering av 
ferdigheter og sanser. 

Skaret avlastningssenter har en mindre avdeling med et tilsynstilbud for skoleelever på ungdomstrinnet 
opp til og med videregående nivå som ikke dekker behovet. Anslagsvis er det inntil 15 elever som trenger 
et slikt tilbud og dette planlegges lagt til aktivitetssenteret. 

Tomten er under regulering og det må avsettes plass til gode uteområder med stier som er 
framkommelige for rullestoler samt sansehage, gapahuk, lekeapparater og mulighet for en grønnsakshage. 

Planleggingsmidler er innarbeidet i 2024. 

H14 Nytt aktivitetssenter, flytting av 
Vågsgjerd aktivitetssenter, 
tilskudd 

-81 950           

Dagsenter til psykisk utviklingshemmede og andre funksjonshemmede kan utløse 55 prosent tilskudd fra 
Husbanken.  

H15 Planlegging 
påbygg/ombygging/nybygg 
Åsveien 

7 500  500  2 000  5 000     

Dagens beboere i Åsveien skal flytte til Olsokveien (tiltak H10). Åsveien er i dag lite funksjonell for både 
beboere og ansatte og har et stort behov for oppgradering. Midlene innbefatter reguleringsendring og 
eventuell rivning av eksisterende bygg. Dette avhenger av resultat av pågående utredning. Det anbefales 
å ikke selge tomten da denne kan brukes til å løse eksisterende behov i kommunen.  

H16 Oppgradering boliger med 
fellesareal for personer med 
funksjonsnedsettelser 

    3300  3 300  3 300 3 300 

Status: Årlig rullerende bevilgning. 

Behov for oppgradering / rehabilitering av leiligheter og fellesareal beløper seg til om lag kr 33 millioner 
ref. tilstandsanalyser utført i 2018. Det har ikke blitt utført vedlikehold i denne bygningskategorien, og 
det er merkbart på byggene og fellesareal i boligene. Det foreslås årlig bevilgning på kr 3,3 millioner over 
10 år. 



H17 Branntekniske tiltak EFF-boliger 11 000       1 000  2000 2000 

Status: Årlig rullerende bevilgning. 

Kravene til denne type boliger er blitt strengere og det er behov for full gjennomgang av disse da flere av 
boligene er bygd på 80- og tidlig 90-tall. Det er behov for oppgradering av brannskiller og eventuelt 
sprinkleranlegg. 

H18 Bolig for personer med 
funksjonsnedsettelser, 2 botiltak 
med 9 leiligheter i hver 

131 000   1 000       

Tiltak H13 fra handlings- og økonomiplan 2021-2024 er flyttet over til dette tiltaket. Botiltak med 9 
leiligheter og personalbase for personer med funksjonsnedsettelser som trenger tilsyn hele døgnet. Det 
er om lag 25 personer på venteliste til bolig der det er personell til stede hele døgnet. Det er startet et 
utredningsarbeid om Åsveien kan rehabiliteres/oppbygges til bruk for dette formålet. 

H18 Bolig for personer med 
funksjonsnedsettelser, 2 botiltak 
med 9 leiligheter i hver, 
husbanktilskudd 

 -
34 000 

          

Husbanken gir investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 prosent av kostnadene, begrenset 
oppad til kr 1 816 000 per boenhet. 

H19 Oppgradering av leiligheter på 
Lunde bo- og aktivitetssenter 

6 000       6 000   

Når ny bolig for unge funksjonshemmede ferdigstilles skal beboerne flytte ut fra Lunde bo- og 
aktivitetssenter, jamfør tiltak H11. Boligene er av normal standard og det settes av kr 6 millioner til 
oppgradering. Boligene kan da brukes som bofellesskap/demensboliger.  

Sosiale tjenester 

H20 Boligsosial handlingsplan. Nye boliger   120 000 150 000 130 000 80 000 

Status: Årlig bevilgning. 

Det er fortsatt stort behov for kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall og type boliger må tilpasses 
behov hos brukerne (som er enslige og familier). Det antas at flere kommunale boliger for vanskeligstilte 
vil redusere kommunens utgifter til midlertidig bolig. 

Kommunen eier relativt få kommunale gjennomgangsboliger sammenlignet med kommuner av tilsvarende 
størrelse. Behovet er stort selv om etterspørselen er noe redusert siden slutten av 2014. Det er 80 på 
venteliste per august 2021. Av denne grunn foreslås det en økning i bevilgning til 100 millioner de to 
første årene, deretter 80 millioner årlig. Videre foreslås det en bevilgning på kr 20 millioner i 2022 og kr 
50 millioner i 2023 og 2024 til anskaffelse av nye boliger til innbyggere med utfordringer innen rus og 
psykisk helse. Deler av disse midlene blir finansiert av midlene fra boliger til folk med psykiske 
lidelser, tiltak H17 i handlings- og økonomiplanen 2021-2024, som ikke videreføres. Det har vist seg 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/investeringsbudsjett/Helse/
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/planer/boligsosial-handlingsplan/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/investeringsbudsjett/Helse/


vanskelig å framskaffe passende boliger i markedet, og det vil bli vurdert å bruke midlene til bygging av 4- 
til 6-mannsboliger. 

Alternativet til kjøp av boliger er innleie av boliger i markedet. Dette vil gi omtrent lik belastning på 
driftsbudsjettet når en måler renter/avdrag/FDV* mot ekstern husleiekostnad. Den store fordelen med å 
eie boliger, er at Sandnes kommune da er i besittelse av eiendommen og dens verdi når leieperioden er 
over. Kommunedirektøren anbefaler på bakgrunn av dette å opprettholde bevilgningen til kjøp av boliger. 

Midlene kan også disponeres til ombygging/nybygg av egne eiendommer til bolig- sosialt formål. 

*FDV – forvaltning, drift og vedlikehold 

H20 Boligsosial handlingsplan, nye 
boliger, tilskudd fra Husbanken 

    -20 000 -35 000 -35 000 -20 000 

Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp/ferdigstillelse og beregnes på grunnlag av faste satser per 
kvadratmeter basert på kommunestørrelse hvor det maksimale tilskuddet tilsvarer en boenhet på 80 
kvadratmeter. Satsen for Sandnes er kr 10 200 per kvadratmeter, maksimalt kr 816 000 per bolig.  

H21 Oppgradering av kommunale 
boliger 

    4 000 4 000 4 000 4 000 

Status: Rullering - årsbevilgning. 

Det er stort behov for rehabilitering av kommunale boliger. Dette utføres løpende ved utflyttinger og gjør 
boligen i stand til å bebos av ny(e) leietaker(e). 

H22 To småhus per år     15 900 6 400 6 400 6 400 

Status: Årlig bevilgning. 

For generell beskrivelse av småhusprosjekt henvises det til ksak 40/21 
Den senere tiden er det overtatt to småhus på Dybingen, fire småhus på Brattebø og to småhus på 
Bogafjell. 
Nye tomter som er avsatt til småhus i kommuneplan er Helgeland, Gramstad (Ha18), Foss Eikeland 
(Ga38), Daleveien (Ha35) og Gramstad (Ha 30), Varatun og Tronsholen (AU29). 

Kr 9,5 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport 2021. 

H23 Ombygging Skeianegata 14 9 900 1 200 8 700       

Status: under planlegging. Forventes ferdigstilt i slutten av 2022. 

Vedtak om ombygging av Skeianegata 14 fra tomannsbolig til fire små leiligheter som er tilpasset 
behovene for brukere innen rus og psykiatri ble vedtatt i bsak 30/18. 

Kr 6,8 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport 2021. 

H24 Luragata 31, 4 små boenheter 10 000 5 600 4 400       

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327670?agendaItemId=15033300
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Status K2 sak 18/21 

Prosjektet er under bygging og forventes ferdigstilt i juni 2022. 

Kr 4,4 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport 2021. 

H25 Boliger for vanskeligstilte, Tun, 
Lura Nord 

14 200 6 100 4 000 4 100     

Det planlegges fire småhus på Stokkastø. Blant annet grunnet krav i plan- og bygningsloven er dette en 
prosess som har tatt lengre tid enn først antatt og ferdigstilling av tun ventes tidligst i 2023. 
Det er satt i gang arbeid med å gjennomføre reguleringsendring. Forhandlinger med naboeiendom om 
leggerett for VA-ledninger pågår og reguleringsendring og rammesøknad vil bli sendt i etterkant av dette. 

H26 Boliger for vanskeligstilte, Tun 
Hesthammar 

 12 060  600 11 460       

Det er planlagt 4 boliger for vanskeligstilte på Hesthammar, Hommersåk. Reguleringsplan er 2. gangs 
behandlet, men på grunn av pågående klagebehandling hos Statsforvalteren, er reguleringsplanen ikke 
endelig stadfestet. Vedtak for klagebehandling forventes å foreligge i løpet av høst 2021. Dersom klagen 
avvises, forventes boligene å være ferdige i 2023. 

H27 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd 
fra Husbanken 

-10 077   -10 077       

Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp eller ferdigstillelse. Satsen beregnes på grunnlag av faste variabler. 
Tiltaket gjelder småhus og robustboliger. Tilskuddet utbetales kort tid etter ferdigstillelse. 

Inntektskrav på kr 4,9 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. perioderapport 2021. 

Totalsum helse og velferd 993 213 92 707 177 777 247 647 255 000 366 620 
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Nr Tiltakstekst Total 
kalkyle 

Bevilget 
før 

2022 2023 2024 2025 

K1 Sandnes  kulturhus, utskiftning av 
sceneteknisk utstyr 

  300  300 300 300 300 

Status: Årlig bevilgning. 

Sandnes kunst og kulturhus har meldt om behov for videreføring av kr 300 000 hvert år til oppgradering 
av sceneteknisk utstyr i Sandnes kulturhus. Kulturhuset har mye gammelt og utdatert teknisk utstyr, noe 
har ikke blitt skiftet ut siden huset var nytt i år 2000. Med en normal aktivitet på rundt 170 
arrangementer årlig, er det stor slitasje på utstyret. For å kunne gjennomføre arrangement, og ikke minst 
drive utleie i stor konkurranse med andre, kreves det høy standard på utstyret.  

K2 Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering  3 750 2 750 1 000       

Status IK: Ferdigstilles i 2022 

Kulturhusets foajé har ikke blitt pusset opp siden bygget ble ferdigstilt i 1999, og har et stort behov for 
oppgradering til dagens standard. Det er ønskelig med et serveringstilbud til publikum på kveldstid og en 
enkel caféservering på dagtid. Dette som et ledd i kulturhusets strategi om økt aktivitet i foajéområdet 
både på dag- og kveldstid. Det er utformet et behovsnotat som oversendes byggeier til bruk i dialog med 
restauranteier. Foreløpig estimert kostnad for oppgradering beløper seg til kr 3,75 millioner. Tiltaket 
avhenger av inngåelse av avtale med drifter og finansieres av husleie fra drifter. 

Etter avklaringer med Mattilsynet, kulturhuset og kafeen søkes det om ombygging av teknisk rom til 
pauserom. Dette arbeidet utføres først i 2022. Kr 1 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. 
perioderapport 2021. 

K3 Avsetning til utsmykking      825 710 670 1 000 

I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det skal settes av 
minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, 
parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. I forslaget til 
økonomiplan 2022-2025 er det lagt inn 0,2 prosent. 

K4 Oppgradering bygningsmasse kulturbygg     1 500 1 500   1 500  1 500 

Status: Årlig bevilgning. 

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på kulturbygg. 
Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller 
sikkerhetskonsekvens prioriteres. 

K5 Langgata 76 - rehabilitering 15 250 9 250 6 000       

Status K2 (FSK 93/20): Under bygging. Forventet ferdigstilt årsskiftet 2021/2022. 

Prosjektet omfatter utvendig istandsetting av fasade med nye vinduer og dører, tilbygg med 
løfteplattform, og istandsetting innvendig. Løfteplattformen gir universell adkomst til 1. og 2. etasje og i 
tillegg må hele det tekniske anlegget i bygget skiftes ut. 

Bygget skal brukes av Frivilligsentralen, og vil sammen med Langgata 72 og 74 framstå som en helhet der 
kulturmiljøet blir ivaretatt. Prosjektet organiseres i felles entreprise med Langgata 72, tiltak O22. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/File/Details/15026461.PDF?fileName=Fremlegg%20av%20reviderte%20retningslinjer%20for%20kunst%20i%20kommunale%20bygg%20og%20uterom.&fileSize=27777


Kr 6 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport 2021. 

K6 Kinokino utstyr     300  300  300  300 

Status: Rullerende bevilgning 

Det avsettes kr 0,3 millioner årlig til oppgradering av utstyr på KinoKino. 

K7 Forprosjekt: Rehabilitering og 
videreutvikling av KinoKino, og nytt 
ventilasjonsanlegg. 

500   500       

Det avsettes kr 0,5 millioner til forprosjekt for å utrede mulighetene på lang sikt for videreutvikling og 
rehabilitering av KinoKino. Videre er ventilasjonsanlegget utdatert og det er behov for nytt. 
I orienteringssak 34/21 til formannskapet, ble det redegjort for status og fremdrift i prosjektet. Det 
framgår av saken at sal 1 fremover brukes for sittende publikum og at konseptet testes ut.  Tiltak knyttet 
til stående publikumsamfi legges inn som en del av det planlagte forprosjektet for samlet renovering og 
videreutvikling av Kinokino, med oppstart i 2022. 

K8 Lysrigg Sandnes kulturhus 19 000   19 000       

Majoriteten av kulturhusets lysutstyr har overskredet sin levetid. Utstyret er i dårlig stand og har høye 
vedlikeholdskostnader. I tillegg må det stadig oftere leies inn utstyr til produksjoner, ettersom 
eksisterende utstyrspark ikke lenger holder forventet bransjestandard. Etter planen var utskiftning av 
lysutstyr en del av rehabiliteringsprosjektet på kulturhuset i 2020, men bevilgningen viste seg å ikke være 
tilstrekkelig for alle de nødvendige tiltakene. 

Tilstandsrapporten for Sandnes kulturhus har vurdert lysriggen til å være TG2 – et vesentlig avvik, med 
vesentlige konsekvenser (KG2). Tiltaket er helt nødvendig for kulturhusets drift. Beregninger viser at 
vedlikeholds- og innleiekostnader i løpet av få år vil overstige kostnaden til nytt utstyr. 

En samlet kulturbransje er i ferd med å gå over til bruk av LED-lys til sceneproduksjon. Det er varslet fra 
både nasjonale og internasjonale myndigheter at bruk av halogenpærer i sceneproduksjon vil forbys i 
løpet av få år. Allerede i dag er det forbudt å produsere pærer av denne typen, og det er dermed en risiko 
for at halogenpærer til scenebruk snart ikke lenger er å få tak i. Det er dermed viktig å bytte ut lysriggen 
før bruksforbudet trer i kraft. 

For Sandnes kunst- og kulturhus er det viktig å ha en velfungerende og konkurransedyktig utstyrspark for 
lyd og lys. Dette gir gode forutsetninger for kostnadseffektiv drift, ettersom kostnader til innleie dermed 
minimeres. I tillegg bruker LED-pærer vesentlig mindre strøm enn halogen, og medfører dermed noe 
kostnadsreduksjon også på dette området. 

Det estimeres en årlig leiekostnad i størrelsesorden kr 1-3,5 millioner dersom nåværende utstyr slutter å 
fungere. På denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren å skifte ut lysriggen på Sandnes Kulturhus i 
2022. 

K9 Forprosjekt nytt bibliotek   1 000   1 000       

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327710?agendaItemId=15034262


 

 

 

 

Leieavtalen for lokalene går ut ved utgangen av 2024. Lokalene er lite egnet til bibliotekdrift og det er i 
tillegg ventilasjonsproblematikk knyttet til bygget. Et nytt bibliotek i sentrum vil bidra positivt til 
sentrumsutvikling. Et forprosjekt vil kartlegge innhold, fasiliteter og behov knyttet til biblioteket som 
møteplass og samlingsarena. 

K10 Frivillighetens hus i sentrum, 
mulighetsstudie  

500   500       

Utarbeiding av en mulighetsstudie for å etablere et Frivillighetens Hus i sentrum med møteplasser, 
øvingslokaler og tilstrekkelig lagerkapasitet for frivillige lag og foreninger. Kartlegging og anbefaling av 
lokasjon og løsning. Ulike sentrumsalternativer vurderes, jamfør Kulturarenaplanen. 

K11 IT, oppgraderinger publikumsnett i fritids- 
og kulturbygg 

    250 250 250  250 

Oppgradering av publikumsnett er nødvendig for å legge til rette for gaming/LAN. Årlig bevilgning gjelder 
i 4 år.  

K12 Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, liten sal 7 200     7 200     

Liten sal på Sandnes kulturhus har vært gjenstand for kartlegging av det scenetekniske utstyret. Salen er 
primærscene for RAS – regional arena for samtidsdans – og benyttes også til intimkonserter. Det viser 
seg at deler av sceneutstyret er i dårlig stand og har overskredet sin levetid. Særlig sceneriggen er 
gjenstand for bekymring, og den er i dag ikke godkjent for bruk. Kostnaden for å skifte ut sceneriggen og 
oppgradere salens sceneteknikk til et konkurransedyktig nivå beregnes til om lag kr 7,2 millioner. 

K13 Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, foaje  4 000       4 000   

Kulturhusets foajé benyttes i hovedsak til intimkonserter, formiddagskonserter og lavterskeltilbud. I 2021 
og 2022 oppgraderes serveringstilbudet til en kafé i daglig drift. Dette fører i sin tur til ambisjoner om 
mer kulturaktivitet i foajéen, og derfor har dette rommets scenetekniske fasiliteter blitt kartlagt. I foajéen 
finnes det kun minimum av fastmontert sceneutstyr, og alt er modent for utskiftning. Ved økt 
aktivitetsnivå og utvidelse av programtilbudet vil det være nødvendig å oppgradere sceneteknikken med 
bedre og permanente lyd- og lysfasiliteter. Kostnaden ved å sette rommet i stand til å utvide 
programtilbudet og gjennomføre arrangementer på et konkurransedyktig nivå beregnes til om lag kr 4 
millioner. 

K14 Oppgradering sprinkleranlegg Havremølla  700     700     

Tiltak er planlagt sammen med Jærmuseet. Det har vært lekkasjer og tiltak må gjennomføres. Det mottas 
statlige midler til gjennomføringen. Avsatt beløp på kr 700 000 skal dekke Sandnes kommune sin andel. 

Totalsum kultur og næring 51 900 12 300 31 175 10 960 7 020 3 350 



Byutvikling og teknisk 
 

 

Det er en rekke investeringsprosjekter under tjenesteområdet byutvikling og 

teknisk. Oppgradering av svømmehallen i Giskehallen planlegges ferdigstilt i 

starten av planperioden, og det er lagt inn midler til rehabilitering av Giske 

idrettshall i 2025. Det ligger i planperioden inne flere trafikksikkerhetsprosjekter 

og oppgradering av veianlegg. Videre er det også avsatt midler til å tilrettelegge 

bedre for syklister. I tillegg satses det videre på nødvendig tilrettelegging for 

enkelt friluftsliv. Dette samsvarer med kommunens satsing innenfor 

friluftsrelatert reiseliv. 

 

 

 

 

 

 

 



Nr Tiltakstekst Total 
kalylke 

Bevilget 
før 

2022 2023 2024 2025 

Trafikksikring/tilrettelegging 

T1 Sikringstiltak i forbindelse med 
lovpålagt tilsyn av kommunale broer 

    1 000 1 000 1 000 1 000 

Kommunen gjennomfører årlig lovpålagt tilsyn av kommunens broer, og midlene benyttes der det 
avdekkes forhold som kan medføre fare for liv og helse. Dette er eksempelvis behov for nye rekkverk og 
forbedringer i konstruksjoner. Prioritering gjøres i egen sak i utvalg for tekniske saker, og større mangler 
på broer og kaier føres opp som egne prosjekter i økonomiplanen. 

T2 Rehabilitering av Figvedveien bru  5 500 100 5400       

Broen ligger i fareklasse 4 og det er skader på bærende elementer. Det anbefales full rehabilitering med 
nytt dekke over vernede brufundament. Rekkverk er vernet og må rehabiliteres og plasseres ut på samme 
sted. 

Kr 5,4 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport 2021. 

T3 Utskiftning av Bråstein bru  10 500   10 500       

Nødvendig skifte av kjøreelementer på bru 1 og 2 ved Bråstein stasjon. Nå er det leid en midlertidig bro, 
men leie over tid vil ikke være lønnsomt og det kommunedirektøren anbefaler å bygge opp broen. 

T4 Nyanlegg gatelys     1 600 1 600  1 600  1 600 

Gatelysnettet eldes og behovet for utskifting av armaturer og stolper er stort. Det er også nødvendig 
med etablering av belysning nye steder som følge av utbygginger og endring i behov for å ivareta 
sikkerheten. Utskifting av gatelys gjøres, av økonomiske hensyn, hovedsakelig i forbindelse med øvrige 
gravearbeider, og samkjøres i hovedsak med vann- og avløpsanlegg, fjernvarme og Statens Vegvesen.  

T5 Oppgraderinger av vei, gang- og 
sykkelvei og fortau 

    7 000 7 000  7 000 7 000 

Kommunen har på grunn av sin utstrekning et omfattende kommunalt veinett, og standarden er flere 
steder i økende forfall. Det kreves oppgraderinger for å hindre at veiens grunnstamme tar skade, og 
krever større tiltak med ny oppbygging. Prosjektet omhandler mindre tiltak for å hindre et ytterligere 
forfall og holde veikapitalen best mulig. For oversikt over status og prioriteringsliste henvises det til 
orienteringssak 37/18. til utvalg for tekniske saker.  

T6 Riving/gjenoppbygging Bratteli kai  3500   3 500       

Kommunedirektøren foreslår midler til rivning og gjenoppbygging av Bratteli kai, jamfør vedtak i 
UMT, sak 11/21. 

T7 Stabiliserende tiltak Kallali kai  1 000   1 000       

Kommunedirektøren foreslår midler til stabilisering av fylling ved Kallali kai, jamfør vedtak i UMT, sak 
11/21. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160428?agendaItemId=15024031
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17324691?agendaItemId=15033118
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17324691?agendaItemId=15033118
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17324691?agendaItemId=15033118


T8 Åsveien, rehabilitering  7 000   7 000       

Kommunedirektøren foreslår midler til rehabilitering av Åsveien. Det er behov for å bytte kantstein, 
reasfaltere og vurdere fundament.  

T9 Sørbøveien, intensivbelysning 1 000   1 000       

Det er behov for økt intensivbelysning ved Sørbøveien. Kommunedirektøren foreslår midler til å etablere 
intensivbelysning for fotgjengeroverganger og skolevei.  

T10 Lineveien gatelys  500   500       

Det er behov for økt intensivbelysning ved Lineveien. Kommunedirektøren foreslår midler til å øke 
gatebelysningen, og etablere en mer belyst skolevei.  

T11 Grunnerverv og opparbeiding Hugins, 
Munins og Odins gate 

4500   500    1 000 3 000 

Vann og avløp skal sanere i Hugins, Munins og Odins gate. I den forbindelse settes det av midler til 
grunnerverv og opparbeiding for å få veiene opp til ønsket standard.  

T12 Li – Riska, regulere kommunale veier  4 000      1000   3000  

Vann og avløp skal sanere i området Li - Riska. I den forbindelse settes det av midler til grunnerverv og 
opparbeiding for å få veiene opp til ønsket standard. 

T13 Trafikksikring på eksisterende veinett 
(strakstiltak)  

    1 000 1 000 1 000 1 000 

Det foreligger behov for å få utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett. Dette 
omhandler fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skilting. Prioritering gjøres i sak for 
trafikksikkerhetsplanen som behandles av kommunestyret i desember. 

T14 Opparbeidelse Haakon 7. gate, 
forskuttering  

33 600   8 400 25 200     

I samsvar med godkjent områdereguleringsplan for Skeiane (2013105) ble detaljplan for gatetun i Haakon 
7s gate utarbeidet og vedtatt i sak 44/20. Det er flere byomformingsprosjekter som grenser til gatetunet 
og detaljplanen har bestemmelser knyttet til disse. Bane NOR AS eier to av feltene og har henvendt seg 
om forhandlinger av utbyggingsavtale for sine felt. Nærmere vurderinger viser at det er utfordrende å 
kun utføre rekkefølgetiltak for disse to feltene. I sak 69/21 til formannskapet, den 04.10.2021, ble 
prinsipper for en helhetlig gjennomføring og grunnlaget for å inngå utbyggingsavtale vedtatt. Kommunen 
forestår samlet gjennomføring av tiltakene, og at det benyttes tinglyst refusjonsberegning for å sikre 
tilbakeføring av midlene. Brutto kalkyle eksklusiv merverdiavgift utgjør kr 26,9 millioner. Fratrukket 
bidrag fra Bymiljøpakken er refusjonsgrunnlaget netto kr 17,9 millioner. Med beregnet refusjonsbidrag på 
kr 7,7 millioner fra Bane NOR as sine felter er det behov for kommunal finansiering på kr 10 millioner for 
å være fullfinansiert. Utgiften forutsettes refundert, jamfør refusjonsberegningen frem i tid. Prosjektet 
ventes påstartet sommeren 2022 når hovedkloakken er ført frem til området og ferdigstilles i 2023. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877326?agendaItemId=15029989
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327710?agendaItemId=15034277


Framdriften samsvarer med vilkåret satt av Bymiljøpakken knyttet til tilskuddet. Anleggene i Haakon 7s 
gate skal overtas av kommunen til drift- og vedlikehold. 

T14 Opparbeidelse Haakon 7. gate, 
tilskudd  

-17000   -2 000 -
15 000 

    

Se tekst ovenfor til samme tiltak. Bidrag fra Bymiljøpakken og Bane NOR as 

T15 Etablere kulvert som erstatning for 
Kyrkjeveien bru 

    1 900       

Eksisterende Kyrkjeveien bru rives og erstattes av en ny kulvert.  Det er gjennomført en spesialinspeksjon 
av tilstand på hovedbæresystem og øvrige elementer av Kyrkjevegen bru. Brua har noen skader som er 
svært fremtredende. Det er i hovedsak erosjonsskader under landkarene og pilar. Prosjektet planlegges 
igangsettes 2022. 

Kr 1,9 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

T16 Bymiljøpakke belysning 
Sykehusparken 

    -2 000       

Bymiljøpakken finansieres eksternt, og blir dekket i sin helhet. Inntektskrav på kr 2 millioner videreført fra 
2021, jamfør 1. perioderapport 2021. 

Friluft/folkehelse 

T17 Oppgradering og sammenkobling av 
turveinettet 

    1 000 1 000 1 000  1 000 

Gode turmuligheter i nærområdene er viktig for daglig mosjon og er et viktig folkehelsetiltak. Prosjektet 
vil innebære utbedring av mindre karakter og sammenkobling av turveinettet rundt i kommunen. 
Utvidelser og bedring av stier vil åpne for at flere brukergrupper, som eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser, lettere får tilgang til en større del av turveinettet. Tiltaket vil bedre standarden og 
redusere framtidig vedlikehold. Endelig prioritering av områder gjøres i egen sak i utvalg for tekniske 
saker.  

T18 Opparbeidelse, rehabilitering og 
utvikling av friluftsområder 

    600 1000 1 000  1 000 

Tiltaket gjelder opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg 
etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Bruken av friluftsområdene øker, 
og det er viktig med trygge installasjoner, og tilstrekkelig skilting og merking. Midlene benyttes også til ny 
gjerding der kommunen har gjerdeplikt, i tillegg til fjerning av ulovlig gjerding. Tiltakene vil kunne utløse 
betydelige fylkeskommunale og/eller statlige midler. 

Planlagte vedtatte tiltak i perioden er utskifting av falleferdige gapahuker. Det har de senere år vært store 
skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig 
drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. Endelig 
prioritering gjøres i ksak Handlingsprogram Aktive Sandnes hver høst.  

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx


T19 Frøylandsvatnet, turvei med lys. 
Utredning og tiltak 

    1 836       

Prosjektet omhandler etablering av turvei rundt Frøylandsvatnet på Riska som er et naturrikt og mye 
brukt turområde. Gjennomføring av dette prosjektet vil utvide turmulighetene i området betraktelig. Det 
er et mindre strekk med turvei i dag, men for videre tilrettelegging kreves avtaler med private grunneiere. 
Tiltaket er prioritert i Aktive Sandnes. 

Framdriftsplan ble vedtatt i bsak 52/18 og K2 for regulering i UTS sak 24/19. 

Status: Prosjektet har blitt utsatt grunnet økonomisk usikkerhet. Midlene videreføres fra 2021, jamfør 1. 
perioderapport 2021. 

Parker og grøntanlegg 

T20 Oppgradering av kommunale 
lekeplasser 

    3 000 3 000 3 000 3 000 

I forvaltningsrapporten fra Rogaland revisjon IKS fremlagt i bsak 9/15 bemerkes det behov for 
utbedringer på lekeplasser i kommunen. Prosjektet er omfattende, og det vil årlig være behov for store 
oppgraderinger og utskifting av utstyr på kommunale lekeplasser. Mange av kommunens 193 lekeplasser 
har behov for oppgradering eller utskifting, og prioritering gjøres i egen sak i utvalg for tekniske saker. 

T21 Forbedringer av parker og grøntanlegg     400 400 400 400 

Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Det 
har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye 
skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, 
barnevogner og eldre. En rekke steder bør dreneringsrør skiftes ut med større dimensjon, og grøfter og 
profil på turveien økes. Størrelsen på bevilgningen muliggjør mindre tiltak i parker og grøntområder som 
for eksempel Sandvedparken, Stokkelandvatnet og Rundeskogen. Midlene benyttes også til helt 
nødvendig utskifting av defekte benker, skilt og lys. Endelig prioritering gjøres i egen sak i utvalg for 
tekniske saker. 

T22 Oppfølging av ny tiltaksplan for 
parkdraget langs Storåna 

    300 300 300  300 

Det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdraget langs Storåna, fra Ganddal til 
Vågen, som ble vedtatt i utvalg for tekniske saker, 22.03.2017. Parkdraget er komplisert og mange 
hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, 
hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste 
parkdrag. Pågående tiltak er skilting, beplantninger, utbedring av stier og nye benker, i henhold til vedtatt 
handlingsprogram for parkdraget som behandles årlig av utvalg for tekniske saker. 

T23 Innkjøp av robotgressklippere     800 800 800 800 

Robotgressklippere forenkler driftsoppgaver/rutiner i parker, på gravlunder, på kommunens uteområder 
til offentlige bygg og på idrettsplasser med mål om å opprettholde en god standard. Kostnad per ferdig 
installert robotgressklipper er omtrent kr 40 000 for standardklipper og omtrent kr 100 000 for en 
klipper for fotballbane. Det vil si 12-13 standardklippere for kr 500 000. Hver standardklipper vil generelt 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16150457?agendaItemId=15023380
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16519403?agendaItemId=15026668
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/File/Details/15450984.PDF?fileName=Forvaltningsrevisjonsrapport%3A%20Gr%C3%B8ntomr%C3%A5der%20og%20lekeplasser&fileSize=196911
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/15848984?agendaItemId=15018817


kunne dekke plenareal på mellom 3 000 og 5 000 kvm, og en stor klipper dekker en hel fotballbane. 
Robotklipperne vil være permanent plassert på ett sted. Dette tiltaket er svært besparende for 
kommunen, og ressursene som bespares benyttes til nødvendig drift og vedlikehold i kommunens 
områder for uteanlegg, park, grønt, idrett og gravplasser.  

T24 Etablering av parkdrag langs Storåna i 
Sandvedparken i forbindelse med 
realisering av plan 2013114 Åsedalen 
boligpark 

12 350   12 350       

Langs det regulerte området Åsedalen boligpark er det lagt inn parkdrag langs Storåna som nå er en lite 
utviklet og smal del av Storånaparkdraget. Tidligere Sandnes bystyre vedtok i sak 52/19 at det søkes 
innarbeidet kr 13 millioner som et bidrag til gjennomføring av gjennomgående parkdrag langs Storåna i 
planområdet 2013114. Det er behov for midler som en del av kommunens bidrag for å sikre en 
sammenhengende realisering av parkdraget. Detaljeringen skjer i forhandling om utbyggingsavtalen. 
Bystyret forutsatte tett samarbeid mellom kommunen og tiltakshaver i prosjektering og gjennomføring. 
Deler av parkområdet med elveløpet har møtt på nye planfaglige utfordringer. Det arbeides med mulige 
løsninger, men resultatene er ikke klare. Følgelig er heller ikke utbyggingsavtalen ferdig forhandlet eller 
signert. Kommunedirektøren opprettholder avsetningen uendret i 2022. Eventuelle justeringer som må 
gjøres basert på framdrift, vil en eventuelt komme tilbake til i perioderapportene i 2022. 

T25 Opparbeiding av aktivitetsanlegg - 
discgolfbane 

 500   500       

Svært mange har startet med discgolf det siste året og det er kø på kommunens store discgolfbane på 
Varatun. Dette er en billig, enkel, selvorganisert og lavterskel aktivitet der folk får komme seg ut og gjøre 
noe gøy. Folk i alle aldre spiller, men særlig mange ungdommer og unge voksne. Sandnes Discgolfklubb 
ønsker å være med å bidra til at det kommer opp minst en ny stor bane i kommunen. Klubben vil være 
med på opparbeidelse og vedlikehold. Prioritering av bydel vil fremmes i egen sak til utvalg for tekniske 
saker. 

T26 Opparbeiding av aktivitetsanlegg - 
trimanlegg 

 800   300  500     

Det er behov for mindre aktivitetsanlegg som trimanlegg i bydelene. TrimanIeggene er i hovedsak 
beregnet til egenorganisert trening for voksne og eldre, og pandemien har vist hvor viktig det er med 
muligheten til egenorganisert aktivitet i friluft. Prioritering av bydel vil fremmes i egen sak til utvalg for 
tekniske saker. 

T27 Luravika badeområde, etablere 
permanent løsning inkludert 
erosjonssikring 

 2 500   2 500       

På grunn av eksisterende vind-, strøm- og bølgeforhold viser det seg at dagens løsning ikke er holdbar. 
Anlegget slites fort ned og blir ikke så godt egnet til formålet. Det foreligger anbefalt løsning som sikrer 
videre erosjon på land. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509674?agendaItemId=15026578


T28 Insektsvennlig park og friområder 
-  tilrettelegging 

2 000   500  500  500  500 

Jamfør vedtak i sak 86/19, hvor kommunestyret ber kommunedirektøren starte et prosjekt for å 
systematisk plante bærbusker, frukttrær, urter og andre insektsvennlige nytteplanter ut i byens parker og 
lekeplasser. Som oppfølging av vedtaket vil prosjektet omfatte tilrettelegging og omlegging av enkelte 
areal til en mer insektsvennlig drift. Egen sak vil fremmes til kommunestyret i løpet av høsten. 

T29 Etablering av parkdrag langs 
Elveparken 

 10 000      5 000  5 000   

Pågående reguleringsplan og oppfølging av sentrumsplanen. Tiltaket er for omfattende til at dette kan 
etableres kun av utbyggerne. Midlene skal gå til planlegging og prosjektering. Kalkyle for utførelse vil 
framgå av dette arbeidet.  

T30 Åpning av Storåna opp til Skeiane 
stasjon 

 2 000   2 000       

Pågående reguleringsplan og oppfølging av sentrumsplanen. Tiltaket er for omfattende til at dette kan 
etableres kun av utbyggerne. Midlene skal gå til planlegging og prosjektering. Kalkyle for utførelse vil 
framgå av dette arbeidet.  

Gravplasser 

T31 Oppgradering av gravplasser     1 000 1 000 1 000 1 000 

Det er til sammen ni gravplasser i kommunen som dekker et stort areal. Det er årlig behov for mindre 
investeringstiltak for å holde gravplasser verdige og mest mulig innbydende, men midlene som har vært 
avsatt de senere år har ikke vært tilstrekkelige til å ta større oppgraderinger. Det er behov for omfattende 
dreneringstiltak på eksisterende del på Høyland kirkegård og Soma gravlund. Det er også en rekke trær 
som er fjernet, og som bør erstattes med nye. I tillegg bør utgåtte buskfelt erstattes, og gangveier med 
heller bør legges på nytt der det er blitt betydelige setningsskader. Prioritering gjøres i egen sak i utvalg 
for tekniske saker.  

T32 Utarbeidelse av bevarings- og 
forvaltningsplan for gravplassen 
Sandnes gamle gravlund og andre 
gravplasser 

3 100 1 600   1 000  500   

Utarbeidelse av bevaringsplanen er vedtatt i utvalg for tekniske saker, sak 26/19 – K2. Prosjektet er 
igangsatt, hovedsakelig i egen regi foreløpig. Midlene benyttes til registrering av gravplassenes 
særegenhet relatert til miljø, beliggenhet, historie, bestanddeler, samt mulig restaurering og tiltak i 
bevaringsplanen. Tiltaket forventes å frigjøre en del areal til nye graver.  

T33 Utvidelse av Høyland kirkegård 28 850  1 300 1 425 14 250 11 875   

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16519496?agendaItemId=15028797
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16519403?agendaItemId=15026672


Høyland kirkegård utvides i Au37 for å gi plass til flere graver og for å opprettholde lovpålagt 
gravkapasitet i Sandnes kommune. Tiltaket omfatter planlegging og prosjektering, samt gjennomføring av 
utvidelse av Høyland kirkegård. I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at 
kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. I bystyrets vedtatte 
gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det være ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. 
Det er god kapasitet på Høle, Sviland og Riska, men på Høyland passerte kommunen 3 prosent-kravet i 
2017. Det er betydelige utfordringer knyttet til flomsone, adkomst og Lyse sine strømledninger i 
området.  

T34 Opparbeidelse av urnelund på 
Høyland gravlund 

16 500   1 350 6 600   8 550   

I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha 
ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. Høyland gravlund gikk under dette kravet i 2017. Det 
opparbeides urnelund på Høyland kirkegård. Tiltaket omfatter planlegging av urnelund i Au 39 i tråd med 
gravplassmeldingen for Sandnes kommune. Tiltaket øker urnegravtilbudet, og vil på sikt kunne øke 
kremasjonsandelen i Sandnes kommune.  

T35 Utvidelse og opparbeidelse av areal til 
gravplass i Forsand 

3 000       3 000   

Området som ligger nedenfor eksisterende gravplass, er i gjeldende kommuneplan skrevet inn som 
utvidelse av gravplassen. Området er skissert i reguleringsplan, planid 11122013, på Forsand 

T36 Oppgradering bygningsmasse 
gravplasser 

     1 500 1500  1500  1500 

Det er stort behov for oppgradering av bygningsmasse på kommunens gravplasser. Et av tiltakene vil 
være å oppgradere bårerom og tilhørende kjølekapasitet.  

Idrett 

T37 Austrått svømmehall 277 500 275 500 2 000       

Status: K2 SEKF 09-18, Bsak 13/18: Ferdigstilt oktober 2020. 

Svømmehallen er overtatt høsten 2020, og det gjenstår i 2022 kun midler til avslutning av prosjektet. 

Kr 2 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

T37 Austrått svømmehall (spillemidler og 
programsatsningsmidler) 

-49 735  -
29 735 

 -
10 000 

-
10 000 

    

Kulturdepartementet har forhåndsgodkjent søknad om spillemidler og programsatsningsmidler med kr 
49,735 millioner. 

T38 Rehabilitering av svømmehall i 
Giskehallen 

97 000 93 000 4 000       

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16125000?agendaItemId=15022652
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


Status K2 ksak 26/20: Under bygging. 

Prosjektet omfatter rehabilitering av svømmehall med tilhørende garderober. Prosjektet ferdigstilles 
rundt årsskiftet 2021/2022. 

Kr 4 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

T38 Rehabilitering av svømmehall i 
Giskehallen (spillemidler) 

-11 500      -
11 500 

    

Rehabilitering av Giskehallen vil utløse spillemidler på om lag kr 11,5 millioner i henhold til gjeldende 
regelverk. Det antas at tilskuddet blir utbetalt etter 2023.  

T39 Oppgradering bygningsmasse 
idrettsbygg  

    1 000 1 000 1 000  1 300 

Status: Årlig rullerende bevilgning. 

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på idrettsbygg. 
Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens 
prioriteres. 

T40 Skifte av kunstgress     4 351 2 500 2 500 2 500 

Årlig bevilgning. Kunstgressbaner har en begrenset levetid før de mister egenskaper som gjør at de er 
egnet til fotball. Forventet levetid på de eldste banene er 10-12 år. Utbyggingsmetode, type kunstgress 
og prioritering gjøres i egen byggesak. Antatt kostnad er kr 4 – 4,5 millioner per bane og kan utløse en 
tredjedel spillemidler. Det arbeides for fullt med å utvikle kunstgressystemer med tilsvarende 
spillegenskaper som også er mer miljøvennlige. 

Kr 2,4 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. perioderapport. 

T41 Rehabilitering og utvikling av 
eksisterende idrettsplasser og løkker 

    2 177 900 900 900 

Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i 
handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Planlagte tiltak omfatter oppgradering av lysanlegg, 
gjerder, utstyr og drenering. 

Kr 1,7 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

T41 Rehabilitering av toppdekket på 
friidrettsbanen på Sandnes stadion 
(spillemidler)  

 -500     -500     

Tiltaket gir mulighet for spillemiddeltildeling på inntil 1/3 av kostnaden relatert til rehabiliteringen av 
dekket. Estimert til kr 500 000. 

T42 Utrede ishall, evt. kombinert med 
dobbel idrettshall/svømmehall 

 3 500   1 500 2 000     

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


Det er igangsatt et arbeid for å se på framtidig plassering av idrettsanlegg, herunder også ishall og dobbel 
idretts/svømmehall, hvor idrettsrådet deltar.  

T43 Giskehallen 1 rehabilitering   35 000         35 000 

Giskehallen tilfredsstiller ikke sikkerhetsbestemmelser for idretten og det er en risiko for at 
kommuneoverlegen vil stenge idrettshallen om det ikke foretas utbedringer. Rapport fra befaring 16. 
februar 2021 konkluderte med at det er vesentlig avvik i hallen og at det er behov for fullstendig 
rehabilitering for at den skal kunne være i bruk. Det er i henhold til tiltak P38 i gjeldende økonomiplan 
utført akuttiltak med gulv sommeren 2021, men det er fremdeles store mangler i bygningen. 
Avviksrapport viser at blant annet lydforhold og luftkvalitet. Det foreligger i dag begrensning i bruk, gitt 
av vedtak av kommuneoverlege.  

T44 Grunnerverv idrettsanlegg   10 000   10 000       

Midler 2022 er beregnet til grunnerverv av tomter jamfør sak 72/20, lokalisering idrettsanlegg. Midler er 
beregnet å dekke kjøp av avsatt areal i kommuneplan på Iglemyr og Hana, med tanke på videreutvikling 
av Iglemyr idrettspark samt mulig tennisanlegg på Hana.  

T45 Innovasjon digital betjening haller 
utvikling  

    100 100 100  100 

Det er avsatt midler til innføring av tellesystem og digital hallbetjening i haller som har ambulerende 
tilsyn. Tiltaket skal sikre at det blir innført digitale løsninger i idrettshaller hvor kommunen har utleie. 
Videre skal midler brukes til å utvikle eksisterende løsning, slik at tilsynsordningen blir optimalisert med 
tanke på at hallene nå ikke har fast betjening. 

T46 Oppgradering lysanlegg fotballbaner       1 500 1 500 1 500  1 500 

Eksisterende lysarmaturer er kostbare i drift. Med ny LED-teknologi vil kommunen kunne spare 
betydelige kostnader til energi og utskifting av lyspærer. Kommunen har 10 baner hvor det bør skiftes ut 
armaturer. Med foreslått ramme vil kommunen kunne oppgradere 1-2 baner per år i perioden. 

T47 Ferdigstille lysanlegg Sandnes stadion   7 500       7 500   

Det foreligger søknad om NM i friidrett fra Sandnes IL. Mest sannsynlig vil dette avholdes i 2024. 
Lysanlegget oppdateres i dag med nye treningslys. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig i henhold til krav for 
større mesterskap. Anlegget må oppgraderes med nye hovedlys i LED. Gammelt hovedlys er fjernet i 
forbindelse med oppgradering av treningslys til LED. 

T48 Legge om gressbaner til 
kunstgressbaner  

 10 000         10 000 

Malmheim er den siste bydelen i Sandnes som ikke har kunstgress. Det er en målsetning i «Aktive 
Sandnes» at alle bydeler skal ha tilgang til kunstgressbane. Det bør vurderes om andre gressbaner også 
legges om til kunstgress. Kunstgressbaner krever mindre vedlikehold enn gressbaner og vil i så måte gi en 
innsparing på driftsbudsjettet. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/investeringsbudsjett/teknisk/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877327?agendaItemId=15030398


T49 Igangsette regulering av uregulert 
område i Sandnes idrettspark  

 1 000   500 500     

I henhold til kommuneplanbestemmelser kan nye tiltak i idrettsparken ikke iverksettes uten regulering. 
Det er nå mange innspill på å anlegge nye aktivitets eller klubbanlegg i den delen av idrettsparken som er 
uregulert. Det vises i denne sammenheng til «Aktive Sandnes». Plassering av anlegg vil kreve en 
reguleringsprosess. 

T50 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til 
kunstgressbaner 

    154       

Tiltak iverksettes for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner. Miljøverndepartementet har på høring 
nye krav om å hindre granulat å komme ut i dreneringssystemet eller i naturen. Det er igangsatt 
montering av rister i sandfangkummene og omfanget antas å være ti baner, og i snitt seks kummer på 
hver bane. Bevilget i økonomiplan 2019-2022. 

Status: Resterende midler videreføres fra 2021, og ferdigstilles i 2022. Kr 0,2 millioner er overført fra 
2021, jamfør 1. perioderapport 2021. 

Diverse 

T51 Utskifting av maskiner og utstyr for 
forbedret drift 

    400 400 400 400 

Bydrift har i dag en del gammelt og slitt utstyr med betydelige vedlikeholdskostnader. Det er behov for å 
bytte eldre utstyr og legge til rette for nye og forbedrede driftsmetoder. 

T52 Moderne utstyr for bekjempelse av 
uønsket vegetasjon  

 2 500   2 500       

Moderne utstyr for bekjempelse av uønsket vegetasjon i belegg, langs kanter på vei og fortau. For å 
imøtekomme forbudskrav om bruk av kjemisk plantevern i offentlige anlegg og nær barns lekeområder, er 
det behov for å oppgradere maskinparken med ny teknologi. For å komme over områdene hyppig nok, er 
det viktig at utstyret har god kapasitet. Tiltaket vil være miljøtilpasset da operasjonen gjøres med 
oppvarmet rent vann. 

T53 GASS-egenandel (Gjennomføring Av 
SentrumsStrategien)   

    10 940       

Ferdigstillelse av avtaleforhandlinger for utbyggingsområder, jamfør reviderte bestemmelser i 
Kommunedelplan for Sandnes sentrum, og som hører til den tidligere ordningen, er tidkrevende. 
Forpliktelsene får sin endelige avgjørelse når utbyggingsavtalene er ferdige og godkjent. 

Kr 10,9 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. og 2. perioderapport. 

T54 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS)     3 500       

Fullføring av prosjektering knyttet til felles rekkefølgetiltak i Kommunedelplan for Sandnes sentrum. 
Prosjekteringene gir underlag til bruk i forhandlinger i utbyggingsavtaler. Alle rekkefølgetiltakene må 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosjekteres. Gjennomføres feltvis og prioriteres i henhold til fremdrift i forhandlinger om 
utbyggingsavtaler per utbyggingsfelt. 

Kr 3,5 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. og 2. perioderapport. 

T55 Tiltak ved fjerning av oppdemming 
Frøylandsvatnet 

3 000 207 2 793       

Tiltak for å fjerne oppdemming av Frøylandsdammen, som følge av at NVE har pålagt grunneier å fjerne 
oppdemming. Kommunen er forpliktet gjennom vedtak i sak 42/11 i utvalg for tekniske saker til å bidra i 
dette arbeidet. 

Status: Demning er overtatt av kommunen og prosess om nedklassifisering pågår. 

Kr 2,8 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. og 2. perioderapport. 

T56 Tiltak for håndtering av økt vannføring 
i Frøylandsbekken 

 9 500 41 9 459       

Eksisterende kulverter og broer langs Frøylandsbekken må utbedres når oppdemmingen av 
Frøylandsvatnet fjernes. Utført forprosjekt viser at ingen av kulvertene vil tåle en 200-årsflom etter 
fjerning av demning i Frøylandsdammen. 

Kr 9,5 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. og 2. perioderapport. 

T57 Prosjektstyringsverktøy 625 329 296       

Innenfor tjenesteområde teknisk gjennomføres det hvert år rundt 100 investeringsprosjekter for 
videreutvikling av kommunal infrastruktur. Oppfølging av prosjektgjennomføring skjer i dag uten 
prosjektstyringsverktøy. Et slikt verktøy skal sikre god effektivitet og god styring av 
prosjektgjennomføringen, som igjen vil resultere i at prosjektene gjennomføres i henhold til planlagt 
tidsplan, innenfor budsjett og med avtalt kvalitet. 

Status: Videreutvikling av prosjektet pågår inn i 2022. Kr 0,3 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. 
perioderapport. 

Totalsum byutvikling og teknisk 531 090 342 342 124 831 45 550 63 925 77 800 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
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KVM 
Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon ligger under tjenesteområdet byutvikling 

og teknisk. Det er særlig tiltak på avløpsnettet som står for de store investeringene de 

kommende årene. Dette er opprydding i eksisterende forhold for å hindre uønskede 

utslipp på grunn klimaendringer og behov for fornyelse av ledningsnett og tekniske 

installasjoner. I planperioden vil det også gjennomføres en rekke klimatilpasningstiltak 

da økt nedbør de senere årene har skapt utfordringer på ledningsnettet. Omlegging av 

hovedavløpsledningene fra Elvegata via Vågsgata og til Ganddalsgata er et stort og viktig 

prosjekt både for å legge til rette for framtidig utbygging i sentrum og for å ta høyde for 

framtidige klimaendringer. Videre blir separering av spillvann og overvann i Hoveveien 

med tilgrensede nedslagsfelt et stort og viktig prosjekt de neste 2 årene. Det skal bidra 

til å redusere uønskede utslipp til resipient og for å redusere energikostnader ved 

pumping. 

 

 



Nr Tiltakstekst Total 
kalkyle 

Bevilget 
før 

2022 2023 2024 2025 

Avløp 

KV1 Oppgradering kulvert 
Lurabekken  

18 000 8 000   10 000     

Nederste del av Lurabekken er i dårlig forfatning og står i fare for å kollapse. Denne er nå under 
prosjektering. Øverste del av Lurabekken må tas når Lurabyen oppfyller sin forpliktelse i 
utbyggingsavtalen. Dette må også koordineres med bussveien og er ikke en del av dette prosjektet. 
Planene er under detaljprosjektering. Prosjektet blir svært krevende i gjennomføringsfasen med blant 
annet omlegging av en stor interkommunal pumpeledning, store rørdimensjoner og ny vei.  

KV2 Omlegging kulvert 
Stangelandsåna 

68 300 68 300         

Tiltaket omhandler omlegging og oppgradering av kulvert over Stangelandsåna. Spillvannsledning som 
henger i kulverten, er av dårlig tilstand og det har vært flere uønskede hendelser som medførte utslipp av 
kloakk til gjestehavnen. Sanering av anlegget er nødvendig for å unngå videre utslipp i framtiden, og 
tiltaket utløses også av utbygginger i området. Prosjektet ferdigstilles i 2021 og resterende beløp er 
bidrag og refusjoner. Se tekst nedenfor 

KV2 Omlegging kulvert 
Stangelandsåna - bidrag og 
refusjoner 

 -
19 774 

 -
10 887 

-8 887       

Prosjekt er ferdig. Resterende av bidrag og refusjoner forventes mottatt i 2022  

KV3 Tilpasning til klimaendringer 32 000 3 000 5 244  6 000  8 000  10 000 

Tiltaket omhandler tilpasning på spill- og overvannsnettet for å kunne håndtere klimaendringer. 
Nedbørsmønsteret har de senere år endret karakter ved økende tilfeller av kraftig nedbør over kortere 
perioder. Det er nødvendig med tilpasning til klimaendringer for å kunne håndtere store mengder 
overvann i korte tidsrom som følge av de stadig økende nedbørsmengdene om en skal forhindre skader 
på eiendom og øvrig infrastruktur (se sak om hovedplan i bsak 135/14). 

Kr 0,2 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

KV4 Omlegging hovedkloakken på 
strekningen Ganddalsgaten- 
Vågsgata  

62 000 40 000 22 000       

Hovedkloakken på strekningen Ganddalsgata - Vågsgata legges om for å redusere overløpsdrift til 
Storåna, dette gir også økt kapasitet på hovedledningen gjennom sentrum. Eksisterende hovedkloakk 
gjennom sentrum vil etter dette bli nedgradert og må tilpasses redusert bruk. I forbindelse med utskifting 
av hovedkloakken blir det også lagt nytt overvannssystem for å ta høyde for kommende klimaendringer. 
Dette systemet skal knyttes til eksisterende overvannsinfrastruktur i sentrum ved Langgata. 
«Oppgradering avløpsnettet i sentrum for å tilpasse eksisterende spillvannsledning til ny bruk» og 
«Omlegging og oppgradering av overvannsinfrastruktur og flomveier i sentrum ved Langgata» fra 
økonomiplan 2019-2022 er slått sammen med dette tiltaket. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/File/Details/15320175.PDF?fileName=Hovedplan%20avl%C3%B8p%20og%20vannmilj%C3%B8%202015-2025&fileSize=101733
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


Kr 10 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

KV5 Tiltak for å redusere 
fremmedvann på spillvannsnettet 

29 700 8 000 1 700 4 000 8 000  8 000 

Geografiske områder som har problemer med innlekk av fremmedvann skal identifiseres og nødvendige 
tiltak for å hindre innlekk skal iverksettes. Innlekk av fremmedvann på spillvannsnettet er et stort og 
tiltakende problem på grunn av klimaendringer, og tiltaket skal gi reduksjon i volum spillvann levert til 
rensing. Det er viktig å kunne gjøre nødvendige tiltak for å redusere dette i størst mulig grad både for å 
redusere uønsket utslipp til resipient, redusere kostnader til rensing og energi samt unngå tilbakeslag. 

Kr 1,7 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

KV6 Oppfølging avløpsstrategi spredt 
bebyggelse 

7 500 1 500 4 000 1 000 500 500 

Tiltaket omhandler oppfølging av avløpsstrategi i spredt bebyggelse. I forbindelse med etablering av felles 
private avløpsanlegg i spredt bebyggelse vil det i mange områder være behov for tilrettelegging med 
offentlig infrastruktur, ledningsnett og tekniske installasjoner. 

KV7 Teknisk utstyr avløpsnett; 
pumping, slamsuging, med videre 

12 000  7 000 3 000    1 000 1 000 

Det er et ønske å utnytte egne ressurser bedre ved å utføre flere oppgaver selv som i dag kjøpes 
eksternt, og i den forbindelse er det behov for å investere i nytt utstyr framover. Økonomiske vurderinger 
viser at det er mer lønnsomt å eie mye av det utstyret som det fram til nå har vært leieavtaler på. Etter 
hvert som leieavtalene utgår, vil det derfor være behov for å kunne investere i nytt. 

KV8 Hovedavløpsledning Bergevik – 
Myra  

 15 500   500  7 000 8 000   

Utskifting av spillvannsledning og ny overvannsledning mellom Bergevik og Myra i Forsand. Eksisterende 
spillvannsledning må skiftes ut og samtidig skal det legges ny overvannsledning. 

Kr 0,5 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

KV9 Sanering Espedalsveien - 
Odinsgate med flere 

 32 000       16 000 16 000  

Et område langs Hoveveien har felles avløpsledninger, noe som medfører mye overvann som belaster 
ledningsnett og pumpestasjoner og gir økt risiko for uønskede utslipp og økte kostnader ved pumping og 
rensing. Sanering av disse felles avløpsledningene er et viktig tiltak for å oppnå ren havn. Det er i tillegg et 
viktig ENØK-tiltak og vil redusere investeringer innenfor tekniske installasjoner.  

KV10 Hoveveien med tilgrensende 
nedslagsfelt  

 46 000   23 000  23 000     

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


Separering av spillvann og overvann for å redusere uønskede utslipp til resipient og for å redusere 
energikostnader ved pumping. Dette er et viktig område å separere før omlegging av avløpsledninger i 
forbindelse med åpning av Storåna. I Hoveveien er det kun kommunale ledninger som skal separeres. 

Vann 

KV11 Tiltak for å redusere lekkasjer i 
vannledningsnettet 

    1 000 2 000  2 000  2 000 

Utlekking av ferdig renset drikkevann er et problem. Deler av vannledningsnettet der det er problemer 
med lekkasjer skal identifiseres og nødvendige tiltak for å hindre lekkasjer skal iverksettes. Arbeidet vil 
pågå kontinuerlig og skal gi reduksjon i volum vann kjøpt fra IVAR. 

KV12 Optimalisering av vannforsyning 
Hommersåk 

    8 579       

Tiltaket omhandler driftsoptimalisering av vannforsyningen på Hommersåk som skal utføres etappevis. 
Det er utarbeidet et forprosjekt med kostnadskalkyle, og kostbare tekniske installasjoner bidrar til økt 
kostnadskalkyle. 

Kr 8,6 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

Vann og avløp 

KV13 Oppgradering og 
driftsoptimalisering tekniske 
installasjoner 

    5 000 5 000 5 000 5 000 

Det er over 100 tekniske installasjoner på vann og avløpsnettet med behov for oppgraderinger. Aktuelle 
tiltak vil være oppgradering og utskifting av utstyr og noe driftsoptimalisering, samt tiltak på 
bygningsmasse.   

KV14 ENØK-tiltak tekniske 
installasjoner 

    3 000 3 000 3 000  3000 

Tekniske installasjoner til vann- og avløpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner 
er energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mål for 
energieffektivisering, så vel som kostnadsbesparelser. Det pågår kartlegging og utredning for prioritering 
av tiltak.  

KV15 Separering og trykksonejustering 
på strekningen Åsveien-
Ulvanuten 

45 000   17 000 14 000 14 000     

Et gjenstående strekk med fellesanlegg på strekningen Åsveien-Ulvanuten skal separeres, samtidig som 
det er behov for å endre på trykksonene og skifte ut en asbestledning. Dette vil gi en separasjon av 
spillvann og overvann slik at ikke spillvann ledes til elv, bekker eller sjø. I tillegg vil de øverste 
abonnentene i feltet få bedre trykk.  

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


KV16 Etablering av VA-ledninger Riska 
– Li  

 20 500       500   6 000 

Området Riska-Li består av sammensatt bebyggelse med både hus og hytter. Området regnes som spredt 
bebyggelse i landbruksområde, men deler av området fremstår som nokså utbygd og tettbygd, spesielt i 
de områdene hvor det er mange hytter. Det er ikke tilfredsstillende vannforsyning for deler av området, 
private brønner har i mange tilfeller dårlig kvalitet på vannet og det har vært tilfeller hvor innbyggere har 
blitt syke på grunn av kvaliteten på drikkevannet i private brønner. Det er private 
avløpsløsninger.  Utenom området på Grønnevik er 90 prosent av avløpsanleggene ikke tilfredsstillende i 
henhold til dagens krav. Valg av løsning og faktiske kostnader er ikke endelig bestemt. Planlagt oppstart 
siste halvdel av 2025, detaljprosjektering 2024. Anslagene er basert på grove kalkyler da prosjektet ikke 
er detaljprosjektert. Total kostnad er anslått til om lag kr 20 millioner. 

Renovasjon 

KV17 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr      3 000 2 000 2 000  2 000 

Tiltaket omhandler kjøp og utskiftning av teknisk utstyr og renovasjonsbeholdere. Det er årlig behov for 
fornying og anskaffelse av større beholdere grunnet volumvekst, så arbeidet med utskiftning av 
utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye 
innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor det er egnet.  

KV18 Tiltak på nedlagt deponi      2 500  1 000 1 000  1 000 

Tiltaket omhandler Varatun gamle fyllplass hvor utslippstillatelsen setter strenge krav til oppfølging. 
Avslutningsarbeidene er lagt opp til å tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser 
for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun gamle fyllplass for å 
fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet. 

Kr 1,5 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

KV19 Kommunale returpunkt     2 600 1 000  1 000  1 000 

Tiltaket omhandler etablering og oppgradering av kommunale returpunkt. Dette gjelder både 
hytterenovasjon og miljøstasjoner for mer effektiv drift og bedre tilbud til abonnenter. 

Kr 1,6 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

Samarbeidsprosjekt 

KV20 Sanering avløp jernbanen 
pumpestasjon – Gjesdalveien 

47 000      15 000 20 000 12 000 

Åpning av Storåna gir behov for tiltak på det kommunale ledningsnettet. Eksisterende pumpestasjon ved 
jernbanen skal fjernes og det vil bli lagt ny selvfallsledning fra Laksen og frem til oppgradert 
pumpestasjon ved Esso. Endelig trasé avhenger av valgt løsning for åpning av Storåna. Overslaget er 
svært grovt og inkluderer ny pumpestasjon med grovt anslag kr 7 millioner.  

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


KV21 Bussveien, nødvendig flytting og 
oppgradering av vann- og 
avløpsledninger  

 56 000    5 000 12 000 16 000 23 000 

Arbeid med Bussveien startes snart opp. Først påbegynnes en delstrekning som gjenstår på Forussletta. 
Det legges her en ny stor overvannsledning i bussveien. VA-anlegg ved Hans- og Grete-stien og 
Midtbergmyra legges om. Deretter etableres bussveien fra Kvadrat til og med sentrum. Her må VA-
anlegg oppgraderes og legges om i hele traseen. Kostnader ventes å bli høyere. Detaljerte anslag vil først 
foreligge når detaljprosjekteringen er ferdig. Det er stor usikkerhet knyttet til oppstart av prosjektet 

KV22 Oppgradering vann og 
avløpsledninger, Oalsgata 

 39 000     3 000 15 000 21 000 

Oalsgata skal oppgraderes. Det er nødvendig å legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne 
ikke har nådd levetiden. Rørtraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett å tilknytte boliger, og private 
stikkledninger i kjøreveier kan unngås. Overvannssystemet må dimensjoneres for klimaendringer. Det gir 
relativt store dimensjoner for overvann. Kostnader ventes å bli høyere. Detaljerte kostnadsoverslag 
foreligger ikke enda. Det er stor usikkerhet knyttet til oppstart av prosjektet. 

KV23 Oppgradering av kommunalt nett 
utløst av eksterne utbyggere  

 21 500    6 500 5 000  5 000  5 000 

I løpet av et år er det alltid behov for tiltak på det offentlige nettet i forbindelse med at andre aktører 
bygger ut. Dette kan for eksempel være Lyse, Statens Vegvesen eller Rogaland Fylkeskommune. 

Kr 1,5 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

KV24 Oppgradering av ledningsnett i 
Julie Egesgate 

 7 000    7 000       

Lyse skal legge fjernvarme i Solaveien, og det er behov for oppgradering av kommunale ledninger etter 
omlegging av hovedkloakken. Samtidig gjøres siste tilpasninger til den oppgraderte kollektivterminalen.   

KV25 Oppgradering av ledningsnett på 
Olav V-plass i forbindelse med 
bussveiutbygging 

 8 000    8 000       

Når bussveien blir opparbeidet gjennom sentrum må alt arbeid i grunnen være ferdigstilt. Det innebærer 
videreføring av nye, klimatilpassede overvannsledninger, samt tilkobling i Langgata. Det ligger ny 
overvannsledning i Langgata som tas i bruk med denne sammenkoblingen. Denne ledningen vil avlaste 
eksisterende og til dels overbelastede ledninger blant annet gjennom Julie Egesgate, og er en del av 
klimatilpasning i sentrum. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader med å krysse under jernbanen. 

Andre tiltak 

KV26 Etablering biokullanlegg med 
tilhørende bygg  

 7 000    10 000 -1 000  -1 000  -1 000 

Viser til UMT sak 47/20 den 2. desember 2020, der det ble vedtatt å gå videre med fullskala 
biokullanlegg.  

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877326?agendaItemId=15029992


 

 

 

Organisasjon 
 

Nr Tiltaksliste Total 
kalkyle 

Bevilget 
før 

2022 2023 2024 2025 

OR1 Digital strategi     3 000 1 300 1 300 1 300 

Digitalisering og automatisering er et viktig virkemiddel for modernisering og omstilling i offentlig sektor. 
Sandnes kommunes mål er økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom riktig 
utnyttelse av digitale løsninger. Midlene benyttes til å nå målene i gjeldene digital strategi og for å sikre 
verdiøkning og effektiv bruk av sentrale løsninger. 

Kr 1,7 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. og 2. perioderapport. 

OR2 Nettverk - kommune felles 9 000 4 679 4 321       

Det er et stort behov for en kontinuerlig forbedring og utbygging av hele kommunens nettverk for å være 
klar til å ta i bruk nye digitale løsninger for både kommunens innbyggere og ansatte. I tillegg er det økt 
behov for kapasitet og utbygging for å kunne ta i bruk velferdsteknologi, og satsing på digitale verktøy for 
skole og barnehager samt kommunens øvrige enheter. Arbeidet må gå over flere år for å kunne få til en 
samlet enhetlig og sikker nettverksinfrastruktur for alle enheter i Sandnes kommune. 

Kr 2,3 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. og 2. perioderapport 

OR3 Oppgradering dokumenthåndteringssystem    1 600  1 600 600     

KV26 Støtte fra Miljødirektoratet til 
biokullanlegg  

 -3 060    -3 060       

Tiltaket har fått støtte fra Miljødirektoratet. 

KV27 Kommunal egenandel miljøtiltak  900    300  300  300   

Kommunen søker i lag med frivillige organisasjoner om støtte til ulike miljøtiltak fra Miljødirektoratet, 
Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune. Ofte er det behov for en liten egenandel for å motta denne 
støtten. 

Totalsum KVM 552 066 141 913 123 976 113 300 111 300 115 500 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


For å ha et effektivt og brukervennlig sak/arkivsystem (dokumenthåndteringssystem) er det avgjørende å 
følge utviklingsløpene til leverandørene. Kostnader til løpende videreutvikling og oppgradering må regnes 
med.  

OR4 Utskifting av stemmeavlukker        500     

Sandnes kommune har hatt gamle stemmeavlukker, og det ble i 2017 kjøpt inn 20 nye avlukker som er 
universelt utformet. Det ble i 2019 kjøpt inn 50 avlukker à kr 10 000 og i 2023 er det behov for å skifte 
ut de siste 50 avlukkene.  

OR5 Et mer fleksibelt 
dokumenthåndteringssystem 

    4 100       

Det skal foretas et forprosjekt for å vurdere om kommunedirektøren skal gå videre med nytt sak/arkiv 
system (dokumenthåndteringssystem) for kommunen. Tanken er å splitte opp sak/arkivsystemet i 
moduler, noe som er mer framtidsrettet enn dagens løsning hvor alt er samlet i ett system. En 
oppsplitting vil oppfylle føringene i Sandnes kommunes digitale strategi samt føringer fra nasjonalt hold, 
og oppsplitting i moduler gjør oss mindre leverandøravhengige. Saksbehandlerne forholder seg til 
systemer (moduler) som er bedre tilpasset det fagområdet som de arbeider under, noe som igjen letter og 
effektiviserer hverdagen for disse. I tillegg blir det bedre kvalitet på arkivene og kontroll på dataene. 

Kr 2,4 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. og 2. perioderapport. 

Totalsum organisasjon 9 000 6 279 13 021 2 400 1 300 1 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


Kommunens fellesområde 
Det klart største offentlige prosjektet, Ruten byrom, er tatt i bruk, og siste etappe 

ferdigstilles i denne perioden når bussveien er opparbeidet over Olav Vs plass. 

Utbyggingen av kvartalet S1 i Havneparken, med parkeringsanlegg og næringsarealer, 

prioriteres med oppstart i denne perioden og ferdigstillelse i 2027. Dette gir permanent 

løsning på det offentlige parkeringstilbudet og muliggjør effektive kontorlokaler i eid 

bygg for virksomheter som er spredt i sentrum. Kommunedirektøren viderefører 

arbeidet med avhending av bygg og eiendom som er uegnet til formålet og kommunens 

behov. Fremdriften i arbeidet med infrastrukturtiltak i Skeianeområdet ventes utført i 

løpet av 2022. Fremdriften må imidlertid følge i takt med at utbyggerne av Rådhusmarka 

og det gamle rådhuset utvikler sine eiendommer. I Havneparken er det nye kvartaler i 

privat regi som er i salg og som ventes å komme til utbygging i perioden. 

Markedssituasjonen påvirker fremdriften i Havneparken. SIAS (Sandnes indre havn 

infrastrukturselskap as) har utført tiltak i samsvar med a-kontoinnbetalingen kommunen 

har gjort, og ytterligere tiltak er i arbeid. Resultatene er at området har fått et løft og 

bokvaliteten er bedret. Byomforming tar tid. Når Ruten og forprosjektet Storånaparken 

fra indre Vågen til Skeiane stasjon nå ferdigstilles, vil det legge grunnlaget for 

gjennomføring av plangrepet i sentrumsplanen om en sammenhengende grønn akse 

med tilknytning til Sandvedparken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr Tiltakstekst Total 
kalkyle 

Bevilget 
før 

2022 2023 2024 2025 

F1 Ruten - byrom, teknisk plan og 
utomhusplan 

165 000 158 367 6 633       

Områdereguleringsplanen for Ruten ble godkjent i bsak 63/17. Prosjektet er igangsatt med byggetrinn 1 
Rådhusplassen som er ferdigstilt i 2020 og byggetrinn 2 Byparken som ferdigstilles i 2021. Byggetrinn 3 
som gjelder Olav V`s plass bygges samtidig med bussveien og framdrift er ikke kjent. 

Merforbruk på Kr 8,4 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. og 2. perioderapport. 

F2 Sentrum parkeringsanlegg, inkludert 
forretning og næring 

548 000 14 000 8 000      10 000 

Status: K0 KS 19/20. Byggestart 2025, ferdigstilles 2027 

Nytt parkerings- og næringsbygg er i stor grad ferdigprosjektert for totalentreprise. Parkeringsanlegget, 
1-3 etasje, inneholder 225 offentlige parkeringsplasser til erstatning for plassene på Ruten. Deler av 1. 
etasje inkluderer forretningsarealer. Øvrige etasjer, 4.-6., inneholder næringsarealer. Rivning av 
eksisterende bygg ble gjennomført 2020 og midlertidig parkeringsplass etablert 2021. Nytt parkerings- 
og næringsbygg planlegges med oppstart i 2025 og forventes ferdigstilt i 2027. Næringslokalene er 
primært for kommunale virksomheter som i dag er i ulike leide lokaler. 

F2 Finansiering nytt parkeringshus  -61 000           

Med disponering av kr 61 millioner fra bundet fond frikjøp parkering, finansieres 168 plasser av 
innbetalte frikjøpsmidler. Resterende 57 offentlige plasser må finansieres ordinært, som skattefinansiert 
investering. 

F3 Opparbeidelse av infrastruktur 
Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 

41 000 26 500 14 500       

Av vedtatt områdeplan for Skeiane følger rekkefølgebestemmelser knyttet til ekstern infrastruktur og 
anlegg. I salgsavtalene for kommunens eiendommer vest for Jærveien har selger ansvaret for 
gjennomføring. Samlet kalkyle utarbeidet av Sandnes tomteselskap KF er kr 43,4 millioner, hvorav ny 
overvannsledning (OV800) i Jærveien utgjør kr 5,043 millioner. Framdriften i arbeidene samordnes med 
kjøpernes framdrift for utbyggingsprosjektene. Oppgradering Telthusveien (kr 11,559 millioner), 
prosesjonsvei mellom gravlundene (kr 12,547 millioner) og nytt lager for gravlundsdriften (kr 2,772 
millioner) er tiltak som må gjennomføres i første del av planperioden. Nytt ventilkammer og flytting/riving 
av Rådhusmarka barnehage utgjør kr 6,612 millioner og er tiltak som kan utføres mot slutten. Tilsvarende 
gjelder ny vannledning (kr 4,897 millioner) i Skogsbakken. 

Jamfør status i framdriften for utbyggingsprosjektene per dags dato, er det forventet at tiltakene i 
Jærveien ferdigstilles høsten 2021. Deretter fortsetter arbeidet Telthusveien i 2021 og 2022 hvor også 
prosesjonsveien og nytt lager for gravlunden opparbeides. Resterende arbeider er knyttet til framdrift på 
opparbeidelse av ny barnehagetomt innen planområdet, tiltak som ventes utført etter 2024. 

Kr 9,3 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

F4 Offentlige arealer      6 489 10 000  10 000  10000 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/15848651?agendaItemId=15019554
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


Utvikling av arealer til offentlige formål med byggeklar tomtegrunn må gjennomføres flere år før selve 
byggeprosjektet starter. Det er behov for å komme i gang med erverv, grunnundersøkelser mv. i perioden 
for behov som skal løses i fremtiden. I tillegg må forarbeider knyttet til de fremtidige utvidelser av blant 
annet eksisterende kommunale eiendommer utføres. Politisk prioritet er gitt samarbeidet om Norestraen 
sør, løsninger for kulvert og offentlig park gjennom Vågsgjerd, i tillegg til tiltak som utløses av vedtatt 
parkeringsstrategi for sentrum, jamfør KDP sentrum. Tiltakene gjelder behov for prosjektering og 
avtaleforhandlinger i denne planperioden. Erverv i forbindelse med områder i sentrum til offentlige formål 
og samferdselstiltak, inkludert bussveien, aktualiseres nå. Selve ervervs- og forstudiearbeidene utføres i 
hovedsak med grunnlag i spesifiserte oppdrag i henhold til overordnede prioriteringer. Avhengig av 
arealformål skjer utførelsen dels i Sandnes Tomteselskap KF, i eiendomsavdelingen og i byutvikling og 
teknisk. Kommunedirektøren viderefører avsetningen, med kr 10 millioner årlig i planperioden. Restbeløp 
av a-kontoinnbetaling av refusjonsbidrag til SIAS knyttet til utbyggingen av kvartalet S1, se tiltak F9. 

Kr 3,5 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport 

F5 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     25 300  27 300  29 300  31 300 

Sandnes kommunale pensjonskasse og KLP har behov for årlige innbetalinger av egenkapital i 
planperioden. Det avsettes kr 25,3 millioner i 2022 og en økning på kr 2 millioner årlig ut planperioden. 
Med det lave rentenivået man ser per i dag, må pensjonskassene ha solide buffere og egenkapital slik at 
de kan beholde investeringsstrategien i perioder med oppgang og nedgang. Med lavt rentenivå må 
pensjonskassene søke investeringer som gir høyere forventet avkastning, slik som eiendom og aksjer, og 
da er det behov for soliditet og egenkapital til å kunne gjøre dette. For lav egenkapital kan også bety 
problemer med å levere den garanterte avkastningen (3 måneders Nibor pluss 1,6 prosent). Ved gode 
resultater vil midler kunne tilføres premiefondet som kan brukes til å betale årlig premie for 
medlemmene.  

F6 Valg 2023 og 2025 - nytt datautstyr        500   500 

Det er behov for 30 nye PC-er til valglokalene, skannersenteret, forhåndsstemmemottak osv. Det er i 
bruk over 50 PC-er valgdagen; om lag 40 på stemmestedene og 10 i skannersenteret på rådhuset. 
Skannerne leies. Skolene har ved de siste valgene hatt PC-er de har stilt til disposisjon i valglokalene, men 
siden det nå er Chromebook som brukes i skolene har de ikke lenger denne muligheten. Dette vil 
medføre ytterligere økte utgifter framover, ved at det vil være behov for å kjøpe om lag 30 nye PC-er per 
valg. 

Det er også behov for 30 nye PC-er til valget i 2025, og det foreslås midler til dette også i 2025. Dette er 
for utskifting av de eldste PC-ene, slik at alle stemmestedene har 1 ny PC ved hvert valg, og grunnet krav 
fra valgdirektoratet om at PC-ene som benyttes til skanningen er nye og ubrukte.  

F7 Nye folkevalgte – nytt utstyr for 
elektronisk løsning for politiske 
dokumenter 

 3 000     1 000     

I 2023 er det behov for nytt utstyr for elektroniske møtedokumenter til folkevalgte.  

F8 Salg av kommunale eiendommer  -
40 000 

  -
10 000 

-
10 000 

 -
10 000 

 -
10 000 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx


Sandnes eiendom har utarbeidet en liste over mulige eiendommer for salg. Det startes arbeid med å selge 
eiendommer i 2021. Flere av eiendommene bør reguleres før de legges ut for salg, og inntekten er 
således fordelt over planperioden. 

F9 A-konto refusjonsbidrag til SIAS 53 000  15 000 5 000     33 000 

Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2021-2024 å foreta et a-kontooppgjør på kr 20 millioner av 
refusjonsbidraget til SIAS (Sandnes indre havn infrastrukturselskap as) som følge av at utbyggingen av 
kvartalet S1 ble utsatt. Totalt refusjonsbidrag er kalkulert til kr 53 millioner. Normalt forfaller 
innbetalingen når igangsettelse er gitt. Formålet var å bidra til å sluttføre påbegynte tiltak som adkomst til 
området og arealer rundt bebygde eiendommer. Tiltakene vil bedre bokvalitet for boområdene og øke 
attraktiviteten for Havneparken generelt ved at det fremstår mer fullført i de utbygde delene. I 
sak 12/21 godkjente formannskapet refusjonsavtalen om a-kontoinnbetalingen. I saken framgår også 
detaljert oversikt over tiltakene som kommer til utførelse av SIAS. Jamfør fremdriftsplanen utføres 
hovedtyngden i 2021, mens kommunalteknisk infrastruktur nordover i Elvegata fra krysset ved rådhuset 
utføres i 2022. Det gjenstår etter dette innbetaling av kr 33,3 millioner i refusjonsbidrag til SIAS knyttet 
til utbyggingen av kvartalet S1.I samsvar med inngått avtale forfaller restbeløpet til betaling ved 
igangsettingstillatelse for utbygging av S1 kvartalet. Oppstart er jamfør tiltak F2 i 2025.  

F10 Oppgradering møterom, AV-utstyr 
med mer, rådhuset 

    200 200     

Behov for frosting av vinduer i flere møterom, utskiftning av utstyr og oppgradering av utstyr i møterom 
med mer. Under pandemien, hvor mye aktivitet, både administrativt og politisk, skjer digitalt, har det 
kommet fram et særskilt behov for oppfølging av AV-utstyr i møterom, formannskaps- og 
kommunestyresalene med mer. 

F11 Overføring fra Sandnes tomteselskap 
KF, salg av rådhusmarka 

-80 000 -58 074 -6 926    -7 500  -7 500 

Sandnes tomteselskap KF har på oppdrag fra tidligere Sandnes bystyre gjennomført områderegulering av 
Skeianeområdet. Rådhusmarka er solgt til utbyggingsformål. 1. deloppgjør for salget, beregnet til kr 25 
millioner, skjer ved overtakelse og den er knyttet til utbyggers igangsettingstillatelse, seneste frist er 27 
måneder fra signert avtale, det vil si i 2020. 2. deloppgjør skjer 18 måneder etter oppgjør 1, det vil si i 
2021, mens de to siste oppgjørene påregnes i 2023 og 2024 (totalt kr 15 millioner). Det er i tillegg 
budsjettert med og foretatt et konsernbidrag på kr 15 millioner fra Sandnes tomteselskap KF i 2018 i 
forbindelse med salget slik at totaloppgjøret i perioden 2018-2024 blir kr 80 millioner. 
Inntektsoverføringen fra foretaket til bykassen skjer med fradrag for påløpte utgifter til regulering og 
salgsprosess., Detaljplan ble endelig godkjent i Bsak 130/19. Det er gitt rammetillatelse for utbygging 12 
rekkehus og 36 leiligheter. I mai 2021 ble det gitt tillatelse til graving og felles parkeringskjeller. 
Arbeidene pågår. Det ble foretatt deloppgjør med foretaket på kr 18 millioner i 2020. Siste deloppgjørene 
er med gjeldende fremdrift ventet fra 2025. Kommunedirektøren vil måtte gjøre ny vurdering i 
perioderapporten av denne inntektsforutsetningen i 2022 utfra reell fremdrift i utbyggingsprosjektet. 

Inntektskrav på kr 6,9 millioner videreføres, jamfør 1. perioderapport. 

F12 Bredbånd og mobilnett (BMN)     5 802       

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327690?agendaItemId=15032835
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16751099?agendaItemId=15028297
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx


 

 

 

 

 

 

 

Eiendom 
 Innen eiendomsområdet er det prioritert investeringer innen miljø- og Enøk-området. 

Satsing på energibesparende tiltak vil på sikt føre til reduserte kostnader i driften. 

 

Telenor skal bygge ut 3 mobilmaster og skifte til større batterier i alle mastene. Arbeidet er byggesøkt, 
men framdrift er usikker, jamfør rapportering i perioderapportene. Regner med igangsetting i starten av 
2022. 

Kr 5,8 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

F13 Ladepunkt El-biler for tjenestebiler     600       

Det er mange tjenestebiler i tjenesteområdet helse og velferd, de aller fleste i hjemmetjenesten. Ansatte 
er helt avhengig av bil for å forflytte seg fra bruker til bruker. Det skal inngås ny avtale om leasing av biler 
og det bør anskaffes el-biler. Det er så godt som ingen ladepunkter for el-biler tilgjengelig og det må 
tilrettelegges for ladepunkter for et økt antall el-biler. 

Status: Pågår, med siste innkjøp i starten av 2022. Kr 0,6 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. 
perioderapport.  

F14 IT, datasikkerhet      1 000       

Kr 1 millioner er overført fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

F15 Nytt utstyr for elektronisk løsning for 
politiske dokumenter 

    200       

Eldre iPader byttes ut når de ikke kan brukes, og mange er flere år gamle. Det er ventet en del utskifting i 
tiden framover 

Kr 0,2 millioner er overført fra 2021, jamfør 1. perioderapport. 

Totalsum kommunens fellesområde  629 000 155 793 56 798 29 000 21 800 67 300 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
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Nr Tiltakstekst Total 
kalkyle 

Bevilget 
før 

2022 2023 2024 2025 

E1 Miljøtiltak, kommunale bygg     1 970 2 000 2 000 3 500 

Status: Rullering - årsbevilgning. 

Rullerende årsbevilgning til miljøtiltak gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for bruk 
av stasjonær energibruk. Det vil også redusere klimautslipp slik at kommunen vil få en mer miljøvennlig 
profil/drift av byggporteføljen. Tiltak skal knyttes opp mot gjeldende miljøplan for Sandnes kommune.  

E2 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, 
oppgradering  

    2 800 2 800 2 800 3 500 

Status: Rullering - årsbevilgning. 

Det er behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. 
Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av tilstandskartlegging og samkjøring med andre arbeider/prosjekt 
på det enkelte bygg.  

E3 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1 000 1 000 1 000 1 000 

Status: Rullering - årsbevilgning. 

Overvåkningsutstyr bidrar til å forebygge og redusere omfanget av hærverk. Dersom arbeidet med å 
komplettere overvåkningsanlegg på skolene skal fortsette, må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 
million til formålet. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av en risikovurdering.  

E4 Omlegging intern kommunikasjon for 
tekniske styresystemer 

    300 300 300 300 

Status: Rullering - årsbevilgning. 

Eiendomsavdelingen har et eget teknisk nett som er levert og driftet av IT avdelingen. Nettet benyttes til 
kommunikasjon/ overføring av datatrafikk, kameraovervåking, adgangskontroll og SD-anlegg som er 
avhengig av denne transportveien. Prosjektet dekker nyinvesteringer av utradert utstyr for 
kommunikasjon og oppgradering av teknisk nett for å sikre at kommunen ikke har sikkerhetshull. 
Oppgraderingen skjer når IT oppgraderer sine system og hvilke bygg, som gjelder alle 
eiendomsavdelingen har teknisk utstyr på, avtales årlig sammen med IT for å unngå sikkerhetshull. Det 
avsettes kr 300 000 årlig. 

E5 Adgangskontroll anlegg, utfasing av 
eldre låssystem og overgang til 
elektronisk skallsikring 

    1 500 1 500 1 500 1 500 

Status: Rullering - årsbevilgning. 

Det er behov for elektronisk ytre skallsikring da det mistes nøkler og må skiftes på låsesylindre. For 
effektiv drift og administrering foreslås det avsatt midler for oppgraderinger i utvalgte formålsbygg. For 
barnehager vil en nå benytte elektroniske nøkler med tilgangsstyring. Hvilke bygg som tas hvilket år 
prioriteres ut fra brukernes behov og sikkerhetshull i nøkkelsystemet (mistet nøkler).  

E6 Oppgradering av varmeanlegg i 
kommunale formålsbygg 

    600 600 600 600 



Status: Rullering - årsbevilgning. 

Lovverket for prosjektering av varmeanlegg har vært i endring. Kommunen er ansvarlig for egen 
risikovurdering og sikring av store varmeanlegg. Kostnad for oppgraderinger er for å ivareta sikkerhet for 
leietakere og sikker drift samt levering av varme for byggene.  

E7 Universell utforming     5 000 5 000 5 000 5 000 

Status: Rullering - årsbevilgning. 

I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt plan- og bygningsloven, skal Norge være universelt 
utformet innen 2030, og målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige 
samfunnsområder. Tilstandsanalysene utført i 2018 avdekker et behov for universell utforming i 
størrelsesorden kr 98 millioner. Tatt hensyn til tilstandsanalyser på bygg som enda ikke utført, kan en røft 
estimere et etterslep i størrelsesorden kr 150 millioner.  

E8 Nedgravde avfallscontainere     1 000 1 000 1 000 1 000 

Status: Rullering - årsbevilgning. 

På grunn av brannfare må avfallscontainere sikres, og det har hittil vært gjort ved bygging av avfallsskur, 
men for nye anlegg tilrådes nedgravde søppelcontainere. Lokasjon prioriteres med bakgrunn i behov og 
risikovurdering. 

E9 Programvare og programmering 
fagservere i kommunens formålsbygg 

    950 950 950 950 

Eiendomsavdelingen har behov for å avløse eldre serverløsninger som ikke kan supporteres av IT-
avdelingen slik at datasikkerheten opprettholdes. Det oppgraderes da til felles servere for SD-anleggene 
slik at en kan spare oppgraderingskostander i framtiden, samt minske driftskostnadene på disse.  

E10 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale 
bygg 

17 641 15 008 2 633       

Det er i 2. perioderapport videreført kr 2,6 millioner med bakgrunn i at Langgata 72-76 skal kobles til 
fjernvarme når byggeprosjektene er ferdigstilt over årsskiftet.  

E11 Regulering eiendommer 1 500    3500       

Tiltaket gjelder mulighetsstudier og regulering av kommunale eiendommer. Eiendommene må reguleres 
eller utredes til eget bruk eller salg. Følgende eiendommer er planlagt regulert i perioden: 

Vagleleiren, Vatne skole, Vatneleiren. 

Videreføring av kr 2 millioner fra 2021, jamfør 1. perioderapport. 

E12 Oppgradering av dusjanlegg for å 
hindre legionella 

    1 500 1 500 1 500 1 500 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/1.-perioderapport/vedlegg/vedlegg_3_-_oversikt_over_pagaende_investeringsprosjekter_april_20211.xlsx


Status: Rullering - årsbevilgning. 

Det settes av midler til tiltak for automatisering og oppgradering av dusjanleggene på skoler, idrettshaller 
og bo- og aktivitetssenter for å sikre seg bedre mot oppblomstring av legionella i kommunens dusjanlegg. 
Det foreslås at det avsettes investeringsmidler for installasjon av 3-4 slike anlegg i året i planperioden. 

E13 Oppgradering av 
brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og 
rommerking 

    1 000 1 000 1 000 1 500 

Som følge av gjennomgang av FDV dokumentasjon og branntilsyn er det avdekket behov for å 
oppgradere eksisterende brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og merking. Ved en del rehabiliteringer, 
endringer og påbygg er ikke den helhetlige systematikken ivaretatt i enkelte bygg. For å best ivareta 
personellsikkerhet og myndighetskrav må dokumentasjon og nevnte tekniske anlegg være korrekte. 

E14 Asfaltering og merking av 
parkeringsplasser på skoler og 
barnehager 

 400   400        

Det er et stort behov for en del asfaltering og remerking av parkeringsplasser på skoler og barnehager. 
Dette for å sikre bedre adkomst til byggene og mer oversiktlige trafikksituasjoner.  

E15 Radontiltak i bygg med for høye Bq-
verdier   

    1 000 1 000  1 000  1 000 

Dette er et lovpålagt tiltak. Kravet er hjemlet i Byggeteknisk forskrift § 13-5 at alle rom som har varlig 
opphold ikke skal ha årsmiddelverdi høyere enn 200bq og at en er pålagt å gjøre tiltak når grensen 
overstiger 100 bq. Dette må Sandnes kommune som huseier dokumentere. Midlene benyttes til 
lovpålagte tiltak som må gjennomføres i byggene når verdiene for Radon er for høye, og det er en 5 års 
frekvens på målingene. Det er et stort behov for tiltak etter årets målinger siden disse kan kun gjøres i 
vintermånedene, og neste vinter gjennomføres nye målinger og disse vil da avdekke behov for nye tiltak i 
annen bygningskategori. Ved for høye verdier kan vi bli pålagt å stenge bygg/deler av bygget. 

For å gjennomføre tiltakene der en finner høye verdier må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 million 
til formålet. Tiltak prioriteres ut fra funn ved kartlegging foregående år. 

E16 Digitalisering og organisering av brann 
og FDV-dokumentasjon for 
formålsbygg  

 4 300  2 800 1 500       

For å ivareta Sandnes kommune sine verdier og bidra til fornøyde brukere, er eiendomsavdelingen helt 
avhengige av enkel og presis tilgang til informasjon om byggene. Sandnes kommune har digitalisert sine 
arkiver og nå må eksisterende FDV dokumentasjon/arkiv også digitaliseres. Digitaliseringen vil føre til 
enklere og mer presist informasjonsuttak, spesielt for driftspersonell. Det blir mye større tilgjengelighet 
av informasjon på tvers av kommunens enheter, bedre grunnlag for å identifisere feilkilder, samt tettere 
oppfølging av aktiviteter og avvik som følge av digitaliseringen.  

E17 Oppgradering og utskifting av gjerder 
på skoler og barnehager   

 4 000 2 000 1 000 1 000     



Det er behov for oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager som ikke er i henhold til 
dagens regelverk med hensyn til utførelse og høyder. Dette for å forebygge rømninger i 
barnehagesituasjon. 

E18 Brannteknisk tilstandsvurdering og 
oppgradering av avvik på kontorbygg 

 6 000       6 000   

Det er viktig at våre administrasjonsbygg og utleiebygg har brannteknisk vurdering av bygningsmassen, 
samt får håndtert tiltak som er påkrevd. Tiltaket omfatter i hovedsak bygg på Vatneleiren og Vagleleiren. 
Det foreslås avsatt kr 6 millioner i 2024. 

E19 Riving gamle bygg og brakker 5 000     5 000     

Sandnes kommune har flere brakker og gamle bygg som ikke er i bruk og mangler godkjenning. Det 
påløper løpende driftskostnader på disse. Det foreslås avsatt kr 5 millioner i 2023 til sanering og 
tilbakestilling av tomtene. 

E20 Utskifting av kunstgress i ballbinger på 
uteanlegg – formålsbygg  

    1 000  1 000  1 000 1 000 

Banene som ligger under eiendom sitt ansvarsområde begynner å bli svært slitt. Konsekvensen av 
manglende utskiftning er at flere av banene kan bli stengt allerede neste år. Dette gjelder banene i 
tilknytning til skoler som ligger under eiendom sitt eie, og er ikke det samme som kunstgresstiltaket under 
byutvikling og teknisk. 

E21 Oppgraderinger av kommunale bygg       20 000  20 000 20 000  20 000 

Med vedtatt nivå på midler til oppgradering av boliger vil en risikere at det etter påske 2022 vil begynne å 
stå ledige boliger og småhus. Mange av boligene har en hard bruk, og det er ikke tilrådelig å tildele ny 
leietaker uten betydelig, men nøktern, oppgradering. Dette vil således bidra til ytterligere økning på 
venteliste til kommunale boliger i Sandnes. Erfaring tilsier at det må avsettes i størrelsesorden kr 20 
millioner årlig til oppgraderinger for å til enhver tid kunne tildele ledig bolig til ny leietaker. 

E22 Adgangskontroll medisinrom boas     500       

Prosjekt pågår over årsskifte. Videreføring av kr 0,5 millioner fra 2021, jamfør 2. perioderapport. 

E23 Sandnes rådhus     2 850       

Det er avdekket feil på ventilasjonsanlegg som resulterer i undertrykk i bygget ved lav kjøring på 
aggregater. Beholdning på kr 3 millioner estimeres fordelt med kr 0,15 millioner i 2021 og kr 2,85 
millioner i 2022, jamfør 2. perioderapport. 

E24 Aktivitetshus Lura  78 000            

På tomten som kjøpes, jamfør tiltak E22 i handlings- og økonomiplan 2021-2024, foreslås det å bygge et 
aktivitetshus. Aktivitetshuset planlegges i størrelsesorden 1600 m2 og inneholder tre aktivitetsflater: 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/perioderapporter-2021/2.-perioderapport/vedlegg-3---oversikt-over-pagaende-investeringsprosjekter-i-sandnes-kommune-august-2021.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/investeringsbudsjett/eiendom/
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• En stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en 
fullverdig idrettshall. 

• En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert 
aktivitet. 

• En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. 

Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober. 

Det planlegges utleie til Tryggheim videregående på dagtid, og bruk av kommunens idrettslag på 
kveldstid. Det foreslås avsatt kr 40 millioner i 2026 og kr 38 millioner til bygging i 2027. Bygget vil også 
innrettes slik at en kan motta størst mulig tilskudd fra spillemiddelordningen. 

Totalsum eiendom 116 841 19 808 52 003 45 650 45 650 42 350 



Nr Prosjekt Tiltakstekst 2022 2023 2024 2025 

I1 1100799 Startlån 240 000 240 000 240 000 240 000 

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. 
Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for 
startlånordningen ble i handlings- og økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. I saken 
«Informasjon om startlånsordningen og behov for økt ramme for startlån i 2019» (bsak 103/19) ble 
lånerammen vedtatt økt med kr 70 millioner for 2019. Det ble i saken også meldt om behov for kr 240 
millioner i låneramme for 2020. I ksak 134/20 ble lånerammen for 2020 ytterligere økt med kr 80 
millioner, til totalt kr 320 millioner. For 2021 er lånerammen på kr 240 millioner, og dette beløpet 
videreføres i planperioden. 

I2 1100799 Avdragsinntekter startlån -130 000 -140 000 -150 000 -160 000 

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. 
Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler 
avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for 
kommunen. 

I3 9000099 Avdragsutgifter startlån 130 000 140 000 150 000 160 000 

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. 
Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. I tråd med de 
innbetalte avdragene i tiltak I2 betaler kommunen avdrag på lånene til Husbanken. 

I4 9000099 Bruk av startlån -240 000 -240 000 -240 000 -240 000 

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. 
Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres 
av innlånte midler fra Husbanken, jamfør tiltak I1. 

I5 9000099 Avdrag på utlån Lyse og 
tomteselskapet 

-23 863 -23 863 -23 863 -23 863 

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene 
på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med kr 
4,33 millioner i avdrag fra Sandnes tomteselskap KF og kr 19,53 millioner i avdrag fra Lyse AS. 

I6 9000199 Momskompensasjon på 
investeringer 

-119 944 -93 376 -88 874 -120 003 

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert 
med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og 
utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon. 

I7 9000099 Bruk av lån (til egne investeringer) -600 532 -442 721 -384 056 -558 509 

https://www.husbanken.no/person/startlaan/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16509677?agendaItemId=15027416
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877331?agendaItemId=15031028
http://www.husbanken.no/startlaan/
http://www.husbanken.no/startlaan/
http://www.husbanken.no/startlaan/


 

 

 

 

Kommunale foretak 

De kommunale foretakene er en del av kommunen som juridisk enhet (konsern). 

Etter innstilling fra foretaksstyrene, fastsetter kommunestyret henholdsvis netto 

driftsbudsjettramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak for 

foretaket. Lån tas opp i kommunekassen. Det følger av ny kommunelov kapittel 

14 at kommunestyret innehar enekompetansen til å fastsette årsbudsjettet for 

hele kommunens virksomhet. Endringer og nye tiltak som ikke kan løses 

innenfor foretakets egne rammer, herunder bruk av egne disposisjonsfond, 

utløser behov for økt overføring av midler fra kommunekassen. Dette må da 

innarbeides i konsernets endelige budsjett for 2022 og eventuelt de påfølgende 

årene. 

Når kommunestyret har vedtatt rammen for foretakets virksomhet, både drift og 

investeringer, er det styrets ansvar å fastsette det detaljerte årsbudsjettet. Det er 

videre styrets ansvar å utøve økonomistyring og oppfølging gjennom 

budsjettåret i samsvar med ny kommunelov kapittel 9 med forskrifter, og 

kommunens økonomireglement. 

Fra 1. januar 2020 og etableringen av nye Sandnes har kommunen hatt to 

kommunale foretak, Sandnes tomteselskap KF og Sandnes Havn KF. 

Økonomiplanforslagene fra foretaksstyrene følger i sin helhet i vedlegget til 
økonomiplan 2022-2025. 

Nedenfor framlegges hovedtallene, mål og prioriteringer slik de framgår av 

foretaksstyrene sine forslag. Til hvert av forslagene gir kommunedirektøren sine 

vurderinger og tilrådning. Dersom forslaget fra foretaksstyrene avviker fra det 

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter må 
lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om økonomiske 
rammebetingelser. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld. 

I8 9000199 Overføring fra drift -55 289 -62 547 -95 702 -97 645 

Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til 
investering utgjør kr 55,3 millioner i 2022, økende til kr 97,6 millioner i 2025.  

Totalsum finansiering -799 628 -622 507 -592 495 -800 020 

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/kommunale-foretak/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/kommunale-foretak/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/okonomiske-rammebetingelser/utvikling-i-lanegjeld/


kommunedirektøren har innarbeidet av endringer i sitt forslag, er dette særskilt 

omtalt. I forslaget til vedtak er disse endringene satt opp punktvis.  

 

 

Sandnes tomteselskap KF 

Om foretaket 

Sandnes tomteselskap KF har 6,8 årsverk. Merkantile tjenester som arkiv, 

regnskap og IKT kjøpes internt fra kommunen. Administrasjonen i foretaket er 

fra august 2021 lokalisert i leide lokaler i Rådhusgata 8. 

Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet 

gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer klare for salg og utbygging. 

Produksjonen omfatter utvikling av arealer til bolig-, næring og offentlig formål, 

samt tomter til boligsosiale formål. Kommunestyret vedtok den 16. desember 

2019 revidert eierstrategi overfor foretaket. Her framgår det at framskaffelse av 

arealer til reiseliv/turisme og havbruksrettet næring også inngår i formålet. 

Kommunestyret har fastholdt at foretaket skal utøve kommunens grunneierrolle 

i utbyggingsområder, sentrumsutviklingen og byomformingsområder. 

Grunneierrollen strekker seg fram til ferdig byggeklart areal, klart for salg. 

Bygging inngår ikke i foretaket sitt formål. 

Det er et ansvarlig lån i foretaket til kommunekassen på kr 91 millioner (saldo 

per 31. desember 2020) som nedbetales over 30 år. Foretaket betaler et årlig 

avdrag på kr 4,3 millioner og en rente med 3 måneders NIBOR + 3 prosentpoeng. 

Av styrets forslag til budsjett 2022-2025 framgår det at foretaket har 

tilfredsstillende likviditet. Samtidig framgår det at endringene ved å dreie mer av 

innsatsen inn i byomformingsområder kan utfordre denne likviditetsmessige 

situasjonen på sikt. Byomforming betyr ofte at prosjektene er «framtunge» ved 

at erverv må løses på andre måter enn slik det kan gjøres i mer ordinær 

feltutbygging. 

Mål i planperioden 

Økt tilførsel av rimeligere boliger er et prioritert boligsosialt virkemiddel for at 

flere skal kunne kjøpe sin egen bolig. Foretaket bruker prosjektkonkurranser 

som virkemiddel for å framskaffe rimeligere boliger til førstegangsetablerere. På 

denne måten får boligbyggeselskapene i regionen tilbud om å konkurrere om 

kjøp av byggeklare tomter. Den boligutbygger som etter en samlet vurdering kan 



tilby å bygge de billigste boligene kombinert med beste løsning og kvalitet for 

boligkjøper, får kjøpe tomtene. Boligene tildeles og selges av boligutbygger 

direkte til boligkjøper i henhold til foretakets tildelingsregler. Sandnes kommune 

får førsteprioritet til kjøp av boliger før de legges ut i markedet, og dette bidrar til 

å dekke kommunens behov for boliger til vanskeligstilte. Egnede arealer til 

oppføring av småhus har høy prioritet i utvikling av områder som foretaket er 

involvert i. 

Kommuneplanen legger til rette for utvikling av flere lokale sentre i kommunen 

og foretaket skal spille en sentral rolle i realiseringen av disse. 

Prinsippdokumentet for nye Sandnes kommune slår fast at foretaket skal 

fortsette å utføre oppgaver som i dag. Den nye kommunen har samtidig pekt ut 

reiseliv, opplevelse og turisme samt havbruksnæring (blå sektor) som nye 

satsingsområder. Ny kommune har muligheter for utvikling av landbaserte 

sjørettede næringsarealer og annen kraftkrevende industri. Foretaket vurderer 

nye utviklingsområder og arbeidet vil ha prioritet framover. 

Nøkkeltall 2021 2022 2023 2024 2025 

Lønnsomhet > 10 % 12 % 6 % 10 % 2 % 10 % 

Likviditet og 
finansieringsevne > 100 

-27 -74 -90 -181 -232 

Soliditet > 45 % inkl ans 
lån 

91 % 80 % 78 % 74 % 73 % 

Nøkkeltallene er interne KPI måltall som er valgt på bakgrunn av gjeldende 

eierstrategi og vedtekter. 

Måltallet for lønnsomhet varierer mellom 2 og 10 prosent i perioden. Dette er litt 

i underkant av målet som er minimum årlig 10 prosent. Likviditeten og 

finansieringsevnen har en negativ trend. Men soliditeten er på mellom 73-80 

prosent og holdes jevnt høyt i hele perioden. Dette nøkkeltallet er etter 

kommunedirektørens vurdering sentralt for at foretaket skal kunne gjennomføre 

de oppgaver og oppdrag som kommunestyret har gitt og for å møte framtidige 

endringer. 

Overordnede planer styrer framtidig utvikling inn mot definert byutviklingsakse 

som innebærer transformasjon, byomforming og en utvikling av mer kombinerte 

formål. Hovedutfordringen for foretaket er at gjennomføringen av slike områder 

både som grunneier, forslagsstiller av reguleringsplan og tomteteknisk 



opparbeidelse er både tids- og kapitalkrevende og er forbundet med annen type 

risiko enn det som har vært. Tradisjonell feltutvikling vil de nærmeste årene skje i 

de områdene som allerede er under utvikling og produksjon. 

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2022-
2025 

Styret sitt forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til 

økonomiplan 2022-2025. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under. 

Nøkkeltall fra foretakets budsjett – styrets forslag:  

  2022 2023 2024 2025 

Driftsinntekter -92 200 -87 950 -152 172 -101 040 

Driftsutgifter 92 696 89 788 155 577 100 861 

Brutto driftsresultat 496 1 838 3 405 179 

Finansinntekter, utbytte -5 603 -10 561 -6 485 -10 219 

Netto driftsresultat -5 106 -8 723 -3 080 -10 398 

Årsresultat -5 106 -8 723 -3 080 -10 398 

Budsjettet er forsiktig vurdert og hovedfokuset er på 2022. Salgsinntekter for 

2022-2025 er basert på prosjektstatus og markedsvurdering per august 2021. 

Boligprosjektene som er lagt inn i budsjett 2022 er basert på områder som er 

byggeklare. Beløpene i 2022 baseres på salgstall, varekost og beregnet bidrag på 

konkrete kalkyler. De tre siste årene er basert på omsetning og historisk bidrag 

for lignende prosjekter. 

Det er i samsvar med eierstrategien lagt inn utbytte fra datter- og tilknyttede 

selskaper ut fra et forsiktighetsprinsipp. I perioden 2022-2025 er det grunnlag for 

å anta at det vil foreligge utbytte fra Sørbø Hove AS, Vagle Næringspark AS og 

Kleivane Utvikling AS. Dette baseres på høy ferdiggrad og positiv 

kontantbeholdning. Utbytte må vurderes og godkjennes i samråd med øvrige 

aksjonærer, og det ligger til generalforsamlingene å avgjøre i sakene. 

Poster på annen driftskostnad som reduseres er husleie som følge av flytting av 

kontor. Det legges inn midler til kundetur etter toårs pause som følge av covid-



19. Under konsulent er det satt av midler knyttet til kraftkrevende industri samt 

midler til å følge opp medarbeiderundersøkelsen. Lønnsutgiftene justeres for 

lønnsøkning tilsvarende retningslinjer i Sandnes kommune. Dagens totale 

kapasitet på 6,8 årsverk er lagt til grunn for framlagte budsjett. Generelle midler 

til Blink opprettholdes på samme nivå som tidligere med totalt kr 2,5 millioner. 

Sammenlignet med vedtatt budsjett 2021 er sum utgifter til administrasjon og 

andre driftskostnader redusert med kr 3,5 millioner. Vakanse i stillinger er i tråd 

med kommunens retningslinjer vurdert og inndratt. 

Investeringer: 

Tomteporteføljen til foretaket er sterkt redusert de siste årene som følge av stor 

etterspørsel og godt salg sammenholdt med lite tilførsel av nye områder de siste 

ti årene. De tre store utbyggingsområdene, Kleivane, Bogafjell og Sørbø Hove vil 

være fullt utbygd i løpet av de neste fem årene. Det tar erfaringsmessig fem til ti 

år å utvikle nye områder. Det er derfor viktig å opprettholde søkelys på å sikre 

posisjoner og tilganger på nye tomter. 

Foretaket har det siste året arbeidet aktivt sammen med Sviland Utvikling AS og 

Velde Industri AS for å utvikle et regionalt næringsområde på Sviland tilpasset 

areal- og kraftkrevende virksomheter. Region vil ha behov for næringsområder til 

arealkrevende virksomheter for å lykkes med omstilling til det grønne skiftet. Et 

område på Sviland er under regulering og det har en gunstig beliggenhet med 

hensyn til krafttilgang. Partene har som målsetning å stifte et felles 

utviklingsselskap i løpet av 2022. Det er fortsatt stor usikkerhet med hensyn til 

totalt kapitalbehov da dette er et nytt satsingsområde. Det pågår fremdeles 

sonderinger med hensyn til hvor stort område som skal detaljreguleres i første 

omgang. Arealbehovet til ett byggetrinn for en batterifabrikk ligger på mellom 

300 og 400 daa. 

Ettersom prosjektet skrider fram vil det bli utviklet en finansieringsmodell som 

innarbeides i en forretningsplan for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag. 

Samarbeidspartnerne er om nødvendig innstilt på å ta en større eierandel enn 

tomteselskapet. Endelig størrelse på aksjeandel vil framkomme når foretaket 

kjenner det totale kapitalbehov. 

Det er lagt inn kr 55 millioner totalt til investeringer i framtidige bolig- og 

næringsområder. 

Sum investering må balanseres mot totalt likviditetsbehov og den daglige driften 

av selskapet. 

Kommunedirektørens merknader og tilrådninger som er 
innarbeidet i kommunedirektørens forslag til 
økonomiplan - driftsbudsjettet 



Styrets forslag til budsjett vurderes å være i tråd med resultatmålene gitt i 

eierstrategien. Det er viktig at Sandnes tomteselskap KF bidrar til rimelige 

boliger, omforming av sentrumsområder og utvikler byggeklare tomter for ulike 

typer næringsvirksomhet i tillegg til aktivt å bidra i boligsosial utbygging. 

Styret har fulgt opp kommunestyrets vedtatte eierstrategi og modell for styring 

av økonomisk risiko gjennom måltall for lønnsomhet, likviditet og soliditet. 

Modellen ivaretar fireårs perspektivet. Det er et sentralt grep for å ha et solid 

styringsverktøy med hensyn til økonomisk risiko og som beslutningsunderlag 

framover. I forhold til vedtatte nøkkeltall ser kommunedirektøren at måltallet for 

lønnsomhet på minimum 10 prosent ikke nås i perioden. Soliditeten holdes jevnt 

høyt i hele perioden. Resultatoppnåelsen på dette nøkkeltallet er etter 

kommunedirektørens vurdering sentralt for at foretaket skal kunne gjennomføre 

de oppgaver og oppdrag som kommunestyret har gitt og for å møte framtidige 

endringer. Kommunedirektøren ser at kompleksiteten i foretakets virksomhet 

tiltar. I samsvar med regionale og kommunale planer vil engasjement i 

byomformingsprosjekter øke i omfang framover. Kompetanse og kapasitet i 

foretaket må over tid tilpasses endrede rammevilkår. Søkelys på risiko- og 

økonomistyring bør derfor ha høy prioritet framover. Dette gjelder og arbeidet 

med å få fram en strategi/handlingsplan for hvordan foretaket best kan løse nye 

oppgaver i byomformingen framover. Slikt arbeid er nødvendig for at foretaket 

også utover planperioden er i posisjon til å utvikle utbyggingsarealer og ha en 

tomtebeholdning som samsvarer med eierstrategien om å ha et variert utbud av 

byggeklare arealer. 

Forslag til vedtak: 

1. Økonomiplan 2022-2025 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes. 

 

2. Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes tomteselskap KF med et 

resultat på kr 5 millioner. 

Styrets forslag til økonomiplan 2022-2025 finner du her som eget vedlegg. 

 

 

Sandnes Havn KF 

Om foretaket 

Sandnes Havn KF sitt formål er å drive Sandnes havn med tilhørende bygg og 

eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/kommunale-foretak/


tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Av sist reviderte 

vedtekter (KST sak 26/21) framgår det at foretaket skal ikke ha erverv som 

formål. Eventuell utdeling av foretakets midler til kommunekassen skal skje i 

samsvar med bestemmelsene i havne- og farvannsloven § 32, 3. ledd. 

Formålet i havne- og farvannsloven som regulerer havnens virksomhet, er å 

fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og 

miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til 

et konkurransedyktig næringsliv. 

Mål i planperioden 

Foretakes visjon er: Sandnes Havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og 

effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for 

innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre 

tjenester. 

• Sandnes Havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i 

regionen for stykkgods, herunder stål og elementer samt bulklaster. Annen 

tilknyttet virksomhet er utleie av havnebygg og arealer, som skal gi avkastning til 

havneformål som bestemt i lov. 

• Resultatet måles blant annet i antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, 

leieinntekter og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med 

regnskapsrapporter, perioderapporter og årsregnskap. 

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2022-
2025 

Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget 

til handlings- og økonomiplan 2022-2025. En oppsummering av dette er gitt i 

tabellen under. 

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag: 

  2022 2023 2024 2025 

Driftsinntekter -16 300 -16 300 -16 300 -16 700 

Driftsutgifter 15 900 16 000 16 000 15 100 

Brutto driftsresultat -400 -300 -1 400 -1 600 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327669?agendaItemId=15033047


Finansinntekter -500 -400 -400 -400 

Finansutgifter - - - - 

Motpost avskrivninger -5 500 -5 500 -5 500 -5 500 

Netto driftsresultat -6 400 -6 200 -6 200 -6 500 

Disponeringer¹ 6 400 6 200 6 200 6 500 

Årsresultat - - - - 

 1) Overført investeringsregnskapet 

Basisbudsjett 

I et normalt driftsår for Sandnes Havn KF er driftsinntektene ekskludert finans 

om lag kr 16 millioner og driftsutgifter/kostnader inkludert avskrivninger og 

avsetninger til framtidige investeringer på om lag kr 16 millioner. Avskrivningene 

har ikke noen resultatvirkning i kommunale regnskap. 

Kai- og varevederlag er budsjettert på samme nivå som i 2021, dette ut ifra 

forventet trafikk. Leieinntekter vil øke litt i forhold til 2021. 

Antall stillinger er tre. For tiden er én stilling vakant etter at en medarbeider har 

gått av med pensjon. Foretaket har gjort endringer i drift og fordeling av 

oppgaver med mål om å kunne utføre dagens oppgaver innenfor to årsverk, men 

det kan være aktuelt å styrke staben med en stilling som i hovedsak brukes til 

forretningsutvikling og markedsarbeid. 

Driftstiltak 

Hoveddelen av bygningsmassen er relativt ny, derfor blir det foretatt normalt 

utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene. Foretaket 

eier to verneverdige eiendommer, Strandgata 145 og Strandgata 157 «Polen». 

Begge eiendommene har behov for oppgradering og foretaket prøver å forvalte 

disse på en god måte.  

De årlige driftsresultater settes av til investeringsbudsjettet. I 2022 er dette 

budsjettert til kr 6,4 millioner. 

Investeringer 

Sandnes Havn KF er miljøfyrtårn sertifisert og ser på hvilke muligheter foretaket 

har for å redusere energibruken på havneområdet. Av HMS og sikringshensyn er 

det krav om god belysning både når det skjer arbeid og av hensyn til 



kameraovervåking og sikring av havneområdet. Foretaket ønsker å skifte ut 

dagens gamle lysarmaturer med LED lamper som kan dimmes på ulike deler av 

området. Dette vil redusere strømforbruket til et minimum og samtidig redusere 

lysforurensing som kan sjenere naboer. 

For å ytterligere redusere strømforbruket vurderes det å montere 

solcellepaneler på takene til flere av byggene som er kontor og lagerbygg. 

Utforming og plassering av bygget framstår som gunstig med tanke på lysforhold 

selv om dette må vurderes nøyere. Kombinasjonen av elektriske kaikraner og en 

stadig større andel av eltrucker vil bidra til at havnedriften blir enda mer 

bærekraftig. Fullt utbygd vil solcelleanlegget ha kapasitet utover det havnen 

behøver og vil kunne tilby energien til leietakere før eventuelt overskudd selges 

til nettleverandør. 

Foretaket eier gjestehavnen i indre Vågen og serviceanlegget som er lokalisert i 

Sandnes kulturhus. Utbygging av Havneparken har medført reduksjon i antall 

båtplasser i indre havn. Sandnes skal satse på turisme og det er viktig å kunne 

tilby gode båtplasser til gjester som vil besøke byen. Siden gjestehavnen ligger i 

bysentrum antas det at båtgjestene også bidrar til omsetning i både butikker, 

utesteder og kulturtilbud. Det tas sikte på å etablere en hurtiglader for elbåter i 

løpet av 2022 i gjestehavnen. 

Etter gravearbeidene i sentrum har det blitt en opphoping av sedimenter ved 

utløpet av Stangelandsånå. Før flytebryggene kan legges tilbake på sin tidligere 

plass må sjøbunnen mudres, og dette arbeidet er tenkt utført i samarbeid med 

Sandnes kommune. Når de nødvendige tillatelser er mottatt vil arbeidet kunne 

utføres i 2022. Det er satt av kr 2 millioner over driften til dette formålet. 

Det arbeides med å etablere et flytende svømmebasseng i indre Vågen. Et slikt 

tilbud vil gjøre gjestehavnen mer attraktiv i tillegg til at den kan bli godt besøkt av 

gjester fra både Sandnes og tilstøtende kommuner. Alternativer for plassering 

har vært vurdert, og det er igangsatt sak om nødvendig reguleringsendring. 

Driftsmodell er vurdert og kommunestyret godkjente i sak 69/21 prinsippene for 

etablering samt leie- og driftsmodell for havnebassenget. Foretaket har satt av 

inntil kr 30 millioner til etablering av basseng med ferdigstillelse senest våren 

2023. Selve driften av bassenget er det lagt opp til at fagenhetene i Sandnes 

kommune som utfører. Sandnes havn KF har mottatt kr 5 millioner fra Sandnes 

Sparebanks gavefond til dette prosjektet. Det tas til inntekt for at både 

innbyggere og næringsliv ser fordelene av et slikt tilbud i sentrum. 

Foretaket planlegger også en oppgradering av «Piren» i indre havn. Den er fra 

1937 og planlegges brukt til mindre passasjerskip/ferjer når havneparken er 

ferdig bygget ut. Arbeidene vil innebære asfaltering og nye flyttbare gjerder som 

vil passe bedre inn i bybildet. Dette er planlagt utført i 2022. 

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag: 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327672?agendaItemId=15033855


  2022 2023 2024 2025 

Investeringer 42 000 15 000 15 000 20 000 

Avsetning investeringsfond     8 700   

Egne innteker/overført fra drift -6 400 -6 200  -6 200  -6 500 

Bruk av fond -35 600     -500 

Investeringsinntekt, salg av eiendom     -17 400 -13 000 

Finansieringsbehov/investeringer 42 000 8 800 23 600 20 000 

I 2022 er følgende investeringstiltak prioritert: 

Svømmeanlegg gjestehavn kr 30 millioner 

Piren - oppgradering kr 2 millioner 

Polen, rehablitering og nybygg kr 3 millioner 

Flytebrygge - molo indre havn kr 3 millioner 

Solcelleanlegg kr 4 millioner 

Totalt kr 42 millioner  

Investeringer i tilknytning til havnedrift og annen investering i eiendomsmassen 

dekkes av egne midler, salgsinntekter, fondsmidler og årets inntekter. Mer 

detaljer om tiltak utover i planperioden framgår av styrets samlede forslag, se 
vedlegg. 

Kommunedirektørens merknader og tilrådninger som er 
innarbeidet i kommunedirektørens forslag til 
økonomiplan – drifts- og investeringsbudsjettet 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/kommunale-foretak/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/kommunale-foretak/


Styrets forslag til drift- og investeringsbudsjett er etter kommunedirektørens 

vurdering i samsvar med foretakets formål og kommunestyrets prioriteringer av 

virksomheten. Kommunedirektøren slutter seg til økonomiplanforslaget fra 

styret i Sandnes Havn KF. Når det gjelder endelig investeringsramme for 

utendørs svømmebasseng i indre Vågen, vil det bli lagt fram egen sak om dette 

når blant annet anbudskonkurranse og reguleringen er gjennomført. 

Kommunedirektøren har videreført tiltaket med grunnlag i at Sandnes Havn KF 

bidrar med kr 30 millioner til utendørs havnebasseng i gjestehavna. 

Forslag til vedtak: 

1. Økonomiplan 2022-2025 for Sandnes Havn KF godkjennes. 

 

2. Kommunestyret godkjenner årsbudsjettet for Sandnes Havn KF med et netto 

driftsresultat på kr 6,4 millioner. 

Styrets forslag til økonomiplan 2022-2025 finner du her som eget vedlegg. 

 

 

Økonomireglement 

1. INNLEDNING 

Økonomireglementet til Sandnes kommune redegjør for kommunens 

overordnede budsjett- og rapporteringsrutiner inkludert fullmakter. 

Formålet med økonomireglementet er: 

• Å beskrive kommunens overordnede økonomiske rutiner og fullmakter 

• Å bidra til god økonomistyring 

Utgangspunktet for reglementet er rammer og retningslinjer som følger av: 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22. juni 2018 

• Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner mv, i kraft fra 01.01.2020 

• Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, fastsatt av Kommunal- 
og regionaldepartementet, i kraft fra 1.1.2020 

Reglementet gjelder for Sandnes kommune med tilhørende kommunale foretak 

og vertskommunesamarbeider. 

2. BUDSJETTFULLMAKTER 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/kommunale-foretak/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-07-714
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-10-18-1412
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-10-18-1412


2.1 Kommunestyret 

2.1.1 Kommunestyret skal innen årets utgang vedta et samlet budsjett for 

kommende kalenderår, jf. kommunelovens § 14-3. Årsbudsjettet er bindende og 

utgjør en selvstendig del av den fireårige handlings- og økonomiplanen som 

vedtas av kommunestyret en gang per år, jf. kommunelovens § 14-5. 

Årsbudsjettet skal være realistisk og det skal fastsettes på grunnlag av de 

inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret, jf. 

kommunelovens § 14-4. 

Kommunestyret skal ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen 

fastsette finansielle mål for den langsiktige styringen av kommunens økonomi, jf. 

kommunelovens §14-2. 

2.1.2 Kommunestyret vedtar budsjett for skatter, rammetilskudd, renter/avdrag, 

gebyrer, avgiftssatser og egenbetaling på kommunale tjenester samt anvendelse 

av netto driftsresultat. 

Endringer av frie inntekter og finansieringstransaksjoner gjøres kun av 

kommunestyret. 

Kommunestyret vedtar driftsbudsjettene i henhold til bevilgningsoversikt 

drift, og budsjettskjema tjenesteområder som er detaljert på virksomhetsområder. 

I tillegg til økonomisk oversikt etter art – drift. 

Kommunestyret fastsetter netto driftsbudsjett for kontrollutvalgets virksomhet 

etter direkte innstilling fra kontrollutvalget. Det følger av loven at 

kommunedirektøren har avskåret innstillingsrett. 

Endringer utover vedtatt netto rammebudsjett i budsjettskjema 

tjenesteområdene skal bare foretas av kommunestyret. 

Endringer innenfor netto driftsbudsjettramme kan foretas av 

kommunedirektøren og av det respektive styret i de kommunale foretakene i 

tråd med delegerte fullmakter så lenge de ikke er i strid med mål, prioriteringer 

og forutsetninger som ligger til grunn for kommunestyrets budsjettvedtak eller 

er av prinsipiell betydning. 

2.1.3 Kommunestyret vedtar et investeringsbudsjett med finansiering for 

kommende kalenderår; bevilgningsoversikt investering og investeringer per prosjekt. 

For investeringsprosjekter som går over ett eller flere år med en total 

prosjektkostnad, anses de totale prosjektkostnadene å være styrende. Kravet til 

realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettår jf. punkt 2.1.1. Dersom 

inntektsrammene og bevilgningene i kommunens vedtatte budsjett ikke lenger 

tilsvarer de inntektene og utgiftene som kan forventes i løpet av året, gir det 

grunnlag til å foreta budsjettjusteringer. 



Endring utover vedtatt brutto ramme i investeringer per prosjekt skal bare foretas 

av kommunestyret med de unntak som framgår av fullmakter i punkt 2.3.4-2.3.6. 

2.1.4 Kommunestyret godkjenner avtaler om oppkjøp, nedsalg, fusjon, fisjon og 

etablering av aksjeselskaper med tilhørende økonomiske disposisjoner, etter 

eventuell anbefaling fra styret i kommunalt foretak eller innstilling fra 

kommunedirektøren. 

2.1.5 I følge investeringsreglementet punkt 4.4, skal prosjekter som avviker 

vesentlig på kostnad, innhold eller fremdrift i forhold til vedtatt 

investeringsbeslutning i BP3 måtte fremmes for kommunestyret for godkjenning 

før kontrahering. Kommunedirektøren godkjenner oppstart av prosjekter som 

ikke vesentlig avviker på kostnad, innhold eller fremdrift i forhold til vedtatt 

investeringsbeslutning i BP3. 

2.1.6 Jamfør punkt 1.1.1 i vedlegg 4 til økonomireglementet, skal bygge- og 

anleggsregnskap avlegges innen 18 måneder etter at prosjektet er avsluttet for 

godkjenning i kommunestyret. Det gis mulighet til å avlegge gruppeprosjekt 

samlet. Byggeregnskap skal godkjennes av revisor før saken legges fram for 

behandling. Revisorgodkjenning legges med som vedlegg til saken. Det avlegges 

forenklet byggeregnskap uten revisorgodkjennelse for prosjekt inntil kr 2 

millioner. 

2.1.7 Kommunestyret godkjenner kjøp av bygg/lokaler/anlegg til bruk i 

kommunal tjenesteproduksjon. Unntatt er kjøp av boliger til kommunale 

utleieboliger. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å godkjenne disse 

kjøpene i samsvar med rammen til formålet fastsatt i vedtatt 

investeringsbudsjett. 

2.1.8 Kommunestyret godkjenner avhending av kommunalt eide bygg, anlegg og 

bebygde eiendommer 

2.1.9 Kommunestyret godkjenner eksterne leieavtaler over kr 100 000 for 

bygg/lokaler/anlegg, med varighet ut over budsjettåret, til bruk i kommunal 

tjenesteproduksjon, etter innstilling fra kommunedirektøren. 

2.2 Formannskapet  

2.2.1 Formannskapet disponerer reservert tilleggsbevilgning. I saker om bruk av 

bevilgningen skal det alltid opplyses om saldo etter at foreslått disponering 

foretas. For behandlingen av søknader gjelder eget reglement vedtatt av 
kommunestyret. 

2.3 Kommunedirektøren  

2.3.1 Kommunedirektør utarbeider et samlet budsjettforslag som grunnlag for 

kommunestyrets behandling av årsbudsjettet og handlings– og 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-3---reglement-for-investeringer.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/okonomireglement/
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/5001511?agendaItemId=6010524
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/5001511?agendaItemId=6010524


økonomiplan.  Endringer innenfor vedtatt netto rammebudsjett i budsjettskjema 

tjenesteområdene kan foretas av kommunedirektøren med de unntak som 

framgår av fullmakter i økonomireglementets punkt 2.3.9. Kommunedirektøren 

delegeres fullmakt til å fordele budsjettert lønnsreserve som følge av 

lønnsoppgjør og ikke-refundert pensjon fra NAV. 

2.3.2 Kommunedirektøren kan foreta tekniske justeringer mellom virksomheter 

innenfor samme tjenesteområde, som følge av de ulike finansieringsmodellene. 

Kommunedirektøren kan foreta tekniske justeringer mellom virksomheter 

også utover vedtatt netto rammebudsjett i budsjettskjema tjenesteområdene. 

Kommunedirektøren kan også foreta nødvendige budsjettjusteringer som følge 

av organisasjonsendringer, forbedring av administrative rutiner, 

tjenesteovergripende tiltak eller driftsprosjekter eller regelverksendringer. 

2.3.3 Kommunedirektøren har fullmakt til å plassere likviditet, ta opp lån og drive 

finansforvaltning i henhold til kommunens vedtatte finansreglement. 

2.3.4 Kommunedirektøren kan overføre fra driftsbudsjettet inntil kr 1 million for 

å finansiere nye bevilgninger, eventuelt justere vedtatte bevilgninger i 

investeringsbudsjettet, under forutsetning av at driftsbudsjettet går i balanse 

eller mindreforbruk etter overføringen. Budsjettjustering fra driftsbudsjettet 

til investeringsbudsjettet, som dekker brutto kostnad, skal foretas og rapporteres 

til kommunestyret i perioderapporter. 

2.3.5 Kommunedirektøren kan disponere midler til økning av utgiftene på inntil 

kr 1 million på et prosjekt i investeringsbudsjettet gjennom tilsvarende reduksjon 

av utgiftene på et annet prosjekt. Budsjettjustering skal foretas. Omdisponering 

mellom investeringsprosjekter kan bare foretas mellom allerede vedtatte 

prosjekter i budsjettåret og det skal rapporteres til kommunestyret i 

perioderapporter. 

2.3.6 Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettere investeringsprosjekter 

som gjelder administrasjonsavtaler, prosjekter som finansieres av avtaler om 

kostnadsbidrag, godkjente utbyggingsavtaler, bymiljøpakke og frikjøp parkering 

med likelydende beløp på inntekts- og utgiftssiden, slik at prosjektets 

nettoramme ikke påvirker lånebehovet i investeringsbudsjettet, med grunnlag i 

vedtak i et politisk beslutningsorgan. 

2.3.7 Kommunedirektøren kan inngå finansielle leieavtaler (Dersom det 

vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende 

leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell) under 

forutsetning av at avtalen er i tråd med kommunestyrets vedtak om låneopptak 

og investeringsrammer etter økonomireglementets punkt 2.1.3. 

2.3.8 Alle vedtak om budsjettendringer som er gjort i henhold til punkt 2.3.4-

2.3.7, skal umiddelbart sendes til virksomheten budsjett og analyse for 

ekspedering. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-1-definisjoner-budsjettreglementet.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/15848649?agendaItemId=15019151
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-4-investeringbudsjettet-i-okonomireglementet.pdf


2.3.9         Fullmaktene over kan bare benyttes når: 

• endringene ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjettet eller andre 

politiske vedtak 

• endringene ikke er av prinsipiell betydning 

2.4 Virksomhetene 

2.4.1 Virksomhetene og avdelingene kan disponere/omdisponere budsjettmidler 

innenfor sine virksomheters /avdelingers vedtatte netto budsjettramme. 

Omdisponering skal gjøres gjennom justering av budsjettet. 

2.4.2 Virksomheten kan gis fullmakt å opprette og nedlegge faste stillinger og 

engasjement i henhold til arbeidsmiljøloven samt omgjøre stillinger ved behov. 

Det forutsettes at endringene er i tråd med beløpene som er retningsgivende i 

den vedtatte 4-årige handlings- og økonomiplanperioden. 

2.4.3 Virksomheter som har egne disposisjonsfond kan benytte midlene til drifts- 

og investeringsformål innenfor en ramme på kr 1 million per fond per år. 

Direktør for området må i forkant godkjenne driftsformålet og investeringen 

etter søknad. Budsjettjustering, som dekker brutto kostnad, skal foretas. 

Kommunestyret orienteres i perioderapportene. 

2.4.4 SFO driver etter selvkostprinsippet. Overskudd avsettes til fond og brukes 

til å dekke framtidige underskudd. Eventuelle underskudd blir dekket av 

kommunekassen. Matpenger og andre formålsbetalinger som er innbetalt av 

brukere kan kun disponeres i tråd med formålet. Innbetalte penger skal benyttes 

i løpet av det året de innbetales for. 

2.4.5 Virksomhetens disposisjonsfond er ment som en buffer til bruk ved 

uforutsette hendelser, behov som dukker opp gjennom året o.l. Virksomheten 

skal som hovedregel benytte egne oppsparte midler før det bes om midler til å 

dekke tiltak i perioderapportene. Nedhenting av midler fra disposisjonsfond bør 

gjennomføres i slutten av året, med mindre bruk er vedtatt i politiske 

beslutningsorgan. 

2.4.6         Fullmaktene over kan bare benyttes når: 

• endringene ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjettet eller andre 

politiske vedtak 

• endringene ikke er av prinsipiell betydning 

2.5 Styrene i kommunale foretak 

2.5.1 Styrebehandlet forslag til årsbudsjett og handlings- og økonomiplan for 

foretakets samlede virksomhet oversendes kommunedirektøren for videre 



behandling innen oppsatte tidsfrister slik at det avlegges sammen med 

kommunens handlings- og økonomiplan. 

2.5.2 I samsvar med netto driftsramme fastsatt av kommunestyret som 

foretakets årsbudsjett, har styret ansvar for å fastsette detaljert årsbudsjett og 

påse at det foretas budsjettjusteringer gjennom året. Det er videre styrets ansvar 

å påse at foretaket har nødvendige utfyllende fullmakts- og 

økonomistyringsrutiner for virksomheten, inkludert foretakets datterselskaper 

og tilknyttede selskaper. 

2.5.3         Styret kan foreta omdisponeringer innenfor fastsatt netto driftsramme 

når 

• endringene ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjettet eller andre 

politiske vedtak 

• endringene ikke er av prinsipiell betydning 

2.5.4 Styret kan opprette og nedlegge faste stillinger og engasjement i henhold til 

arbeidsmiljøloven samt omgjøre stillinger ved behov, forutsatt at det løses 

innenfor budsjettrammen inneværende år og de tre øvrige år av handlings- og 

økonomiplanperioden. 

Mer om særlige reglement for de enkelte foretakene kan leses her. 

3. RAPPORTERING 

3.1 Regnskap 

Regnskapet danner grunnlag for kontroll og resultatvurdering. I henhold til ny 

kommunelov, kapittel 25, har kommunedirektøren ansvaret for internkontrollen i 

kommunekassens virksomhet. Kommunedirektørens ansvar for løpende kontroll 

av den økonomiske utvikling, herunder rapportering til utvalg, formannskap og 

kommunestyre følger av kommunelovens kapittel 14. 

Styrene i kommunale foretak har ansvaret for den løpende kontroll av den 

økonomiske utvikling i foretakets samlede virksomhet, herunder rapportering til 

kommunestyret. Daglig leder har ansvaret for internkontrollen i foretaket. 

Ansvarsforholdene er beskrevet i ny kommunelov, kapittel 9. 

3.2 Rapportering til politisk nivå  

I henhold til kommunelovens § 14-5 skal kommunedirektøren minst to ganger i 

året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sett i 

forhold til vedtatt årsbudsjett. 

I Sandnes kommune skal det etter første (30. april) og andre tertial (31. august), 

legges frem sak om budsjettforbruket så langt i året, samt prognose for resten av 

året (forventet årsresultat). Vesentlige endringer og uforutsette behov skal 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-6---kommunale-foretak-i-ok.reglementet.pdf


omtales i perioderapporten og ved vesentlige avvik skal kommunedirektøren 

foreslå budsjettjusteringer. Perioderapporten omfatter hele kommunen, 

inkludert kommunale foretak og vertskommunesamarbeid. 

3.3 Årsregnskap og årsrapport 

3.3.1 Kommunen skal utarbeide årsregnskap og årsrapport, jf. kommunelovens § 

14-6. Kommunedirektøren har ansvaret for å avlegge foreløpig årsregnskap til 

regnskapsrevisor i samsvar med kommunelovens frister. Styret i kommunalt 

foretak har tilsvarende ansvar som kommunedirektøren, for foretakets samlede 

virksomhet. 

3.3.2 Det er kommunedirektørens ansvar å avlegge konsolidert årsregnskap for 

hele kommunens virksomhet, inkludert foretak og vertskommunesamarbeid. 

Årsregnskapet (konsern) skal være avlagt innen 22. februar i året etter 

regnskapsåret. Regnskapet er offentlig fra det tidspunktet det er avlagt. 

3.3.3 Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide kommunens årsrapport. 

Den skal avlegges senest 31. mars året etter regnskapsåret. Årsrapporten 

behandles sammen med årsregnskapet. 

3.3.4 Årsregnskapet og årsrapporten skal vedtas av kommunestyret senest seks 

måneder etter årets slutt. 

3.3.5 Årsregnskapet, årsrapporten og revisjonsberetningen skal snarest mulig og 

senest en måned etter at årsregnskapet er vedtatt av kommunestyret sendes til 

departementet (fylkesmannen) og Statistisk sentralbyrå. Ved oversendelsen skal 

også kontrollutvalgets uttalelse, formannskapets innstilling og kommunestyrets 

vedtak i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsrapporten legges 

ved. 

4. ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL 
ØKONOMIFORVALTNINGEN 

4.1 Overføring av mindreforbruk - virksomheter 

4.1.1 Overføring av mindreforbruk mellom budsjettår kan bare gjøres dersom 

kommunen samlet sett går med overskudd. 

4.1.2 Forutsetninger for overføring: 

1. Virksomhetene kan avsette mindreforbruk med inntil 2,5 prosent av netto 

budsjettramme til eget disposisjonsfond. Utførervirksomheter og virksomheter 

med negative budsjettrammer kan avsette mindreforbruk med inntil 2,5 prosent 

av brutto budsjettramme. 

2. Resterende mindreforbruk avsettes til kommunens (kommunekassens) felles 

reservefond. 



Dersom en virksomhets disposisjonsfond blir større enn 10 prosent (maksimalt 

kr 10 millioner) av virksomhetens netto driftsramme (brutto ramme for 

virksomheter med negativ netto budsjettramme) avsettes mindreforbruket i sin 

helhet til kommunens felles reservefond.  Gjeldende regelverk om strykninger 

kan påvirke denne bestemmelsen. 

4.2 Overføring av merforbruk - virksomhetene 

4.2.1 Virksomheter med merforbruk skal benytte tidligere avsatte midler på 

disposisjonsfond til inndekning eller reduksjon av regnskapsmessig merforbruk. 

4.2.2 Kommunestyret vedtar overføring av merforbruk i virksomhetene til 

inndekning påfølgende år, i sak om årsregnskapet. 

4.2.3 Virksomheter med merforbuk får en inndragning i etterfølgende 

årsbudsjett tilsvarende merforbruket i foregående regnskapsår. Beløp avsettes 

til kommunens felles reservefond. Ved spesielle forhold kan det gjøres unntak 

fra dette. Eventuelle unntak må foreslås av kommunedirektøren i sak om 

årsregnskapet. 

4.3 Bundne fond og øremerkede tilskudd 

4.3.1 Bundne fond er avsetninger av øremerkede tilskudd i regnskapet for bruk 

til det øremerkede formålet i senere perioder. Det er knyttet søknadsbaserte 

tilskuddsordninger til flere statlige og regionale programsatsinger og 

utviklingsområder. Tilsagn om tilskudd kommer i tillegg til kommunens 

bevilgninger, til utviklingsarbeid, eller tjenesteproduksjon. Ved utløp av 

tidsperioden tilskuddet gis, kan det ikke planlegges med at kommunekassen kan 

videreføre samme driftsramme. Dersom søknad om tilskudd er av prinsipiell art, 

skal saken legges fram for formannskapet. 

4.3.2 Virksomheten som mottar tilskuddet er ansvarlig for oppfølging i henhold 

til retningslinjene som tilskuddsyter har gitt, herunder rapporteringskrav, 

innsendelse av prosjektregnskap og grunnlag for utbetaling av tilskuddet. 

Økonomirådgiver i budsjett og analyse orienteres av ansvarlig virksomhet ved 

tilsagn. 

4.3.3 Mottak av øremerkede tilskudd utover vedtatt budsjett skal rapporteres i 

perioderapporten. Budsjettjusteringer foretas fortløpende, og senest en måned 

etter mottak av tilskuddet. 

4.3.4 Virksomhetene kan avsette til og disponere bundne driftsfond (som følge 

av øremerkede midler, eller interkommunale avtaler). I forbindelse med bruk av 

bundne driftsfond skal utgifts- og inntektssiden i budsjettet justeres tilsvarende. 

Dersom avsetning eller bruk av disse fondene berører prinsipielle forhold skal 

dette legges frem for formannskapet. 



4.4 Disposisjonsfond med vedtatte retningslinjer og vedtekter 

Disposisjonsfond er frie avsetninger i regnskapet for bruk i senere perioder. 

Dette kan være avsetninger knyttet til enkelte virksomheter eller avsetninger til 

ønskede formål. 

For noen av disse disposisjonsfondene er det vedtatt egne retningslinjer for 

disponering. Retningslinjer finnes her: 

4.4.1 Frikjøp parkering 

4.4.2 Digitaliserings- og innovasjonsfondet 
4.4.3 Utvikling Sandnes 

4.4.4 Kraftfond 

4.4.5 Energifond 

4.4.6 Testamentarisk gave – Rachel Nygaards minnefond 

5. VEDLEGG TIL ØKONOMIREGLEMENTET 

I økonomireglementet er det lagt inn lenker som viser til mer informasjon om 

enkelte punkter i reglementet. Dokumentene som lenkene kobles til legges også 

som vedlegg til økonomireglementet: 

Vedlegg 1 Definisjoner 
Vedlegg 2 Digitaliserings- og innovasjonsfondet 
Vedlegg 3 Reglement for investeringer 
Vedlegg 4 Investeringsbudsjettet 
Vedlegg 5 Energifond 

Vedlegg 6 Kommunale foretak 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1994-11-02-1309
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-2-digitaliserings--og-innovasjonsfondet.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/15554326?agendaItemId=15016191
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16519496?agendaItemId=15028798
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-5-energifond.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877334?agendaItemId=15032229
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-1-definisjoner-budsjettreglementet.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-2-digitaliserings--og-innovasjonsfondet.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-3---reglement-for-investeringer.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-4-investeringbudsjettet-i-okonomireglementet.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-5-energifond.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-6---kommunale-foretak-i-ok.reglementet.pdf


Vedlegg til økonomiplanen 

 

 

 

 

 



Bevilgningsoversikt drift   

Regnskap 
2020 

Vedtatt 
budsjett 

2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

 

1 Rammetilskudd -
2 055 137 

-
2 017 188 

-
2 060 000 

-
2 101 000 

-
2 127 000 

-
2 147 000 

2 Inntekts- og formueskatt -
2 434 392 

-
2 675 500 

-
2 801 000 

-
2 833 000 

-
2 864 000 

-
2 895 000 

3 Eiendomsskatt -50 444 -59 000 -63 000 -64 000 -64 000 -64 000 

4 Andre generelle driftsinntekter -195 191 -108 588 -76 568 -77 416 -76 325 -73 275 

5 Sum generelle driftsinntekter -
4 735 164 

-
4 860 276 

-
5 000 568 

-
5 075 416 

-
5 131 325 

-
5 179 275 

              

6 Sum bevilgninger drift, netto 4 398 288 4 511 580 4 747 342 4 755 385 4 748 707 4 777 314 

              

7 Avskrivninger 273 419 257 000 270 000 283 000 296 000 309 000 

8 Sum netto driftsutgifter 4 671 707 4 768 580 5 017 342 5 038 385 5 044 707 5 086 314 

9 Brutto driftsresultat -63 457 -91 696 16 774 -37 031 -86 618 -92 961 

10 Renteinntekter -67 691 -44 700 -69 800 -89 000 -98 500 -104 100 

11 Utbytter -120 621 -127 000 -133 750 -136 839 -139 107 -143 107 



12 Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-11 352 -500 -600 -600 -600 -600 

13 Renteutgifter 121 600 96 291 138 000 172 400 189 600 201 600 

14 Avdrag på lån 271 000 279 341 292 000 309 000 322 000 337 000 

              

15 Netto finansutgifter 192 936 203 432 225 850 254 961 273 393 290 793 

              

16 Motpost avskrivninger -273 419 -257 000 -270 000 -283 000 -296 000 -309 000 

17 Netto driftsresultat -143 939 -145 264 -27 376 -65 070 -109 225 -111 168 

              

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

            

18 Overføring til investering 184 954 167 332 55 289 62 547 95 702 97 645 

19 Netto avs. til eller bruk av bundne 
driftsfond 

30 692 -18 176 13 153 13 153 13 153 13 153 

20 Netto avs. til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-71 707 -3 892 -41 066 -10 630 370 370 

21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

22 Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

143 939 145 264 27 376 65 070 109 225 111 168 

              



23 Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Budsjettskjema tjenesteområdene 

 
Regnskap 

2020 

Vedtatt 
budsjett 

2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

 

Oppvekst             

Ordinær grunnskoleopplæring 
inkludert fellesutgifter 

1 162 138 1 165 401 999 968 1 005 545 1 008 371 1 008 551 

Voksenopplæring 17 681 23 886 13 839 13 839 13 839 13 839 

Barnehager inkludert 
fellesutgifter 

836 851 828 778 795 042 795 042 789 377 796 845 

PPT, BFE og 
Helsestasjonstjenester 

216 561 210 185 246 211 244 161 244 161 244 161 

Sum oppvekst barn og unge 2 233 231 2 228 251 2 055 060 2 058 587 2 055 748 2 063 396 

              

Helse og velferd             

Enhet for funksjonshemmede 389 640 386 915 369 178 369 178 369 178 369 178 

Enhet for hjemmetjenester og 
rehabilitering 

240 289 238 034 222 927 222 927 222 927 222 927 

H&V felles og 
samordningstjenester 

65 300 61 282 74 102 57 046 65 946 81 846 



Helse og rehabiliteringstjenester 320 889 322 399 304 533 306 093 306 150 306 207 

Sosiale tjenester 235 035 253 497 205 414 201 119 200 529 204 880 

Sykehjemstjenester 452 123 447 160 402 712 402 712 402 712 402 712 

Sum helse og velferd 1 703 275 1 709 286 1 578 866 1 559 075 1 567 442 1 587 750 

              

Kultur og næring             

Kultur og næring 144 850 161 849 108 070 108 020 107 920 107 920 

Sum kultur og næring 144 850 161 849 108 070 108 020 107 920 107 920 

              

Byutvikling og teknisk             

Samfunn, plan og bygg 31 189 30 206 25 906 25 906 25 906 25 906 

KOM, SUP, klima og utbygging 27 854 18 343 9 083 9 083 9 083 9 083 

Kommunalteknisk infrastruktur 
(skattefinansiert) 

127 603 139 290 101 435 104 345 104 605 104 665 

Kommunalteknisk infrastruktur 
(selvkost) 

-16 453 7 288 908 908 908 908 

Sum byutvikling og teknisk 170 194 195 127 137 332 140 242 140 502 140 562 

              

Organisasjon og økonomi             



Organisasjon 114 365 117 884 134 905 140 805 139 405 144 405 

Økonomi 49 658 47 442 41 269 40 039 40 039 40 039 

Sum organisasjon og økonomi 164 022 165 326 176 174 180 844 179 444 184 444 

              

Kommunedirektør og 
fellesutgifter   

            

Eiendom -190 332 -183 758 256 200 261 350 261 500 261 702 

Kommunens fellesutgifter  211 990 257 144 470 585 472 182 469 231 468 608 

Politisk virksomhet 23 703 26 502 23 121 25 151 22 121 24 651 

Kommunedirektør staber 17 609 20 231 19 612 19 612 19 612 19 612 

Sum rådmannens staber og 
fellesutgifter 

62 969 120 119 769 518 778 295 772 464 774 573 

              

Energi -og finanskostnader 6 067 -41 734 -30 000 -15 000 -15 000 -15 000 

              

Sum tjenesteområdene før 
korrigering 

4 484 609 4 538 224 4 795 020 4 810 063 4 808 520 4 843 645 

              

Korrigering generelle 
driftsinntekter (post 4) 

-41 810 -20 679 -25 074 -24 369 -22 959 -18 608 



Korrigering renteutgifter (post 
10 og 13) 

-3 299 -1 500 -900 -900 -900 -900 

Korrigering avskrivninger (post 7 
og 16) 

43 350 47 771 61 429 67 724 71 449 73 616 

Korrigering finans (post 11 og 
12) 

-10 0 0 0 0 0 

Korrigering bruk og avsetning 
fond (post 19 og 20) 

88 090 1 052 12 223 12 223 12 223 12 223 

              

Sum bevilgning 
tjenesteområdene 

4 398 288 4 511 580 4 747 342 4 755 385 4 748 707 4 777 314 

 

Bevilgningsoversikt investering 

 
Budsjett 

2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

 

Investeringer i varige driftsmidler 889 224 736 370 676 695 847 600 

Sum investeringsutgifter 889 224 736 370 676 695 847 600 

          

Kompensasjon for merverdiavgift 119 944 93 376 88 874 120 003 

Tilskudd fra andre 72 670 103 863 52 300 30 080 

Salg av varige driftsmidler 16 926 10 000 31 900 17 500 



Mottatte avdrag på utlån av egne midler 23 863 23 863 23 863 23 863 

Bruk av lån 600 532 442 721 384 056 558 509 

Sum investeringsinntekter 833 935 673 823 580 993 749 955 

  

Videreutlån 240 000 240 000 240 000 240 000 

Bruk av lån til videreutlån -240 000 -240 000 -240 000 -240 000 

Avdrag på lån til videreutlån 130 000 140 000 150 000 160 000 

Mottatte avdrag på videreutlån -130 000 -140 000 -150 000 -160 000 

          

Overført fra drift 55 289 62 547 95 702 97 645 

Sum overføring fra drift og netto avsetn. 55 289 62 547 95 702 97 645 

 

 

 

 

Investeringer per prosjekt 

 

 

 

 



Prosjekt Tiltakstekst Total 
kalkyle 

Bevilget 
før 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

  Skole             

5631101 Malmheim skole, B7-skole  130 700 124 700 6 000       

5631201 Nybygg og utvidelse Sviland 
skule, B7-skole 

182 000 178 000 4 000       

5631201 Sviland skule - liten idrettshall 41 000 30 000 10 000 1 000     

5630801 Kleivane skole, B14-skole  247 000 239 500 7 500       

5630801 Kleivane skole, stor flerbrukshall  73 000 71 000 2 000       

5631301 Ombygging og utvidelse til B28 - 
Sandved skole 

218 000 51 000 121 000 46 000     

5631401 Ny flerbrukshall Høyland 
ungdomsskole 

131 361   2 000       

5631501 Vurdering skoler Sentrum 2 500 1 000 1 500       

5632201 Regulering Trones til B 35-skole, 
og utvidelse 

601 597 2 500 1 300   13 000 77 000 

5631799 Varslingsanlegg skoler     6 300 2 500 2 500 2 500 

5630299 Oppgradering bygningsmasse 
skoler 

    8 000 8 000 8 000 10 000 

5630199 Oppgradering utendørsanlegg 
skoler 

    2 500 2 500 2 500 5 000 

4240299 Utskiftning av digitale enheter i 
Sandnesskolen 

  10 000 10 000 10 000 10 000 



5631601 Skole Riska 
(rehabilitering/nybygg) 

504 000 1 000 2 000 1 000     

5632301 Utredning avlastningsskole, 
Trones  

7 000   1 000   3 000 3 000 

5632401 Utredning skolestruktur Lura, 
inkludert alternativvurdering  

4 300         2 300 

4240199 Digital satsing - Trådløs 
infrastruktur 

    3 447       

  Barnehage             

5640199 Oppgradering utendørsanlegg 
barnehager 

    4 000 4 000 4 000 5 000 

5640299 Oppgradering bygningsmasse 
barnehager 

    4 500 4 500 4 500 8 000 

5640801 Kjøp av tomter til 
barnehageformål 

37 000   7 000 20 000     

5641301 Nye barnehageplasser i sentrum 87 000   5 000 44 000 38 000   

5641801 Ny helsestasjon 153 000       1 000 2 000 

5641601 Utredning pavlijonger, 
Sandvedhaugen og Varatun 
barnehage  

1 000         1 000 

5640301 Langgata 72 jordmortjenester 34 105 23 105 11 000       

5641701 Nye barnehageplasser Ganddal 165 000           

  Totalsum oppvekst 2 619 563 721 805 220 047 143 500 86 500 125 800 

                



  Helse og velferd             

  Sykehjemstjenester             

5621501 Nytt bo- og aktivitetssenter, om 
lag 60 plasser 

294 000     5 000 116 500 170 000 

5624201 Nytt bo- og aktivitetssenter,  om 
lag 50 plasser  

303 500   500 1 000 2 000   

5624301 Nytt bo- og aktivitetssenter, om 
lag 70 plasser 

350 000   3 000     7 000 

2003599 Sykesignalanlegg bo- og 
aktivitetssentre 

7 200 5 400 1 800       

5620599 Oppgradering bygningsmasse 
omsorgsbygg 

    9 000 9 000 9 000 10 000 

5650899 Branntekniske tiltak helsebygg 39 000 23 000 6 000 4 000 3 000 3 000 

5623401 Oppgradering trådløst nett på 8 
bo- og aktivitetssenter 

7 600 60 7 540       

2002501 Lenestoler, Åse bo- og 
aktivitetssenter  

300   300       

5624401 Oppgradering Åseheimen 
borettslag 

8 300   8 300       

  Enhet for 
funksjonshemmede(EFF) 

            

5621001 Boliger for mennesker med 
funksjonsnedsettelser, 8 
boenheter i Olsokveien 

48 400 47 400 1 000       



5621201 Bofellesskap for unge 
funksjonshemmede, 9 plasser 

75 410 1 700 4 500 69 210     

5621401 Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter 54 000 1 500 5 000 35 000 12 500   

5621101 Omsorgsboliger med 
heldøgnstjenester for personer 
med store adferdsutfordringer, 5 
plasser 

47 000 1 200 2 800 2 000 20 000 21 000 

5622101 Nytt aktivitetssenter, flytting av 
Vågsgjerd aktivitetssenter 

164 658 447     7 000 90 000 

5622701 Planlegging 
påbygg/ombygging/nybygg 
Åsveien 

7 500 500 2 000 5 000     

5622899 Oppgradering boliger med fellesareal for personer 
med funksjonsnedsettelser 

3 300 3 300 3 300 3 300 

5653001 Branntekniske tiltak EFF-boliger 11 000     1 000 2 000 2 000 

5653101 Bolig for personer med 
funksjonsnedsettelser, 2 botiltak 
med 9 leiligheter i hver 

131 000   1 000       

5623701 Oppgradering av leiligheter på 
Lunde bo- og aktivitetssenter 

6 000       6 000   

  Sosiale tjenester             

5623199 Boligsosial handlingsplan. Nye 
boliger 

    120 000 150 000 130 000 80 000 

5620199 Oppgradering av  kommunale 
boliger 

    4 000 4 000 4 000 4 000 

5620799 To småhus per år     15 900 6 400 6 400 6 400 



5620901 Ombygging Skeianegata 14 9 900 1 200 8 700       

5620801 Luragata 31, 4 små boenheter 10 000 5 600 4 400       

5620601 Boliger for vanskeligstilte, Tun - 
Lura nord 

14 200 6 100 4 000 4 100     

5620602 Boliger for vanskeligstilte, Tun - 
Hesthammar 

12 060 600 11 460       

  Totalsum helse og velferd 1 601 028 94 707 224 500 299 010 321 700 396 700 

                

  Kultur og næring             

4540401 Sandnes kulturhus, utskiftning av 
sceneteknisk utstyr 

300 300 300 300 300 

5610801 Foajé Sandnes kulturhus, 
oppgradering 

3 750 2 750 1 000       

4630101 Avsetning til utsmykking     825 710 670 1 000 

5610199 Oppgradering bygningsmasse 
kulturbygg 

    1 500 1 500 1 500 1 500 

5610501 Langgata 76 - rehabilitering 15 250 9 250 6 000       

1500601 Kinokino utstyr      300 300 300 300 

5611001 Forprosjekt: Rehabilitering og 
videreutvikling av KinoKino, og 
nytt ventilasjonsanlegg 

500   500       

5611101 Lysrigg Sandnes kulturhus  19 000   19 000       



5611401 Forprosjekt nytt bibliotek 1 000   1 000       

5611501 Frivillighetens hus i sentrum, 
mulighetsstudie 

500   500       

1500701 IT, oppgraderinger publikumsnett i fritids- og 
kulturbygg 

  250 250 250 250 

1500801 Teknisk utstyr Sandnes 
kulturhus, liten sal 

7 200     7 200     

1500901 Teknisk utstyr Sandnes 
kulturhus, foaje 

4 000       4 000   

5611601 Oppgradering sprinkleranlegg 
Havremølla 

700     700     

  Totalsum kultur og næring  51 900 12 300 31 175 10 960 7 020 3 350 

                

  Byutvikling og teknisk             

  Trafikksikring/tilrettelegging             

6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av 
kommunale broer 

1 000 1 000 1 000 1 000 

6510999 Rehabilitering av Figvedveien 
bru 

5 500 100 5 400       

6511099 Utskiftning av Bråstein bru 10 500   10 500       

6302199 Nyanlegg gatelys     1 600 1 600 1 600 1 600 

6804099 Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og 
fortau 

  7 000 7 000 7 000 7 000 



6508699 Riving/ gjennoppbygging Bratteli 
kai 

3 500   3 500       

6508999 Stabiliserende tiltak Kallali kai 1 000   1 000       

6509099 Åsveien, rehabilitering 7 000   7 000       

6503832 Sørbøveien, intensivbelysning 1 000   1 000       

6302132 Lineveien gatelys 500   500       

6509199 Grunnerverv og opparbeiding 
Hugins, Munins og Odins gate 

4 500   500   1 000 3 000 

6509299 Li - Riska, regulere kommunale 
veier 

4 000     1 000   3 000 

6503799 Trafikksikring på eksisterende veinett 
(strakstiltak) 

  1 000 1 000 1 000 1 000 

6509399 Opparbeidelse Haakon 7. gate, 
forskuttering 

33 600   8 400 25 200     

6508099 Etablere kulvert som erstatning for 
Kyrkjeveien bru 

  1 900       

  Friluft/folkehelse             

6831299 Oppgradering og sammenkobling av 
turveinettet 

  1 000 1 000 1 000 1 000 

6830199 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av 
friluftsområder 

  600 1000 1000 1000 

6831399 Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning 
og tiltak 

  1 836       

  Parker og grøntanlegg             



6840199 Oppgradering av kommunale 
lekeplasser 

    3 000 3 000 3 000 3 000 

6820199 Forbedringer av parker og 
grøntanlegg 

    400 400 400 400 

6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget 
langs Storåna 

  300 300 300 300 

6510801 Innkjøp av robotgressklippere     800 800 800 800 

6821499 Etablering av parkdrag langs 
Storåna i Sandvedparken i 
forbindelse med realisering av 
plan 2013114 Åsedalen 
boligpark 

12 350   12 350       

6820193 Opparbeiding av aktivitetsanlegg 
- discgolfbane 

500   500       

6820194 Opparbeiding av aktivitetsanlegg 
- trimanlegg 

800   300 500     

6820503 Luravika badeområde, etablere 
permanent løsning inkludert 
erosjonssikring 

2 500   2 500       

6820195 Insektsvennlig park og 
friområder -  tilrettelegging 

2 000   500 500 500 500 

6820196 Etablering av parkdrag langs 
Elveparken 

10 000     5 000 5 000   

6820197 Åpning av Storåna opp til 
Skeiane stasjon 

2 000   2 000       

  Gravplasser             

6860199 Oppgradering av gravplasser     1 000 1 000 1 000 1 000 



6860599 Utarbeidelse av bevarings- og 
forvaltningsplan for gravplassen 
Sandnes gamle gravlund og 
andre gravplasser 

3 100 1 600   1 000 500   

6860899 Utvidelse av Høyland kirkegård 28 850 1 300 1 425 14 250 11 875   

6860999 Opparbeidelse av urnelund på 
Høyland gravlund 

16 500   1 350 6 600 8 550   

6861499 Utvidelse og opparbeidelse av 
areal til gravplass i Forsand 

3 000       3 000   

5652901 Oppgradering bygningsmasse 
gravplasser 

    1 500 1 500 1 500 1 500 

  Idrett             

5660401 Austrått svømmehall 277 500 275 500 2 000       

5660501 Rehabilitering av svømmehall i 
Giskehallen 

97 000 93 000 4 000       

5660199 Oppgradering bygningsmasse 
idrettsbygg 

    1 000 1 000 1 000 1 300 

6806299 Skifte av kunstgress     4 351 2 500 2 500 2 500 

6805199 Rehabilitering og utvikling av eksisterende 
idrettsplasser og løkker 

2 177 900 900 900 

5660701 Utrede ishall, evt. kombinert 
med dobbel 
idrettshall/svømmehall 

3 500   1 500 2 000     

5661701 Giskehallen 1 rehabilitering 35 000         35 000 

6805699 Grunnerverv idrettsanlegg 10 000   10 000       



6805178 Innovasjon digital betjening 
haller utvikling 

    100 100 100 100 

6805179 Oppgradering lysanlegg 
fotballbaner 

    1 500 1 500 1 500 1 500 

6805180 Ferdigstille lysanlegg Sandnes 
stadion 

7 500       7 500   

6805409 Legge om gressbaner til 
kunstgressbaner 

10 000         10 000 

6851208 Igangsette regulering område i 
Sandnes idrettspark 

1 000   500 500     

6806499 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til 
kunstgressbaner 

  154       

  Diverse             

6010199 Utskifting av maskiner og utstyr for 
forbedret drift 

  400 400 400 400 

6010181 Moderne utstyr for bekjempelse 
av uønsket vegetasjon  

2 500   2 500       

6505117 GASS-egenandel (Gjennomføring Av 
SentrumsStrategien)   

  10 940       

6505599 Oppfølgingstiltak KDP sentrum 
(GASS) 

    3 500       

6202201 Tiltak ved fjerning av 
oppdemming Frøylandsvatnet 

3 000 207 2 793       

6202399 Tiltak for håndtering av økt 
vannføring i Frøylandsbekken 

9 500 41 9 459       



6502799 Prosjektstyringsverktøy 625 329 296       

  Totalsum byutvikling og teknisk 609 825 372 077 138 831 82 550 63 925 77 800 

                

  Klima, vann og miljø              

  Avløp             

7709199 Oppgradering kulvert 
Lurabekken  

18 000 8 000   10 000     

7506099 Omlegging kulvert 
Stangelandsåna 

68 300 68 300         

7507099 Tilpasning til klimaendringer 32 000 3 000 5 244 6 000 8 000 10 000 

7509502 Omlegging hovedkloakken på 
strekningen Ganddalsgaten- 
Vågsgata  

62 000 40 000 22 000       

7702401 Tiltak for å redusere 
fremmedvann på 
spillvannsnettet 

29 700 8 000 1 700 4 000 8 000 8 000 

7702299 Oppfølging avløpsstrategi spredt 
bebyggelse 

7 500 1 500 4 000 1 000 500 500 

7508499 Teknisk utstyr avløpsnett; 
pumping, slamsuging, med 
videre 

12 000 7 000 3 000   1 000 1 000 

7508599 Hovedavløpsledning Bergevik - 
Myra 

15 500   500 7 000 8 000   

7508699 Sanering Espedalsveien - 
Odinsgate med flere 

32 000       16 000 16 000 



7508999 Hoveveien med tilgrensende 
nedslagsfelt 

46 000   23 000 23 000     

  Vann             

7602401 Tiltak for å redusere lekkasjer i 
vannledningsnettet 

  1 000 2 000 2 000 2 000 

7504199 Optimalisering av vannforsyning 
Hommersåk 

    8 579       

  Vann og avløp             

7702199 Oppgradering og driftsoptimalisering 
tekniske installasjoner 

  5 000 5 000 5 000 5 000 

7507199 Enøk-tiltak tekniske 
installasjoner 

    3 000 3 000 3 000 3 000 

7702125 Separering og trykksonejustering 
på strekningen Åsveien-
Ulvanuten  

45 000 17 000 14 000 14 000     

7702599 Etablering av VA-ledninger Riska 
- Li 

20 500       500 6 000 

  Renovasjon             

7806299 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     3 000 2 000 2 000 2 000 

7806599 Tiltak på nedlagt deponi     2 500 1 000 1 000 1 000 

7807799 Kommunale returpunkt     2 600 1 000 1 000 1 000 

  Sambarbeidsprosjekt             

7509799 Sanering avløp jernbanen 
pumpestasjon - Gjesdalveien 

47 000     15 000 20 000 12 000 



7508799 Bussveien, nødvendig flytting og 
oppgradering av vann- og 
avløpsledninger 

56 000   5 000 12 000 16 000 23 000 

7510299 Oppgradering vann og 
avløpsledninger, Oalsgata 

39 000     3 000 15 000 21 000 

7509999 Oppgradering av kommunalt 
nett utløst av eksterne 
utbyggere 

21 500   6 500 5 000 5 000 5 000 

7510099 Oppgradering av ledningsnett i 
Julie Egesgate 

7 000   7 000       

7510199 Oppgradering av ledningsnett på 
Olav V-plass ifbm 
bussveiutbygging 

8 000   8 000       

  Andre tiltak             

7510399 Etablering biokullanlegg med 
tilhørende bygg 

7 000   10 000 -1 000 -1 000 -1 000 

7510499 Kommunal egenandel miljøtiltak 900   300 300 300   

  Totalsum klima, vann og miljø 574 900 152 800 135 923 113 300 111 300 115 500 

                

  Organisasjon             

1200999 Digital strategi     3 000 1 300 1 300 1 300 

1202199 Nettverk - kommune felles 9 000 4 679 4 321       

1205199 Oppgradering 
dokumenthåndteringssystem 

  1 600 1 600 600     



1204799 Utskifting av stemmeavlukker        500     

1205199 Et mer fleksibelt 
dokumenthåndteringssystem  

  4 100       

  Totalsum organisasjon 9 000 6 279 13 021 2 400 1 300 1 300 

                

  Kommunens fellesområde             

6304699 Ruten - byrom, teknisk plan og 
utomhusplan 

165 000 158 367 6 633       

5660299 Sentrum parkeringsanlegg, 
inkludert forretning og næring 

548 000 14 000 8 000     10 000 

4007299 Opparbeidelse av infrastruktur 
Skeiane/rådhuset, 
rekkefølgekrav 

41 000 26 500 14 500       

6506599 Offentlige arealer      6 489 10 000 10 000 10 000 

1105199 Kapitaltilskudd til 
pensjonskasser 

    25 300 27 300 29 300 31 300 

1204699 Valg 2023 og 2025 - nytt 
datautstyr  

      500   500 

1205299 Nye folkevalgte – nytt utstyr for 
elektronisk løsning for politiske 
dokumenter 

3 000     1 000     

4007499 A-konto refusjonsbidrag til SIAS 53 000 15 000 5 000     33 000 

1205699 Oppgradering møterom, AV-utstyr med mer, 
rådhuset 

  200 200     



1000401 Bredbånd og mobilnett (BMN)     5 802       

1205399 Ladepunkt El-biler for 
tjenestebiler 

    600       

1205501 IT, datasikkerhet     1 000       

1204899 Nytt utstyr for elektronisk løsning for 
politiske dokumenter 

  200       

  Totalsum kommunens 
fellesområde 

796 420 200 287 73 724 39 000 39 300 84 800 

                

  Eiendom             

5650199 Miljøtiltak, kommunale bygg     1 970 2 000 2 000 3 500 

5650499 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, 
oppgradering 

  2 800 2 800 2 800 3 500 

5650399 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1 000 1 000 1 000 1 000 

5650599 Omlegging intern kommunikasjon for 
tekniske styresystemer 

  300 300 300 300 

5650699 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og 
overgang til elektronisk skallsikring 

1500 1500 1500 1500 

5650799 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale 
formålsbygg 

  600 600 600 600 

5651501 Universell utforming     5 000 5 000 5 000 5 000 

5651199 Nedgravde avfallscontainere     1 000 1 000 1 000 1 000 



5651399 Programvare og programmering fagservere i 
kommunens formålsbygg 

950 950 950 950 

5652001 Lyse fjernvarme tilkobling 
kommunale bygg 

17 641 15 008 2 633       

5652399 Regulering eiendommer 1 500   3 500       

5651499 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre 
legionella 

  1500 1500 1500 1500 

5651801 Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og 
rommerking 

1 000 1 000 1 000 1 500 

5652201 Asfaltering og merking av 
parkeringsplasser på skoler og 
barnehager  

400   400       

5651701 Radontiltak i bygg med for høye 
Bq-verdier 

    1 000 1 000 1 000 1 000 

5652401 Digitalisering og organisering av 
Brann og FDV-dokumentasjon 
for formålsbygg 

4 300 2 800 1 500       

5641401 Oppgradering og utskifting av 
gjerder på skoler og barnehager  

4 000 2 000 1 000 1 000     

5652601 Brannteknisk tilstandsvurdering 
og oppgradering av avvik på 
kontorbygg 

6 000       6 000   

5652701 Riving gamle bygg og brakker 5 000     5 000     

5653299 Utskifting av kunstgress i ballbinger på 
uteanlegg formålsbygg 

  1000 1000 1000 1000 

5653399 Oppgraderinger av kommunale 
bygg 

    20 000 20 000 20 000 20 000 



 

 

Økonomisk oversikt 

 
Regnskap 

2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

 

Driftsinntekter           

1 Rammetilskudd 2 055 137 2 017 188 2 060 000 2 101 000 2 127 000 2 147 000 

2 Inntekts- og formuesskatt 2 434 392 2 675 500 2 801 000 2 833 000 2 864 000 2 895 000 

3 Eiendomsskatt 50 444 59 000 63 000 64 000 64 000 64 000 

4 Andre skatteinntekter 30 917 29 800 10 300 10 300 10 300 10 300 

5 Andre overføringer og 
tilskudd fra staten 

164 274 78 788 66 268 67 116 66 025 62 975 

6 Overføringer og tilskudd fra 
andre 

710 339 408 909 252 969 252 969 252 969 252 969 

5622699 Adgangskontroll medisinrom 
boas 

    500       

5660601 Sandnes rådhus     2 850       

5652899 Aktivitetshus Lura (bygging)  78 000           

  Totalsum eiendom 116 841 19 808 52 003 45 650 45 650 42 350 

                

  Totalsum Sandnes kommune     889 224 736 370 676 695 847 600 



7 Brukerbetalinger 199 560 212 050 212 753 212 753 214 085 215 950 

8 Salgs- og leieinntekter 534 916 546 993 585 816 578 161 582 586 585 353 

9 Sum driftsinntekter 6 179 978 6 028 228 6 052 106 6 119 299 6 180 965 6 233 547 

              

Driftsutgifter           

10 Lønnsutgifter 3 196 917 3 159 381 3 238 736 3 254 718 3 276 136 3 307 149 

11 Sosiale utgifter 745 213 806 068 798 749 798 749 798 749 798 749 

12 Kjøp av varer og tjenester 1 529 903 1 446 937 1 494 291 1 479 145 1 456 886 1 459 243 

13 Overføringer og tilskudd til 
andre 

371 070 267 146 267 104 266 656 266 576 266 445 

14 Avskrivninger 273 419 257 000 270 000 283 000 296 000 309 000 

15 Sum driftsutgifter 6 116 521 5 936 532 6 068 880 6 082 268 6 094 347 6 140 586 

              

16 Brutto driftsresultat 63 457 91 696 -16 774 37 031 86 618 92 961 

              

Finansinntekter           

17 Renteinntekter 67 691 44 700 69 800 89 000 98 500 104 100 

18 Utbytter 120 621 127 000 133 750 136 839 139 107 143 107 



19 Gevinster og tap på 
finansielle omløpsmidler 

11 352 500 600 600 600 600 

20 Renteutgifter 121 600 96 291 138 000 172 400 189 600 201 600 

21 Avdrag på lån 271 000 279 341 292 000 309 000 322 000 337 000 

22 Netto finansutgifter -192 936 -203 432 -225 850 -254 961 -273 393 -290 793 

              

23 Motpost avskrivninger 273 419 257 000 270 000 283 000 296 000 309 000 

              

24 Netto driftsresultat 143 940 145 264 27 376 65 070 109 225 111 168 

              

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:       

25 Overføring til investering -184 954 -167 332 -55 289 -62 547 -95 702 -97 645 

26 Netto avsetninger til eller 
bruk av bundne drif 

-30 692 18 176 -13 153 -13 153 -13 153 -13 153 

27 Netto avsetninger til eller 
bruk av disposisjon 

58 745 3 892 41 066 10 630 -370 -370 

28 Bruk av tidligere års 
mindreforbruk 

12 961 0 0 0 0 0 

28 Dekning av tidligere års 
merforbruk 

0 0 0 0 0 0 

29 Sum disponeringer eller 
dekning av netto drift 

-143 940 -145 264 -27 376 -65 070 -109 225 -111 168 



              

30 Fremført til inndekning i 
senere år (merforbruk) 

0 0 0 0 0 0 

 

 

§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige 
forpliktelser 

Langsiktig gjeld 2022 2023 2024 2025 

Langsiktig gjeld 1.1 7 425 005 7 844 004 8 077 805 8 229 869 

Avdrag drift 291 533 308 921 321 991 337 488 

Avdrag investering 130 000 140 000 150 000 160 000 

Ordinært låneopptak 600 532 442 721 384 056 558 509 

Startlån fra Husbanken 240 000 240 000 240 000 240 000 

Langsiktig gjeld 31.12 7 844 004 8 077 805 8 229 869 8 530 891 

Utlån 2022 2023 2024 2025 

Startlån 1 842 800 1 942 800 2 032 800 2 112 800 

Ansvarlig lån Lyse 312 480 292 950 273 420 253 890 

Ansvarlig lån Sandnes tomteselskap 
KF 

82 333 78 000 73 667 69 333 

Sum utlån 2 237 613 2 313 750 2 379 887 2 436 023 



Netto lånegjeld 5 606 391 5 764 055 5 849 982 6 094 868 

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene 92,6 % 94,2 % 94,6 % 97,8 % 

For pensjons- og garantiforpliktelser henvises det til årsregnskap 2020. 

 

 

Netto driftsresultat, konsern 

Netto driftsresultat 2022-2025, konsern 2022 2023 2024 2025 

Skatt 2 801 000 2 833 000 2 864 000 2 895 000 

Rammetilskudd 2 060 000 2 101 000 2 127 000 2 147 000 

Øvrige driftsinntekter 1 191 106 1 185 299 1 189 965 1 191 547 

Sum driftsinntekter, kommunekassen 6 052 106 6 119 299 6 180 965 6 233 547 

Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF 2 000 2 000 2 000 2 000 

Driftsinntekter Sandnes havn KF 16 300 16 300 16 300 16 700 

Sum driftsinntekter, kommunale foretak 18 300 18 300 18 300 18 700 

Sum driftsinntekter, konsern 6 070 406 6 137 599 6 199 265 6 252 247 

          

Sum driftsutgifter, kommunekassen 6 068 880 6 082 268 6 094 347 6 140 586 

Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF 6 000 6 000 7 000 7 000 

Driftsutgifter Sandnes havn KF 15 900 16 000 16 000 16 100 

Sum driftsutgifter, kommunale foretak 21 900 22 000 23 000 23 100 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/arsregnskap-2020/noter/


Sum driftsutgifter, konsern 6 090 780 6 104 268 6 117 347 6 163 686 

          

Brutto driftsresultat, kommunekassen -16 774 37 031 86 618 92 961 

Brutto driftsresultat, kommunale foretak -3 600 -3 700 -4 700 -4 400 

Brutto driftsresultat, konsern -20 374 33 331 81 918 88 561 

          

Netto finansutgifter, kommunekassen -225 850 -254 961 -273 393 -290 793 

Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF 2 000 1 000 1 000 2 000 

Netto finansutgifter, Sandnes havn KF 6 000 5 900 5 900 5 900 

          

Motpost avskrivninger, kommunekassen 270 000 283 000 296 000 309 000 

Netto driftsresultat, kommunekassen 27 376 65 070 109 225 111 168 

Netto driftsresultat, kommunale foretak 4 400 3 200 2 200 3 500 

Netto driftsresultat, konsern 31 776 68 270 111 425 114 668 

Netto driftsresultat, kommunekassen i % 0,5 % 1,1 % 1,8 % 1,8 % 

Netto driftsresultat, konsern i % 0,5 % 1,1 % 1,8 % 1,8 % 

 

 

 



Finansielle nøkkeltall 

 

Finansielle 
nøkkeltall 

Regnskap 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

Snitt 
2022-
2025 

Mål 

Netto 
driftsresultat i 
prosent av 
driftsinntektene 

2,3 % 2,9 % 0,5 % 1,1 % 1,8 % 1,8 % 1,3 % >1,5 % 

Disposisjonsfond 
+ mindreforbruk i 
prosent av 
driftsinntektene 

10,7 % 10,8 % 10,1 % 9,8 % 9,7 % 9,7 % 9,8 % >7 % 

Arbeidskapital i 
prosent av 
driftsinntektene 

17,6 % 16,6 % 16,5 % 16,3 % 16,2 % 16,0 % 16,3 
% 

10-
15% 

Langsiktig 
lånegjeld i 
prosent av 
driftsinntektene 

116,6 % 123,2 % 129,6 % 132,0 % 133,1 % 136,9 % 132,9 
% 

<110% 

Lån som betjenes 
av frie inntekter 

93,4 % 88,8 % 93,2 % 94,2 % 94,5 % 97,2 % 94,8 
% 

<90 % 

Sertifikatlån i 
prosent av 
langsiktig gjeld 

32,4 % 31,5 % 35,1 % 37,0 % 38,2 % 40,3 % 37,7 
% 

<70 % 

Netto lån med 
renteeksponering 
i prosent av 
driftsinntektene 

-2,1 % 0,1 % 5,3 % 7,6 % 9,1 % 12,4 % 8,6 % <20 % 

 

 



Detaljert prognose over frie inntekter 

Frie inntekter 2021 2022 2023 2024 2025 

Innbyggertilskudd 1 981 825 2 113 914 2 142 018 2 176 248 2 199 996 

Utgiftsutjevning -109 459 -86 885 -73 666 -71 516 -75 384 

INGAR -3 023 -3 902 -3 273 -2 896 -2 508 

Saker særskilt fordeling 22 198 27 088 27 088 16 768 16 768 

Regionsentertilskudd 8 912 8 976 9 039 9 104 9 167 

Inndelingstilskudd 15 110 15 488 15 488 15 488 15 488 

Koronapandemi 100 698         

Saldert budsjett, RNB 2021 og 
skjønn 

10 354 1 200       

Sum rammetilskudd uten 
inntektsutjevning 

2 026 615 2 075 880 2 116 694 2 143 197 2 163 527 

Netto inntektsutjevning -5 530 -15 647 -15 825 -15 999 -16 169 

Sum rammetilskudd 2 021 085 2 060 233 2 100 869 2 127 198 2 147 358 

Rammetilskudd - endring i %   1,9 % 2,0 % 1,3 % 0,9 % 

Skatt på formue og inntekt 2 767 055 2 801 228 2 833 021 2 864 175 2 894 621 

Skatteinntekter - endring i %   1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 

Sum frie inntekter 4 788 000 4 861 000 4 934 000 4 991 000 5 042 000 

Frie inntekter - endring i %   1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,0 % 



 

Driftsbudsjett 

Driftsrammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Driftsrammer  Forslag til budsjett 2022 

Oppvekst   

Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter   

Utgifter   

10 Lønn 959 987 

11 Forbruk 68 493 

12 Drift 3 572 

13 Kjøp av tjenester 25 933 

Utgifter Totalt 1 057 985 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -54 280 

17 Refusjon -3 737 

Inntekter Totalt -58 017 

Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter Totalt 999 968 

    

Voksenopplæring   

Utgifter   

10 Lønn 40 231 



11 Forbruk 1 655 

12 Drift -114 

Utgifter Totalt 41 772 

Inntekter   

17 Refusjon -27 393 

18 Overføring -540 

Inntekter Totalt -27 933 

Voksenopplæring Totalt 13 839 

    

Barnehager inkludert fellesutgifter   

Utgifter   

10 Lønn 426 661 

11 Forbruk 17 922 

12 Drift -16 128 

13 Kjøp av tjenester 441 127 

14 Overføring 1 200 

Utgifter Totalt 870 782 

Inntekter   



16 Egenbetaling/salgsinntekt -75 490 

17 Refusjon -250 

Inntekter Totalt -75 740 

Barnehager inkludert fellesutgifter Totalt 795 042 

    

PPT, BFE og Helsestasjonstjenester   

Utgifter   

10 Lønn 201 013 

11 Forbruk 16 968 

12 Drift 4 371 

13 Kjøp av tjenester 50 157 

14 Overføring 2 232 

Utgifter Totalt 274 741 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -2 000 

17 Refusjon -26 295 

18 Overføring -235 

Inntekter Totalt -28 530 



PPT, BFE og Helsestasjonstjenester Totalt 246 211 

    

Oppvekst Totalt 2 055 060 

    

Helse og velferd   

H&V felles og samordningstjenester   

Utgifter   

10 Lønn 77 331 

11 Forbruk 5 668 

12 Drift -4 540 

13 Kjøp av tjenester 123 049 

14 Overføring 6 844 

Utgifter Totalt 208 352 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -1 450 

17 Refusjon -132 800 

Inntekter Totalt -134 250 

H&V felles og samordningstjenester Totalt 74 102 



    

Sykehjemstjenester   

Utgifter   

10 Lønn 444 830 

11 Forbruk 31 508 

12 Drift 5 884 

Utgifter Totalt 482 222 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -78 409 

17 Refusjon -1 101 

Inntekter Totalt -79 510 

Sykehjemstjenester Totalt 402 712 

    

Enhet for funksjonshemmede   

Utgifter   

10 Lønn 368 413 

11 Forbruk 13 114 

12 Drift 2 265 



14 Overføring 452 

Utgifter Totalt 384 244 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -12 656 

17 Refusjon -2 410 

Inntekter Totalt -15 066 

Enhet for funksjonshemmede Totalt 369 178 

    

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering   

Utgifter   

10 Lønn 215 711 

11 Forbruk 15 745 

12 Drift 5 720 

14 Overføring 269 

Utgifter Totalt 237 445 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -14 118 

17 Refusjon -400 



Inntekter Totalt -14 518 

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering Totalt 222 927 

    

Helse og rehabiliteringstjenester   

Utgifter   

10 Lønn 267 770 

11 Forbruk 15 421 

12 Drift 6 939 

13 Kjøp av tjenester 56 131 

14 Overføring 276 

Utgifter Totalt 346 537 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -11 460 

17 Refusjon -30 429 

18 Overføring -115 

Inntekter Totalt -42 004 

Helse og rehabiliteringstjenester Totalt 304 533 

    



Sosiale tjenester   

Utgifter   

10 Lønn 104 954 

11 Forbruk 29 331 

12 Drift 4 711 

13 Kjøp av tjenester 1 610 

14 Overføring 131 029 

15 Finanstransaksjoner 590 

Utgifter Totalt 272 225 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -51 578 

17 Refusjon -5 031 

18 Overføring -10 112 

19 Finanstransaksjoner -90 

Inntekter Totalt -66 811 

Sosiale tjenester Totalt 205 414 

    

Helse og velferd Totalt 1 578 866 



    

Kultur og næring   

Utgifter   

10 Lønn 90 743 

11 Forbruk 13 746 

12 Drift 6 472 

13 Kjøp av tjenester 2 188 

14 Overføring 21 831 

Utgifter Totalt 134 980 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -17 595 

17 Refusjon -4 514 

18 Overføring -4 471 

19 Finanstransaksjoner -330 

Inntekter Totalt -26 910 

Kultur og næring Totalt 108 070 

    

    



Byutvikling og teknisk   

Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost)   

Utgifter   

10 Lønn 53 518 

11 Forbruk 5 931 

12 Drift 29 066 

13 Kjøp av tjenester 170 592 

14 Overføring 12 646 

15 Finanstransaksjoner 65 174 

Utgifter Totalt 336 927 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -335 733 

17 Refusjon -286 

Inntekter Totalt -336 019 

Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) Totalt 908 

    

Samfunn, plan og bygg   

Utgifter   



10 Lønn 51 547 

11 Forbruk 1 433 

12 Drift 2 976 

13 Kjøp av tjenester 520 

14 Overføring 564 

15 Finanstransaksjoner 90 

Utgifter Totalt 57 130 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -29 197 

17 Refusjon -45 

18 Overføring -1 000 

19 Finanstransaksjoner -982 

Inntekter Totalt -31 224 

Samfunn, plan og bygg Totalt 25 906 

    

Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert)   

Utgifter   

10 Lønn 179 265 



11 Forbruk 21 510 

12 Drift -89 634 

13 Kjøp av tjenester 10 172 

14 Overføring 10 088 

15 Finanstransaksjoner 700 

Utgifter Totalt 132 101 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -29 518 

17 Refusjon -1 022 

18 Overføring -126 

Inntekter Totalt -30 666 

Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) Totalt 101 435 

    

KOM, SUP, klima og utbygging   

Utgifter   

10 Lønn 25 332 

11 Forbruk 1 238 

12 Drift -7 893 



13 Kjøp av tjenester 53 

Utgifter Totalt 18 730 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -9 544 

17 Refusjon -103 

Inntekter Totalt -9 647 

KOM, SUP, klima og utbygging Totalt 9 083 

    

Byutvikling og teknisk Totalt 137 332 

    

Organisasjon   

Utgifter   

10 Lønn 95 968 

11 Forbruk 44 829 

12 Drift 3 822 

13 Kjøp av tjenester 5 129 

14 Overføring 1 832 

Utgifter Totalt 151 580 



Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -1 837 

17 Refusjon -14 838 

Inntekter Totalt -16 675 

Organisasjon Totalt 134 905 

    

Økonomi   

Utgifter   

10 Lønn 36 934 

11 Forbruk 5 373 

12 Drift 1 045 

13 Kjøp av tjenester 11 

Utgifter Totalt 43 363 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -789 

17 Refusjon -5 

19 Finanstransaksjoner -1 300 

Inntekter Totalt -2 094 



Økonomi Totalt 41 269 

    

Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter   

Eiendom   

Utgifter   

10 Lønn 16 620 

11 Forbruk 115 070 

12 Drift 147 690 

15 Finanstransaksjoner 600 

Utgifter Totalt 279 980 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -23 780 

Inntekter Totalt -23 780 

Eiendom Totalt 256 200 

    

Politisk virksomhet   

Utgifter   

10 Lønn 18 924 



11 Forbruk 1 470 

12 Drift 80 

14 Overføring 2 782 

Utgifter Totalt 23 256 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -10 

17 Refusjon -125 

Inntekter Totalt -135 

Politisk virksomhet Totalt 23 121 

    

Kommunens fellesutgifter    

Utgifter   

10 Lønn 328 312 

11 Forbruk 22 228 

12 Drift -13 677 

13 Kjøp av tjenester 79 206 

14 Overføring 56 286 

15 Finanstransaksjoner 10 300 



Utgifter Totalt 482 655 

Inntekter   

17 Refusjon -270 

18 Overføring -10 300 

19 Finanstransaksjoner -1 500 

Inntekter Totalt -12 070 

Kommunens fellesutgifter Totalt 470 585 

    

Kommunedirektør staber   

Utgifter   

10 Lønn 13 115 

11 Forbruk 1 992 

12 Drift 1 033 

13 Kjøp av tjenester 4 414 

14 Overføring 183 

Utgifter Totalt 20 737 

Inntekter   

16 Egenbetaling/salgsinntekt -1 125 



 

 

 

Driftsrammer per kostrafunksjon 

Funksjon   2022 

100 POLITISK STYRING 23 321 

110 KONTROLL OG REVISJON 4 778 

120 ADMINISTRASJON 588 610 

121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 256 200 

130 ADMINISTRASJONSLOKALER -54 493 

170 ÅRETS PREMIEAVVIK -133 716 

171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 83 480 

172 PENSJON 42 538 

Inntekter Totalt -1 125 

Kommunedirektør staber Totalt 19 612 

    

Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter Totalt 769 518 

    

Totalsum 4 825 020 



180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 19 883 

201 BARNEHAGE 718 597 

202 GRUNNSKOLE 957 722 

211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 83 346 

213 VOKSENOPPLÆRING 13 839 

215 SKOLEFRITIDSTILBUD 23 493 

221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS 29 331 

222 SKOLELOKALER 246 903 

223 SKOLESKYSS 13 825 

231 AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE 12 046 

232 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 76 311 

233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 5 953 

234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. TIL ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSER MV. 

79 686 

241 DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG REHABILITERING 163 254 

242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 45 370 

243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 26 195 

244 BARNEVERNTJENESTE 54 596 

251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 11 503 



252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 92 017 

253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 478 373 

254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 542 140 

256 ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD 13 326 

261 INSTITUSJONSLOKALER 67 635 

265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 117 020 

273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 14 328 

275 INTRODUKSJONSORDNING 34 796 

276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 17 977 

281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 117 708 

283 BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG 132 565 

285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE 5 802 

301 PLANSAKSBEHANDLING 26 409 

302 BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 3 928 

315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 49 875 

320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET 144 

321 KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR 
VIDERESALG 

-30 000 

325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 6 998 



329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT 
NÆRINGSUTVIKLING 

4 955 

330 SAMFERDSEL OG TRANSPORTTILTAK 4 101 

332 KOMMUNALE VEIER 85 481 

335 REKREASJON I TETTSTED 40 019 

338 FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER 204 

339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 78 671 

340 PRODUKSJON AV VANN 31 015 

345 DISTRIBUSJON AV VANN -28 627 

350 AVLØPSRENSING 54 083 

353 AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVANN -15 899 

355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV 
HUSHOLDNINGSAVFALL 

13 485 

360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 36 725 

365 KULTURMINNEFORVALTNING 1 350 

370 BIBLIOTEK 13 407 

375 MUSEER 6 964 

377 KUNSTFORMIDLING 13 913 

380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 5 025 



381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) 63 646 

383 KULTURSKOLER 31 423 

385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 13 669 

386 KOMMUNALE KULTURBYGG 30 113 

390 DEN NORSKE KIRKE 34 228 

393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 11 632 

800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -
2 864 000 

840 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD -
2 069 900 

841 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREGNSKAPET -119 944 

850 STATSTILSK. KNYTTET T. BOSETTING OG INTEGR. AV FLYKTN. OG DRIFT 
AV ASYLMOTTAK 

-51 706 

870 RENTER, UTBYTTE OG LÅN -507 645 

 

 

Tiltakslister i excel 

• Driftstiltak 2022-2025 

• Investeringstiltak 2022-2025 

 

 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/vedlegg/tiltaksliste-2022-2025-v3.xlsx
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/vedlegg/tiltaksliste-i-excel-investeringer.xlsx


Tilskudd til lag og organisasjoner 

Helse og velferd 

 
Vedtatt budsjett 2021 

Forslag budsjett 2022 Endring 

 

Eldresenter 

Gandsfjord seniorsenter 3 083 000 3 085 000 2 000 

Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 

Figgjo helselags eldresenter 313 000 311 000 -2 000 

Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 

Mossiges Minde seniorsenter 3 092 000 3 082 000 -10 000 

Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 

Høle eldresenter 343 000 343 000 0 

Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 

Austrått seniorsenter 457 000 459 000 2 000 

Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 

Huset Vårt bo- og 
servicesenter 

6 481 000 6 537 000 56 000 

Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 

Høyland sykevaktsordning 1 186 000 1 201 000 15 000 



Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 

Sum tilskudd eldresenter 14 955 000 15 018 000 63 000Økt tilskudd finansieres 

fra lønnsreserven.  

  Vedtatt budsjett 
2021 

Forslag budsjett 
2022 

Endring 

Lag og organisasjoner 

Stiftelsen huset / Funkishuset 2 776 000 2 776 000 0 

Det foreligger driftsavtale ut 2022, med ett års oppsigelse. 

Krisesenteret 1 322 000 1 345 000 23 000 

Interkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune. 
Tilskuddet indeksreguleres og justeres etter folketall (kr 16,72 * 80 450 innbyggere), og utbetales til 
Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune. 

CRUX oppfølgingssenter 965 000 965 000 0 

Ny driftsavtale fra 1. januar 2022.  

Mental helse 412 000 415 000 3 000 

Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 
Tilskuddet ble vedtatt redusert med 20 prosent fra 2021. 

Veiledningssenteret 360 000 360 000 0 

Matsentralen Rogaland 200 000 230 000 30 000 

Nok. Sør-Vest  185 000 185 000 0 

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep. 
Ny driftsavtale fra 1. januar 2022. 

Tilskuddet ble vedtatt redusert med 20 prosent fra 2021.  

Kirkens SOS 96 000 100 000 4 000 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/tilskudd-til-lag-og-organisasjoner/levekar/


Pårørendesenteret 80 000 80 000 0 

Kompasset Blå Kors 80 000 80 000 0 

Pensjonistforbundet trening Austrått 60 000 20 000 -40 000 

Rogaland ME 60 000 0 -60 000 

Hjerte for Sandnes 16 000 0 -16 000 

Klippen no 13 16 000 0 -16 000 

Evangeliesenter Kontakten Sandnes 16 000 0 -16 000 

SEIF 0 30 000 30 000 

LPP 0 8 000 8 000 

ROS-rådgivning om 
spiseforstyrrelser 

 0 50 000 50 000 

Sum tilskudd lag og organisasjoner 6 644 000 6 644 000 0 

 

 

Kultur og næring 

Tilskudd Vedtatt budsjett 2021 Forslag budsjett 2022 Endring 

Driftstilskudd til frivillige lag og 
foreninger 

1 139 000 1 139 000 0 

Ingen endring fra 2021 til 2022. Jamfør utvalg for kultur, næring og innovasjon sak 
11/20. Ekstrabeløpet på kr 0,3 millioner i tilskudd til lag og foreninger fra 2021 er videreført; noe 
som har medført at vi har fått økt tilskudd til frivillige lag og foreninger innen musikk. 

Driftstilskudd til private 
bydelshus 

1 029 000  1 029 000  0 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877436?agendaItemId=15029790
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16877436?agendaItemId=15029790


Ingen endring fra 2021 til 2022. Økt tilskudd i 2021 til private bydelshus har gitt to private 
bydelshus et ekstra tilskudd til vedlikehold.  

Tilskudd til husleie ved bruk av 
Sandnes kulturhus og kinokino 

830 000  830 000 0 

Tilskudd til kulturtiltak 1 735 000  1 735 000 0  

Tilskudd til åpne kulturarrangement/prosjekt, ungdomstiltak, kulturpris og -stipend, jamfør vedtatte 
retningslinjer for kulturtiltak. Tilskuddet inkluderer også kr 0,4 millioner til Sandnes musikkråd. 

Tilskudd til Barn- og unges 
kommunestyre (BUKS) 

150 000 315 000 165 000 

Som en oppfølging av sak 2/21 i Sandnes ungdommens kommunestyre foreslår kommunedirektøren 
å øke tilskuddet med kr 165 000. Samlet tilskudd på om lag 0,3 millioner utgjør kr 15 per barn i 
alderen 0-19 år. Midlene fordeles av BUKS på bakgrunn av innmeldte søknader fra skolene i 
Sandnes.  

Rogaland Arboret 1 370 000 1 865 000 495 000 

Stifterkommunene og styret i Rogaland Arboret har i samrådsmøte 12. september 2013 kommet 
frem til at det inngås likelydende avtale for 4 år om tilskuddet. Grunnlaget var at Sandnes som 
vertskommune betaler kr 14, Stavanger kr 5 og de andre kommunene kr 8. Beløpet indeksreguleres. 
Fremtidig organisering/eierform er utredet. Det er vedtatt 4-årig pilotprosjekt om felles drift av 
Arboretet og Stavanger Botaniske hage. Iverksettes fra 2022. Avtalen forlenges som ut perioden. 
Indeksregulert beløp 2022 er kr 17,5 pr innbygger. I pilotperioden yter Sandnes et økt tilskudd på kr 
0,450 millioner pr år. 

Ryfylke friluftsråd KO (u.e) 1 207 300 1 242 000 34 700 

Justeres årlig for endret folketall og deflator. Organisasjonsformen KL §27 samarbeid er utgått jfr. ny 
Kom.lov. Sak om omdanning til kommunalt oppgavefellesskap (ny KL kap 19) er til godkjenning nå i 
deltakerkommunene (KST 18.10.2021). Oppgavefellesskapet er ventet å tre i funksjon fra 1. januar 
2022. 

Jæren friluftsråd KO (u.e) 1 193 750 1 242 000 48 250 

Justeres årlig for endret folketall og deflator. Organisasjonsformen KL §27 samarbeid er utgått jfr. ny 
Kom. Lov. Sak om omdanning til kommunalt oppgavefellesskap (ny KL kap. 19) er til godkjenning nå i 

https://www.nkrf.no/nyheter/2020/03/17/kommunalt-oppgavefellesskap-vs-interkommunalt-selskap
https://www.nkrf.no/nyheter/2020/03/17/kommunalt-oppgavefellesskap-vs-interkommunalt-selskap


deltakerkommunene (KST 18.10.2021). Oppgavefellesskapet er ventet å tre i funksjon fra 1. januar 
2022. 

Tilskudd til idrettsformål, 
arrangementer, aktivitet og 
anlegg 

3 500 000 3 500 000 0 

Sist økning ble vedtatt i bystyresak, desember 2018. 

Jærmuseet 6 687 000 6 900 840 213 840 

Estimat-Justeres årlig i henhold til folketall per 1. januar og prisjustering. Endelig tilskudds utmåling 
foreligger i første kvartal 2022 og blir adressert i perioderapporten. 

Opera Rogaland IKS 705 000 705 000 0 

Sandnes kommune og Stavanger kommune har hver 50 prosent eierandel og forpliktelser i henhold 
til selskapsavtalen. Tilskuddet har årlig hatt en økning, sist med kr 50 000 fra hver av eierne. I den 
økonomiske situasjonen begge eierne står i, ble tilskuddet i 2021 redusert til 2019 nivå. Tilskuddet 
for 2022 videreføres uendret fra 2021. I tillegg til årlige driftstilskudd fra eierkommunene 
budsjetterer operaselskapet med statstilskudd, tilskudd fra Stavanger symfoniorkester, 
sponsorinntekter, legater og billettinntekter.  

Region Stavanger BA 1 690 800 1 690 800 0 

Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 per innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens 
anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15. Tilskuddet justeres i henhold til folketall årlig. I 2021 
er det betalt 1,670 millioner. 

Sandnes Sentrum 600 000 600 000 0 

Årlig tilskudd til Sandnes sentrum AS ble i 2017 satt til kr 600 000, tilskuddsnivået videreføres 
uendret. 

Lysefjorden Utvikling AS 533 333 541 000 7 667 

Kommunen har kjøpt seg opp og eier 22,63 prosent av aksjene i selskapet. Årlig tilskudd prisjusteres. 

Reisemål Ryfylke AS 216 184 219 920 3 736 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16160404?agendaItemId=15024987


Kommunen eier 5,15 prosent av aksjene i selskapet. Årlig tilskudd prisjusteres. 

Sum tilskudd kultur og næring 22 586 367 23 554 560 968 193 

 

 

 

Diverse 

 
Vedtatt 
budsjett 

2021 

Forslag 
budsjett 

2022 

Endring 

 

Eldrerådet, drift og møtegodtgjørelse 140 000 140 000 0 

Forskrift til ny kommunelov hjemler opprettelsen av eldrerådet. Driftsrammen 
videreføres uendret fra 2021. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
driftsmidler 

50 000 50 000 0 

Forskrift til ny kommunelov hjemler opprettelsen av rådet. Driftsrammen videreføres 
uendret fra 2021. 

BLINK 2 500 000 2 500 000 0 

Tilskudd til Blink ytes i sin helhet fra Sandnes tomteselskap KF i henhold til tidligere Sandnes 
bystyrets vedtak. Budsjettert tilskudd på kr 2,5 millioner videreføres i 2022. Gjeldende avtale med 
utløp i 2021 er reforhandlet. Tilskudd og kommunal egeninnsats beholdes uendret. 

Kulturminnetilskudd 300 000 300 000 0 

Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017. Formålet er å bevare kulturminner i samsvar 
med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner 
i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om 
antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske 
prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av byantikvaren.  

Bidrag TV-aksjonen 283 000 287 250 4 250 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/8a9773911c0b4db796e82d2e3956f088/kmd---nye-krav-til-okonomiforvaltningen.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/8a9773911c0b4db796e82d2e3956f088/kmd---nye-krav-til-okonomiforvaltningen.pdf
https://www.sandnes-tomteselskap.no/om-oss


Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte 
tilleggsbevilgning. Den direkte gavedelen av bidraget til TV-aksjonen prisjusteres årlig, 
jamfør vedtak i fsak 64/13. Endelig beløp fastsettes utfra endelig folketall per 1. januar i 
budsjettåret. Samlet beløp i 2021 ble fastsatt til kr 283.000 (Fsak 18/21), hvorav kr 
125.000 er selv gaven til innsamlingsaksjonen. 

Barn og unges kommunestyre (BUKS) tilskudd til 
Barnas 60 000 fond 

81 000 82 000 1 000 

Bidrag til TV-aksjonen og SUK Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte 
tilleggsbevilgning. Endelig tilskudd som ytes til Barnas 60 000 fond justeres i henhold til folketall 
per 2. kvartal 2022. 

Sum diverse tilskudd 3 354 000 3 359 250 5 250 

 

 

Medlemskap og tilskudd 

Bedrift/Organisasjon Medlem Tilskudd Samarbeid Aksjonær Kostnad 
per år 

Kommentar 

Sandnes sentrum AS X X     600 000 Næringssjefen, 
samarbeidsprosjekter 

Næringsforeningen i 
Stavanger regionen 

X X     15 000 Næringssjefen, 
ressursgruppe 
Sandnes 

Maritimt forum X X     10 000 Næringssjefen, 
ordinær kontingent 

Lysefjorden utvikling 
AS 

  X    X 541 000 Sandnes kommune 
eier 22,63% f.o.m 
2020 

Skape X X     5,25 per 
innbygger 

Næringssjefen, ny 
avtale fra juni 2019 
til og med 2023 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17327695?agendaItemId=15032988


Region Stavanger BA X X     21 per 
innbygger 

Næringssjefen, 
kontingent satt av 
årsmøte 

Reisemål Ryfylke AS   X   X  219 300 Næringssjefen, årlig 
basistjenester 

Ryfylke IKS   X   X  326 000 Næringssjefen, årlig 
grunnbeløp 

Fjordvegen Rv13   X     40 000 Næringssjefen, årlig 
grunnbeløp 

Stavangerregionen 
Europakontor, 
medlem 

X       494 000 Medlemskontigent 
dekkes av 
kommunene selv. 
Før en del av 
tjenestekjøp fra 
Greater Stavanger 
AS 

ASSS nettverket, 
sekretariatsfunksjonen 

X X     228 000 Kommunens 
fellesutgifter, 
årskontingent 
sekretariatstjenester 

Sunne kommuner 
WHO's norske 
nettverk 

X X     90 000 Samfunnsplan, 
årskontingent 

Stiftelsen Miljøfyrtårn   X     7 900 Digitalisering og 
innovasjon, 
årskontingent i 
henhold til 
kommunestørrelse 

Miljøfyrtårnkommune X X     224 000 Miljøfyrtårn årlig 
medlems/årlig 
serviceavgift, for 
hele kommunen inkl. 
kommunale foretak, 
basert på årsverk 



Partnerskap for 
folkehelse 

    X     Samfunnsplan, 
Rogaland FK midler 

Jæren vannområde     X     Samfunnsplan, 
Rogaland FK midler. 

Ryfylke vannområde     X     Samfunnsplan, 
Rogaland FK midler 

Ryfylke friluftsråd, 
årskontingent 

X X     15,00 per 
innbygger 

Park, idrett og vei, i 
henhold til folketall 
1. januar og 
deflatorjustering 

Jæren friluftsråd, 
årskontingent 

X X     15,00 per 
innbygger 

Park, idrett og vei, i 
henhold til folketall 
1. januar og 
deflatorjustering 

Stiftelsen Rogaland 
Arboret 

  X     16,56 per 
innbygger 

Park, idrett og vei, 4 
årig avtale forlenget 
til 2025. Justert etter 
folketall og deflator 

Stiftinga Jærmuseet, 
ordinær kontingent 

  X     16,92 per 
innbygger 

Kultur, i henhold til 
folketall 1. januar og 
prisjustering. Utgifter 
til driftsavtalen 
kommer i tillegg 

Stiftinga 
Ryfylkemuseet 

  X     50 000 Kultur og næring, 
årlig basistilskudd 

Blinkfestivalen   X X   2,5 millioner 
og 

egeninnsats  

Kommunalt tilskudd 
minimum kr 2,5 
millioner ytes av 
Sandnes 
tomteselskap KF. 
Teknisk gir 
egeninnsats i 
forbindelse med 



arena, og 
gjennomføring 

 

 

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 

Oppvekst 
Type betalingssats Vedtatt sats 

for 2021 
Forslag til 

ny sats 
for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Foreldrebetaling SFOEn betalingsfri måned i SFO  

Hel plass, per måned 

Barn nr 1 3 010 3 139 129 4,3 % Selvkostfinansiert 

Barn nr 2 2 258 2 354 97 4,3 %   

Barn nr 3 1 505 1 570 65 4,3 %   

60 %- plass, per måned 

 Barn nr 1 2 107 2 197 90 4,3 %    

 Barn nr 2 1 580 1 648 68 4,3 %    

 Barn nr 3 1 054 1 099 45 4,3 %    

50 %- plass, per måned 

Barn nr 1 1 806 1 883 77 4,3 %   

Barn nr 2 1 355 1 413 58 4,3 %   

Barn nr 3 903 942 39 4,3 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/oppvekst/


Mer informasjon om redusert betaling og SFO finnes på kommunens hjemmesider. 

Søskenmoderasjon barnehage-SFOFor barn med ett eller flere søsken i barnehage 

Hel plass, per måned 

Barn nr 1 2 559 2 668 110 4,3 %  Selvkostfinansiert 

Barn nr 2 2 258 2 354 97 4,3 %    

Barn nr 3 1 505 1 570 65 4,3 %    

60 %- plass, per måned 

Barn nr 1 1 791 1 868 77 4,3 %    

Barn nr 2 1 580 1 648 68 4,3 %    

Barn nr 3 1 054 1 099 45 4,3 %    

50 %- plass, per måned 

Barn nr 1 1 535 1 601 66 4,3 %    

Barn nr 2 1 355 1 413 58 4,3 %    

Barn nr 3 903 942 39 4,3 %    

Kurs i norsk for betalende deltakere 

Kurstype Høstsemester Vårsemester Helårs  Merknader 

Dagskurs 9 500 10 000   16 timer per uke 

Kombikurs 9 000 9 000   Kveldsundervisning kombinert 
med nett 

B2-kurs (kveld)     9 000 Kveldsundervisning 

Nettkurs 5 600 7 000   Nettbasert undervisning 

https://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/sfo/#heading-h2-1
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/oppvekst/


Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til 
ny sats 

for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

ForeldrebetalingEn betalingsfri måned i barnehage kommunal barnehage 

5 dager 3 230 3 315 85 2,6 % Sats fastsettes 
i  statsbudsjettet 

4 dager 2 857 2 931 74 2,6 %   

3 dager 2 315 2 375 60 2,6 %   

Delt plass 2 029 2 082 53 2,6 %   

 Mer informasjon om redusert betaling og barnehage finnes på kommunens hjemmesider. 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til 
ny sats 

for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

KostpengerBarnehagene kan, i samråd med SU, velge høy eller lav sats for kostpenger. De fleste barnehagene har kr 

300 i kostpenger. kommunal barnehage 

5 dager 200/300 200/300 0 0,0 %   

4 dager 160/240 160/240 0 0,0 %   

3 dager 120/180 120/180 0 0,0 %   

Delt plass 100/150 100/150 0 0,0 %   

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Reisevaksiner  

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/oppvekst/
https://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehageopptak/#heading-h2-7
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/oppvekst/


Vaksinepriser settes lik de til enhver tid gjeldende innkjøpspriser på vaksiner fra Folkehelseinstituttet. 
Prisene oppdateres fortløpende på kommunens nettsider. 

Konsultasjon 300 300 0 0,0 %   

2. gangs konsultasjon 250 200 -50 -20,0 %   

Gruppekonsultasjon fra 3 personer 500 500 0 0,0 %   

2. gangs gruppekonsultasjon  400 350 -50 -12,5 %   

Barn under 16 år konsultasjon 200 150 -50 -25,0 %   

Nytt 
vaksinekort/resept/attest/rekvisisjon 

  100 150 50 50,0 %   

Konsultasjon studenter   200     Nytt 

Ikke møtt til time   300     Nytt 

 

 

Helse og velferd 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Egenbetalinger ved opphold 

Maksimal egenbetaling sykehjem 58 000 59 000 1 000 3,6 %   

Fradrag for boutgifterFor 

hjemmeboende ektefelle. Enslige får 

fradrag inntil 6 måneder. 

1 500 1 500 0 0,0 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/levekar/


Dag-/nattopphold på sykehjem 
per dag/natt 

95 100 5 5,3 % Sats   fastsettes 
i 
statsbudsjettet 

Korttidsopphold på sykehjem per 
døgn 

175 180 5 2,9 % Sats   fastsettes 
i 
statsbudsjettet 

Husleie omsorgsbolig 6 315 6 390 75 1,2 % Ny sats fra 1. 
august 2022 

Aktivitetstilbud uten transport 150 150 0 0,0 %   

Aktivitetstilbud med transport 240 250 10 4,2 %   

Praktisk bistand, pris per måned 

Inntil 2G 210 215 5 2,4 % Sats   fastsettes 
i 
statsbudsjettet 

Fra 2G til 3G  820 840 20 2,4 %   

Fra 3G til 4G 1 620 1 660 40 2,5 %   

Over 4G 2 100 2 150 50 2,4 %   

Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 501 per time. 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Trygghetsalarmer, pris per måned 

EtableringsgebyrTrygghetsalarm, 

inkludert nøkkelboks. for nye brukere 
480 490 10 2,1 %   

Inntil 2G 120 120 0 0,0 %   

Fra 2G til 3G  315 320 5 1,6 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/levekar/


Fra 3G til 4G 610 620 10 1,6 %   

Over 4G 880 900 20 2,3 %   

Ødelagt eller mistet utstyr må erstattes til selvkost. 

Velferdsteknologi, pris per måned 

GPS / Mobil trygghetsalarm 200 200 0 0,0 %   

Betaling for trygghetsalarm og praktisk bistand baseres på husstandens samlede inntekt. 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Matpriser 

Frokost/kveldsmat på senter 36 36 0 0,0 %   

Frokost/kveldsmat inkludert 
emballasje 

43 43 0 0,0 %   

Middag inkludert emballasje 80 80 0 0,0 %   

Middag inkludert dessert/suppe 
på senter 

92 92 0 0,0 %   

Middag inkludert dessert/suppe 
inkludert emballasje 

98 98 0 0,0 %   

Dessert/suppe på senter 21 21 0 0,0 %   

Dessert/suppe inkludert 
emballasje 

25 25 0 0,0 %   

Kaffe 10 10 0 0,0 %   



Risgrøt på senter 37 37 0 0,0 %   

Risgrøt inkludert emballasje 42 42 0 0,0 %   

Abonnement per måned 3 432 3 500 68 2,0 %   

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Husholdningsartikler, pris per måned 

HusholdningsartiklerI bofellesskap 

og bokollektiv. 
300 300 0  0,0 %   

Vask av privat tøy  600 600 0 0,0 % Lik sats for hele 
kommunen 

Vask av duker (Forsand) 75 80 5 6,7 %   

Arbeidsreiser 

Kvål og Vågsgjerd 40 40 0 0,0 %   

Tilrettelagt arbeid 40 45 5 12,5 %   

Fotterapi (Forsand) 

Pensjonister/uføre 225 230 5 2,2 %   

Andre 450 460 10 2,2 %   

 

 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/levekar/


Kultur og næring 

Type betalingssats Vedtatt 
2021 

Forslag for 
ny sats for 

2022 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Husleiepriser L54/Varatun gård/Lura bydelshus/Forsand kulturscene  

Betalingssats skal tas opp i forbindelse med nytt utleieregelverk for kommunale 
lokaler.  Dette er planlagt vurdert i løpet av høsten 2021 og våren 2022.  Det kan derfor 
komme endringer i betalingssatsen i 2022.  Inntil nytt vedtak foreligger vil satsene forbli 
uendret.   

Utleie ukedager 

Små møterom (opptil 10 
deltakere) 

450 450 0 0,0 % Lura, 
Varatun og 
L54 

Mellomstore møterom (opptil 
20 deltakere) 

650 650 0 0,0 % Lura, 
Varatun og 
L54 

Store rom (selskapslokaler) 1 500 1 500 0 0,0 % Lura og 
Varatun 

Forsamlingslokale (forestilling) 2 000 2 000 0 0,0 % Lura 

Utleie helg  

Små møterom 900 900 0 0,0 % Lura, 
Varatun og 
L54 

Mellomstore møterom (opptil 
20 deltakere) 

1 300 1 300 0 0,0 % Lura, 
Varatun og 
L54 

Store rom (selskapslokaler) 3 000 3 000 0 0,0 % Lura og 
Varatun 

Store selskapslokaler 
(forestilling) 

4 000 4 000 0 0,0 % Lura 

Provisjonsleie ved fremføring på sal og scene 

Prosentsats provisjon av 
omsetning 

10 10 0 0,0 % Lura, 
Varatun, 
L54 

Årsleie ved utleie av rom til atelier og verksted 



Årspris per m² (romstørrelse 
10-12 m²) 

600 600 0 0,0 % Varatun 

Tillegg selskapslokaler 

Tillegg for bryllup 500 500 0 0,0 %   

Tillegg for rigging dagen før 1 500 1 500 0 0,0 %   

Tillegg ekstradag for 
opprydning 

1 500 1 500 0 0,0 %   

Renhold 900 900 0 0,0 %   

Renhold, store lokaler 
(forestilling) 

1 100 1 100 0 0,0 %   

Egenbetalinger 

Endringer i egenbetalinger ble innført 01.08.2021 jamfør handlings og økonomiplanen 
2021.  Det er ikke foreslått endring i 2022.   

Egenbetaling en til en 
undervisning 

3 500 3 500 0 0,0 %   

Egenbetaling 
gruppeundervisning 

3 000 3 000 0 0,0 %   

Egenbetaling kor 800 800 0 0,0 %   

Egenbetaling korps og orkester 800 800 0 0,0 %   

Egenbetaling FoTa-tilbud 1 800 1 800 0 0,0 %   

Purregebyrer-bibliotek 

Voksne 1. purring 50 50  0 0,0%    

Voksne 2. purring  50 50  0 0,0 %   

Barn 1. purring 20 20  0 0,0 %   

Barn 2. purring 20 20  0 0,0 %   

Fakturagebyr 60  60  0  0,0 %   

Gebyr for tapt lånekort 40  40  0  0,0 %   

Kopiering per ark A4 svart/hvitt 3  3  0  0,0 %   

Kopiering per ark A4 farger 6  6  0  0,0 %   

Kopiering per ark A3 svart/hvitt 4  4  0  0,0 %   

Kopiering per ark A3 farger 11  11  0  0,0 %   



Tillegg for bekreftelse rett kopi 
per ark 

10  10  0  0,0 %   

 

 

 

Byutvikling og teknisk 

• Bruk av offentlige torg og uterom 

• Byggesaker 

• Geodata - matrikkel 

• Geodata - seksjonering 

• Gravlunder 

• Leie av kommunale idrettsanlegg 

• Plansaker 

• VAR og øvrige gebyrer 

 

 

Bruk av offentlige torg og uterom 

Type betalingssats Vedtatt sats 
for 2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

Bruk av offentlige torg og uterom 

Midlertidig torg i Flintergata 

Årsleie for fast plass, uten strøm 0 0 0 0,0 %   

Årsleie for fast plass, med strøm 650 650 0 0,0 %   

Månedsleie, uten strøm 0 0 0 0,0 %   

Månedsleie, med strøm 300 300 0 0,0 %   

Dagleie 0 0 0 0,0 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/bruk-av-offentlige-torg-og-uterom/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byggesaker/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata---seksjonering/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/gravlunder/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/leie-av-kommunale-idrettsanlegg/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/var-og-ovrige-gebyrer/


Strøm til torgsalg per dag 80 80 0 0,0 %   

Disse inntektene kreves inn av Sandnes Sentrum AS og øremerkes aktiviteter i og ved Lanternen. 

Arrangement Sentrum 

Leie for salgsplass i desember 
måned 

840 840 0 0,0 %   

Eventuell strømkobling per 
strømpunkt 

80 80 0 0,0 % Pris per 
dag 

Strøm for konsert / tivoli 1 100 1 100 0 0,0 % Pris per 
dag 

Leie av gategrunn til tivoli 10 000 10 000 0 0,0 % Pris per 
dag 

Pris på uteservering med 
alkoholGjelder kun områder med 

skjenkebevilgning. Per m². Maks kr 30 000 

per dag. 

 10 10 0 0,0 %  Pris per 
dag 

Kommersielt arrangementFaktureres 

som arrangement med alkohol. 
  50     Ny i 2022 

Leie av salgsplass for mobile salgsvogner 

Årsleie for salgsvogner større enn 
3,5 m²  

 Anbud   Anbud      Inkludert 
strøm 

Månedsleie for salgsvogner større 
enn 3,5 m²  

Anbud   Anbud        Inkludert 
strøm 

Årsleie for salgsvogner mindre enn 
3,5 m²  

Anbud  Anbud      Inkludert 
strøm 

Månedsleie for salgsvogner mindre 
enn 3,5 m²  

Anbud  Anbud      Inkludert 
strøm 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/bruk-av-offentlige-torg-og-uterom/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/bruk-av-offentlige-torg-og-uterom/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/bruk-av-offentlige-torg-og-uterom/


Uteservering. Priser gjelder for uteservering for enkeltmåneder i sesong. 

Pris på leie av gategrunn til 
uteservering med alkohol 

150 150 0 0,0 % Per m² per 
måned 

Pris på leie av gategrunn til 
uteservering uten alkohol 

75 75 0 0,0 % Per m² per 
måned 

Uteservering på årlig basis. Priser forutsetter leieavtale for hele året. 

Uteservering med alkohol 50  50  0 0,0 %  Per m² per 
måned 

Uteservering uten alkohol 25  25 0  0.0 %  Per m² per 
måned 

Gebyr vei 

Gebyr gravemelding, per tillatelse 2 000 2 000 0 0,0 %   

Kontroll gravemelding 1 500  1 500 0 0,0 %   

Leie av riggplass - Forutsetter vedtak i egen sak til kommunestyret høst 2020 

Avtalens varighetFakturering skjer 

gradert, og for alle satser innenfor 

leieperiodens varighet. Eksempel: Leie i 16 

uker faktureres med 20 kr. per uke i 8 uker 

+ 15 kr. per uke i 8 uker. 

Pris per m2 
per uke 

Pris per m2 
per uke 

      

0-8 ukers varighet 20  20     Per m² per 
uke 

9-16 ukers varighet 15  15     Per m² per 
uke 

17-22 ukers varighet 12  12     Per m² per 
uke 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/bruk-av-offentlige-torg-og-uterom/


23-32 ukers varighet 10  10     Per m² per 
uke 

33-52 ukers varighet 5  5     Per m² per 
uke 

Fra og med uke 53 2,5  2,5     Per m² per 
uke 

Bydelsarrangement   Etter avtale     Ny i 2022 

 

 

Byggesaker 

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 

01. januar 2021 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

  

Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1. 

• § 1 Betalingsplikt 

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyr 

utstedes til tiltakshaver. 

• § 2 Gebyrberegningstidspunkt / avregning 

Gebyrsatsene ved tidspunktet for innsendt søknad benyttes. 

• § 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt 

Gebyr faktureres som hovedregel når vedtak blir fattet eller tjeneste 

levert. Merarbeid i forbindelse med komplettering, eller retur av søknad 

kan faktureres fortløpende. Forfall blir angitt på faktura. Nye søknader for 

samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere saker ikke er 

betalt. 

• § 4 Kombinerte bygg 

Består bygninger av flere funksjoner, beregnes gebyret etter byggets 

hovedfunksjon. Det beregnes bare ett grunngebyr per bygning. 



• § 5 Prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser 

Ved prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser, beregnes gebyret 

etter høyeste tiltaksklasse. 

• § 6 Midlertidige bygninger 

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget 

omfatter. 

• § 7 Avslag 

Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir tiltakshaver belastet med 

basisgebyr uten arealtillegg. Ved avslag på dispensasjon uten nærmere 

vurdering av tiltaket, faktureres kun dispensasjonsgebyr. 

• § 8 Regulering av gebyrsatser 

Gebyrregulativet reguleres normalt ved årsskiftet i forbindelse med 

behandling av økonomiplanen. Regulativet kan også endres på andre 

tidspunkt. Endring kunngjøres i lokalpressen. 

• § 9 Klage på gebyr. 

Gebyrregulativet har status som forskrift. Utskriving av gebyr er ikke et 

enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. 

• § 10 Urimelig gebyr 

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de 

kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig 

av andre grunner, kan kommunen fastsette et passende lavere gebyr. 

Reduksjon av gebyr kan skje på initiativ fra kommunen eller etter søknad. 

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Avslag på 

søknad om redusert gebyr kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. 

Klagen sendes bygningssjefen for administrativ og politisk behandling før 

den videresendes til klageinstansen. 

• § 11 Gebyrreduksjon grunnet oversittelse av tidsfrister 

Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og 

bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale 

tiltakshaver 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynt uke 

tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt 

særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike 

tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte 

eller forlengede frist overskrides. Gebyret reduseres maksimalt med 100 

prosent. 



• § 12 Gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse 

Det gis reduksjon i gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse 

dersom melding om dette blir mottatt før byggetillatelse er gitt. 

• § 13 Gebyr for tilsyn 

Gebyr for ordinært tilsyn i forbindelse med behandling av søknad om 

tillatelse til tiltak og oppføring av tiltak, er medtatt i ordinært gebyr. Gebyr 

for tilsyn i forbindelse med avvik fra godkjenning og for tilsyn med ulovlig 

oppført byggetiltak, beregnes i samsvar med regulativ, og kan faktureres 

ved mottak av søknad. 

• § 14 Gebyrreduksjon 

Søknader innsendt via digitale søknadsløsninger gis 10% rabatt (ikke 

rabatt for dispensasjon). Søknader som er komplette søknader, uten 

nabomerknad og som ikke trenger dispensasjon eller samordning gis 10 % 

rabatt. Totalt kan dette gi 20 % rabatt i en sak. 

Generelt for 2022: Arealtillegg per m² BRA: kr 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01. BOLIGER (GAB koder i parentes)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

a. Enebolig og fritidsbolig - kun en boenhet 24 000 29 000   

b. Bolig med flere boenheter, per boenhet tom  5 
boenheter 

14 900 21 500   

c. Til- og påbygg, bruksendring, ombygging etc  punkt a-b    

BRA < 50 m² 5 000 7 800 7 800  

BRA > 50 m² 7 200 12 200 12 200  

d. Ombygging > 50 prosent av totalt areal, a – h 
(hovedombygging)/ ny boenhet 

12 200 12 200   

e. Bolig med flere boenheter, mer enn 5 boenheter. 
Per bygning 

71 300 92 500 131 500  

f. Høghus/punkthus/lamellhus over 4 etasjer. Per 
bygning 

  131 500 225 000 

g. Til- og påbygg, bruksendring, mindre ombygging etc punkt e-f 

BRA < 50 m² 7 200 12 200 14 000 

BRA > 50 m² 36 000 42 000 58 000 

h. Ombygging > 50 prosent av totalt areal, e-f 71 300 92 500 131 500 

  

02. ANDRE NYBYGG BOLIG- OG 
FRITIDSEIENDOM  

 Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  



a. Mindre frittliggende bygninger som garasje, 
naust, uthus, drivhus samt til- og påbygg, 
bruksendring for mindre bygg 

2 500     

  

03. PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG 
INDUSTRI  

 Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

a. Nybygg fabrikk, verksted, produksjonshall etc  38 000 54 000 105 000 

b. Nybygg fabrikk eller verksted kombinert med 
kontor 

54 000 76 000 124 000 

c. Trafostasjon 9 800 14 900 14 900 

d. Til- og påbygg, bruksendring punkt a-c 

Små til-/påbygg/bruksendring, minimumsgebyr  9 800     

BRA < 1000 m² 22 000 38 000 62 000 

BRA > 1000 m² 38 000 54 000 78 000 

  

04. KONTOR-, FORRETNINGS ELLER ANDRE 
NÆRINGSBYGG  

 Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

a. Kontorbygg, administrasjonsbygg og andre bygg 64 900 132 000 249 000 

b. Ekspedisjonsbygg, terminaler, varehus og andre 
butikkbygg  

64 900 168 000 252 000 

c. Lagerbygg, garasjebygg og bensinstasjon 64 900 78 800 104 000 

d. Tilbygg/påbygg/bruksendring a-c 



Små til-/påbygg/ombygginger/bruksendring  9 800     

BRA < 1000 m² 28 000 54 000 82 000 

BRA > 1000 m² 64 900 78 800 104 000 

  

05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (GAB koder i 
parentes) 

 Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

a. Hotell og andre bygg 88 000 158 000 258 000 

b. Til- påbygg punkt a, bruksendringer 

Ved små til-/påbygg/ombygginger 9 800 22 000 34 000 

 BRA < 1000 m² 28 000 54 000 82 000 

BRA > 1000 m² 62 000 105 000 135 000 

  

06. BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE 
TJENESTER  

 Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

a. Undervisningsbygg, sykehus, samfunnshus, kino, 
idrettsbygg etc 

62 000 122 000 192 000 

b. Barnehager, omsorgsboliger og andre bygg 38 000 58 000 105 000 

c. Til- og påbygg a-b, bruksendringer 

Små tiltak minimumsgebyr 7 800 14 900 18 800 

BRA < 1000 m² 22 000 38 000 58 000 



BRA > 1000 m² 38 000 58 000 105 000 

  

07. BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST   Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

a. Driftsbygninger og andre bygg knyttet til stedbundne næring  

< 1000 m².  Ikke arealtillegg 7 800 14 900 18 800 

>1000 m²                  14 900 18 800 22 200 

b. Til-, påbygg og ombygging 

BRA < 100 m² 4 200 7 800 7 800 

BRA > 100 m² 7 800 14 900 18 800 

  

08. ANDRE BYGG, FORELEGGING  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

a. Forelegging av tiltak 2 100     

  

09. DISPENSASJONSSØKNADER   Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2  Tiltakskl. 3 

Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold, maksimalt samlet gebyr for dispensasjon kr 35 000. 

1. Plankrav 12 200 16 200 16 200 

2. Gjeldende plan med bestemmelser 12 200 16 200 16 200 

3. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter 12 200 16 200 16 200 



4. Mindre dispensasjoner uten høring 4 200 7 800 7 800 

  

10. REVIDERTE TEGNINGER/ 
TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Ved økt 
areal beregnes det basisgebyr samt kr 10 per m² 
bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr 
som ved ombygging. 

 Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

Basisgebyr 5 000 7 800 7 800 

  

11. RIVING  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

Riving av bygning per bygning (Plan- og 
bygningsloven § 20-1). Ikke arealtillegg. For bolig / 
fritidsbolig per eiendom. 

5 000 7 800 7 800 

Riving av verna bygg eller bygg som er SEFRAK 
registrert 

15 200 15 200 15 200 

  

12. TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og 
bygningsloven § 20-1 

 Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

Tekniske insatllasjoner som VVS, heisanlegg, 
gasstank etc 

5 000 7 800 7 800 

  

13. ANDRE TILTAK   Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

a. Større skiltplan 7 800 7 800 7 800 

b. Andre søknadspliktige tiltak, per tiktak 2 500 7 800 7 800 



  

14. UTENDØRSPLANER / 
OPPARBEIDELSESPLAN / PLANERING / 
FYLLING (per plan, ikke arealtillegg) 

 Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

< 5.000 m² 10 800 10 800 10 800 

> 5.000 m² 24 000 24 000 24 000 

VA-tekniske og gass-anlegg 6 800 10 200 10 200 

  

15. DELESØKNADER  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

a. Fradeling av ny (-e) tomt (-er) i samsvar med plan. 
Per tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis 
det 50 prosent gebyrreduksjon. Fra og med 9 
tomter gis 100 prosent gebyrreduksjon. 

7 800     

b. Arealoverføring i samsvar med plan 4 200     

  

16. FRIKJØP PARKERING 

Beløp fastsettes etter parkeringsnorm for Sandnes kommune 

  

17. UFULLSTENDIGE SØKNADER  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

Retur, avslutning eller innhenting av opplysninger 
ved ufullstendig søknad, der tiltakshaver står 
ansvarlig selv    

0     



Retur, avslutning eller innhenting av opplysninger 
ved ufullstendig søknad, med ansvarlig foretak 

2 100 2 100 2 100 

  

18. GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING 

Kommer i tillegg til eventuelt ordinært saksbehandlingsgebyr 

Merarbeid for søknad der tiltak allerede er utført Ekstraarbeid etter medgått tid  

  

19. GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGÅTT 
TID 

Kr 1 370 per time  

  

20. SAKKYNDIG BISTAND 

Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for 
spesifiserte utrednings-, tilsyns- eller 
kontrolloppgaver på tiltakshavers regning 

Etter medgåtte utgifter 

  

21. IGANGSETTINGSTILLATELSE PER SØKNAD  kr 3 800  

  

22. OVERTREDELSEGEBYR I samsvar med plan og bygningslovens § 32-8 og SAK10 § 16  

  

23. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

  2 500 2 500 2 500 



 

 

 

Geodata - matrikkel 

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 

(§ 32, forskriftene § 16) 

01. januar 2021 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

  

A. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift. 

B. Gebyrene er unntatt merverdiavgift. 

C. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge 

skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Rekvirent er solidarisk ansvarlig. 

D. Klageadgang er gitt i matrikkelovens § 46. 

E. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken 

ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret. 

F. Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt 

i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 15. november til 15. 

  

24. FERDIGATTEST   Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3  

Der brukstillatelse er over 5 år, eller ikke foreligger  2 200 2 200 2 200 

Der brukstillatelse er nyere enn 5 år  - - - 

  

25. LOKAL GODKJENNING 

Lokal godkjenning av ansvarsrett 2 200  2 200 2 200  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101#KAPITTEL_9
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-864


mars. For oppmålingsarbeid knyttet til vinterstengte veier, løper 

saksbehandlingstiden når veiene er åpne for alminnelig ferdsel. 

Jfr. «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, Sandnes 

kommune, Rogaland» 

G. Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard 

gebyrberegning som tar utgangspunkt i de pkt. og satser som er angitt i 

regulativet. Virksomhetsleder kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et 

passende gebyr eller måte å beregne gebyret på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Type betalingssats Vedtatt sats for 
2021 

Forslag til ny sats 
for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

1 Oppretting av matrikkelenhet 

1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn 

Arealer fra 0 - 2000 m² 28 650 29 650 1 000 3,5 %   

Arealer fra 2 001 m² - økning per 
påbegynte 1 000 m² * 

2 000 2 050 50 2,5 %   

1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, per eierseksjon 

Arealer fra 0 – 2000 m² 11 850 12 250 400 3,4 %   

Arealer fra 2 001 m² – økning per 
påbegynt 1 000 m² * 

2 000 2 050 50 2,5 %   

1.3 Oppretting av anleggseiendom 

Arealer fra 0 - 2 000 m² 33 100 34 250 1 150 3,5 %   

Arealer fra 2001 m² - økning per påbegynt 
1 000 m² * 

2 000 2 050 50 2,5 %   

* Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet. 

  

2 Oppmålingsforretning, når det ikke er krav til merking og måling 

2.1  Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning. Det er søkers ansvar at fullføring skjer innen to år. 

Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per 
matrikkelenhet  

5 200 5 400 200 3,8 %   

2.2 Oppretting av grunneiendom/ festegrunn/punktfeste under 30 m2  



Fradeling av punktfeste, per 
matrikkelenhet 

14 350 14 850 500 3,5 %   

2.3 Uteareal for eierseksjoner 

Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per 
matrikkelenhet 

5 200 5 400 200 3,8 %   

2.4 Arealoverføring / fradeling når alle grenselinjer er tilfredstillende klarlagt og merket med tidligere 
oppmålingsforretning, kartforretning eller jordskifte, utført som kontorforretning 

Når alle, også nye, grenselinjer er merket 
og målt tidligere, per matrikkelenhet 

14 350 14 850 500 3,5 %   

Enhver part (også kommunen) kan kreve at saken likevel skal gjennomføres med oppmøte i marka. Dette kan 
senest kreves under kontorforretningen.   

  

3 Grensejustering - gjelder sikre grenserEksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 

Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 6 

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

Arealer fra 0 - 500 m² 9 150 9 500 350 3,8 %   

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum 
overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen. 

3.2 Anleggseiendom 

Arealer fra 0 - 1000 m² 12 100 12 550 450 3,7 %   

For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 prosent av anleggseiendommens areal, med 
maksimal grense på 1000 m². 
Er eiendomsgrense ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 1.6 og eventuell grensejustering 
inngår da i prisen. 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata/


Arealbegrensningene gjelder ikke matrikkelenheter som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når 
justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 

       

Type betalingssats Vedtatt sats for 
2021 

Forslag til ny sats 
for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

4 Arealoverføring 

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Arealer fra 0 - 500 m² 20 450 21 150 700 3,4 %   

Arealoverføring per nytt påbegynt 1 000 
m² medfører en økning av gebyrMaksimalt 3 

x satsen for areal 1 - 500 m² per matrikkelenhet. 

2 000 2 100 100 5,0 %   

4.2 Anleggseiendom 

Arealer fra 0 - 1 000 m² 25 600 26 500 900 3,5 %   

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m² 
medfører en økning av gebyr 

3 900 4 050 150 3,8 %   

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en 
tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til 
stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde. 
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 3 brukes. Ved større arealer kan 
sats gitt i punkt 8 anvendes. 

       

5 Klarlegging av sikre grenserEksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkt innen samme område 6 850 6 850 0 0,0 %   

For overskytende grensepunkter, per 
punkt 

600 600 0 0,0 %   

Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i punkt 6. 

       

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata/


6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt  

For inntil 2 punkt innen samme område 10 600 10 600 0 0,0 %   

For overskytende grensepunkter, per 
punkt 

2 350 2 350 0 0,0 %   

Dokumentbasert klarlegging. 
Når grensen kan registreres mer riktig i 
matrikkelen, ut fra eldre dokumenter. 
Nøyaktigheten vil fortsatt være 
usikker. 
Kommunen avgjør selv om 
dokumentbasert klarlegging kan 
benyttes. 

5 000 3 500 -1 500 -30,0 %   

Maksgebyr for klarlegging skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i punkt 1.1 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se punkt 1.8. 

       

Type betalingssats Vedtatt sats for 
2021 

Forslag til ny sats 
for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

7 Utstedelse av matrikkelbrev 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  Fastsatt i 
forskrift 

Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  Fastsatt i 
forskrift 

  

8 Andre tjenester 

Landmåler / ingeniør, inkl utstyr per 
påbegynt time 

1 500 1 500 0 0,0 %   

Ingeniør, per påbegynt time  900 900 0 0,0 %   

Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet. Merverdiavgift legges til prisene 
etter gjeldende regler. For arbeid etter matrikkelloven beregnes ikke merverdiavgift.  



  

 

 

 

  

9 Stedfestingsavtale 

Føring av referanse til avtale om 
eksisterende grense, jamfør 
matrikkelforskriften § 44 

5 000 3 500 -1 500 -30,0 %   

Føring av referanse til stedfestet rettighet, 
jfr. Matrikkelloven § 
19,  Matrikkelforskriften § 44 

3 000  3 000 0 0,0 %   

  

10 Saker som ikke blir fullført 

Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr. 

Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av aktuell gebyrsats eller gebyr 
beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8). 

Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av ½ av aktuell gebyrsats eller 
gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8). 

  

11 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura 

Faktura sendes rekvirent, eller den som er ført opp i søknaden. Eventuell ny fakturamottaker må skriftlig bekrefte 
at de betaler, før saken er ferdig behandlet. 
Skal mottaker endres etter faktura er sendt, tillegges ekstra gebyr. 

Tilleggsgebyr 700 700 0 0,0 %   

       

12 Registrering av jordsameie      

Faktureres etter medgått tid, se punkt 8      



Geodata - seksjonering 

GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING 

(Eierseksjonsloven §15) 

01. januar 2021 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

  

Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og 

omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.   

1.0.1      Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift. 

1.0.2      Gebyrene er unntatt merverdiavgift. 

1.0.3      Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge 

skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Søker er solidarisk ansvarlig. 

1.0.4      Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16. 

1.0.5      Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke 

kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret. 

1.0.6      Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard 

gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt og satser som er angitt i 

regulativet. Virksomhetsleder kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et 

passende gebyr eller måte å beregne gebyret på. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Type betalingssats Vedtatt sats 
for 2021 

Forslag til ny sats 
for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

1 Seksjonering 

1.1 Oppretting av eierseksjoner, nybygg 

1.1.1: 1 - 3 seksjoner 11 250 11 600 350 3,0 %   

1.1.2: 4 - 8 seksjoner 13 300 13 750 450 3,0 %   

1.1.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per 
ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen 

for 4 - 8 seksjoner. 

700 700 0 0,0 %   

Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av sats gitt i 1.1.1 og 1.1.2. 

  

1.2 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg 

1.2.1: 1 - 3 seksjoner 14 300 14 800 500 3,0 %   

1.2.2: 4 - 8 seksjoner 18 400 19 000 600 3,0 %   

1.2.3: Fra 9 seksjoner, tillegg 
per ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x 

satsen for 4 - 8 seksjoner. 

1 350 1 350 0 0,0 %   

Eksisterende bygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av sats gitt i 1.2.1 og 1.2.2. 

  

1.3 Reseksjonering 

Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie 

1.3.1: 1 - 3 seksjoner eller 
fellesareal endres 

14 300 14 800 500 3,0 %   

1.3.2: 4 - 8 seksjoner eller 
fellesareal endres 

18 400 19 000 600 3,0 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata---seksjonering/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata---seksjonering/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata---seksjonering/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata---seksjonering/


1.3.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per 
ny endret seksjonMaksimalgebyr: 3 x 

satsen for 4 - 8 seksjoner.  

1 350 1 350 0 0,0 %   

       

1.4 Befaring 

Befaring av eiendom utføres når 
kommunen finner det nødvendig 
ved behandling av saken. Gebyret 
kommer i tillegg til 
behandlingsgebyr punkt 1.1, 1.2 
og 1.3 

3 600 3 750 150 4,0 %   

  

Type betalingssats Vedtatt sats 
for 2021 

Forslag til ny sats 
for 2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

1.5 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie 

Saksbehandling for å slette 
seksjoner på en eiendom  

2 700 2 000 -700 -26,0 %   

       

1.6 Saker som ikke blir fullført 

Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden, eller søker trekker saken. 

1.6.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr. 

1.6.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsats eller gebyr beregnet 
etter anvendt timer (timesats punkt 1.9). 

       

1.7 Oppretting av eksklusive uteareal 

Krever egen søknad. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon. 

1.7.1 Tillegg for utarbeidelse av 
tegningsgrunnlag 

1 550 1650 100 6,5 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata---seksjonering/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/geodata---seksjonering/


 

 

 

 

 

       

1.8 Utstedelse av matrikkelbrev  

For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet. 

1.8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  Fastsatt i forskrift 

1.8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  Fastsatt i forskrift 

Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier eller 
styreleder. 

       

1.9 Andre tjenester 

Timepris for andre tjenester 

1.9.1 Ingeniør per time 900 900 0 0,0 %  I samsvar med 
matrikkelloven 

Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet. 

  

1.10 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura 

1.10.1 Tilleggsgebyr  700 750 50 7,1 %  I samsvar med 
matrikkelloven 



Gravlunder 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til 
ny sats for 

2022 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Gravlunder 

Festeavgift per urnegrav per år 200 200 0 0,0 %   

Festeavgift per listegrav per år 280 280 0 0,0 %   

Gravløsning, møblert urnefelt, 
for 20 år 

23 500 23 500 0 0,0 %   

Gravløsning, møblert urnefelt, 
neste gravlegging i samme grav 
(Familiegrav) 

10 000 10 000 0 0,0 %   

Gravløsning, møblert 
urnefelt, stell per år  

800 800 0 0,0 %   

Ved gravløsning 'møblert urnefelt' i famliegrav er det allerede betalt stell for 20 år, og det betales kun kr 800 per år det 
går utover påløpt tid til nye 20 år.   

Ekstra navneplate, møblert 
urnefelt 

1 000 1 000 0 0,0 %   

Legatstell ordinær grav, for 10 
år 

17 000 17 000 0 0,0 %   

Gravlegging av urne fra annen 
kommune 

3 000 3 000 0 0,0 %   

Gravlegging av kiste fra annen 
kommune 

5 000 5 000 0 0,0 %   

Muslimsk grav, kjøpes av 
annen kommune 

17 500 17 500 0 0,0 %   

Muslimsk barnegrav, kjøpes av 
annen kommune 

12 500 12 500 0 0,0 %   

 



Leie av kommunale idrettsanlegg 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag 
til ny 

sats for 
2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Leie av kommunale idrettsanlegg 

Kategori 1: Ikke kommersielle aktører 

Idrettshall inkludert garderobe 600 600 0 0,0 %   

Svømmehall (25*20) inkludert garderobe, eksklusiv 
badevakt 

  1 200     Nytt i 
2022 

Svømmehall inkludert garderobe, eksklusiv 
badevakt 

800 1 000 200 25,0 %   

Svømmebasseng (12,5*8) inkludert garderobe, 
eksklusiv badevakt 

800  800 0     

Møtelokale tilknyttet idrettsanlegg   200 200 0 0,0 %   

Friidrettsanlegg inkludert garderobe og utstyr 400 400 0 0,0 %   

Sandnes stadion hovedbane fotball inkludert 
garderobe 

400 400 0 0,0 %   

Hele Sandnes stadion inkludert servicebygg 800 800 0 0,0 %   

Gressbane fotball inkludert garderobe (kun 
kommunal) 

300 300 0 0,0 %   

Kunstgressbane fotball inkludert garderobe (kun 
kommunal) 

300 300 0 0,0 %   

Grusbane fotball inkludert garderobe (kun 
kommunal) 

150 150 0 0,0 %   



1 tennisbane   100 100 0 0,0 %   

Reservasjon av klatrerom 600 600 0 0,0 %   

Nye priser og regelverk vedtatt av formannskapet 1. november 2011, sak 142/11.    

Hovedregel for idrettslag og foreninger hjemmehørende i Sandnes kommune er at de har 
betalingsfritak innenfor ordinære åpningstider. Betalingsreglene kommer kun til anvendelse ved 
tilleggsaktivitet for idrettslag i Sandnes eller ved eksterne henvendelser som: Fysisk aktivitet, trening, 
møte- og idrettsarrangementer i regi av videregående skoler, private skoler og institusjoner, utenbys 
idrettslag, bedriftsarrangementer (som ikke har et inntjeningsaspekt) og ikke idrettslige arrangementer 
i regi av lag og foreninger hjemmehørende i Sandnes kommune. Samt all bruk utenom ordinære 
åpninstider. 

Kategori 2: Kommersielle aktører som har inntjening som mål for virksomheten, herunder også 
bedrifter/enkeltpersoner som tilbyr fysisk aktivitet 

Idrettshall inkludert garderobe 1 300 1 300 0 0,0 %   

Svømmehall (25*20) inkludert garderobe, eksklusiv 
badevakt 

  2 500  2 500   Nytt i 
2022 

Svømmehall inkludert garderobe, eksklusiv 
badevakt 

1 700 2 000 300 17,6 %   

Svømmebasseng (12,5*8) inkludert garderobe, 
eksklusiv badevakt 

1 700  1 700 0 0,0 %    

Møtelokale tilknyttet idrettsanlegg   650 650 0 0,0 %   

Friidrettsanlegg inkludert garderobe og utstyr   1 500 1 500 0 0,0 %   

Sandnes stadion hovedbane fotball inkludert 
garderobe 

1 500 1 500 0 0,0 %   

Hele Sandnes stadion inkludert servicebygg 3 000 3 000 0 0,0 %   

Gressbane fotball inkludert garderobe (kun 
kommunal) 

1 000 1 000 0 0,0 %   



Kunstgressbane fotball inkludert garderobe (kun 
kommunal) 

1 000 1 000 0 0,0 %   

Grusbane fotball inkludert garderobe (kun 
kommunal) 

500 500 0 0,0 %   

1 tennisbane 350 350 0 0,0 %   

Reservasjon av klatrerom 1 300 1 300 0 0,0 %   

Gebyrer 

Brudd på regelverk i idrettsanleggeneAvlysning som 

ikke meldes, klisterregler, med mer 
 1 500 1 500 0 0 %   

Type betalingssats Vedtatt sats for 
2021 

Forslag til 
ny sats for 

2022 

Endring 
i beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Svømmehaller 

Barn ordinær pris 40 40 0 0,0 %   

Barn klippekort (10 klipp) 265 235 -30 -11,3 %   

Barn halvårskort 550 550 0 0,0 %   

Barn årskort 950 950 0 0,0 %   

Student/hønnør ordinær pris 45 45 0 0,0 %   

Student/honnør klippekort (10 
klipp) 

320 320 0 0,0 %   

Student/hønnør klippekort (10 
klipp) med treningsrom 

500 500 0 0,0 %   

Student/honnør halvårskort 750 750 0 0,0 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/leie-av-kommunale-idrettsanlegg/


Student/hønnør halvårskort med 
treningsrom 

1 150 1 150 0 0,0 %   

Honnør årskort 1 250 1 250 0 0,0 %   

Voksne ordinær pris 70 70 0 0,0 %   

Voksne klippekort (10 klipp) 500 500 0 0,0 %   

Voksne klippekort (10 klipp) med 
treningsrom 

700 700 0 0,0 %   

Voksne halvårskort 1 300 1 300 0 0,0 %   

Voksne halvårskort med 
treningsrom 

1 750 1 750 0 0,0 %   

Voksne årskort 2 150  2 150 0 0,0 %    

 

 

Plansaker 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til 
ny sats for 

2022 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

Plansaker 

1 Detaljregulering jfr Pbl §12-11 

1.1 For arealer til og med 2 000 m² 62 608 64 173 1 565 2,5 %   

1.2 For arealer over 2 000 m² til og 
med 5 000 m² 

79 244 81 225 1 981 2,5 %   



1.3 For arealer over 5 000 m² til og 
med 10 000 m² 

93 966 96 315 2 349 2,5 %   

1.4 For arealer over 10 000 m² til 
og med 20 000 m² 

125 270 128 402 3 132 2,5 %   

1.5 For arealer over 20 000 m² et 
tillegg per påbegynte 1 000 m² 

1 552 1 591 39 2,5 %   

1.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse 
per 100 m² bruksareal (BRA)BRA 

beregnes i tråd med NS 3940. Både 

eksisterende bebyggelse som skal bli 

stående og ny bebygggelse regnes med. 

Arealer som ligger under terreng regnes 

også med. Gebyret regnes ut fra den 

maksimale utnyttelsen som planen gir 

mulighet for. 

1 000 1 025 25 2,5 %   

1.7 Tilleggsgebyr når forslagstiller 
fremmer endringsforslagMed 

endringsforslag forstås endringer som ikke 

krever ny varsling av 

planoppstart. underveis 

30 % av 
gebyr 

30 % av 
gebyr 

0 0,0 %   

1.8 ForhåndsvurderingerVed 

forelegging av reguleringsspørsmålet for 

utvalget med saksbehandling etter plan- og 

bygningslovens § 12-8 (prinsippsak). 

Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en 

eventuell reguleringsak. 

25 % av 
gebyr 

25 % av 
gebyr 

0 0,0 %   

1.9 Regulerinsplaner for masseuttak 
og massefyllinger, samt industri og 
lager 

50 % av 
gebyr 

50 % av 
gebyr 

0 0,0 %   

       

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til 
ny sats for 

2022 

Endring i 
beløp 

Endring 
i % 

Merknader 

2 Reguleringsendringer, jft Pbl. § 12-14, 2. ledd 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/


2.1 MinimumsgebyrEkslusiv endring av 

bestemmelser med mer 
11 750  12 044 294 2,5 %    

2.2 For arealer til og med 2 000 m² 23 502 24 090 588 2,5 %   

2.3 For arealer over 2 000 m² til og 
med 5 000 m² 

39 128 40 106 978 2,5 %   

2.4 For arealer over 5 000 m² til og 
med 10 000 m² 

62 630 64 196 1 566 2,5 %   

2.5 For arealer over 10 000 m² 78 276 80 233 1 957 2,5 %   

2.6 Tilleggsgebyr 
for bebyggelse per 100 
m² bruksareal (BRA)BRA beregnes i 

tråd med NS 3940. Både eksisterende 

bebyggelse som skal bli stående og ny 

bebyggelse regnes med. Arealer som ligger 

under terreng regnes også med. Gebyret 

regnes ut fra den maksimale utnyttelsen 

som planen gir mulighet for. 

1 000  1 025 25 2,5 %    

2.7 Tilleggsgebyr for saker der 
kommunen må utarbeide/bearbeide 
plankart/bestemmelser  

4 000  4 100 100 2,5 %  Punkt 2.1 splittet 

2.8 Tilleggshøring 4 000  4 100 100 2,5 %  Punkt 2.1 splittet 

2.9 Kunngjøring av endring av plan 4 000  4 100 100 2,5 %  Punkt 2.1 splittet 

3 Konsekvensutredninger jamfør Pbl. § 4-2, 2 ledd 

3.1 Ved behandling av plan med KU 
beregnes følgende gebyr i tillegg til 
gebyr for arealplanenDette beregnes 

av punkt 1.1-1.7. For planer som omfattes 

av punkt 1.9 beregnes KU-gebyr av 

redusert gebyr. 

50 % av 
gebyr 

50 % av 
gebyr 

0 0,0 %   

4 Deling av eiendom jamfør Pbl. § 20-1, bokstav m 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/


4.1 Fradeling av ny tomt i samsvar 
med planPer tomt som søkes fradelt. Fra 

2 - 8 nye tomter gis det 50 prosent 

gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomter gis 

100 prosent gebyrreduksjon. 

7800  7995 195 2,5 %    

4.2 Arealoverføring i samsvar med 
plan 

4200  4305  105 2,5 %    

Reduserte gebyrer 
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen 
har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen ved plansjefen 
fastsette passende gebyr. 

Klageadgang 
Gebyrfastsettelsen  i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrforskriften følges. Rådmannens 
avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 

  

 

VAR og øvrige gebyrer 

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

Vanngebyr 

Abonnementgebyr per m² (bolig) 4,2 4,2 0 0,0 %   

Abonnementgebyr per m² (næring) 4,2 4,2 0 0,0 %   

Forbruksgebyr per m² for bolig  11 10,5 -0,5 -4,5 %   

Forbruksgebyr per m³ for bolig og 
næring 

9 10,5 1,5 16,7 %   

Forbruksgebyr per m³ for bolig og 
næring 

9 8 -1 -11,1 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/byutvikling/


Tilknytningsgebyr Vann lav sats 
(per m² bruksareal) 

25 25 0 0,0 %   

Tilknytningsgebyr Vann middels 
sats (per m² bruksareal) 

75 75 0 0,0 %   

Vannmålerleie per år, 4 m³/t eller 
mindre 

175 179,4 4,4 2,5 %   

Vannmålerleie per år, 4,1 - 6,5 
m³/t 

230  235,8 5,8 2,5 %   

Vannmålerleie per år, 6,6 - 10,0 
m³/t 

270  276,8 6,8 2,5 %   

Vannmålerleie per år, 10,1 - 16,0 
m³/t 

480  492 12 2,5 %   

Vannmålerleie per år, 16,1 - 50,0 
m³/t 

580  594,5 14,5 2,5 %   

Vannmålerleie per år, 50,1 - 100,0 
m³/t 

650  666,3 16,3 2,5 %   

Vannmålerleie per år, 100,1 m³/t 
eller større 

1 940  1 988,5 48,5 2,5 %   

Oppmøte for å lese av vannmålere 1 400 1 435 35 2,5 %   

Vanntilknytningsgebyr høy sats 
(per m² bruksareal) 

280 280 0 0,0 %   

Vanntilknytningsbegyr 
fritidsbolig høy sats (fast 
engangssum) 

7 000  7 175 175 2,5 %   

Avløpsgebyr 

Abonnementgebyr per m² (bolig) 7,6 7,6 0 0,0 %   



Abonnementgebyr per m² (Næring) 7,6 7,6 0 0,0 %   

Forbruksgebyr per m² for bolig 16,6 15,5 -1,1 -6,6 %   

Forbruksgebyr per m³ for bolig og 
næring 

16 15 -1 -6,3 %   

Tilknytningsgebyr Avløp lav sats 
(per m² bruksareal) 

25 25 0 0,0 %   

Tilknytningsgebyr Avløp middels 
sats (per m² bruksareal) 

77 77 0 0,0 %   

Kloakktilknytningsgebyr høy sats 
(per m² bruksareal) 

280 280 0 0,0 %   

Kloakktilknytningsgebyr 
fritidsbolig høy sats (fast 
engangssum)  

8 000 8 200 200 2,5 %   

Renovasjonsgebyr 

Beholdersystem - liten rest-, papir 
og matavfall (standardgebyr) 

3 077,2 3 264 187 6,1 %   

Beholdersystem - stor rest-, papir, 
matavfall og hageavfall 

5 024 5 504 480 9,6 %   

Nedgravde løsninger 2 574,8 2 752 177 6,9 %   

Hytte- og øyrenovasjon 1 946 2 112 166 8,5 %   

Grunngebyr 628 640 12  1,9 %    

80 l restavfall 1 004,8 1 088 83 8,3%   

140 l restavfall 1 507,2 1 664 157 10,4 %   

240 l restavfall 2 260,8 2 560 299 13,2 %   

660 l restavfall 5 652 6 400 748 13,2 %   

1100 l restavfall 11 304 12 800 1 496 13,2 %   

140 l papir/papp 314 320 6 1,9 %   



240 l papir/papp 314 320 6 1,9 %   

660 l papir/papp 942 960 18 1,9 %    

1100 l papir/papp  1 884 1 920 36 1,9 %    

140 l matavfallSe kommunens 

nettsider for detaljer om ordningen. 
628 640 12 1,9 %   

140 l bioavfall 942 1 024 82 1,9 %   

240 l bioavfall 1 884 2 048 164 8,7 %   

240 l hageavfall 314 320 6 1,9 %   

Hjemmekompostering, årlig leie   192     Ny i 2022  

Volumgebyr, nedgravd anlegg 1 946,8 2 112 165 8,5 %   

Volumgebyr, sentrumsløsning 2 446,8 2 560 113 4,6 %   

Eiendommer fritatt hytte- og 
øyrenovasjon 

  388     Ny i 2022  

Utkjøring av avfallsbeholdereper 

beholder 
170 180 10 5,9 %   

Låsbar beholder, årlig gebyr 46 48 2 4,3 %   

Nøkkelbrikker 58 60 2 3,4 %   

Ekstrasekk, avfall 56 64 8 14,3 %   

Avfallsreduserende tiltak -500 -500 0  0,0 %   

Type betalingssats Vedtatt 
sats for 

2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

Saker vedrøende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn 

Saker av liten vanskelighetsgrad 
og  mindre konsekvenser for helse 
og/eller miljø 

6 360 6 519 159 2,5 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/var-og-ovrige-gebyrer/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/var-og-ovrige-gebyrer/


Saker av middels 
vanskelighetsgrad og middels store 
konsekvenser for helse og/eller 
miljø 

15 800 16 195 395 2,5 %   

Saker av stor vanskelighetsgrad og 
alvorlige konsekvenser for helse 
og/eller miljø 

25 400 26 035 635 2,5 %   

Avløpsanlegg, saks- og kontrollgebyr 

Behandling av utslippssøknad 
mindre avløpsanlegg < 15 pe: 

5 300 5 432,5 133 2,5 %   

Behandling av utslippssøknad 
mindre avløpsanlegg > 15 pe: 

8 440 8 651 211 2,5 %   

Behandling av utslippssøknad 
mindre tettbebyggelser > 50 pe 

  12 976,5     Ny i 2022 

Endring av utslippstillatelse 1 580 1 619,5 40 2,5 %   

Endring av utslippstillatelse mindre 
tettbebyggelser > 50 pe 

  3 239     Ny i 2022 

Tilsyn og kontroll < 50 pe:  3 160 3 239 79 2,5 %   

Tilsyn og kontroll > 50 pe:    4 858,5     Ny i 2022 

Oppfølging av forhold i strid med 
utslippstillatelseper time medgått 

1 060 1 086,5 27 2,5 %   

Tømmegebyrer for slaminnhenting 

Slamavskiller 1-4 m³ - tømming 
hvert andre år 

1 552 1 340 -212 -13,7 %   

Slamavskiller 1-4 m³ - årlig 
tømming 

2 852 2 464 -388 -13,6 %   

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/var-og-ovrige-gebyrer/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/var-og-ovrige-gebyrer/


Slamavskiller 5-7 m³ - tømming 
hvert andre år 

1 710 1 480 -230 -13,5 %   

Slamavskiller 5-7 m³ - årlig 
tømming 

3 080 2 660 -420 -13,6 %   

Slamavskiller 8-10 m³ - tømming 
hvert andre år 

2 826 2 440 -386 -13,7 %   

Slamavskiller 8-10 m³ - årlig 
tømming 

5 100 4 404 -696 -13,6 %   

Ekstra tømming av private 
slamavskillere (når det ikke er 
behov for båt) 

 3 200 2 764 -436 -13,6 %   

Tillegg per m³ over 10 m³ 255 220 -35 -13,7 %   

Fritids slamskiller - tømming hver 
4. år 

792 684 -108 -13,6 %   

Minirenseanlegg - årlig tømming 3 080 2 660 -420 -13,6 %   

Minirenseanlegg - tømming på 
bestilling 

3 700 3 196 -504 -13,6 %   

Oppmøtegebyr / bomtur 640 656 16 2,5 %   

Type betalingssats Vedtatt sats 
for 2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

Feieavgift  

Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 
4 etasjers bygg eks. mva. 

330 360 30 9,1 %   

Årlig fast avgift for pipeløp over 4 
etasjer eks. mva. 

340 371 31 9,1 %   



For feiing av ovn i ordinær feierrute 
eks. mva. 

84 91 7 8,3 %   

For feiing av ovn utenom ordinær 
feierrute eks. mva. 

115 125 10 8,7 %   

Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. 
For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50 prosent administrative 
utgifter. 

Tilsyn av næringsavfall 

Tilsyn uten å avdekke avvik 646 662 16 2,5 %   

Tilsyn med avvik 1 300 1 333 33 2,5 %   

Olje- og fettavskillere, saks-og kontrollgebyr 

Behandling av påslippsavtale 5 150 5 279 129 2,5 %    

Endring av påslippsavtale 1 580 1 620 40 2,5 %    

Tilsyn og kontroll 3 160 3 239 79 2,5 %    

Oppfølging av forhold i strid med 
påslippsavtalenper time medgått 

1 060 1 087 27 2,5 %    

 

 

 

 

Diverse 

 

 

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/var-og-ovrige-gebyrer/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2022-2025/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/teknisk/var-og-ovrige-gebyrer/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 
2021 

Forslag til ny sats 
for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring i % Merknader 

Satser som ligger til grunn i forhandling av utbyggingsavtale: 

Frikjøpsbeløp parkering 
per plass 

343 422 358 533 15 111 4,4 %   

Bystyret vedtok den 16. desember 2014 i sak 167/14: 
 
a) Frikjøpet settes til kr 300 000 og følger årlig prisjustering etter statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for veganlegg i alt. 
Frikjøpet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, der utbygger ikke kan løse parkeringskrav på egen tomt. Pengene fra frikjøpet 
settes av på bundet fond frikjøpparkering og kan kun brukes til bygging av nye offentlige plasser. Det følger ingen rettigheter med frikjøpet, 
kommunen bestemmer hvor og når pengene på fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig tilgjengelige plasser i 
fellesanlegg. Innbetalingen avtales i utbyggingsavtalen. 
b) Frikjøpet settes til kr 300 000 og følger årlig prisjustering etter statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for veganlegg i alt. 
Frikjøpet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, hvor pengene fra frikjøpet inngår i parkeringsfondet til bygging av nye 
offentlige plasser (tilsvarende antallet frikjøpte plasser). Det følger ingen rettigheter med frikjøpet, kommunen bestemmer hvor og når 
pengene på fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig/private fellesanlegg. Byggearbeider kan ikke igangsettes før 
frikjøpsbeløpet er innbetalt på parkeringsfondet. 

Type betalingssats Vedtatt sats for 
2021 

Forslag til ny sats 
for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring i % Merknader 

Parkeringsavgift 

Første time 15 15 0 0.0 %   

Andre time 21 21 0 0.0 %   

Tredje time og påfølgende 32 32 0 0.0 %   

Avgiftstiden beholdes uendret til kl 19.00 på hverdager og til kl 15.00 på lørdager. 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/15087917?agendaItemId=15007735


Type betalingssats Vedtatt sats for 
2021 

Forslag til ny sats for 
2022 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

Leie lokaler (mandag-torsdag) 

Stor sal SKH inntil 6 
timer 

10 000 10 000 0 0,0 %   

Stor sal SKH inntil 10 
timer 

11 500 11 500 0 0,0 %   

Liten sal SKH inntil 6 
timer 

2 900 2 900 0 0.0 %   

Liten sal SKH inntil 10 
timer 

3 500 3 500 0 0.0 %   

Foajé SKH 3 300 3 300 0 0.0 %   

Sal 1 Kinokino inntil 6 
timer 

5 500 5 500 0 0.0 %   

Sal 1 Kinokino inntil 10 
timer 

6 100 6 100 0 0.0 %   

Sal 2 Kinokino inntil 6 
timer 

1 300 1 300 0 0.0 %   

Sal 2 Kinokino inntil 10 
timer 

2 000 2 000 0 0.0 %   

Sal 3 Kinokino inntil 6 
timer 

800 800 0 0.0 %   

Sal 3 Kinokino inntil 10 
timer 

1 000 1 000 0 0.0 %   

Kafé Kinokino 1 300 1 300 0 0.0 %   



Variabel pris per solgte 
billett 

15 15 0 0.0 %   

       

Leie lokaler (fredag-søndag) 

Stor sal SKH inntil 6 
timer 

12 600 12 600 0 0,0 %   

Stor sal SKH inntil 10 
timer 

14 000 14 000 0 0,0 %   

Liten sal SKH inntil 6 
timer 

3 500 3 500 0 0,0 %   

Liten sal SKH inntil 10 
timer 

4 800 4 800 0 0,0 %   

Foajé SKH 4 600 4 600 0 0,0 %   

Sal 1 Kino Kino inntil 6 
timer 

7 600 7 600 0 0,0 %   

Sal 1 Kino Kino inntil 10 
timer 

9 300 9 300 0 0,0 %   

Sal 2 Kino Kino inntil 6 
timer 

2 000 2 000 0 0,0 %   

Sal 2 Kino Kino inntil 10 
timer 

2 500 2 500 0 0,0 %   

Sal 3 Kino Kino inntil 6 
timer 

1 000 1 000 0 0,0 %   

Sal 3 Kino Kino inntil 10 
timer 

1 300 1 300 0 0,0 %   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafé Kinokino 2 000 2 000 0 0,0 %   

Variabel pris per solgte 
billett 

15 15 0 0,0 %   

  



Type betalingssats Vedtatt sats 
for 2021 

Forslag til ny 
sats for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

Teknisk grunnutrustning (inntil 6 timer)   

Standard lydanlegg Stor sal 
SKH 

2 100 2 100 0 0,0 %   

Taleanlegg, inntil 4 linjer 
Stor sal SKH 

1 300 1 300 0 0,0 %   

Standard lysanlegg Stor sal 
SKH 

2 600 2 600 0 0,0 %   

Lite lysanlegg, fast innstilt 
Stor sal SKH 

1 300 1 300 0 0,0 %   

Standard lydanlegg Liten 
sal SKH 

1 300 1 300 0 0,0 %   

Taleanlegg, inntil 4 linjer 
Liten sal SKH 

700 700 0 0,0 %   

Standard lysanlegg Liten sal 
SKH 

1 300 1 300 0 0,0 %   

Lite lysanlegg, fast innstilt 
Liten sal SKH 

700 700 0 0,0 %   

Standard lydanlegg Foajé 
SKH 

1 300 1 300 0 0,0 %   

Lite lysanlegg, fast innstilt 
Foajé SKH 

700 700 0 0,0 %   

Taleanlegg inntil 4 linjer 
Foajé SKH / Kafé Kinokino 

700 700 0 0,0 %   



Standard lydanlegg Sal 1 
Kinokino 

2 100 2 100 0 0,0 %   

Taleanlegg, inntil 4 linjer Sal 
1 Kinokino 

1 300 1 300 0 0,0 %   

Standard lysanlegg Sal 1 
Kinokino 

2 600 2 600 0 0,0 %   

Lite lysanlegg, fast innstilt 
Sal 1 Kinokino 

1 300 1 300 0 0,0 %   

Taleanlegg Sal 2 og 3 
Kinokino 

600 600 0 0,0 %   

Kinoanlegg Sal 2 og 3 
Kinokino 

2 300 2 300 0 0,0 %   

       

Teknisk grunnutrustning (inntil 10 timer)   

Standard lydanlegg Stor sal 
SKH 

3 100 3 100 0 0,0 %   

Taleanlegg, inntil 4 linjer 
Stor sal SKH 

2 000 2 000 0 0,0 %   

Standard lysanlegg Stor sal 
SKH 

3 400 3 400 0 0,0 %   

Lite lysanlegg, fast innstilt 
Stor sal SKH 

2 000 2 000 0 0,0 %   

Standard lydanlegg Liten 
sal SKH 

2 000 2 000 0 0,0 %   



Taleanlegg, inntil 4 linjer 
Liten sal SKH 

1 000 1 000 0 0,0%   

Standard lysanlegg Liten sal 
SKH 

2 000 2 000 0 0,0 %   

Lite lysanlegg, fast innstilt 
Liten sal SKH 

1 000 1 000 0 0,0 %   

Standard lydanlegg Foajé 
SKH 

2 000 2 000 0 0,0 %   

Lite lysanlegg, fast innstilt 
Foajé SKH 

1 000 1 000 0 0,0 %   

Taleanlegg inntil 4 linjer 
Foajé SKH / Kafé Kinokino 

1 000 1 000 0 0,0 %   

Standard lydanlegg Sal 1 
Kinokino 

3 100 3 100 0 0,0 %   

Taleanlegg, inntil 4 linjer Sal 
1 Kinokino 

2 000 2 000 0 0,0 %   

Standard lysanlegg Sal 1 
Kinokino 

3 400 3 400 0 0,0 %   

Lite lysanlegg, fast innstilt 
Sal 1 Kinokino 

2 000 2 000 0 0,0 %   

Taleanlegg Sal 2 og 3 
Kinokino 

800 800 0 0,0 %   

Kinoanlegg Sal 2 og 3 
Kinokino 

3 400 3 400 0 0,0 %   

 

 

 

 

 

 

 



Type betalingssats Vedtatt sats for 
2021 

Forslag til ny sats 
for 2022 

Endring i 
beløp 

Endring i 
% 

Merknader 

Ekstra seter Stor sal (per dag)    

43 ekstra seter i Stor sal 850 850 0 0,0 %   

Omrigg av seter i sal 1 800 1 800 0 0,0 %   

      

Instrumenter (per dag) 

Flygel - Steinway & Sons 9 ft. 2 200 2 200 0 0,0 %   

Flygel - Grotrian-Steinweg 1 200 1 200 0 0,0 %   

Konsertpiano Yamaha U1 900 900 0 0,0 %   

Stemming av instrument 1 900 1 900 0 0,0 %   

Stemming av instrument HELG 3 700 3 700 0 0,0 %   

       

Ekstra utstyr (per dag) 

Trådløs mikrofon per sett 700 700 0 0,0 %   

Hazer 550 550 0 0,0 %   

Røykmaskin 350 350 0 0,0 %   

Dansematter 650 650 0 0,0 %   



Dansematter pr rull (pris gjelder 
ikke salg) 

60 60 0 0,0 %   

PC til forestilling 2 000 2 000 0 0,0 %   

Projektor 1 800 1 800 0 0,0 %   

       

Personell (per time) 

Teknisk leder 620 620 0 0,0 %   

Lydmester 620 620 0 0,0 %   

Lysmester 620 620 0 0,0 %   

Scenemester 620 620 0 0,0 %   

Assisterende tekniker / Rigghjelp 450 450 0 0,0 %   

Arrangementsvert / Betjent 450 450 0 0,0 %   

* Vedtatt sats for 2019 i bsak 87/18. 

Arrangementsvert / Betjent 440 440 0 0,0 %   

Sandnes Havn KF 



 

 

 

Kommunale foretak 

• Sandnes tomteselskap KF 
• Sandnes Havn KF 

 

 

Sandnes kirkelige fellesråd 
Økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd 
Kommunedirektørens tilsvar til budsjettforslag fra den norske kirke 
 

 

Økonomireglement 
Økonomireglement 
Vedlegg 1 - Definisjoner 
Vedlegg 2 - Digitaliserings- og innovasjonsfondet 
Vedlegg 3 - Reglement for investeringer 
Vedlegg 4 - Investeringsbudsjettet 
Vedlegg 5 - Energifond 
Vedlegg 6 - Kommunale foretak 
 

 

Klimabudsjett 
Klimabudsjett 
Klimabudsjett - eksempler på tiltak 
Klimabudsjettnotat Nord-Jæren 

Alle skip som anløper Sandnes havn betaler et vederlag basert på skipets størrelse i bruttotonn (BT). 
Satsen er kr 1 pr BT pr. påbegynt døgn. 
Vederlaget erstatter tidligere anløpsavgift, kaiavgift, ISPS gebyr og avfallsgebyr. 
Minimumspris er kr 250 pr. døgn 
For større mengder avfall og spesialavfall avtales det, og betales særskilt.  

Godsvederlag 
kr 10 pr tonn. 
Bulklaster med sand, jord, salt, kalk m.v betaler kr 7 pr. tonn. 
Kubikklast omregnes til tonn. 
Tømmer, egen tonnpris. 
Alle priser er eks. mva. For mer informasjon se hjemmeside. 

https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/vedlegg/vedlegg-sandnes-tomteselskap-kf-okonomiplan-2022---2025.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/vedlegg/vedlegg-sandnes-havn-kf-okonomiplan-2022---2025.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okplan-2022---2025-sandnes-kirkelige-fellesrad.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/kommunedirektorens-tilsvar-budsjettforslag-fra-den-norske-kirke.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/endelig-okonomireglement-2022.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-1-definisjoner-budsjettreglementet.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-2-digitaliserings--og-innovasjonsfondet.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-3---reglement-for-investeringer.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-4-investeringbudsjettet-i-okonomireglementet.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-5-energifond.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/okonomireglement/vedlegg-6---kommunale-foretak-i-ok.reglementet.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/vedlegg/klimabudsjett.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/vedlegg/tiltak-klimabudsjett-v2.pdf
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/styringsdokumenter-og-planer/okonomiplan-2022/vedlegg/klimabudsjett-2022-nordjaren.pdf
https://www.sandneshavn.no/

