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Endring i befolkningssammensetning, sosiale ulikheter, utenforskap og klimaendringer 
er utfordringer som krever at det gjøres endringer i årene som kommer. Utfordringene 
forsterkes av krigen i Ukraina, geopolitisk uro, energikrise, høy inflasjon, renteopp-
gang, resesjonsrisiko og et statsbudsjettforslag der blant annet investeringstilskudd 
til boliger og heldøgnstilbud fjernes og kraftregimet endres. For å møte utfordringene 
vil Sandnes kommune intensivere arbeidet med å jobbe systematisk og målrettet for 
å kunne ta de gode grepene for framtiden.

Behovet for heldøgnsopphold kan reduseres ved en god 
boligplanlegging både av kommunen og av personen selv. 
Hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, 
aktivitets- og fritidstilbud og gode tjenester i hjemmet må 
videreutvikles, og samarbeidet med bruker, pårørende og 
frivillige må intensiveres.

Færre barn i barnehage og skole –  
økt behov for pleie- og omsorgstjenester 
  
Endring i befolkningssammensetningen dreier seg om at 
det blir færre barn og unge, flere eldre, og flere som har 
behov for pleie- og omsorgstjenester. Utgiftene til barn  
og unge kan derfor reduseres, mens det vil bli en høy 
vekst i utgifter til pleie- og omsorgstjenester. 

For å kunne gi gode pleie- og omsorgstjenester til en 
voksende gruppe, må vi fortsatt jobbe konkret og plan- 
messig med å tilrettelegge for at disse brukerne skal kunne 
bo hjemme så lenge som mulig. Med en sterk økning i antall 
eldre og antall med demens må det framover også bygges 
nye sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. 
Det er likevel et mål å redusere dekningsgraden da det 
verken vil være penger eller personell til å videreføre 
dagens løsninger. 

Endring i befolkningssammen- 
setningen dreier seg om at det blir 

færre barn og unge, flere eldre, 
og flere som har behov for pleie- 

og omsorgstjenester.

Grep for framtiden
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Hvordan møte klimaendringene

Utvikling av byen og kommunens tjenester må skje på en 
mest mulig klimavennlig måte. Vi satser derfor på fortetting, 
gange, sykkel og kollektivtransport.

Kommunens planer skal bidra til at det kan føres en 
areal- og transportpolitikk som bidrar til utslippsreduk- 
sjoner og ivaretar miljø og ressurser. Reguleringsplaner 
skal fremme en kortreist hverdag, med kort avstand til 
viktige hverdagsfunksjoner og løsninger der grønn mobi-
litet prioriteres. 

Kommuneplanen, kommunedelplan sentrum og interkom-
munal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) er planverktøy 
som blant annet skal sikre nærmiljøkvaliteter og attraktive, 
varierte bomiljø. Handlingsplaner som byromstrategien og 
byroms- og gatebruksplanen brukes for å konkretisere 
tilrettelegging for innbyggere og næringsliv, eksempelvis i 
form av gang- og sykkelforbindelser.

Eldre bebyggelse og bystrukturer er en ressurs.  Ved  
å fremme kunnskap og sikre vern gjennom bruk kan  

Forhindre økning i sosiale ulikheter og utenfor-
skap – skape en attraktiv by for alle 

Å sikre alle barn like betingelser for utvikling og læring 
forebygger framtidens utenforskap. Gode grunntjenester 
og tidlig innsats er viktig sammen med forebygging og 
sammenheng i alle tjenester og tilbud til barn, unge og 
foresatte. Felles satsinger på tvers av virksomhetene og på 
tvers av tjenesteområdene skal sikre at tjenesteområdet 
jobber helhetlig og koordinert for å nå målsettingen om å 
skape en god oppvekst i Sandnes. Det er nødvendig med 
tilstrekkelig kompetanse i barnehager, skoler og PPT til å 
kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi 
et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle. 

Å bidra til at flere med svak arbeidsevne får seg jobb 
forebygger utenforskap, og stadig flere får hjelp gjennom 
kvalifiseringsprogrammet til NAV. 

Sandnes fikk i 2022 prisen som Norges mest attraktive by. 
Framtidens by skal være attraktiv for alle.  Arbeidet med  
å skape og tilrettelegge byrom og tilbud som kan benyttes 
av alle i kommunen forsetter. Et framtidsrettet bibliotek, 
gode uterom og aktivitetsanlegg samt møteplasser i 
sentrum er viktige tiltak for helse og trivsel. Sandnes har  
i tillegg en fantastisk natur med fjorder, fjell og skog.

Sandnes konkretisere flere av FNs bærekraftmål,  
og samtidig styrke byens attraktivitet, identitet og  
konkurransekraft. 

Andre konkrete tiltak som kan redusere utslippene 
er karbonfangst på forbrenningsanlegget Forus energi- 
gjenvinning, bruk av lavutslipp-kjøretøy, lavutslippsløsninger 
ved bygg og anleggsprosjekter, stille miljø og klimakrav i 
anskaffelser av varer og tjenester og redusere reise- 
virksomheten.

Den økonomiske situasjonen sammenlignet  
med ASSS-kommunene

Sandnes har relativt sett lave disponible inntekter og 
driftes effektivt.

I 2021 hadde Sandnes inntekter som var kr 5 022  
lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet, og manglet 
dermed om lag kr 400 millioner på å ha inntekter som 
en landsgjennomsnittlig kommune.

Når man sammenligner forskjellene i produksjon med 
forskjellene i brutto driftsutgifter får man et inntrykk  
av effektivitet. Effektiviteten i Sandnes var 6,4 prosent  
høyere enn snittet for ASSS-kommunene.

Investeringsutgiftene har vært svært høye de siste årene, 
og investeringer i skolebygg og boliger, i tillegg til opprustning 

av sentrum, har trukket investeringsutgiftene kraftig opp. 
Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter var i 2021 på 
86,3 prosent i Sandnes, mens snittet for ASSS var på 85,6 
prosent.

Befolkningsutvikling

Årets framskriving viser at Sandnes kommune i den 
kommende femårsperioden vil ha en vekst på mellom 0,8 
og 1,2 prosent. Dette tilsvarer om lag 772 nye innbyggere 
hvert år.  Veksten vil være moderat for 2022 og 2023, og 
lavere senere i perioden.

Sandnes kommune har en ung befolkning sammenlignet  
med mange kommuner, og om lag 27 prosent av inn- 
byggerne er under 20 år.  Andelen av befolkningen som 
er 67 år og eldre er 11 prosent i Sandnes. På landsbasis er 
den 15 prosent. Som man kan se av figuren vil befolkningen 
bli eldre de kommende årene. Utviklingen viser størst 
økning i de eldste aldersklassene sammen med en nedgang 
i antall barn.

I det store bildet er det nå flere piler som peker mot en 
svakere befolkningsvekst også for vår region. På litt lengre 
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 sammenlignet 
med tidligere framskrivinger. Innbyggertallet til kommunen 
forventes å være om lag 94 000 i 2040. 

MER-/MINDREUTGIFTER SOM FØLGE AV BEFOLKNINGSENDRINGER (MILL KR) UTSLIPPSBUDSJETT 2020-2030

Eldre bebyggelse og 
bystrukturer er en ressurs.
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ENDRING I ANTALL PERSONER I FORHOLD TIL ÅRET FØR PER GRUPPE
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I det store bildet er det nå 
flere piler som peker mot en 
svakere befolkningsvekst også 

for vår region. På litt lengre sikt 
har vi en stadig større andel 

eldre i befolkningen.
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Driftsinntektene

Skatt på inntekt, formue og eiendom (45 %)

Rammetilskudd (33 %)

Salgs- og leieinntekter (13 %)

Øverføringer og tilskudd fra andre (6 %)

Brukerbetalinger (3%)

DRIFTSINNTEKTER 2023

Det er budsjettert med til sammen kr 6,75 milliarder i 
driftsinntekter i 2023. Skatt og rammetilskudd utgjør 78 
prosent av de totale driftsinntektene. Salgs- og leieinntekter, 
som eksempelvis kommunale avgifter og salg av konsesjonskraft 
utgjør 13 prosent, mens overføring og tilskudd utgjør 6 prosent. 
Brukerbetalinger som eksempelvis foreldrebetaling i barnehage 
og SFO utgjør 3 prosent.

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Skatteanslaget for 2023 er på kr 2,998 milliarder. 
Dette bygger på en negativ nominell skattevekst 

fra 2022 til 2023 på -3,4 prosent (-4,9 prosent per 
innbygger). Det er forutsatt at skatt per innbygger i 

prosent av landsgjennomsnittet vil ligge på 99 prosent 
i planperioden.

MÅL FOR ØKONOMISK BALANSE OG HANDLEFRIHET

Sandnes Landet Måltall

 Finansielle nøkkeltall
Regnskap 

2021

Budsjett

2022

Budsjett

2023

Budsjett

2024

Budsjett

2025

Budsjett

2026

Budsjett

2023-2026
Mål

Netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntektene

6,5 % 3,0 % 1,9 % 2,5 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % > 3,0 %

Disposisjonsfond + mindreforbruk 
i prosent av driftsinntektene

13,1 % 9,0 % 8,5 % 8,5 % 8,6 % 8,6 % 8,5 % > 7 %

Langsiktig lånegjeld i prosent av 
driftsinntektene

111,9 % 112,9 % 118,1 % 126,8 % 137,4 % 148,4 % 132,7 % < 110 %

Lån som betjenes av frie inntekter 87,4 % 78,9 % 83,6 % 90,1 % 97,8 % 108,9 % 95,1 % < 90 %

Netto lånegjeld (mill kr) 4 903 5 041 5 544 6 085 6 671 7 389 6 422

Netto lånegjeld per innbygger 60 308 61 052 66 382 72 177 78 503 86 272 75 834
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NETTO DRIFTSRESULTAT

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i kommunen 
måler hvor mye som er igjen fra driften til å dekke framtidige 
utgifter eller egenfinansiering av investeringer. I årene framo-
ver forventes det lave disponible inntekter samtidig som det 

er store investeringsbehov, og derfor er kommunedirektøren 
av den oppfatning at måltallet bør settes opp til 3 prosent i 
2023. Kommunedirektøren legger fram et forslag til økonomi-
plan med netto driftsresultat i 2023 på 1,9 prosent.

Hovedtall

33%

3 074 300

2 241 000

850 397

45%

13%

6%
3%
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Økt lånegjeld og økende rentenivå medfører at rente- og avdragsutgifter øker  
med kr 132 millioner i planperioden, og med kr 218 millioner fram mot 2030. 

LÅNEGJELD

Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter øker fra kr 
4 milliarder i 2022 til kr 6 milliarder i 2026, tilsvarende 108,9 prosent av 
de frie inntektene. 
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Investeringsnivået i planperioden summerer seg til 
kr 4,9 milliarder. Dette er om lag kr 1,8 milliarder 
mer enn forrige planperiode. Flere store prosjekter 
har nå kommet inn i fireårsperioden, som meldt i 
forrige tiårsplan. Grunnet en utfordrende situasjon i 
markedet har flere prosjekter blitt utsatt, og kr 400 
millioner er flyttet fra investeringsbudsjett i 2022 til 
2023. Prisøkning og rekalkulasjoner på eksisterende 
prosjekter har bidratt til høyere utgifter, tilsvarende 
om lag kr 570 millioner i kommende planperiode. 
Tilskudd til heldøgns omsorgsplasser og utleieboliger 
er fjernet i forslag til statsbudsjett 2023. På bakgrunn 
av dette har kommunedirektøren innarbeidet 
bortfall av disse investeringstilskuddene. Bortfallet av 
tilskuddsmidler i planperioden utgjør i overkant av 
kr 400 millioner, og medfører en tilsvarende økning  
i låneopptak til finansiering av investeringer.  

Etter flere store prosjekter satser vi videre på barn 
og unge i Sandnes. Det er lagt inn midler til ny barne- 
skole i Riska bydel og utvidelse av Sørbø skole. Det 
er også lagt inn midler til ny barnehage i Skarabakken 
samt tilpasninger på gamle Figgjo skole. Innen Helse 
og velferd er det lagt inn midler til bygging av ett 

bo- og aktivitetssenter på Sørbø Hove (Jonashagen) 
med 60 plasser. Senteret har ferdigstillelse i slutten 
av planperioden. Det er også lagt inn midler til bygge-
start av nytt bo- og aktivitetssenter på Hana med 70 
plasser i slutten av planperioden. Dekningsgraden 
reduseres imidlertid fra 20,2 prosent i 2022 til 18,3 
prosent i 2030. I henhold til boligsosial handlingsplan 
investeres det i ulike typer boliger til grupper som har 
vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke dette 
behovet blir det både kjøpt brukte og nye boliger, 
og det blir bygget småhus.

Kommunedirektøren har lagt fram en oversikt over 
investeringsbehov som vil komme utover i planperi-
oden. Eksempler på investeringer etter planperioden 
er sentrumsskolene, ferdigstillelse av to nye bo- og 
aktivitetssentre, barnehage i sentrum og på Ganddal 
og ny dobbel idrettshall. Usikkerhet i forhold til 
grunnrenteskatt på kraft og midlertidig/varig bortfall 
av investeringstilskudd til sykehjem og kommunale 
boliger utfordrer oss. Dette kombinert med flere 
mulige investeringsprosjekt som er under utredning 
(bibliotek, åpning av Storåna og bruken av KinoKino), 
bør vi vurdere i løpet av 2023.

INVESTERINGSNIVÅ 10-ÅRSHORISONT (MILLIONER KR)

mill. kr

BRUTTO INVESTERINGER 2023-2026 (MILLIONER KRONER)
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Brutto driftsutgifter

Oppvekst – kr 2,5 mrd (38 %)

Helse og velferd – kr 2,1 mrd (33 %)

Sentrale staber, politisk virksomhet 
og fellesutgifter – kr 1 mrd (15 %)

Organisasjon og økonomi – kr 0,6 mrd (9 %)

Kultur og næring – kr 0,2 mrd (3 %)

Byutvikling og teknisk – kr 0,1 mrd (2 %)

DRIFT

Brutto driftsbudsjett utgjør kr 6,74 
milliarder i 2023 hvor kr 0,3 milliarder er 
budsjettert som sentrale inntekter, resten 
er fordelt som følger: 

 Tjenesteområde Opprinnelig vedtatt 2022 Forslag budsjett 2023 Endring i netto ramme

Oppvekst 2 071 650 2 263 341 191 691

Helse og velferd 1 586 816 1 768 071 181 255

Sentrale staber, politisk virksomhet  
og fellesutgifter 775 268 926 476 151 208

Byutvikling og teknisk 139 932 163 410 23 478

Organisasjon 134 905 145 079 10 174

Kultur og næring 108 250 114 572 6 322

Økonomi 41 269 45 138 3 869

Totalsum 4 858 090 5 426 087 567 997

Beløpene i forslag til budsjett 2023 består av helårseffekt av lønnsoppgjør 2021 (kr 118,6 millioner), helårseffekt av tiltak vedtatt i HØP 
2022-2025 samt forslag til nye tiltak i handlings- og økonomiplan 2023-2026.

ENDRING NETTORAMMER

Driftsbudsjett

Noen av de viktigste tiltakene innen drift og investering
Sandnes kommune bosetter 360 flyktninger i 2022. Kommunen 
får integreringstilskudd over fem år for hver flyktning. Det er 
budsjettert med tilskudd på kr 116,2 millioner i 2023, synkende 
i perioden. Oppvekst- og helseområdet styrkes med totalt kr 
54 millioner i 2023 og 2024 siden det er behov for å øke kapa- 

siteten i bosettings- og integreringsarbeidet. Det er budsjettert 
med bosetting av 60 flyktninger årlig i perioden, men nasjonalt 
er anslaget pt 33 000 på landsbasis. Det gir indikasjon om at 
vi kan bli anmodet om å bosette 300-400 flyktninger.

38%

33%

15%

9%

3% 2%
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Drift

•  Styrking skolene på kr 9 millioner er innarbeidet i 2023 i 

henhold til vedtatt HØP 2022-2025

•  Skole, elevtallsvekst og ressurser til spesialundervisning, kr 

11,5 millioner i 2023

•  Skole, bemanning ved fire skoler/innføringsklasser grunnet 

ukrainske flyktninger, kr 6 millioner i 2023 og 2024

•  Skole, arbeidstidsavtale med ekstra fritak for undervisning for 

kontaktlærere med mer enn 20 elever, kr 7,4 millioner fra 2023

•  SFO, gratis kjernetid 1. klassinger, kr 18,5 millioner fra 2023

• Tilskudd til private barnehager, kr 44,6 millioner fra 2023

•  Nye barnehageplasser på gamle Figgjo skole, kr 2,6 millioner i 

2023, økende til kr 5,2 millioner fra 2024

•  PPT, videreføring av arbeidet med å redusere spesialunder-

visning, kr 3,2 millioner fra 2023

•  Helsestasjonstjenester, bortfall av tilskudd, kr 3,7 millioner fra 2023

Drift

•  Kulturskolen, styrke bemanning med én avdelingsleder, kr 

0,75 millioner fra 2023

Drift

•  Styrking hjemmetjenester kr 10 millioner innarbeidet i 2023 

i henhold til vedtatt HØP 2022-2025, og fortsatt årlig styrking, 

kr 2,5 millioner fra 2023

•  Kreftkoordinator (økt stillingsressurs), private seniorsenter, 

sykehjemslege på SHS og rimeligere trygghetsalarmer, finan-

sieres av styrking hjemmetjenester

• Omstilling 2025, kr 27,3 millioner, reverseres fra 2023

•  Kommunalt legesenter, stabiliseringstiltak og rekrutterings- 

tilskudd til nye fastleger, kr 11 millioner i 2023

•  Én ekstra lege nattestid på legevakten, kr 6,1 millioner fra 2023

Drift

•  Park, idrett og vei, økte strømutgifter til gatelys, kr 15  

millioner i 2023 og kr 6 millioner i 2024

•  Klimaomstilling, egeninnsats i samarbeidsprosjekter, kr 1,3 

millioner i 2023 og 2024

• Overføring til spillemiddelfond, kr 1,3 millioner fra 2023

Investeringer

•  Ombygging og utvidelse til B28, Sandved skole, kr  

182 millioner. Ferdigstilles 2023

•  Ny flerbrukshall, Høyland ungdomsskole, kr 171,5 millioner. 

Ferdigstilles 2027

• Ny skole, Riska, kr 553 millioner. Ferdigstilles 2025 

• Utvidelse Sørbø skole, kr 105,2 millioner. Ferdigstilles 2025

•  Ny barnehage Skarabakken, kr 124 millioner. Ferdigstilles 2025

• Barnehage Figgjo, kr 11,8 millioner. Ferdigstilles 2023

•  Oppgradering bygningsmasse og utendørsanlegg, skoler og 

barnehager, årlig bevilgning som summeres til totalt kr 88 

millioner i perioden

Investeringer

• Lysrigg Sandnes kulturhus, kr 18 millioner. Ferdigstilles 2023 

•  Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, liten sal, kr 7,2 millioner. 

Ferdigstilles 2023

•  Teknisk utstyr Sandnes kulturhus, foaje, kr 4 millioner.  

Ferdigstilles 2024

Investeringer

•  Bo- og aktivitetssenter, Jonashagen, kr 367 millioner.  

Ferdigstilles 2026 (60 plasser)

•  Bo- og aktivitetssenter, Hana gamle skole, kr 425 millioner. 

Ferdigstilles 2027 (70 plasser)

•  Bo- og aktivitetssenter, Lunde, kr 438 millioner. Ferdigstilles 

2029 (50 plasser)

•  Bofellesskap for unge med funksjonshemming, 9 plasser, kr 

75,4 millioner. Ferdigstilles 2024

•  Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med 

store atferdsutfordringer, 5 plasser, kr 47 millioner. Ferdig-

stilles 2025

•  Boligsosial handlingsplan, årlig bevilgning med samlet gjen-

nomføring i planperioden på kr 410 millioner

•  Nytt aktivitetssenter for voksne med utviklingshemming og/

eller autisme, med plass for 80 brukere, (flytting av Vågsgjerd 

aktivitetssenter) kr 199,8 millioner. Ferdigstilles 2026

•  Nybygg Åsveien 156, 8 leiligheter og personalbase for unge 

med funksjonshemming, kr 46 millioner. Ferdigstilles 2024

Investeringer, skattefinansiert

•  Etablere parkdrag langs Storåna fra Vågen til Julie Eges gate, 

kr 62 millioner. Ferdigstilles 2026

•  Utvidelse av Høyland kirkegård, kr 29 millioner. Ferdigstilles 

2026

•  Giskehallen 1 rehabilitering, kr 35 millioner. Ferdigstilles 

2025

• Ishall, kr 63,5 millioner. Ferdigstilles 2026

• Dobbel idrettshall, kr 250 millioner. Ferdigstilles 2027

• Figgenveien, kr 32 millioner. Ferdigstilles 2023

• Utskiftning av Bråstein bru, kr 10,5 millioner. Ferdigstilles 2023

Investeringer, avgiftsfinansiert

•  Sanering Sleipnersgate - Odinsgate med flere, kr 54 millioner. 

Ferdigstilles 2027

•  Hoveveien med tilgrensende nedslagsfelt, kr 38 millioner. 

Ferdigstilles 2023

•  Ny etappe, kulvert Lurabekken, kr 85 millioner. Ferdigstilles 2026

•  Separering og trykksonejustering på strekningen 

Åsveien-Ulvanuten, kr 50 millioner. Ferdigstilles 2024

•  Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - Gjesdalveien,  

kr 60 millioner. Ferdigstilles 2025

•  Bussveien, nødvendig flytting og oppgradering av vann-  

og avløpsledninger, kr 118 millioner. Ferdigstilles 2026

OPPVEKST

HELSE OG VELFERD

KULTUR OG NÆRING

BYUTVIKLING OG TEKNISK
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År 2022 2023 endring  
i kroner

endring  
i prosent

Ett barn i barnehage kr 3 050 kr 3 000 -kr 50 -1,6 %

Ett barn i SFO: 1 betalingsfri måned og søskenmoderasjon på 15 % kr 2 668 kr 2 767 kr 99 3,7 %

Gebyr vann, avløp, renovasjon (240 liter avfallsbeholdere) og feiing kr 1 045 kr 1 179 kr 134 12,8 %

Ett barn 1 til 1 undervisning kulturskolen kr 292 kr 292 kr 0 0,0 %

SUM kr 7 055 kr 7 238 kr 183  

Hvor mye øker gebyrene for en familie?

Eksempel: Familie på fire. Ett barn i barnehage og ett barn i SFO heltidsplasser. 
Enebolig på 175 kvadratmeter. Kostnad per måned.

Eksempel: Aleneforsørger med to barn. Begge i barnehage heltidsplasser. 
120 kvadrat rekkehus. Kostnad per måned.

År 2021 2022 endring 
i kroner

endring 
i prosent

Barn 1 barnehage kr 3 050 kr 3 000 -kr 50 -1,6 %

Barn 2 barnehage søskenmoderasjon på 30 % kr 2 135 kr 2 100 -kr 35 -1,6 %

Gebyr vann, avløp og renovasjon (nedgravd avfallsanlegg) kr 607 kr 695 kr 88 14,5 %

Ett barn gruppeundervisning kulturskolen kr 250 kr 250 kr 0 0 %

SUM kr 6 042 kr 6 045 kr 3  

Flere detaljer finnes i vedlegg til handlings- og økonomiplan 2023-2026

Drift

•  Lærlingordningen, kr 5 millioner er innarbeidet i budsjett 

2023 i henhold til HØP 2022-2025, økende til kr 15 millioner  

i planperioden

•  Ny IT-plattform kr 12,6 millioner innarbeidet i 2023 i 

henhold til HØP 2022-2025, reduseres til kr 7,9 millioner  

i kommende planperiode

Drift

Sentrale staber 

•  Utviklingsfond, kr 20 millioner til arbeid med omstilling 

foreslås omdisponert fra generelt disposisjonsfond

Politisk virksomhet

• Storbykonferanse for eldreråd, kr 0,2 millioner i 2023

Eiendom

• Økte energipriser, kr 35 millioner i 2023

• Styrking av vedlikeholdsbudsjett, kr 35 millioner fra 2023

• Innleie eksterne bygg kr 12 millioner fra 2023

Kommunen felles

•  Sandnes kirkelige fellesråd, vedlikehold av kirker, kr 4 millioner 

i 2023

• Attraktiv By kr 0,5 millioner i 2023

Investeringer

•  Indre Vågen, flytende svømmebasseng, kommunekassens 

andel kr 2,5 millioner. Totalkalkylen er på kr 30 millioner. 

Ferdigstilles 2024

•  Sentrum parkeringsanlegg, 225 plasser inkludert ungdomshus  

og næring, kr 690 millioner. Ferdigstilles 2027

•  Vagleleiren, nybygg Sivilforsvaret, kr 110 millioner. Ferdigstilles 2027

• Energieffektivisering, kr 50 millioner i planperioden

• Fagopplæring, styrking med 1 årsverk, kr 0,7 millioner

•  Lederutviklingsprogram, kr 2 millioner fordelt på 2023  

og 2024

• Lønn, styrking med to årsverk, kr 1,4 millioner

• Anskaffelser, styrking med 1 årsverk, kr 0,8 millioner

• Nytt virksomhetsstyringsverktøy, kr 1,6 millioner fra 2024

ORGANISASJON OG ØKONOMI

SENTRALE STABER, POLITISK VIRKSOMHET OG FELLESUTGIFTER



Fullstendig forslag til økonomiplan 2023-2026:  
www.sandnes.kommune.no/okplan2023

Politisk behandling av økonomiplanen:
Administrasjonsutvalget og formannskapet: 21. november
Kommunestyret: 12. desember

Andre områder: 
Sandnes kirkelige fellesråd, økonomiplan 2023-2026 sak 17/22


