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gjeldende bestemmelser i kommuneloven og kommunens eget økonomireglement. Det utarbeides i til-
legg et detaljert budsjett for den administrative økonomistyringen detaljert på det enkelte ansvar. Tilsva-
rende gjelder for hvert enkelt prosjekt i investeringsbudsjettet for 2019.   
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Innledning   
 

 
 
Omstilling og effektivisering har vært de to kanskje viktigste stikkordene for de siste årenes budsjett- og 
økonomiplaner. Samtidig som det er en kontinuerlig prosess, så har det blitt varslet at behovet for mer 
dyptgripende strukturelle endringer vil melde seg med økt styrke fra 2020 og utover. Det ser vi nå tydelig 
konturene av. Veksten i skatteinntekter og rammeoverføringer er ikke tilstrekkelig til å holde tritt med de 
behovene kommunen skal håndtere og de oppgavene vi skal løse. Særlig tydelig er det for kommuner 
som Flekkefjord, med færre enn 15 000 innbyggere og uten store ekstra kraftinntekter å støtte seg på.  
 
Flekkefjord kommune er ikke alene om å erfare en mer presset budsjettsituasjon, men det er likevel en 
mager trøst. Siden en rekke effektiviseringsgevinster allerede er tatt ut gjennom de prosessene som har 
vært kjørt de siste årene, så finnes det ingen enkle løsninger. Skal nye tiltak gi økonomiske effekter som 
monner og som bidrar til å rette opp ubalansen mellom inntekter og utgifter, så vil det kreve mye. Det vil 
kreve politisk vilje, det vil kreve administrativ oppfølging, og det vil kreve faglig og personalmessig evne. 
 
På mange måter handler dette om et ganske grunnleggende skifte av perspektiv. Det er ikke mulig å bare 
summere kostnadene for de oppgavene vi i dag utfører og så fastsette de framtidige budsjettrammene ut 
fra dette. Da vil ikke pengene strekke til. Det er ikke midler til å dekke alle de økte behovene gjennom de 
samme strukturene og arbeidsmåtene som før.  
 
For at konsekvensene for innbyggerne og brukerne ikke skal bli for store, så må vi som kommuneorgani-
sasjon være villige til, og samtidig klare å gjennomføre, forbedringer og endringer i tjenesteinnholdet og 
tjenesteorganiseringen. Fortsatt skal innbyggerne kunne være trygge på å få oppfylt sine rettigheter og 
dekket sine lovregulerte behov for tjenester, men det må i stadig økende grad skje på andre måter og 
med litt andre virkemidler enn de vi til nå har brukt. 
 
Omstilling 
 
Det er viktig å presisere én ting når det gjelder behovet for omstilling: Spørsmålet er ikke om det er nød-
vendig å gjennomføre omfattende omstillingstiltak i denne økonomiplanperioden – spørsmålet er om det 
nivået vi har definert for omstillingstiltak vil være tilstrekkelig. Kanskje er vi for optimistiske? Muligens 
burde kravene til økonomisk gevinst av omstillingstiltakene vært enda 50 % høyere. 
 
Samtidig er det et poeng å legge seg på et nivå som oppfattes som realistisk og gjennomførbart. Det 
vanskeligste med omstillingstiltak som kan gi økonomisk effekt er ikke å vedta dem, men å realisere dem.  
 
Mange kommuner legger opp til å bruke av sine disposisjonsfond for å saldere driften de neste årene. Det 
gjør ikke Flekkefjord kommune. Lykkes vi med å realisere effektene av omstillingstiltakene og holde oss 
innenfor de budsjettrammene som er skissert, så vil kommunen øke fondsavsetningene og redusere gjel-
den i denne økonomiplanperioden. Men det er svært små marginer og det vil utvilsomt bli krevende.  
 
Noen vil kanskje spørre hvorfor behovet for omstilling oppstår og er såpass stort. Det handler om flere 
ting. Først av alt om at vi drar med oss noen av de konstaterte merkostnadene i 2018 videre utover i 
planperioden. Det gjelder bl.a. økte kostnader til strøm, større behov innen helse og omsorg, økte utgifter 
til AFP og korrigering av underbudsjettering innen oppvekst. I tillegg kommer utviklingen for skatt og 
ramme, der veksten for Flekkefjord kommune er lavere enn prisstigningen. Effekten av økt gjeld, og anta-
kelsen om et framtidig høyere rentenivå, slår også inn. Men mest av alt, prognosene for befolkningsutvik-
ling og –sammensetning indikerer en svikt i de statlige overføringene de nærmeste årene. Mindre årskull, 
færre barn i skolealder og en nedgang i antall eldre over 90 år, gjør at de tilhørende kommunale tjeneste-
ne må skaleres ned i takt med reduksjonen i inntekter.  
 
En ting er å definere et betydelig behov for omstilling, men det viktigste er likevel at vi lykkes med å reali-
sere de kravene til økonomisk nettoeffekt som omstillingstiltakene innebærer. Hovedområdene har be-
skrevet sine tiltak på ulike måter. Helse og velferd har vist hvordan de må sette i gang ganske omfattende 
tiltak, og deretter bruke noen av midlene på nye måter, for så å hente ut en økonomisk gevinst i form av 
forskjellen mellom gammel og ny løsning. De andre hovedområdene har vist hvilken nettoeffekt de skal 
oppnå, men også for disse vil det ofte handle om at «bruttotiltakene» er større, og at man bruker deler av 
innsparingen til å etablere en ny og mer kostnadseffektiv løsning. 
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For at det skal være mulig å vurdere hvilke krav til økonomisk nettoeffekt av omstillingene hvert av ho-
vedområdene har fått, så er summen av tiltakene korrigert og gjort sammenlignbare i tabellen nedenfor.  
 

(alle tall for omstilling i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022 

Utvikling og virksomhetsstøtte 330 510 890 890 

Oppvekst og kultur 1 180 3 960 4 760 5 560 

Helse og velferd 1 120 4 370 4 970 6 770 

Samfunn og teknikk 1 400 2 350 2 950 2 950 

Sum alle 4 030 11 190 13 570 16 170 

 
Tabellen viser at det i 2019 er forutsatt å realisere en samlet innsparingseffekt i driftsbudsjettet på ca. 4 
mill. kroner. I 2020 er det forutsatt å hente ut ytterligere 7,2 mill. kroner i årlig økonomisk effekt, slik at 
forskjellen fra 2018-utgangspunktet er på 11,2 mill. kroner. I 2021 øker kravet til omstillingseffekt med 
ytterligere 2,4 mill. kroner – til 13,6 mill. kroner. Og det siste året i økonomiplanperioden, i 2022, er det 
forutsatt en ytterligere økning i kravet til økonomisk nettogevinst på 2,5 mill. kroner, slik at forskjellen i 
driftskostnader (målt i faste priser) forutsettes å være ca. 16,2 mill. kroner lavere i 2022 enn i 2018. 
 
Til bystyret er det tidligere signalisert et behov for å «ta ned» kommunens driftsnivå med 15 – 20 mill. 
kroner. Forslaget til økonomiplan er i samsvar med disse signalene. Samtidig er det en risiko for at det 
kan bli behov for å øke omstillingskravene ytterligere i 2021 og 2022 og videre utover. Her er det særlig 
endringer i skatteinntekter og rammeoverføringer som vil kunne slå sterkere inn enn forutsatt og gjøre det 
nødvendig med mer omfattende grep for å sikre den nødvendige balansen mellom inntekter og utgifter. 
 
Utvikling 
 
Selv i en situasjon med større press på økonomien, så kan ikke fokuset bare være på omstilling av tje-
nestene og jakt på tiltak som kan gi kostnadsreduksjoner. Kommunen må også sørge for utvikling, både 
for å sikre kvalitet på tjenestene og for å bidra til å skape et samfunn som folk ønsker å være en del av. 
 
Mange av tiltakene og satsingene gjøres innenfor de budsjettrammene som er fordelt til de ulike hoved-
områdene, og en hel del av disse er løftet fram og synliggjort i dokumentets kapittel 6. I tillegg kommer 
forslagene til prioriterte investeringstiltak. De fleste av disse er godt kjent fra den gjeldende økonomipla-
nen, mens noen er oppdatert med tilleggsinformasjon eller er helt nye, men ut fra forutsetningen om å 
redusere kommunens gjeldsbelastning, så er det ikke mange helt nye forslag som lanseres. 
 
Alle prioriteringene, både de som ligger i driftsbudsjettet og de som er i investeringsbudsjettet, må tåle å 
bli testet i lys av de utfordringsbildene kommunen må forholde seg til og de målene bystyret har vedtatt. 
Det må nøye vurderes hva som er de rette og mest virkningsfulle tiltakene – hvilke som gir størst effekt.  
 
Klare fasitsvar er det få av. Det er ikke noen av oss gitt med tyngde å kunne hevde hva som vil være de 
aller viktigste og riktigste prioriteringene i et generasjonsperspektiv. Vi står alle overfor den samme nes-
ten umulige oppgaven: Å prøve å forstå ei framtid ingen av oss kjenner, analysere og vurdere så godt vi 
kan, og så treffe de valgene som vi i det lange løp tror er best for Flekkefjord og kommunens innbyggere. 
 
Engasjement er viktig. Noe av det letteste som finnes er å være imot. Og gode spørsmål, kritiske refleks-
joner og gjennomtenkte innvendinger er ofte helt avgjørende for å få fram alle sider ved en sak og legge 
grunnlaget for en god beslutning. Men samtidig er det ikke nok bare å være imot. Enda viktigere er det å 
være for noe – ikke nødvendigvis for det som foreslås, men da for noe annet – noe som man mener er 
riktigere og bedre enn det man er imot.  
 
Flekkefjord trenger at mange er for noe, vil noe og prøver å få til noe. Vi trenger rom for at private og of-
fentlige aktører oppfordres til å forsøke - til å tåle at de ikke alltid lykkes ved første forsøk – men at man 
så oppfordres til å prøve igjen. Det vil oppstå anledninger i årene som kommer, og det vil komme end-
ringer som gir Flekkefjord nye muligheter. Da trenger vi både motet, viljen og evnen til å gripe dem. 
 
Flekkefjord 01.11.2018 
 
 
Bernhard Nilsen 
Rådmann 
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1  Økonomiplanens forankring og hensikt    
 
 

Lovverk og planlegging 
 
Bestemmelsene om utarbeidelse av økonomiplan finnes i kommunelovens § 44. En økonomiplan er en 
langtidsplan for økonomisk planlegging. Økonomiplanen skal minst omfatte de kommende fire budsjettår.  
Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan, og planen legges til grunn for det 
årlige budsjettarbeidet og øvrig planvirksomhet. 
 
Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 
oppgaver i den 4 års-perioden planen gjelder for. Den skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal 
for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, og planen skal være sal-
dert i hele 4-årsperioden. 
 
Gjennom økonomiplanen får kommunen en oversikt over den økonomiske handlefrihet, og kan foreta 
prioriteringer av ressursbruken til ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. 
 

Hensikten med å utarbeide en økonomiplan 
 
For at kommunens økonomi skal bli ivaretatt og styrt på en oversiktlig og god nok måte, er det ikke til-
strekkelig med årlige budsjetter. Tidsperspektivet i hvert enkelt årsbudsjett er for kort til at konsekvensene 
av vedtatte investerings- og driftstiltak kommer klart nok fram. Svært mange vedtak vil ha økonomiske 
konsekvenser som strekker seg langt ut over ett enkelt budsjettår. 
 
Økonomiplanen, som har et fireårsperspektiv, skal bidra til å sikre: 
 
- God økonomisk oversikt.  
 Økonomiplanen er et godt virkemiddel for «å samle trådene» siden planen gir oversikt over nåvæ-

rende og forventede inntekter kommende år, over dagens drifts- og investeringstiltak, samt planlagte 
investeringer og prioritering av disse. Samtidig gir økonomiplanen en vurdering av driftskonsekven-
sene av nye tiltak. 

 
- Langsiktighet og kontinuitet 

Kravet til et fireårs tidsperspektiv og kravet til årlig rullering skal sørge for at kommunens økonomi-
planlegging vurderes i et langsiktig perspektiv hvor fortid, nåtid og framtid knyttes sammen. Samtidig 
er det viktig at tidshorisonten strekkes utover selve fireårsperioden, slik at man får fram at beslut-
ninger og prioriteringer også vil ha betydning for handlingsrom og omstillingsbehov på lengre sikt. 

 
- Samordning 
 Økonomiplanen knytter sammen forbindelsene mellom kommuneplanen, sektorplaner/temaplaner og 

de økonomiske konsekvensene av kommunens planvirksomhet. 
 
- Informasjon 
 Økonomiplanen skal være et godt informasjonsdokument til bruk både internt i organisasjonen og i 

forhold til andre interessenter som f.eks. innbyggere og lokalt næringsliv. 
 
- Prioritering 
 Gjennom økonomiplanbehandlingen foretas det en politisk avklaring av prioriterte satsingsområder.   
  Administrasjonen gis med det grunnlag for å tilpasse bruk av ressurser til disse områdene.  
 

- Rammer 
 Økonomiplanen angir mål og veiledende rammer for tjenestenes arbeid. Det første året i økonomi-

planen gir de økonomiske rammene for kommende års budsjett. 
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2  Overordnede mål og strategier 
 
 

2.1  Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025 ble vedtatt i juni 2014. Planen sier noe om hvordan bystyret 
ønsker at kommunen skal utvikle seg i årene fram mot 2025. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv 
– 12 år – og derfor viktig at dette i økonomiplanene følges opp med prioriteringer, tiltak og aktiviteter som 
støtter opp om de langsiktige målsettingene. Det er også viktig at det i valg av konkrete mål og tiltak gjø-
res gode vurderinger av hvilke som kan forventes å ha best mulig effekt og gi mest positive langsiktige 
virkninger.  
 
 

2.2 Utfordringsbilde 
 

a) Befolkningsutvikling og demografi 

Flekkefjord har hatt en svært beskjeden befolkningsvekst gjennom flere tiår. Veksten er lavere enn lands-
gjennomsnittet, og som i mange andre mindre norske kommuner er det en stadig forskyvning av forde-
lingen mellom årsklasser. Sagt på annen måte; andelen eldre innbyggere blir høyere, mens andelen 
barn, unge og unge voksne blir lavere. Denne utviklingen har stor betydning, ikke bare for hvilke behov 
kommunen må ta utgangspunkt når tjenestetilbudet skal dimensjoneres og organiseres, men også for hva 
som etterspørres av varer og tjenester i privat sektor. Selv om det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål 
knyttet til hva en slik tendens vil innebære på sikt, så vil lav befolkningsvekst og en ubalansert befolk-
ningssammensetning være utfordrende for enhver kommune å håndtere. 
 

b) Næringsutvikling og nye arbeidsplasser 

Den faktoren som kanskje betyr mest for befolkningsutviklingen, er tilgangen på arbeidsplasser. De unge 
som ønsker det, må ha jobbmuligheter i kommunen og regionen. Uten jobb så er det heller ikke lett å 
planlegge for en fremtid, verken i Flekkefjord eller andre steder. Strukturen i næringslivet har endret seg 
de siste årene, og det kreves nå gjerne en annen og mer formell kompetanse enn tidligere. Det gjenspei-
les også i utdanningsmønsteret – flere tar høyere og lengere utdanning, og må reise bort fra regionen for 
å få det til. Samtidig er det mange bedrifter og næringer som vokser og har behov for dyktige personer. 
For at de skal klare å rekruttere den arbeidskraften de trenger, og for at unge mennesker skal kunne vel-
ge seg et liv i Flekkefjord, så er det viktig at vi som lokalsamfunn har noen grunnleggende kvaliteter i form 
av felleskap, holdninger, muligheter, tjenestetilbud og evne til å utvikle oss videre. 
 

c) Sårbarhet og samfunnssikkerhet 

Virkningene av klimaendringer, kombinert med økt digitalisering og teknologiavhengighet i samfunnet, har 
synliggjort samfunnets sårbarhet. Store nedbørsmengder kommer oftere enn før og med større intensitet 
enn tidligere. Det øker risikoen for nedbørsdrevet flom. Selv om Flekkefjord ikke har vassdrag med store 
nedslagsfelt og derfor er skjermet for noe av denne utviklingen, så er områder som Gyland og Sira utsatt. 
Mye av de samme gjelder for kraftig vind og stormflo. Her er det naturlig nok kystområdene; Hidra, An-
dabeløy og ytre deler av fjorden som vil ha høyest risiko for skader, men også store deler av bysentrum 
er ganske utsatt. Selv om kommunens risikobilde handler om langt mer enn ekstremvær, for eksempel 
større branner og ulykker, så er det likevel i skjæringspunktet mellom klimapåvirkning og teknologiav-
hengighet at kommunen må regne med at noen av de største beredskapsmessige utfordringene vil kom-
me i årene framover. 
_______ 
 
 
Det kan også være nyttig å se på hvilke utfordringsbilder og satsingsområder som løftes fram i andre 
sammenhenger. Et globalt perspektiv på dette framkommer gjennom FNs 17 bærekraftsmål. Noen kom-
muner har valgt å bygge sitt kommuneplanarbeid direkte på disse, mens de for andre utgjør et viktig bak-
teppe for de planprosessene og prioriteringene de legger til grunn. 
 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2019 – 2022 / Budsjett 2019 – Rådmannens forslag  Side 9 

 

 
 
(Mer informasjon om FNs bærekraftsmål: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal) 
 
I arbeidet med Regionplan Agder 2030 er det vedtatt et planprogram med fem hovedsatsingsområder og 
tre gjennomgående perspektiver. De fem hovedsatsingsområdene er:  
 

 Transport og kommunikasjon 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

 Verdiskaping og bærekraft 

 Utdanning og kompetanse 

 Kultur 

 
Mens de tre gjennomgående perspektiver som tematiseres under alle hovedsatsingsområder er: 
 

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

 Klima og miljø 

(Mer informasjon om Regionplan Agder 2030 finnes bl.a. her: 
http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/) 
 
 

2.3 Mål og retning 
 
De to hovedmålsettingene i kommuneplanens samfunnsdel er: 
 
Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv, slik at vi når 10 000 innbyggere i 
2025. 
 
Vi skal utvikle vår rolle som regionsenter for omkringliggende kommuner. 
 
Det er vanskelig å se for seg at veksttakten i kommunen vil endres så mye de neste 5 – 6 årene at kom-
muneplanens mål om 10 000 innbyggere i 2025 blir nådd. Det er imidlertid ikke et argument for å la være 
å jobbe med tiltak som kan bidra til vekst og videreutvikling. Selv om det i seg selv ikke er et poeng å 
være størst mulig som kommune, så er det krevende å håndtere en situasjon med varig stagnasjon, eller 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/
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til og med befolkningsnedgang. Uten tiltak som enten kan få flere flekkefjæringer til å bli boende i eller 
flytte tilbake til kommunen etter endt utdanning, og tiltak som gjør at også andre finner det attraktivt og 
interessant å flytte til Flekkefjord, så vil både det kommunale og private aktivitetsnivået bli redusert. 
Kommuneplanens samfunnsdel løfter fram i alt ti ulike satsingsområder, og til hver av disse er det knyttet 
egne mål og tiltak. De definerte satsingsområdene er: 
 

 Flekkefjord i det regionale bildet 

 Næringsutvikling 

 Kommunikasjon 

 Turisme 

 Byutvikling 

 Kultur 

 Oppvekst og kompetanse 

 Helse og velferd 

 Flekkefjord som bokommune 

 En grønn kommune 

 
Økonomiplanen er samlet sett det 4-årige handlingsprogrammet som skal vise hvordan kommunen priori-
terer sine ressurser for å løse det samfunnsoppdraget kommunen har og for å nå de målene bystyret har 
fastsatt. Årsbudsjettet viser de konkrete prioriteringene det første året i perioden. Det er nødvendig å se 
målene i kommuneplanens samfunnsdel, de målene som her er nevnt i kapittel to, og de målene som er 
listet opp under hvert hovedområdet i økonomiplanens kapittel 6, i sammenheng for å få et bilde av hva 
som er de viktigste målsettingene og de foreslåtte ressursprioriteringene for å kunne realisere disse. 
 
Prioriterte aktiviteter 

 Bredbåndsutbygging - Flekkefjord kommune har gjennomført en kartlegging av bredbånds-

dekningen og deltatt i en søknadsrunde om statlige midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

(NKOM) har signalisert at det vil bli bevilget midler til utbygging av fiberbredbåndsdekning for om-

rådene Hidra, Andabeløy og Abelnes (se kartskisse). Prosjektet, som forutsettes påbegynt i 2019 

og fullført i 2020, har fått høy prioritet i Agder og er blitt tilgodesett med 2,1 mill. kroner i statlig 

støtte. 

 

 
 

For at utbyggingen skal kunne finne sted, må kommunen og fylkeskommunen hver stille med et 
beløp som tilsvarer 1/3 av det statlige tilskuddet, dvs. kr 700 000 fra Flekkefjord kommune og kr 
700 000 fra Vest-Agder fylkeskommune. Det skal gjennomføres en egen anbudsrunde for pro-
sjektet hvor det også forutsettes en betydelig egenfinansiering fra leverandøren som blir valgt 
som utbygger. I tillegg til at det nevnte området i dag har relativt dårlig dekning, så er Hidra ett av 
kommunens fire turistfyrtårn og en del av det viktigste området for kommunens «blå næringer». 
En fiberbasert bredbåndsløsning vil gjøre det mulig å videreutvikle områdets potensial innenfor 
reiseliv, oppdrett, havbruk og maritime næringer for øvrig. 
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 Markering av 75-årsjubileet for frigjøringen - I 2020 er det 75 år siden frigjøringen etter 2. ver-

denskrig. Jubileet vil bli markert på ulike måter over hele landet, og er en viktig påminning og an-

ledning til å løfte fram betydningen av demokratiske verdier. Flekkefjord har en omfattende histo-

rie knyttet til 2. verdenskrig både når det gjelder hendelser og personlige fortellinger. Flekkefjord 

ungdomsskole er også en av de skolene i landet som har holdt lengst på sitt program for men-

neskeverd og demokrati, blant annet gjennom sine turer til konsentrasjonsleirer. Det foreslås satt 

av et beløp på kr 75 000 øremerket frigjøringsmarkeringen som kan benyttes til å understøtte ar-

rangementer eller andre tiltak og initiativ som kan bidra til å informere, bevisstgjøre eller på andre 

måter løfte fram fundamentet for og de verdiene og det menneskesynet frigjøringsjubileet er en 

påminning om. 

  
Tilrettelegge for etablering av flere offentlige og private arbeidsplasser – lokalt og regionalt. 
 
Prioriterte aktiviteter 

 Ha god kontakt med etablert næringsliv og potensielle nyetablerere. 

 Oppdatere og følge opp prioriteringene i kommunens plan for næringsutvikling. 

 Videreutvikle prosessene rundt og oppfølgingen av kommunens næringsfond. 

 Revidere kystsoneplanen med vekt på sjøarealer og tilrettelegging for marine næringer. 

 Samarbeide tett med Lister Nyskaping AS og Smaabyen Flekkefjord. 

 
Målepunkter 

 Antallet arbeidsplasser i Flekkefjord øker. 

 Flere nye virksomheter og arbeidsplasser innen såkalte «vekstbransjer». 

 Ledigheten synker og er lavere enn gjennomsnittet av både lands- og fylkesnivå. 

 
 
Ivareta den kommunale beredskapsplikten på en effektiv måte. 
 
Prioriterte aktiviteter 

 Informasjons- og bevisstgjøringstiltak for å styrke befolkningens egenberedskapsevne 

(https://www.dsb.no/egenberedskap/). 

 Videreutvikle samhandlingen mellom nødetatene – brann, politi og ambulanse. 

 Prøve ut nye løsninger for tidlig varsling og overvåking av risikofaktorer.  

 
Målepunkter 

 Økt bruk av teknologiske løsninger som kan redusere risikoen for eller konsekvensene av 

uønskede hendelser. 

 Oppnå god ekstern evaluering av kommunens håndtering av hendelser. 

 Gjennomført minst ett større utviklingsprosjekt innen beredskap i løpet av planperioden. 

 
 

2.4 Prioriterte investeringstiltak - samfunnsutvikling 
 
I forslaget til økonomiplan 2019 – 2022 er det lagt opp til å redusere investeringsnivået i årene som kom-
mer. I forhold til gjeldende plan foreslås øverste nivå for samlet gjeld tatt ned med ca. 16 mill. kroner (til 
rett under 700 mill. kroner ved utgangen av 2020), og det foreslås en større årlig reduksjon i gjeldsnivået 
fra 2021 enn det som tidligere har vært skissert. Begrunnelsen for dette er at Flekkefjord, spesielt sett i 
forhold til kommunens inntektsnivå, har en ganske høy gjeldsandel. Utsiktene til et høyere rentenivå og 
en tilhørende økning i renteutgiftene, gjør det nødvendig å redusere investeringsnivået. 
 
Konkret betyr det at det fra 2021 og utover må tas opp mindre i nye lån enn det som betales i avdrag. 
Selv om noe av dette handler om tidspunkt for utbetaling av tilskudd og salg av kommunale eiendommer, 
så er det mest sentrale likevel en streng prioritering av kommende investeringer. De tiltakene som priori-
teres må vurderes som de viktigste og mest effektfulle for å kunne nå de mål bystyret har satt og for å 
møte de utfordringer og krav kommunen må forholde seg til. 
 
Noen av investeringene vil handle om å ha kostnadseffektive bygg tilpasset nye behov og krav. Noen av 
dem bør være innrettet på å kunne utnytte det potensialet og de mulighetene Flekkefjord har som bo-, 

https://www.dsb.no/egenberedskap/
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arbeids- og besøkskommune. Og andre må være tett knyttet opp til å møte noen av de aller største sam-
funnsmessige utfordringene som kommunen er nødt til å forholde seg til. 
 
Dette betyr at investeringstiltakene vil spenne over et vidt felt. Dels vil de være videreutvikling og utbed-
ring av de fysiske rammene for å yte gode tjenester, dels om investeringer i ny teknologi og hjelpemidler 
om kan bidra til effektivisering, og dels om «må-tiltak» i form av ulike typer utbedringer. Disse tiltakene vil 
i all hovedsak bli kommentert i kapittel 6 som under hvert av de fire hovedområdene. 
 
Prioriteringene som kommenteres her i kapittel 2 er i tabellen over investeringstiltak gruppert under «sam-
funnsutvikling». Det betyr tiltak som er nært knyttet opp mot målene i kommuneplanens samfunnsdel. 
Mange av dem er en videreføring fra gjeldende plan, og det er, i lys av forutsetningen om å redusere 
gjeldsbelastningen, få nye eller tidligere ukjente tiltak som foreslås lagt inn. 
 

 Gangbru Tollbodbrygga - Verven 

 
Elementene til gangbrua er blitt montert samme uke som forslaget til økonomiplan legges fram, og for-
ventet åpningsdag er like før jul. Selv om det skal være mulig å ta brua i bruk da, så vil det trolig gjenstå 
noen arbeider knyttet til utsmykking, belysning og maling som må fullføres i løpet av våren, og det er der-
for foreslått flyttet over 1 mill. av den bevilgede rammen til 2019 for å ha finansiering for dette. Som illus-
trasjonen nedenfor viser, så vil det i løpet av høsten også bli etablert en gang- og sykkelveistruktur øst for 
landingspunktet ved Verven. Dette for å sikre en mer oversiktlig og trygg trafikksituasjon og for å legge til 
rette for en innbydende og enkel bruk av den nye gangbrua. 
 
 

 

 
 
 

 

 Idrettshallarena Uenes 

 
Dette er det største enkeltprosjektet i investeringsprogrammet. Det har gjennom hele 2018 blitt arbeidet 
med å finne en form på prosjektet der man både oppfyller målene med idrettshallarenaen og holder seg 
innenfor den bevilgede budsjettrammen. Parallelt med å finne det riktige formatet og en fornuftig pro-
grammering av arenaen, så har det blitt arbeidet med en reguleringsplan som kan gi tilgang på det area-
let som er nødvendig for å realisere prosjektet. Det er avklart av Vest-Agder fylkeskommune stiller tomt til 
disposisjon på noen vilkår, og det arbeides nå med å utarbeide konkurransegrunnlaget. Det forventes at 
de første arbeidene på tomta vil kunne komme i gang i løpet av våren 2019. 
 

 Utbedring tilførselsvei til Uenes 

 
Utbedring av veien mellom Uenesodden og Austadvika henger nøye sammen med idrettshallarenaen. 
Fylkeskommunen har gitt klart uttrykk for at det er kommunen som må alene må bære kostnadene ved 
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den oppgraderingen som skal skje. Budsjettkostnaden på 7 mill. kroner er et overslag og ikke en kalkyle 
basert på klart definerte tiltak. Den konkrete løsningen for utbedringen mht. form og omfang, og kostna-
dene knyttet til dette, vil først framkomme når reguleringsplanen blir behandlet i løpet av vinteren 2019. 
Det er derfor en risiko for at kostnadene ved veiutbedringen kan bli høyere enn det som hittil er lagt inn. 
 

 Ventilasjonsanlegg Ueneshallen 

 
Dette er et prosjekt som handler om nødvendige innemiljøtiltak i Ueneshallen, men som dessverre har 
blitt forskjøvet fra 2018. Det forutsettes at prosjektet får den omarbeiding som er nødvendig for å sende ut 
et revidert konkurransegrunnlag på anbud, og det tas sikte på at arbeidene kan komme til utførelse i for-
bindelse med sommerferieavviklingen i 2019. 
 

 Grønnes - videreutvikling 

 
Grønnes er på mange måter Flekkefjords «bystrand». Den blir hyppig brukt både av kommunens egne 
innbyggere og av besøkende. Den korte gangavstanden fra sentrum gjør det lett både for barn og voksne 
å benytte området, og det har de siste årene blitt gjennomført oppgraderinger som har økt attraktiviteten. 
En del av de avsatte midlene i 2018 foreslås overført til 2019, og disse vil først og fremst ble benyttet til å 
gi en bedre og sikrere adkomst til stranden og vannet. Dersom det lar seg gjøre å få til et samarbeid med 
andre aktører, så er det mulig at kommunens midler kan inngå som delfinansiering av et større prosjekt. 
På sikt er det, som skissen nedenfor viser, ønskelig å få til et bygg med skiftebuer og overdekket tak. Det 
har også kommet innspill om en eventuell mulighet for kiosk og badstufasiliteter, og det bør derfor legges 
til rette for en egen medvirkningsprosess for hvordan et slikt bygg kan utformes på en best mulig måte. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Gang-/sykkelvei Kongevold - Nonåsen 

 
Også dette er et prosjekt som har blitt utsatt fra 2018. Forhandlinger med grunneierne for første del av 
prosjektet er nå gjennomført og realiseringen samkjøres med at det blir lagt ny vannledning. Det betyr at 
man kan ta til på denne jobben på våren når risikoen for frost er over. Neste fase i prosjektet er forutsatt 
gjennomført i 2021. 
 

 Trafikksikkerhetstiltak 

 
Hensynet til en trygg og sikker skolevei for barn og unge er som regel den aller viktigste begrunnelsen for 
de tiltakene som blir prioritert. Trafikksikkerhetsutvalget mottar innspill og må i tillegg gjøre egne kart-
legginger og vurderinger som kan danne grunnlag for en riktigst mulig bruk av midlene. Samtidig må det 
påpekes at det i disse tiltakene ofte ligger et bidrag til å dempe behovet for bilkjøring. Gjennom å gjøre 
det tryggere å gå til fots eller bruke sykkel, så legges det også til rette for å redusere på utslipp og kost-
nader ved transport på kortere distanser. 
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 Opprydding i forurenset sjøbunn 

 
Prosjektet er godt kjent gjennom flere behandlinger i bystyret, og hendelsen i slutten av september med 
utglidning av undersjøiske masser i Tjørsvågstrand har gjort det nødvendig å utarbeide en revidert til-
taksplan. Dette arbeidet er i gang og det er en tett dialog både med Miljødirektoratet og fylkesmannen, 
som er den instansen som avgjør om det kan gis tillatelse til de nye planene. Bystyret vil bli holdt løpende 
orientert om saken, og foreløpig er det for mange uavklarte spørsmål til at det har vært mulig å foreslå 
eventuelle endringer i investeringsprogrammet. Vi vet at refusjonen fra Flekkefjord motorbåtklubb vil falle 
bort når det ikke blir etablert et lokalt strandkantdeponi, men vi vet ikke hvordan utgiftssiden endres før 
det er utarbeidet og godkjent en revidert tiltaksplan. I utgangspunktet jobbes det videre ut fra den kom-
munale kostnadsrammen bystyret la til grunn i sitt vedtak 28.6.2018 (BYS-035/18), men det vil være nød-
vendig å komme tilbake med en ny justert finansieringsplan når flere forhold har blitt avklart. 
 

 Frikjøp av båtplasser Tollbodbrygga 

 
Bystyrets begrunnelse for denne prioriteringen har hele tiden vært å skaffe tilgang på nok offentlig til-
gjengelige båtplasser til bruk for besøkende båtturister. Dette behovet vil, spesielt i forhold til seilbåter, 
øke når den nye gangbrua er kommet på plass. Selv om avtalen med Flekkefjord motorbåtklubb om fri-
kjøp i utgangspunktet var knyttet til etablering av ny småbåthavn i Tjørsvågstrand, så er det likevel mulig 
at frikjøp av båtplasser kan finne sted. Dette må imidlertid behandles av styret i motorbåtklubben, og vil 
trolig henge sammen med hvilke muligheter klubben har for å utvide båtplasskapasiteten andre steder. 
 

 Folkehelse og trygg skolevei, Hidra 

 
Det ble i 2018 lagt inn midler i den hensikt å opparbeide en gang- og turvei i området mellom Vallås og 
Krågedal, bl.a. som et ledd i det å gjøre deler av skoleveien mer trafikksikker og for å legge til rette for en 
belyst turvei som også kunne benyttes på kveldstid. Forslaget til trasé var imidlertid ikke godt nok gjen-
nomarbeidet, og det foreslås derfor at midlene til dette prosjektet overføres til 2019. For å sikre en løsning 
som er bedre tilpasset, tilrås det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra skolen, Hidra vel-
forening og eventuelt berørte grunneiere. Med bistand fra kommunen bes disse legge fram et konkret og 
gjennomførbart løsningsforslag som samsvarer med begrunnelsene for prioriteringen. 
 

 Oppgradering lekeplasser, bo- og nærmiljø 

 
Offentlige lekeplasser skal ikke bare etableres – de skal også holdes vedlikeholdes og kunne opp-
graderes med nytt utstyr når det gamle er klart for utskifting. Mens det løpende vedlikeholdet hører 
hjemme i driftsbudsjettet, så kreves det ekstra midler for å kunne foreta større oppgraderinger. Selv om 
beløpet som avsettes ikke er stort, så vil det gjøre det mulig å foreta et lite løft på omtrent én lekeplass i 
året. Det er ikke veldig ambisiøst, og vil bety at noen av de minst brukte stedene vil kunne bli bygd ned 
eller avviklet, men det gjør det likevel mulig å sikre at det finnes en del områder med bra kvalitet. 
 

 Rehabilitering kunstgressdekke, Vollen 

 
Vollen ligger som kjent midt i bysentrum og blir mye benyttet til ballspill om sommeren. Ved at Vollen 
omgjøres til isbane om vinteren, så er dette dekket i bruk store deler av året. Med god utnyttelse og høy 
bruksfrekvens, øker også slitasjen, og det er i 2019 behov for å skifte ut kunstgressdekket. Det vil i løpet 
av vinteren bli nærmere utredet hvilke tilpasninger som må gjøres til nytt regelverk og om det eventuelt 
kan være aktuelt i dette prosjektet å bruke andre granulattyper enn tidligere. 
 

 Etablering av ladepunkter 

 
Nasjonalt er det ambisiøse mål for elektrifisering av bilparken, og vi ser allerede hvordan andelen kjøre-
tøy med hel eller delvis elektrisk drift øker markant. Dette er et konkret resultat av «det grønne skiftet» og 
de forpliktelser om reduksjon av CO2 som ligger i internasjonale avtaler. Det er viktig at Flekkefjord tar 
del i denne omstillingen og legger til rette strukturer for at en slik overgang kan skje på en god måte. Høs-
ten 2018 blir det investert i tre doble ladepunkter knyttet til kommunale parkeringsplasser, og det er grunn 
til å tro at denne satsingen vil måtte økes framover. Det vil bety både flere ladepunkter og ladepunkter 
med økt kapasitet. Dette er å sammenligne med utbygging av annen infrastruktur, og tilsvarende – så er 
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det prosjekter som krever hel eller delvis kommunal finansering for å bli realisert dersom de skal være 
allment tilgjengelige.  
 

 Skatepark – reetablering 

 
Med bygging av en ny og større barnehage i Sundeparken, ble det også behov for å utvide utelekeplas-
sen. Det betød at skateparken måtte flyttes til et annet sted, og etter drøftinger med ungdomsrådet og 
UHKO, besluttet formannskapet at den skulle legges til utelekeplassen sør for Sentrum barnehage i Sun-
degaten 2A. Denne vil bli tilgjengelig for bruk fra januar 2019 av når barna flytter over til den nye barne-
hagen. Det er også bestemt at det gamle barnehagebygget skal selges til Flekkefjord Røde Kors, og de 
vil da bli nærmeste nabo til skateparken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Elvepromenade Fiskebrygga – Tollbodbrygga 

 
Summen av ny bybru med et flott opparbeidet amfi, Fiskebrygga som et mye brukt arrangementssted og 
sosial møteplass, og ei ny gangbru sør for Tollboden, gjør at det mer enn noen gang tidligere er aktuelt å 
realisere planene om en forlenget elvepromenade fra Fiskebrygga og sørover. Det vil være en betydelig 
oppgradering av hele området og gjøre det mulig for folk å bevege seg langs hele vestsiden av Elva sør 
for bybrua. Forretningene og virksomhetene i 1. etasje i de aktuelle byggene vil ha mulighet for å velge 
seg en fasade også mot øst, og vil kunne utnytte potensialet som ligger i økt gangtrafikk og besøk. 
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Prosjektet bør være et samarbeidsprosjekt og det vil være naturlig å ha en tett dialog med grunneierne 
om gjennomføringen. Den foreløpige illustrasjonen viser en utvidelse fram til og med Helsehuset, og at 
man enten går rundt Tollboden for å komme til gangbrua eller lager en liten passasje utenfor båtstøa ved 
Tollboden. De detaljerte løsningene vil man måtte komme tilbake til, men for å ha prosjektet ferdig til 
sommeren 2021, vil prosessene måtte startes opp i løpet av neste år. 
 

 

 Gangbru Rådstubrygga - Kranebrygga  
 
Gjennom etableringen av den nye gangbrua mellom Tollbodbrygga og Verven-området bindes bykjernen 
for første gang permanent sammen på mer enn ett sted. Sammen med en ny og flott bybru, knyttes 
søndre del av sentrum sammen på en annen måte enn tidligere. Det vil påvirke folks opplevelse av 
sentrum i byen, det vil bety noe for hvordan folk tenker rundt handling og parkering, og det vil bety at 
både egne innbyggere og besøkende vil kunne bevege seg rundt i byen på andre måter.  
 
Mens noen byer har planer for å grave opp gater og etablere kanaler for å gi økt nærhet til vann og øke 
attraktiviteten i sentrum, så har Flekkefjord allerede, i form av Elva, en slik kanal. Det å binde byen 
sammen over denne kanalen, og å gjøre nærheten til fjorden tilgjengelig for folk flest, er viktig både som 
byutvikling, som miljøtiltak, handels- og opplevelsestiltak, reisemålstiltak, og som et folkehelsetiltak.  
 
Bedre tilgang og tilgjengelighet gir nye muligheter, både for framtidig bruk av bygningene like i nærheten, 
for området og nabogatene rundt, og for hvordan kvalitetene som ligger i tilknytning til disse arealene blir 
tatt i bruk til handelsvirksomhet, sosiale aktiviteter, rekreasjon eller kunst- og kulturopplevelser. 
 
Dette er bakgrunnen for at foreslås etablert enda ei gangbru - i nordre del av Elva, og med samme 
seilingshøyde som de to øvrige. Med ei ny flott bybru sentralt plassert «i midten» av Elva, og med ei 
gangbru i hver ende av Elva, legges det til rette for gående og syklende å bevege seg i og å bruke byen 
nye måter. Det vil utvide betydningen av hva det vil si å ta en «bryggesleng» og det vil gi flere sosiale 
møteplasser og attraktive utearenaer for folk å oppholde seg på. 
 
 

Illustrasjon/idéskisse: Ida Tesaker Belland 
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Ny bybru og to strategisk plasserte gangbruer i bysentrum vil også gjøre det lettere å la bilen stå. Det vil 
være et konkret bidrag til «det grønne skiftet», som det er stor enighet om behøves, men som vil måtte 
følges opp gjennom framtidsrettet byplanlegging og fysisk tilrettelegging dersom det skal bli en realitet. 
Også for de som fortsatt kommer til byen med bil, vil det bli lettere å parkere ett sted og bevege seg rundt 
i hele bysentrum med en opplevelse av god tilgjengelighet, nærhet og korte avstander. 
 
Ei gangbru i nord vil også gi muligheten for å koble sentrum tettere på Dannevikaområdet, der det har 
vært en betydelig boligutbygging de siste årene, og til Uenes, som rommer to store skoler og som i løpet 
av få år vil få en ny stor idrettshallarena. Det å tilrettelegge for at flest mulig elever, ungdom og voksne 
som kommer fra sentrum eller vest for Elva, enten går til fots eller sykler når de skal på skole eller 
aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid, vil være et konkret og virkningsfullt grep for redusert biltrafikk.  
 

 
 
Retablering av trappeadkomsten mellom Dannevikveien og Sundegaten, som vist til på illustrasjonen på 
neste side, vil gjøre det lett for elever (og lærere!) å velge korteste vei mellom vestsiden av bysentrum og 
Uenes. Og forslaget om en rustfri sklie parallelt med trappa kan øke bruken av dette alternativet. Det 
samme vil også gjelde på ettermiddags- og kveldstid for brukere av den nye idrettshallarenaen. I tillegg 
kommer all annen gang- og sykkeltrafikk fra nedre Dannevika og den nord-vestre delen av Uenes. 
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Og som et siste moment, den økte gangtrafikken som en slik infrastruktur vil gi, vil bety en vitalisering av 
vestsiden av bysentrum generelt og Hollenderbyen spesielt. Flere mennesker i disse gatene vil gi et 
bedre grunnlag for å utvikle innholdet i noen bygninger, både knyttet til serveringstilbud, handel og kultur. 
 
 

 
 
 

 Friområder og skjærgårdstiltak 

 
Tilrettelegging for gode naturopplevelser og et aktivt friluftsliv for befolkningen er et sentralt element i 
kommunens folkehelsearbeid. Også frivillige organisasjoner har en viktig rolle i dette arbeidet, med FOT 
(Flekkefjord og Oplands turistforening) som ett av mange gode eksempler. Også utviklingen av områder i 
skjærgården, med tilrettelegging for båt- og turfolk, og i et samarbeid med bl.a. Lister Friluftsråd og 
Skjærgårdstjenesten, bør nevnes. 
 
https://listerfriluft.no/skjaergaardsparken/flekkefjord/ 
 
En del områder har blitt opparbeidet og er blitt ferdigstilt, mens andre er ønskelige å videreutvikle. Det er 
også nye områder som er planlagt utviklet, og det kommer inn forslag til alternative steder som det kan 
være aktuelt å få statlig sikret, og i neste omgang – få tilskudd til å tilrettelegge for allmenn bruk. 
 
Begrunnelsene for denne prioriteringen handler dels om folkehelse og naturopplevelser, og dels om rei-
seliv og attraktivitet som besøkssted. Norge er full av flott natur. Noe av denne er det viktig å ta vare på 
som uberørt og mest mulig skånet for bruk, men for mange andre områder handler det om å løfte dem 
fram, informere om og gjøre tilgjengelige for flest mulig, og tilrettelegge slik at de er mulige for barnefami-
lier, båtfolk og andre å benytte. Erfaringene viser at relativt enkelt tilrettelegging øker bruksfrekvensen, og 
stedene blir samlingspunkter både for sosialt samvær og for det å komme seg ut i skog og mark. 
 

https://listerfriluft.no/skjaergaardsparken/flekkefjord/
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(Fra Dåtlandsstrand)     (Fra opparbeidelse av bryggeanlegg Tarmevika) 

 
 

 Skjærgårdsparken Lister, andel av ny båt 

 
Sammen med Farsund, Lyngdal og Kvinesdal drifter Flekkefjord kommune skjærgårdstjenesten i Lister. 
Tjenesten, som har Farsund som vertskommune, sørger for vedlikehold av de opparbeidede skjærgårds-
anleggene, samt søppeltømming, gressklipping og reparasjoner. Når det gis tilskudd til opparbeidelse av 
nye eller utvidelse av eksisterende anlegg, så er det skjærgårdstjenesten som i hovedsak står for arbei-
dene. De siste årene har også oppsamling av plastsøppel i sjøen blitt en stadig viktigere oppgave. I kom-
binasjon med frivillig innsats og ulike tilskuddsordninger, så sørger skjærgårdstjenesten for at søppelsek-
ker og plastavfall blir hentet og brakt videre til godkjente søppelsorteringsanlegg. 
 
https://listerfriluft.no/skjaergaardsparken/skjaergaardstjenesten/ 
 
Til å utføre disse oppgavene, disponerer tjenesten to båter. En av dem ligger til vanlig i Farsund/Lyngdal, 
mens den andre er plassert i Flekkefjord/Kvinesdal. I forbindelse med prosjekter, så flyttes båtene til de 
stedene hvor det er behov for dette. Dagens båtpark tilfredsstiller ikke Sjøfartsdirektoratets krav, og det er 
derfor behov for å bytte ut den eldste av dem med en ny og større båt. Denne skal bl.a. utrustes med 
kran (til å kunne gjennomføre utbedringer og nye tiltak) og vakuumpumpe (for å tømme toalettanlegg). 
 

 
 
Staten v/ Miljødirektoratet gir 2,2 mill. kroner i støtte til innkjøp av ny båt, mens salg av gammel båt for-
ventes å innbringe kr 100 000. Resten, 4,7 mill. kroner, må fordeles på de samarbeidende kommunene, 
der Farsund og Lyngdal hver står for 30 %, mens Flekkefjord og Kvinesdal står for 20 % av finansie-
ringen. Det antas at det vil være mulig å få levert båten våren 2020. I tillegg vil begge båtene kunne inngå 
som ressurser i kommunens beredskapsplanverk, eksempelvis knyttet til brann og redning. 
 

https://listerfriluft.no/skjaergaardsparken/skjaergaardstjenesten/
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 Oppgradering bryggeanlegg og uteområder 

 
I kommuneplanens samfunnsdel blir betydningen av tilgangen til fjord og sjø understreket, og vi har et 
bysentrum som gir gode muligheter for å gi allmennheten tilgang til disse kvalitetene. Det krever at mest 
mulig at det fysiske «grensesnittet» mellom land og fjord er tilgjengelig for folk flest, og at disse arealene 
er satt i stand på en måte som gjør det attraktivt å bruke dem. Et lite eksempel fra området rundt Musik-
kens Hus og sjøbodene i form av opprydding, belysning og ny brygge illustrerer dette. 
 

 
I løpet av planperioden foreslås det satt av midler til en større oppgradering av ett bryggeanlegg hvert år 
fra 2020 av. Dette vil først og fremst handle om nye pæler, nytt bryggedekke i tre, sikringstiltak og even-
tuell belysning. De tre anleggene som foreslås prioritert i første runde er Tollbodbrygga, kommunal bryg-
ge i Kirkehavn og Rådstubrygga (nord og øst for den gamle brannstasjonen). 
 

 Strandpromenade Tollbodbrygga – Eschebrygga 

 
Samtidig som det vurderes som svært viktig å binde østre og vestre del av bysentrum tettere sammen, så 
vil det å gjøre byens «fasade» mot sør tilgjengelig for allmenn bruk, være med på å styrke attraktiviteten 
og koble området rundt Tollbodbrygga tettere sammen med området rundt Eschebrygga. 
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I kommunedelplanen for bykjernen er det lagt opp til å fylle ut og utvikle en tomt i bakkant av Eschebryg-
ga, spesielt med tanke på et framtidig behov for å finne plass for bobilparkering på en kommunal tomt. 
Detaljerte planer for opparbeidelse foreligger ikke enda, men også her vil det være mulig å tenke seg 
plass for brygge og en båtslipp for fritidsbåter ved bryggefronten mot vest. Illustrasjonen nedenfor viser 
hvordan det kan være mulig å få til en offentlig gangsone ytterst mot sør, samtidig som den innerste de-
len av uteområdet fortsatt kan disponeres av gårdeierne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Målepunkter 
 
Det er vanskelig å finne klare og entydige målepunkter for de foreslåtte prioriteringene knyttet til sam-
funnsutvikling. Grunnen er at det er langt mer enn kommunens egne tiltak som er med på å påvirke utvik-
lingen. Det meste av kommunal planlegging er tilpasninger til en utvikling vi selv ikke styrer. I tillegg til 
påvirkningen fra nasjonale trender og utviklingstrekk, så er det helt avgjørende om de private aktørene 
har vilje og evne til å utnytte de mulighetene som ligger i de kommunale investeringene. Hvilke muligheter 
ser de som driver eller ønsker å starte opp handelsvirksomhet? Hvilke investeringsbeslutninger tar de 
private gårdeierne for utvikling av sine eiendommer? Og ikke minst – hvordan velger vi som flekkefjæ-
ringer å bruke byen vår? 
 
Siden det ikke er en entydig kobling mellom kommunens prioriteringer og de effektene som oppnås, så er 
det begrunnelsene for de foreslåtte prioriteringene som må nøye vurderes. Har vi erfaringer som tilsier at 
dette vil bringe oss i riktig retning? Har vi tro på at dette er effektive tiltak for å oppnå de målene vi har 
løftet fram som viktige for kommunen? Er det rimelig å anta at vi med disse tiltakene lykkes med å påvir-
ke utviklingen i en retning som vil bringe Flekkefjord videre? 
 
Selv om vi aldri vil få helt klare svar, så kan noen indikatorer likevel være: 
 

 Er det flere som vil besøke, bosette seg eller arbeide i Flekkefjord som følge av prioriteringene? 

 Vil næringslivet få bedre forutsetninger for å utvikle sin virksomhet som følge av prioriteringene? 

 Vil vi som følge av prioriteringene bidra til at viktige nasjonale, regionale og lokale mål blir nådd? 

 Gjør prioriteringene at flere kan leve et godt liv i Flekkefjord, uavhengig av alder og bakgrunn? 

 
Hva som bidro mest – hva som var de mest virkningsfulle grepene – vil vi kanskje aldri få vite sikkert. Det 
eneste vi kan si med sikkerhet, er at om vi ikke prøver og om vi ikke tør å ta beslutninger for å påvirke 
den framtidige utviklingen i positiv retning, så vil vi som samfunn tape terreng og bli stadig mindre attrak-
tiv både som bo-, arbeids- og besøkssted. Med de kvalitetene Flekkefjord har i dag, og de mulighetene vi 
har til bygge dem videre ut, så er fundamentet for vekst og utvikling likevel klart til stede. 
 
 

Illustrasjon/idéskisse: Ida Tesaker Belland 
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3   Driftsrammer og tiltak 

 
Dette kapittelet gir en økonomisk oversikt over driften i Flekkefjord kommune, med noen hovedlinjer og 
kommentarer. Det inneholder også de forskriftsmessige tabeller som skiller mellom det bystyret selv ved-
tar (1A) og de budsjettrammene som gis rådmann innenfor de ulike budsjettområdene (1B). Kapittelet gir 
til slutt en oversikt (tabell) over de driftstiltak som fremmes. 
 
Det henvises til kapittel 5 mht. hvilke budsjettforutsetninger som er lagt til grunn, innholdet i statsbudsjet-
tet og rådmannens vurderinger av ulike risikoforhold.  
 
 

3.1  Økonomisk oversikt i driften samlet 
 
Økonomisk oversikt (se neste side) er satt opp i h.t. forskriftene og gir en samlet oppstilling over alle inn-
tekter og hvordan disse disponeres. Her skilles det mellom drift, finans og avsetninger. I tabellen angis 
kostnader med plusstegn og inntekter med minustegn.   Økonomiplanperioden er sammenholdt med opp-
rinnelig budsjett 2018 og sist avlagte regnskap i 2017. Alle tall i kommende fire år er lagt inn som nomi-
nelle 2019-kroner. Det vil si at det ikke er lagt inn tall for videre lønns- og prisstigning etter 2019.   
 
 
Brutto driftsresultat sammenholder alle driftsinntekter og driftskostnader hvor avskrivninger (som er 
uttrykk for verdiforringelse på kommunens anleggsmidler) er medregnet. 
 
Netto driftsresultat trekker inn finansposter, med renter og utbytte, og tar med avdragene i stedet for 
avskrivninger.   
 
I Flekkefjord er netto driftsresultat høyere enn brutto, da utbytte fra Agder Energi inngår i nettoresultatet. 
Det er verdt å merke seg at forskjellen på brutto og netto driftsresultat er i ferd med å bli mindre. Kommu-
nens kostnader til renter og avdrag øker, og det er nødvendig å tilpasse driften slik at det er rom for de 
økte finanskostnadene som kommer med høyere renter. 
 
Bruk av og avsetninger til fond: I den økonomiske oversikten framkommer kommunens planlagte bruk 
av og avsetninger til fond.    
 
Det legges i budsjett- og økonomiplanforslaget opp til å kunne sette av midler fra den ordinære driften til 
disposisjonsfond tilsvarende 6,2 mill. i 2019 og hhv. 9 mill. (2020), 6,8 mill. (2021) og 9,1 mill. (2022) de 
påfølgende årene.     
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Økonomisk oversikt i drift tall i 1000 kroner (nominelle 2019 kroner) 

  
Regnskap 

2017

Opr. bud. 

2018
2019 2020 2021 2022

Brukerbetalinger/salgs- og leieinntekter -97 281 -86 560 -93 315 -93 789 -94 132 -94 259 

Overføringer med krav til motytelse -130 437 -95 842 -96 709 -93 684 -89 284 -89 284 

Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning  -289 386 -283 088 -291 174 -291 174 -291 174 -291 174 

Andre statlige overføringer -51 652 -41 206 -37 400 -35 400 -35 400 -35 400 

Andre overføringer -2 366 -1 526 -2 580 -2 580 -2 580 -2 580 

Skatt på inntekt/formue -235 474 -248 557 -251 718 -251 718 -251 718 -251 718 

Skatt på eiendom -23 351 -25 100 -28 870 -31 570 -31 670 -31 770 

Andre direkte og indirekte skatter -695 -1 895 -3 195 -3 195 -3 195 -3 195 

Sum driftsinntekter -830 642 -783 774 -804 961 -803 110 -799 153 -799 380 

Lønnsutgifter 462 924 450 136 456 477 455 475 453 262 453 262 

Sosiale utgifter 123 939 125 359 128 070 127 917 127 432 127 432 

Kjøp av varer/tjenester i kommunal prod. 86 633 72 963 73 212 71 844 71 580 71 580 

Kjøp av varer/tjen. som erstatter kom. prod. 100 758 54 373 58 527 58 819 59 315 59 327 

Overføringer 38 743 49 379 55 410 55 410 55 410 55 410 

Reserverte bevilgninger 1) 0 5 826 5 380 -2 005 -3 410 -6 310 

Avskrivinger 33 652 30 671 32 199 32 199 32 199 32 199 

Fordelte utgifter -636 0 -350 -350 -350 -350 

Sum driftsutgifter 846 013 788 707 808 924 799 308 795 437 792 549 

Brutto driftsresultat 15 370 4 933 3 963 -3 802 -3 716 -6 831 

Renteinntekter  2) -3 203 -2 500 -2 535 -2 235 -2 235 -2 235 

Utbytte 3) -15 662 -15 400 -15 400 -15 400 -15 400 -15 400 

Gevinst f inansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -137 -168 -172 -172 -172 -172 

Sum eksterne finansinntekter -19 001 -18 068 -18 107 -17 807 -17 807 -17 807 

Renteutgifter og låneomkostninger  14 745 13 690 14 970 16 530 18 683 19 739 

Tap f inansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 24 108 24 584 25 860 27 281 27 708 27 539 

Utlån 404 168 172 172 172 172 

Sum eksterne finansutgifter 39 257 38 442 41 002 43 983 46 563 47 450 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 20 256 20 374 22 895 26 176 28 756 29 643 

Motpost avskrivinger -33 652 -30 671 -32 199 -32 199 -32 199 -32 199 

Netto driftsresultat  1 974 -5 364 -5 341 -9 825 -7 159 -9 387 

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -12 695 0 0 0 0 0 

Bruk av fond for premieavvik -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Bruk av andre disposisjonsfond -4 014 -200 -1 350 -350 0 0 

Bruk av bundne fond  4) -13 859 -1 705 -3 651 2 336 2 591 2 636 

Sum bruk av avsetninger -30 568 -3 405 -6 501 486 1 091 1 136 

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til dekn. av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til disp.fond - f jorårets mindreforbruk 12 695 0 0 0 0 0 

Avsetning disposisjonsfond - VA* 5) 0 0 324 1 052 565 0 

Avsetning disposisjonsfond - overskudd  6) 1 702 2 124 2 882 6 617 5 325 7 624 

Avsetning disposisjonsfond for pensjonskost  6) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Avsetning disposisjonsfond for integrering 6) 3 000 4 100 1 800 900 0 0 

Avsetning bundne fond 4) 4 822 1 045 4 216 -1 769 -1 541 -1 335 

Sum avsetninger 23 719 8 769 10 722 8 300 5 849 7 789 

Resultat etter avsetninger -4 875 0 -1 120 -1 039 -219 -462 

Sum overskudd til fond/mindreforbruk -11 077 -7 724 -7 302 -10 056 -7 044 -9 586 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter -0,24 % 0,68 % 0,66 % 1,22 % 0,90 % 1,17 %
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1)  Reserverte bevilgninger er skilt ut fra overføringer. Det gjelder både ekstra rammer for nye tiltak og innsparingstiltak i tjenestene. 
2)  Her inngår renteinntekter/kostnader vedr. forvaltningslån (635’ mill. i 2019) 
3)  I tillegg til utbytte fra Agder Energi inngår også 400’ fra Flekkefjord Pensjonskasse samt 100’ fra Gjensidigestiftelsen 
4) Avsetning til og bruk av bundne fond må ses i sammenheng.  695’ gjelder konsesjonsavgift benyttet på næringsområdet.  Det 

øvrige gjelder selvkostområdene.    
5) Selvkostområder forventes å gå i underskudd i 2018 finansiert med bruk av disposisjonsfond. Dette tilbakeføres i 2019-2021. 
6) Budsjettert overskudd som fordeles til ulike fond. 

 
 

Resultatgrad 
 
Resultatgrad måles som netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.   
 
Målsetting: 

Resultatgrad skal som et gjennomsnitt*) være minst 1,5 %, og det skal over tid budsjetteres for en re-
sultatgrad på minst 1,75 % 

*) beregnet for hver fireårsperiode 

 
Etter to år med resultatgrad på hhv. 2,54 % og 3,05 % ble resultatgraden i 2017 negativ med -0,2 %.  
Resultatet vil variere, også på grunn av ulike nivå på overføringer (eks. havbruksfondet). Det er derfor 
naturlig å se på snittet over flere år. I fireårspe-
rioden 2014-2017 var resultatgraden i snitt på 
ca. 1,4 %. 
 
De økonomiske rammebetingelsene er kreven-
de, og i forslaget til økonomiplan for perioden 
2019-2022 er gjennomsnittlig resultatgrad bud-
sjettert med 0,82 %. Hvordan dette fordeler seg 
på de enkelte årene, framgår av tabellen neden-
for og grafen til høyre. Selv om dette er under 
kommunens målsetting, vil det være nødvendig 
å gjennomføre betydelige kostnadsreduserende 
tiltak for å klare å holde positive driftsresultater i 
årene som kommer. Det vises ellers til kap. 3.3.  

 
 

Disposisjonsfond 
 
Kommunen har fire ulike former for fond: Bundne og ubundne - kapitalfond og driftsfond. Kapitalfond er 
forbeholdt investeringer, mens de bundne driftsfondene er forbeholdt bestemte formål. Det er derfor kun 
disposisjonsfondene som er den reelle reserven eller bufferen til drift når uforutsette forhold gir utford-
ringer for kommunens økonomi.   
 
Målsetting: 

Flekkefjord kommune skal ha disposisjonsfond som utgjør minst 5 % av driftsinntektene og det 
skal over tid budsjetteres for at disposisjonsfondene skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene.   

 
Flekkefjord kommune har de senere år 
benyttet overskudd og bygget opp dispo-
sisjonsfondene til et nivå som er i tråd 
med gjeldende målsetninger. Prognosen 
for inneværende år baserer seg på kjen-
te forhold pr. oktober. I beregningen er 
det her benyttet regnskapstall for 2017, 
oppjustert med 2,8 % som brutto inntek-
ter. Det gir et riktigere bilde, da det er 

 Disposisjonsfond Prognose

2014 2015 2016 2017 2018

Disp.fond pr 1. jan 13 360     13 916     21 465     40 869     55 601     

Bruk av fond -7 854     -2 103     -4 181     -4 165     -13 000   

Avsetning til fond 8 410       9 653       23 585     18 897     12 599     

Disp.fond pr 31.12 13 916     21 465     40 869     55 601     55 200     

Mindreforbruk 2 565       13 404     12 695     4 874       10 180     

Disp.fond inkl. mindreforbruk 16 480     34 870     53 564     60 475     65 380     

Disp.fond i % av bto. innt. 2,34 % 4,71 % 6,64 % 7,28 % 7,66 %

Regnskap

 

 2019 2020 2021 2022

Netto driftsresultat (mill.) 4,221 7,936 6,090 8,075

Resultatgrad - mål 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %

Resultatgrad - økonomiplan 0,53 % 0,99 % 0,76 % 1,01 %  
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noen inntektsposter som i liten grad ligger i budsjettallene (eks. sykepenger).  
 
Økonomiplanen legger opp til at disposisjonsfondet skal fortsette å øke videre utover i perioden. Eventu-
elle avvik fra budsjetterte overskudd eller eventuelle beslutninger en annen bruk av enten overskudd eller 
avsatte fondsmidler, er da ikke tatt hensyn til.  
 
Som en sammenligning hadde landets kommuner (Norge ekskl. Oslo) ved utgangen av 2017 i gjennom-
snitt 10 % disposisjonsfond i forhold til sum driftsinntekter, og i Vest-Agder var gjennomsnittet på 13,4 %.  
 
 

3.2  Fordeling av driftsrammer 
 
Budsjettskjema 1 a er i h.t. forskriftene den del av budsjettet som bystyret skal vedta fullt ut. Her fastset-
tes den samlede netto driftsrammen som delegeres til rådmann. 
 
Budsjettskjema 1 b (på neste side) er selve fordelingen av netto driftsrammer som bystyret vedtar fordelt 
ut på de enkelte budsjettområder. Den videre fordelingen innenfor hvert område bestemmes av rådmann. 
 

Budsjettskjema 1 a – Driftsbudsjettet - bystyrets del
tall i 1000 kroner (nominelle 2019 kroner) 

  
Regnskap 

2017

Opr. bud. 

2018
2019 2020 2021 2022

Skatt på inntekt og formue -235 474 -248 557 -251 718 -251 718 -251 718 -251 718 

Rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) -289 386 -283 088 -291 174 -291 174 -291 174 -291 174 

Skatt på eiendom -23 351 -25 100 -28 870 -31 570 -31 670 -31 770 

Andre direkte og indirekte skatter -695 -1 895 -3 195 -3 195 -3 195 -3 195 

Andre generelle statstilskudd -50 642 -41 206 -37 400 -35 400 -35 400 -35 400 

Sum frie disponible inntekter -599 548 -599 846 -612 357 -613 057 -613 157 -613 257 

Renteinntekter og utbytte -18 723 -17 800 -17 935 -17 635 -17 635 -17 635 

Gevinst f inansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 

Renteutg, provisjoner og andre f inansutgifter 14 743 13 690 14 970 16 530 18 683 19 739 

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 24 108 24 584 25 860 27 281 27 708 27 539 

Netto finansinntekter /-utgifter 20 127 20 474 22 895 26 176 28 756 29 643 

Avsetn. av tidligere års regnsk.m. mindreforb. 12 695 0 0 0 0 0 

Overskudd til disposisjonsfond 6 202 7 724 7 302 10 056 7 044 9 585 

Til bundne avsetninger 695 695 695 695 695 695 

Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk -12 695 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -2 025 -1 500 -2 850 -1 850 -1 500 -1 500 

Bruk av bundne avsetninger -695 -695 -695 -695 -695 -695 

Netto avsetninger 4 177 6 224 4 452 8 206 5 544 8 085 

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 

Til fordeling drift -575 244 -573 148 -585 010 -578 675 -578 857 -575 529 

Sum fordelt til drift 570 369 573 148 585 010 578 675 578 857 575 529 

Merforbruk / mindreforb etter fordeling -4 875 0 0 0 0 0  

 
 
 
 

Det meste av finansområdet inngår i tabell 1a. Unntaket er lønns- og pensjonsreserve, samt merverdiav-
gift. Her følger en nærmere spesifisering siden finansområdet ikke har eget avsnitt i kapittel 6. 
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Budsjettskjema 1 b – Fordelte driftsrammer - rådmannens del (eks. avskrivninger)
tall i 1000 kroner (nominelle 2019 kroner) 

  
Regnskap 

2017

Oppr. bud. 

2018
2019 2020 2021 2022

Utvikling og virksomhetsstøtte 55 413 60 482 61 060 60 695 60 820 60 520 

Skole og kompetanse 115 582 113 538 119 670 116 890 116 090 115 290 

Barnehage 63 205 61 107 62 314 62 314 62 314 62 314 

RBU 24 116 24 489 26 224 26 224 26 224 26 224 

Kultur 8 996 8 801 9 108 9 108 9 108 9 108 

Helse og omsorg 214 114 202 425 207 033 206 283 206 183 204 383 

Sosial og integrering 33 423 32 698 26 955 25 855 26 755 26 755 

Samfunn og teknikk 47 937 43 608 50 807 50 307 50 795 50 760 

Finans 7 584 26 000 21 839 20 999 20 568 20 174 

Sum fordelt 570 369 573 148 585 010 578 675 578 857 575 528 
 

tall i 1000 kroner (nominelle 2019 kroner) 

  
Oppr. bud. 

2018
2019 2020 2021 2022

Avsatt lønnsreserve 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Avsatt til reg.premie – premieavvik pensjon 18 000 17 500 17 500 17 500 17 500 

Momskostnader i drift 13 500 15 000 15 000 15 000 15 000 

Momskompensasjon drift -13 500 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Poster til fordeling drift ført i finanskap. 26 000 27 500 27 500 27 500 27 500 
 

1)  Lønnsreserven er en budsjettpost satt av for å fange opp lønnstillegg for kommende år. Denne fordeles på tjenesteområdene 
etter at oppgjørene er kjent.   

 

I neste tabell er budsjettrammene splittet i inntekter og kostnader, og sammenlignet med årets budsjett.  
  

tall i 1000 kroner (nominelle 2019 kroner) 

Sum Sum Netto Sum Sum Netto

inntekter kostnader driftsramme inntekter kostnader driftsramme

  Bud 2018 Bud 2018 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2019 Bud 2019

Utvikling og virksomhetsstøtte -3 311 63 793 60 482 -4 110 65 171 61 060 578 

Skole og kompetanse -15 912 129 450 113 538 -15 378 135 048 119 670 6 132 

Barnehage -9 215 70 322 61 107 -8 791 71 105 62 314 1 207 

RBU -473 24 962 24 489 -574 26 798 26 224 1 735 

Kultur -3 775 12 576 8 801 -5 600 14 708 9 108 307 

Helse og omsorg -83 283 285 708 202 425 -83 340 290 073 206 733 4 308 

Sosial og integrering -10 043 42 741 32 698 -10 065 37 320 27 255 -5 443 

Samfunn og teknikk -45 893 89 501 43 608 -50 268 101 075 50 807 7 199 

Finans -13 500 39 500 26 000 -17 966 39 795 21 839 -4 161 

Sum frie disponible inntekter -185 405 758 553 573 148 -196 092 781 092 585 010 11 862 

Endring 

siste år    

 
 
Det er gjort en regnskapsteknisk endring fra og med 2019 som påvirker de innbyrdes budsjettrammene, 
men som ikke har betydning for den total budsjettrammen. 
 
Selvkostregnskapene skal gå i balanse ved at overskudd settes av til fond, eller underskudd finansieres 
fra fond. Dette er fram til nå gjort i sin helhet innen samfunn og teknikk selv om finansposter ligger under 
finans og noen indirekte kostnader ligger i utvikling og virksomhetsstøtte. Fra budsjettåret 2019 er bud-
sjettet lagt opp slik at hvert av de tre budsjettområdene skal gå i 0 ved avsetninger og bruk av fond.   
 
Samfunn og teknikk har alle inntekter og leverer derfor, etter fratrekk av kostnader, midler til fond, mens 
de to andre budsjettområder har kostnader og henter dette fra fond. Det betyr at budsjettrammen settes 
opp for samfunn og teknikk og ned for de to øvrige. Hensikten med denne omleggingen er å gjøre det 
lettere å sikre en bedre økonomistyring, der hvert budsjettområde gis større oversikt over hva som vil 
komme av føringer mot fond og hva som vil påvirker sluttresultatet for virksomheten direkte. 
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3.3  Driftstiltak 

 
Driftsbudsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett fra 2018 med de endringer som følger av årets 
budsjettforutsetninger (se kapittel 5.2). Varige tiltak som er blitt vedtatt er forutsatt videreført. Tabellen er 
satt opp slik at man ser summene som er lagt inn i og trukket ut av budsjettet hver for seg.   
 

Oversikten skiller mellom prioritering og omstilling først i tabellene, og andre vesentlig endringer under. 
Førstnevnte er tiltak som vil være gjenstand for en politisk prioritering, mens andre endringer er forhold 
som kommunen «må» forholde seg til, enten ut fra tidligere vedtak eller andre forhold utenfra. 
 

DRIFTS- OG OMSTILLINGSTILTAK 2019 - 2022 Alle tall netto eks. mva

Økn. Red. Økn. Red. Økn. Red. Økn. Red. 

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Merknader

Prioritering og omstilling
U1 Flere lærlinger 200 200 200 200 Økning fra 17 til 18 hjemler fra 2019

U2
Omstilling - digitalisering av 

arbeidsprosesser
-280 -560 -840 -840 1 åv. 2019 (halvårsvirkn.) + 0,5 fra 2021

U3
Markering av 75-års jubileet for 

frigjøringen
75

U4 Endret annonsering -50 -50 -50 -50 Nye annonseringsmåter / hele organisasj.

Andre vesentlige endringer
Valg 300 300 Kommunevalg 2019, Stortingsvalg 2021

Økte utgifter til AFP 500 500 500 500 Videreført 2018 nivå

Økt frikjøp hovedtillitsvalgte 170 170 170 170 I hht. hovedavtalen

Økte inntekter konsesjonskraft -1 050 -1 050 -1 050 -1 050 Prognose for økning fra 2018-nivå

Økt overf. DDV - årlig overføring 710 710 710 710 Basert på vedtatt kostnadnøkkel

Økt overføringer DDV - lisenser 990 990 990 990 Lisenser DDV håndterer for kommunen

Reduserte lisenskostnader IKT -550 -550 -550 -550 Komm. kostn. som overtas av DDV

SUM UTV. OG VIRKSOMHETSSTØTTE 2 870 -1 930 2 645 -2 210 2 870 -2 490 2 570 -2 490 

Prioritering og omstilling
O1 Omstilling - driftsoptimalisering skolene -700 -1 700 -1 700 -1 700 Strukturendring Sira skole/Søyland skole

O2
Omstilling - Justering skolekretser / 

struktur
-400 -1 200 -2 000 Grunnet synkende elevtall i perioden

O3
Omstilling - aktivitetstilbud Svege 

Verksted
-280 -560 -560 -560 

O4 Red. bem. innen oppvekst og kultur -200 -1 300 -1 300 -1 300 

Lister pedagogiske senter - 

barnehageområdet
200 200 200 200 Er innarbeidet i drif tsbudsjett

Lister pedagogiske senter - 

barnehageområdet
 -200 -200 0 -200 -200 Bystyret 069/18

Naturtriangelet 50 50 50 50 Bystyret 069/18

Andre vesentlige endringer
Økt overføring barnevern 1 300 1 300 1 300 1 300 Anslagsbevilgning

Tilskudd private barnehager 500 500 500 500 Endrede satser

Redusert tilskudd tidlig innsats  400 400 400 400 Bystyret 069/18

SUM OPPVEKST OG KULTUR 2 050 -1 380 2 050 -4 160 2 050 -4 960 2 050 -5 760 

UTVIKLING OG VIRSOMHETSSTØTTE

OPPVEKST OG KULTUR
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Prioritering og omstilling
H1 Omstilling - Sundegata 30 -1 000 -3 000 -3 000 -3 000 Reduksjon 4,2 årsverk fra 1.9.2019

Etablere ambulant tilbud kveld og helg 400 1 300 1 300 1 300 Oppfølging av brukere 1,8 åv fra 1.9.18

Etabl. tilb. om rask psykisk helsehjelp 140 400 400 400 Behandling lette/moderate lidelser  0,5 åv.

Styrket innsats rusarbeid 300 300 300 300 Opptrappingsplan rus 0,4 årsverk

H2
Omstill. - habilitering, endret 

tjenesteorg. natt
-160 -320 -320 -320 Reduksjon 1,9 åv natt ressurskrevende

H3
Omstilling - helse- og 

omsorgstjenestetilbud Hidra
-300 -600 -3 150 -6 300 Gradv. Red. 9,87 åv. Full eff. fra 1.7.2021

Hidra omsorgsbase 300 600 1 100 1 100 Bystyret 069/18

Etablering av hjemmesykepleietilbud 1 650 3 000 Hjemmesykepleie Hidra 4,2 årsverk

Aktivitets- og helsefremmende tiltak 300 300 Helsestasjon for eldre/dagtilbud 0,5 åv.

H4 Omstilling - enhet for habilitering -450 -600 -600 -600 Reduksjon 1 årsverk Tjvn 23

H5 Omstilling - redusert bemanning -1 800 -1 800 -1 800 Reduksjon 3 - 8 årsverk jfr red. ramme 90+

H6 Rehabiliteringsteam barn 200 200 200 200 Opptrappingsplan - prosjektmidler fases ut 

Andre vesentlige endringer
Omstilling - endret dagtilbud -250 -250 -250 -250 Innført sept. 2018 - helårsvirkn. fra 2019

Styrking av enhet for habilitering 1 000 1 100 1 100 1 100 Ny ressurskrevende bruker

Styrket innsats hjemmebasert omsorg 1 400 1 400 1 400 1 400

Tilskudd ressurskrevende tjenester 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt innslagspunkt - Statsbud 2019

Tilskudd ressurskrevende tjenester -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Bystyret 069/18

Krav om bakvakt 

Akuttmedisinforskriften
-250 100 100 100

Bakvakt utsatt til 2020. Interkomm. legevakt 

andel Fl.f jord

SUM HELSE OG VELFERD 4 740 -3 410 6 400 -7 570 8 850 -10 120 10 200 -13 270 

HELSE OG VELFERD
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Prioritering og omstilling

S1
Omstilling - nedklassif isering 

kommunale veger
150 -150 -150 -150 -150 

S2 Omstilling - drift og utbygging -700 -1 400 -2 000 -2 000 
Red. bygn.masse, standardnivå, teknologi, 

årsverk

S3 Omstilling - brann og redning -300 -400 -400 -400 
Risikobasert beredskaps reduksjon, 

vikarsystem

S4 Økte parkeringssatser -400 -400 -400 -400 Prisjust./time fra kr 15 til 18 fra 1.1.2019

S5 Drift av ny idrettshallarena Uenes 1 000 2 000 2 000

Drift ny idrettshallarena -500 Bystyret 069/18

S6 Bredbåndsutbygging i distriktene 350 -350 350 -350 Kommunens andel f in. med disp.fond

Andre vesentlige endringer
Økt pris på strøm 1 400 1 400 1 400 1 400 Anslag basert på forbruk og pris (jf . tabell)

Merinntekter bobilparkering -100 -100 -100 -100 

Mindreinntekter svømmehall 100 100 100 100 Jf. besøksutvikling

SUM SAMFUNN OG TEKNIKK 2 000 -2 000 2 850 -3 300 3 500 -3 050 3 500 -3 050 

Prioritering og omstilling

F1 Eiendomsskatt - kontorjustering -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 
Kontorjust.  Fra 130% til 140% fra 2006 

takst 

F2 Ny taksering e-skatt / f in fra fond 1 000 -1 000 Omtaksering - nytt skattegrunnlag fra 2020

F3 Justert eiedomsskatt etter ny takst -1 800 -1 800 -1 800 

F4
Påslag renter formidlingslån med 

0,25%
-85 -85 -85 -85 Til dekning av kommunens kostnader

Andre vesentlige justeringer
Eiendomsskatt - nye objekter -400 -500 -600 Anslag for nye og utvid. bygg/anlegg

Tonstad vindpark, tilskudd -670 -70 -70 -70 Bystyret 069/18

Tonstad vindpark eiendomsskatt -1 100 -1 100 -1 100 Bystyret 069/18

Skatteinntekter Havbruksfondet -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 2019 er sikre inntekter.  Videre anslag.

Utbytte fra Agder Energi 250 -600 -600 -600 Budsj. AE-utbytte ut fra 2017-resultat

Redusert pensjonskostnader -500 -500 -500 -500 

Renteinntekter 50 350 350 350 Endring fra 2018-nivå

Rentekostnader 1 280 2 870 5 100 6 260 Endring fra 2018-nivå

Reduksjon rentekostnader -30 -107 -211 Bystyret 069/18

Avdrag 1 280 2 240 3 270 3 240
Endr. fra 2018-nivå.  Nye lån avdr.fri 

første år

Reduksjon avdrag -39 -142 -281 Bystyret 069/18

Ekstra minimumsavdrag 500 I hht. ny kommunelov.  

SUM FINANS 3 860 -6 555 5 960 -8 924 8 720 -9 204 9 850 -9 547 

SAMLET SUM TILTAK / JUSTER. 15 520 -15 275 19 905 -26 164 25 990 -29 824 28 170 -34 117 

SAMFUNN OG TEKNIKK

FINANS

 
 
Tiltakene er nærmere kommentert og begrunnet i kapittel 6 under de enkelte tjenesteområdene. 
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4   Investeringsrammer og investeringsprogram    

 
Flekkefjord kommune har de senere årene gjennomført et omfattende investeringsprogram med mange 
viktige tiltak. Det ligger fortsatt betydelige investeringer foran oss, men det er i årene framover nødvendig 
at programmet tilpasses det nivå som kommunens økonomi har evne til å bære. Det har derfor vært et 
viktig poeng at kommunens gjeld ikke fortsetter å voksne ytterligere. 
 
I framlegg til årets økonomiplan, er gjelden (ordinære langsiktige lån) holdt under 700 mill. samtidig som 
den faller relativt til inntektene gjennom fireårsperioden. (Se tabell og graf nedenfor) 
 
Hva som er et økonomisk forsvarlig investeringsprogram avhenger av flere forhold: 
 

 Hvordan kommunens drift evner å bære renter og avdrag knyttet til investeringene 

 Hvilke finansieringskilder som kan benyttes som alternativ til nye låneopptak (salg av eiendeler, 
avsatte fondsmidler, tilskudd fra andre mv.) 

 Hvorvidt det er andre parter som bærer finanskostnadene eller deler av disse (lån med rente- 
og/eller avdragskompensasjon, lån som inngår i selvkostregnskap hvor brukere betjener finans-
kostnadene). 

 Og selvsagt hvor stor lånemasse kommunen har med seg fra tidligere års investeringer. 
 

Kommunens gjeldsutvikling 
 
Tabellen nedenfor viser hvordan gjeldsutviklingen har vært (2014-2018) og ut fra forslaget vil bli i perio-
den 2019 – 2022. Tabellen skiller mellom ordinære lån og formidlingslån for Husbanken. I sitt gjeldsbe-
grep, tar KOSTRA også med finansiell leasing og trekker ut utlån til andre. Pensjonsforpliktelser holdes 
utenom. 

Alle tall  i  1000 kr.

GJELDSUTVIKLING Regnskap Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ORDINÆRE LÅN 657 204  680 134    688 553  699 207  687 757  IB

47 480     34 279      38 014     16 500     7 710       Nye lån

-24 550 -25 860 -27 360 -27 950 -27 430 Avdrag

Lånegjeld ordinære lån 520 970 584 870 636 664 657 204 680 134 688 553 699 207 687 757 668 037

Ubrukte lånemidler -23 335 -16 750 -7 843 -30 418 

A NTO. GJELD ORDINÆRE LÅN 31.12 497 635  568 120  628 820  626 786  680 134  688 553    699 207  687 757  668 037  

FORMIDLINGSLÅN 60 313     59 023      54 593     51 563     48 393     IB

3 000       -            1 500       1 500       2 000       Nye lån

-4 290 -4 430 -4 530 -4 670 -4 810 Avdrag

Formidlingslån 62 891 62 079 61 332 60 313 59 023 54 593 51 563 48 393 45 583

Ubrukte lånemidler -3 586 -3 101 -1 716 -2 272 

B Nto gjeld formidlingslån 31.12 *) 59 305     58 978     59 616     58 041     59 023     54 593      51 563     48 393     45 583     

- Samlet utlån -46 013   -43 636   -40 445   -38 746   -36 746 -34 746 -32 746 -30 746 -28 746 

+ Finansiell leasing -           26 146     26 146     24 626     25 403     24 613      23 770     22 872     21 918     

SUM Langsiktig gjeld i hht KOSTRA 510 927  609 608  674 138  670 707  727 814  733 013    741 794  728 276  706 792  

GJELDSGRAD 73 % 82 % 84 % 81 % 85 % 84 % 83 % 79 % 75 %

GJELDSGRAD ORDINÆRE LÅN 71 % 77 % 78 % 75 % 80 % 79 % 78 % 75 % 71 %

*) Det er pr. 2017 betalt ekstraordinære avdrag på forvaltningslån med vel 21,9 mill som står på bundet fond.

Økonomiplan

 
 
Ved inngangen til økonomiplanperioden er summen av ordinære lån ca. 680 mill. Her kan det komme en 
justering av ubrukte lånemidler når endelig 2018-regnskap gjøres opp. 
 
Målsetting for gjeldsgrad: 

Flekkefjord kommune skal ha en gjeldsgrad *) på maksimalt 95 % og det skal over tid budsjetteres for 
at gjeldsgraden skal være maksimalt 75 %. 

*) basert på KOSTRA-definisjon 
 
Gjeldsgraden viser størrelsen på kommunens lånegjeld sammenlignet med kommunens brutto driftsinn-
tekter. Siden det er driftsinntektene som skal betjene gjelden, så er det nyttig å analysere hvordan låne-
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gjelden utvikler seg i forhold til inntektene. I prognosen ovenfor er driftsinntektene lagt inn med en årlig 
vekst på 2,5 % fra årsregnskapet 2017. 
 
Man skal være oppmerksom på at evnen til å betjene gjeld vil være forskjellig med ulikt rentenivå. Vi har 
vært inne i en ganske lang periode med lave renter, men alt tyder på at rentene nå vil stige igjen i årene 
som kommer. Det gjør det nødvendig for kommunen å bevege seg ned mot en gjeldsgrad på under 75 % 
igjen. Grafen nedenfor illustrerer at det vil kunne realiseres med det foreslåtte investeringsprogrammet. 
Ved utgangen av 2017 var gjeldsgraden 83,6 % som et gjennomsnitt for landets kommuner (ekskl. Oslo).   

 
 
 
 
 
Stolpene i grafen viser gjeld i mill. kr. 
(skala til venstre) og kurvene viser 
gjeldsgrad i % (skala til høyre). 
 
 
Tabellen viser at gjeldsgraden har økt 
i perioden 2014 – 2018, men at den 
nå flater ut og vil gå nedover.  
 
 
 
 
 
 
 

4.1  Økonomisk oversikt - investering 
 
Tabellene nedenfor er satt opp i h.t. forskriftene. Tab. 2a viser alle investeringer brutto og hvordan disse 
er finansiert, mens økonomisk oversikt viser finansieringsbehovet netto hvor inntektene er trukket fra. 

Budsjettskjema 2 a - Investeringsbudsjettet tall i 1000 kroner (nominelle 2019 kroner) 

  
Regnskap 

2017

Oppr. bud. 

2018
2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 46 167 173 330 122 682 103 169 45 030 44 470 

Investeringer i anleggsmidler - f inansiell leasing 0 0 0 0 0 0 

Utlån og forskutteringer 2 443 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Kjøp av aksjer og andeler 2 331 2 250 250 250 250 250 

Avdrag på lån 4 018 4 190 4 430 4 530 4 670 4 810 

Avsetninger 13 710 10 000 7 700 7 500 7 000 7 000 

Årets finansieringsbehov 68 670 192 770 137 062 117 449 58 950 58 530 

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -23 749 -75 944 -63 969 -38 294 -15 760 -6 350 

Bruk av lånemidler - f inansiell leasing 0 0 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -12 981 -11 500 -6 077 -20 146 -11 000 -12 000 

Tilskudd til investeringer 0 -43 703 -30 991 -8 000 -2 310 -10 750 

Kompensasjon for merverdiavgift -5 804 -32 066 -21 564 -18 500 -5 790 -6 370 

Mottatte avdrag på lån og refusjoner -16 124 -4 190 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Andre inntekter 0 -207 

Sum ekstern finansiering -58 658 -167 610 -126 601 -88 940 -38 860 -39 470 

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 

Bruk av avsetninger -10 011 -25 160 -10 461 -28 509 -20 090 -19 060 

Sum finansiering -68 670 -192 770 -137 062 -117 449 -58 950 -58 530 

Udekket / udisponert 0 0 0 0 0 0 
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Økonomisk oversikt - investering:
tall i 1000 kroner (nominelle 2019 kroner) 

  
Regnskap 

2017

Oppr. bud. 

2018
2019 2020 2021 2022

Salg av driftsmidler og fast eiendom -12 968 -11 500 -5 700 -20 000 -11 000 -12 000 

Andre salgsinntekter 0 -207 -377 -146 0 0 

Overføringer med krav til motytelse -11 836 -14 900 -30 991 -8 000 -2 310 -10 750 

Kompensasjon for merverdiavgift -5 804 -32 066 -21 564 -18 500 -5 790 -6 370 

Statlige overføringer  0 -28 803 0 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 

Sum inntekter -30 608 -87 476 -58 632 -46 646 -19 100 -29 120 

Lønnsutgifter 946 915 960 960 960 960 

Sosiale utgifter 248 235 240 240 240 240 

Kjøp av varer/tjenester i kommunal prod. 34 812 139 814 99 918 82 189 35 880 34 660 

Kjøp av varer/tjen. som erstatter kom. prod. 3 857 0 0 0 0 0 

Overføringer (mva+ kirke) 6 304 32 366 21 564 19 140 6 870 7 490 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 

Sum utgifter 46 167 173 330 122 682 102 529 43 950 43 350 

Avdrag på lån 4 018 4 190 4 430 4 530 4 670 4 810 

Utlån 2 443 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Kjøp av aksjer og andeler 2 331 2 250 250 250 250 250 

Dekning av tidl. års underskudd 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 13 441 10 000 7 700 7 500 7 000 7 000 

Avsatt til bundne fond 269 0 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 22 503 19 440 14 380 14 280 13 920 14 060 

Finansieringsbehov 38 062 105 294 78 430 70 163 38 770 28 290 

Bruk av lån -23 749 -75 944 -63 969 -37 654 -14 680 -5 230 

Salg av aksjer og andeler -13 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -4 288 -4 190 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidl. års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -152 -1 920 0 -4 000 -11 000 -12 000 

Bruk av ubundne investeringsfond -8 631 -18 900 -8 571 -23 979 -6 250 -6 250 

Bruk av bundne fond -1 229 -4 340 -1 890 -530 -2 840 -810 

Sum finansiering -38 062 -105 294 -78 430 -70 163 -38 770 -28 290 

Udekket / udisponert 0 0 0 0 0 0 
 
 

 

4.2  Investeringsprogrammet 
 
Investeringene er nedenfor spesifisert. Budsjettet for 2019 er summen av de to blå kolonnene. Noen in-
vesteringer er utsatt fra 2018 og tas derfor med videre. Disse er vist i en egen kolonne. Planen for de 
neste tre årene følger videre til høyre. Forutsatt finansiering som er knyttet til det enkelte prosjekt er tatt 
med fortløpende i tabellen, mens momskompensasjon og lånemidler er tatt med under finansiering ne-
derst. Det er beregnet momskompensasjon for alle prosjekter som er markert med *. 
 
Det er i tabellen gitt noen korte merknader til investeringene. Mer utfyllende kommentarer er gitt i kap. 2 
og i kap. 6 under de enkelte tjenesteområdene. 
 
Investeringsbudsjettet skal etter forskriftene vedtas brutto inkl. mva. Beløpene er derfor oppgitt med mva.  
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INVESTERINGSTILTAK 2019 - 2022
* Alle tall inkl mva. 

Ovf fra Bud ØP

PROSJEKTER 18 til 19 2019 2020 2021 2022 Merknader

UTVIKL OG VIRKSOMH.STØTTE

1 Ramme IKT og digitalisering 2018 * 250 250 250 250 Fordeling i h.t. prosjektmål + utstyrsfornyelse

2 Diverse investeringer * 500 500 500 500 Ramme til fordeling (fullmakt rådm.)

3 Investeringer Kirkelig Fellesråd (ovf. ramme) 300 300 300 300 Nettobeløp

4 Orgel Hidra kirke 1 500 Nettobeløp

5 Egenkapitalinnskudd Fl.f jord pensjonskasse 2 000 2 000 2 000 2 000 Avsetning til særskilt fond

Bruk av kapitalfond -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Finansieres fra ubiundet kapitalfond

6 Egenkapitalinnskudd KLP 250 250 250 250 Avtale med KLP

Bruk av kapitalfond -250 -250 -250 -250 Finansieres fra fond

SUM UTVIKL OG VIRK.ST. (inkl. mva.) 0 2 550 1 050 1 050 1 050

OPPVEKST OG KULTUR

7 IKT-utstyr i skole og barnehage * 450 450 600 600 Ramme til fordeling ut på enhetene

8 Fornyelse lekeplassutstyr i skoler og barneh. * 250 500 500 Fornyelse/utskifting av lekeapp. (bhg./skole)

9 Trapp Grønnesveien - jernbaneområdet * 250 Trygg skolevei for elever Sunde skole

10 Ny telefonløsn. med beredskapsfunksjonalitet 250 Telefonsentraler på skolene. (Dagens kan ikke repareres).

11 Flekkefjord kultursenter Spira * -3 400 Gjenstående spillemidler/tilskudd fylkeskommunen

12 Oppgradering Sunde skole, gymsal mv. * 2 500 Foreløpig estimat, må utredes nærmere

Oppgradering Sunde skole, gymsal mv. -2 500 2 500 Bystyre sak 069/18, utsatt

13 Oppfølging muligghetsstudie Kirkegaten Nord * 500 Innholdsutvikling for bl.a. gml. rådhus og brannstasjon

SUM OPPVEKST OG KULTUR (inkl. mva.) 0 -2 200 950 1 100 3 600
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HELSE OG VELFERD

14 Boliger for vanskeligstilte * 2 650 4 000 Inntil f ire nye boenheter i perioden.  Overført 4390 fra 2018

Bruk av bundet kapitalfond -1 460 -2 170 Avsatte tilskudd fra tidligere. 

15 Velferdsteknologi - omsorgsboliger * 2 038 782 Felles ansk. på Agder. Startet vinter 2018 overf. til 2019

Tilskudd -1 450 -430 Tilsagn Husb. 55% av bto kostn.  Utbetales i 2019

16 Utskiftning og kjøp av nye tjenestebiler 400 800 1 200 Fornyelse biler i hjemmebaserte tjen. - primært el-biler

17 Leie for å eie modell - f lyktn. / vanskeligstilte 1 800 1 800 Muliggjør én ny bolig i 2019 og 2021.  

Tilskudd fra husbanken - leie for å eie -480 -480 Anslag for statlig tilskudd 

18 IKT utstyr helse og velferd * 200 200 250 250 Ramme til fordeling ut på enhetene

19 Utvidet bruk av velferdsteknologi * 500 500 300 300
Kommunikasjon, sensorer, nøkkelhåndtering, roboter, 

varsling mv.

20 Hjelpemidler / utstyr for kjøkkendrift * 250 250 250 250 Hjelpemidler, inventar, maskiner/utstyr 

21 Maskin- og utstyrsutskiftinger ved Tjørsv.h. * 150 150 150 150 Utskifting av oppvaskmaskiner, vaskemaskiner mv. 

22 Omsorgsboliger - habilitering / psykisk helse * 1 000 6 000 15 000 Mulighetsstudie 6 boenh. - pers.base og nytt aktivitetssenter

Tilskudd -7 000 Anslag for statlig tilskudd 

Salg av dagens aktivitetssenter -1 000 

23 Sameieprosjekt; privat initiativ totalt 6-8 enh. * 4 000 Brukere eier egen bolig, mulighet for 2 kommunale enheter

Tilskudd -330 Anslag for statlig tilskudd 

SUM HELSE OG VELFERD (inkl. mva.) 2 178 3 572 2 100 14 970 7 950

SAMFUNN OG TEKNIKK

Tomter og eiendommer

24 Salg av eiendommer (bygninger) -3 200 -3 000 -3 000 -3 000 Salg i samsvar med tidl. fullmakter 

Avsetning til fond 3 200 3 000 3 000 3 000 Salgsinntekter settes av til fond

Bruk av ubundet kapitalfond -2 200 -2 000 -2 000 -2 000 Fra fond til f inansiering av inv.regn.

25 Salg av tomter -2 500 -2 500 -2 000 -2 000 Forutsetter utvidelse i Berglia

Avsetning til fond 2 500 2 500 2 000 2 000 Salgsinntekter settes av til fond

Bruk av ubundet kapitalfond -2 500 -2 500 -2 000 -2 000 Fra fond til f inansiering av inv.regn.

26 Oppgradering av komm. bygg (ramme) * 3 000 3 000 3 000 3 000 Ramme til fordeling enkeltprosjekter

27 Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse * 200 200 Bysentrum og Rasvåg.  Kommunal egenandel

28 Oppgradering/rehabilitering Flikkestø * 4 500 Nødvendige utbedringer/lekkasjer mv.

Salg leiligheter av leiligheter Flikkestø -4 500 Tiltakene f inansieres ved salg av boenheter

29 Eiendomssalg omsorgsboliger Flikkestø -6 000 -6 000 -6 000 

30 ENØK-tiltak * 500 500 1 000 Konkretiseres i revidert ENØK-program

31 Tiltak mot legionella * 250 250 Nærmere utredning og konkretisering i løpet av 2018  
 
 

* Alle tall inkl mva. 

Ovf fra Bud ØP

PROSJEKTER 18 til 19 2019 2020 2021 2022 Merknader  
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Samfunnsutvikling

32 Gangbru Tollbodbrygga - Felleskjøpet * 1 000 Nedjust. totalramme 25 mill (hvorav 2,5 mill i 2017)

Tilskudd/bidrag gangbru -9 000 Tilskudd fylkeskommune + eksternt bidrag

33 Idrettshallarena Uenes * 46 500 76 500 Justert bto.ramme til 125 mill - BYS 93/16

Spillemidler f lerbrukshall -4 000 -11 000 -12 000 Tilskudd - Mellomfinansiering med disp fond

Fra kapitalfond -16 900 Jf. bystyrets vedtak

Eksterne tilskudd/bidrag -7 000 Salg + tilskudd sponsorer, næringsliv mv.

Salg av tomt og hall Trellebakken -4 000 Som delf inansiering av ny f lerbrukshall

34 Utbedring tilførselsvei til Uenes/ny hall * 7 000 Foreløpig kalkyle.

35 Ventilasjonsanlegg Uenshallen * 3 600 Innemiljøtiltak - nødvendig utbedring/rehabilitering

Bruk av ubundet kapitalfond -560 Utvidet ramme til 3,7 mill f in med kap.fond BYS 14/18

36 Grønnes - videreutvikling * 100 1 700 Bygg med skiftebuer og areal for badstu/kiosk e.l.

Tilskudd/medfinansiering -500 Krever videre avklaringer med eksterne aktører

Grønnes - videreutvikling -1 700 Bystyre sak 069/18, tatt bort

Tilskudd/medfinansiering 500 Bystyre sak 069/18, tatt bort

37 Gang-/sykkelvei Kongevold - Nonåsen * 600 1 200 Jf. ny vannledning  i 2019 - forlengelse mot FV i 2021

38 Trafikksikkerhetstiltak (ramme) * 300 300 300 300 Årlig kommunal ramme til fordeling i h.t prioriteringer

39 Opprydding i forurenset sjøbunn * 7 794 24 207 Brutto kostnader 

Salgsinntekt deponi -207 -170 -146 Inntekter fra deponering av masse

Refusjoner stat -13 681 Statlige og private tilskudd

Refusjon Motorbåtklubb -1 000 -1 000 -2 750 Avtale om å f in.  9,75 mill. av tiltaket - NB! 5 mill etter 2022

Refusjon private -2 050 Jf. vedtatt prosjektplan

40 Frikjøp båtplasser Tollbodbrygga * 750 700 I h.t. avtale med Flekkefjord Motorbåtklubb

41 Folkehelse/ trygg skolevei Hidra * 400 Tursti med belysning  

Bruk av ubundet kapitalfond -200 Tilskudd spillemidler / mellomfin m. fond

Folkehelse/ trygg skolevei Hidra  -400 Bystyre sak 069/18 Tatt bort

Bruk av ubundet kapitalfond  200 Bystyre sak 069/18 Tatt bort

42 Oppgradering lekeplasser, bo- og  nærmiljø * 250 250 300 300 Fornyelse/utskifting av lekeapp. (off. lekeplasser)

43 Rehabilitering kunstgressdekke Vollen * 500 Utskifting til nytt kunstgressdekke

Spillemidler/tilskudd -250 Bruk av fond som mellomfinansiering

44 Etablering av ladepunkter * 100 600 6 fleksiladepunkt (2020) + 1 hurtigladepunkt i (2022)

45 Skatepark - reetablering * 500 750

-500 Ekstern f inansiering 

46 Ny båt skjærgårdstjenesten - kom andel 611 329

-611 -329 Bruk av kapitalfond

47 Elvepromenade Fiskebrygga - Tollbodbrygga * 750 3 750
Fra Fiskebrygga til Tollbodbrygga inkl dekke fra torget og 

sørover

48 Gangbru Rådstubrygga - Kranebrygga * 300 3 700 7 500 Ny gangbru over Elva

Gangbru Rådstubrygga - Kranebrygga -300 -3 700 -7 500 Bystyre sak 069/18 Tatt bort

49 Friområder og skjærgårdstiltak * 200 200 Komm. egenandel til istandsetting og tilrettelegging (nto.)

50 Oppgradering bryggeanlegg / uteområder * 750 500 500 Tollbodbrygga 2020 / Kirkehavn 2021 / Rådstubrygga 2022

51 Strandprom. Tollbodbrygga - Eschebrygga * 600 Ny fasade mot Byfjorden for offentlig bruk  (3900 i 2023)

Strandprom. Tollbodbrygga - Eschebrygga -600 Bystyre sak 069/18 Tatt bort

Teknisk drift

52 Veilys - skifte ut eksisterende armatur * 750 750 250 250 Skifte ut gatebelysning til LED-lamper

53 Bil/maskinpark, samfunn og teknikk * 1 600 1 600 1 800 1 800 Ramme til utskifting og fornyelse

54 Robotteknologi * 500

55 Oppgradering kommunale veier * 500 500

56 Ny veitrasse Modalsli * 4 200

Tilskudd -1 000 

Vann og avløp

57 VA-investeringer (ramme) 8 000 8 000 10 000 10 000 Prosjekter i h.t. egen handlingsplan for VA 

Teknisk forvaltning

58 Geodata - digitalisering/elektroniske kart * 100 100 100 100 Oppgradering av kartverk

59 Digitalisering av byggesaksarkiv * 1 100 Gjelder eldre arkiver - gjøres digitalt søkbare

SUM SAMFUNN OG TEKNIKK (inkl. mva.) 50 527 26 906 50 054 1 350 -3 000 

SUM FLEKKEFJORD KOMMUNE 52 705 30 828 54 154 18 470 9 600  
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Ovf fra Bud ØP

FINANSIERING 18 til 19 2019 2020 2021 2022 Merknader

SUM INVESTERINGER (inkl. mva.) 52 705 30 828 54 154 18 470 9 600

Evt. justering mva.komp.  

Samlet beregnet momskomp -13 036 -8 528 -18 500 -5 790 -6 370 Beregnet for prosjekter merket * 

Lånefinansiert 39 669 22 300 35 654 12 680 3 230

Ubrukte lånemidler 1/1 -27 690 0 0 0

Nye lån -34 279 -35 654 -12 680 -3 230 

Samlet gjeld 1.1  (eks forv. Lån) 680 134 688 553 696 926 681 898

Nye lån - se merknad 1) 34 279 35 654 12 680 3 230

Avdrag -25 860 -27 281 -27 708 -27 539 

Samlet gjeld 31.12 688 553 696 926 681 898 657 589

 
 
 
 
 
 
Kommunens forvaltningslån er skilt ut i egen tabell.  Dette er lån kommunen tar opp i Husbanken og låner 
ut igjen i form av startlån etter fastsatte kriterier. Lånene betjenes i sin helhet av de som innvilges startlån. 
 

FORVALTNINGSLÅN

2019 2020 2021 2022

60 Utlån av forvaltningslån (startlån) 2 000 2 000 2 000 2 000 Helse og velferd forvalter ordningen

Avdrag på forvaltningslån 4 430 4 530 4 670 4 810

Mottatte avdrag -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Bruk av bundne fond -430 -530 -670 -810 

Bruk av lån fra Husbanken -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Sum 0 0 0 0

Utlån lånefinansiert 2 000 2 000 2 000 2 000

Ubrukte lånemidler 1/1 -3 272 -1 272 -772 -272 

Nye lån 0 -1 500 -1 500 -2 000 

Ubrukte lånemidler 31/12 1 272 772 272 272

Samlet gjeld 1/1  forvaltningslån 59 023 54 593 51 563 48 393

Nye lån 0 1 500 1 500 2 000

Avdrag -4 430 -4 530 -4 670 -4 810 

Samlet gjeld 31.12 54 593 51 563 48 393 45 583

Bundne fond forvaltningslån 1/1 -21 574 -21 144 -20 614 -19 944 

Årets netto bruk av bundne fond 430 530 670 810

Bundne fond 31/12 -21 144 -20 614 -19 944 -19 134 

Samlet gjeld korrigert for bundne fond 33 449 30 949 28 449 26 449  
 
Når det gjelder forvaltningslånene, baserer oppstillingen seg på at det gjenstår 1 mill. av låneopptaket i 
2018 som ikke er benyttet, og at ubrukte lånemidler øker til 3,27 mill. til inngangen av 2019. I så fall vil det 
ikke være nødvendig med nye låneopptak i 2019. 
 
Vi er inne i en periode hvor eksisterende gjeld til Husbanken betales ned mer enn vi tar opp i nye lån.  
Gjelden er derfor på vei ned. Det faktum at ekstraordinære avdrag over tid har vært satt på bundne fond, 
gjør at kundenes avdrag til kommunen nå er lavere enn kommunens avdrag til Husbanken. Forskjellen 
utlignes med bruk av nevnte fond.  
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5  Budsjettforutsetninger og risikovurderinger 

 
 
Statens formelle føringer for kommunens budsjett:    
 
Bestemmelsene om utarbeidelse av årsbudsjett finnes i kommunelovens §§ 44-49 med nærmere presise-
ring i forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens 
inntekter i budsjettåret og for anvendelse av disse. Kommuneloven inneholder bestemmelser som sier at 
årsbudsjettene skal være realistiske, og at de skal omfatte alle økonomiske midler som skal disponeres 
for året samt anvendelse av disse.  Det er et krav til budsjettet at det skal budsjetteres med et driftsresul-
tat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 
 
 

5.1  Frie inntekter - Statsbudsjettet 
 
Det presiseres at alle tall og presentasjoner av statsbudsjettet er basert på Solberg-regjeringens framlegg 
pr. 8. oktober 2018. Siden regjeringen er avhengig av støtte fra andre partier for å få flertall i Stortinget, 
kan det påregnes enkelte endringer fram til endelig vedtak. Statsbudsjettet er styrende for hvilke inntekter 
kommunen har til rådighet i kommende år, samtidig som det gir visse føringer for noen aktivitetsendringer 
som skal finne sted i kommunene 
 
Kommunenes frie inntekter, som består av skatt og rammetilskudd, utgjør om lag 3/4 av kommunesekto-
rens samlede inntekter (momskompensasjonen for drift er da medregnet). Dette er inntekter kommunene 
kan disponere fritt, men hvor gjeldende lov- og regelverk likevel legger sterke føringer for anvendelsen. 
 
Totalt kommer Flekkefjord ikke særlig godt ut av statsbudsjettet med en vekst på 2,1 %. Når forventet 
årlig pris og lønnsvekst er 2,8 % betyr det at kommunen i 2019 får mindre midler til rådighet enn i 2018. I 
tillegg er det foreslått endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester. Det er en endring Flekkefjord 
vil tape om lag 1 million på. Denne endringen trer i kraft allerede i 2018.  
 

Flekkefjord budsjetterer med følgende i frie inntekter (alle tall i tusen kroner): 
 

Skatteinntekter  264.104 
Rammetilskudd  278.788   
Sum frie inntekter  542.892 

 

 

Skatteanslag 

 
Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen skatteutjevning utjevnes 
delvis disse forskjellene mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med 
skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. 
Flekkefjord er en kommune i sistnevnte kategori og får derfor skatteutjevningsmidler, og disse baserer 
seg i 2019 på folketallet pr. 01.01.2019. 
 
Det er budsjettert med følgende skatteinntekter (alle tall i tusen kroner): 

Skatteinntekter  251.718 
Skatteutjevning *)   12.386 
Sum skatteinntekter  264 104 

*) Skatteutjevningen skal regnskapsmessig føres sammen med rammetilskuddet.   
    I tabellene foran er derfor rammetilskuddet satt til 291.172 og skatt til 251.718. 

 
Til grunn for rådmannens forslag ligger at skatteinngangen i 2019 budsjetteres med 90,5 % av nasjonalt 
nivå, og at innbyggertallet pr. 1. januar 2019 stipuleres til 9090 innbyggere. 
 
 
Rammetilskudd 

Staten overfører penger til kommunene, og når det ikke blir bestemt i detalj hva disse skal brukes til, slik 
at kommunene står friere i bruken av dem, kalles det rammetilskudd. 
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Her legges folketallet pr. 01.07.2018 til grunn, og utgangspunktet er at totalrammen deles likt på antall 
innbyggere i Norge. Dette gir et innbyggertilskudd med kr. 24.710 pr. innbygger. Flekkefjord hadde 9138 
innbyggere pr. 01.07.2018. 

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning og levekår. Noen kommuner har mange barn i 
skolealder, mens andre kommuner har mange eldre som trenger 
omsorgstjenester. Noen har lange reiseavstander eller spredt bo-
setting. Dette gjør at kommunale tjenester, som grunnskole, barne-
hage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme å tilby i alle 
kommunene. Et viktig formål med inntektssystemet er å bidra til at 
kommunene og fylkeskommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud 
til innbyggerne gjennom å kompensere for slike ufrivillige kostnads-
forskjeller. Kommunene får kompensasjon for disse gjennom sys-
temet med utgiftsutjevning. Den består totalt av 26 kriterier og er et 
«nullsumspill» hvor midler omfordeles fra kommuner som er rimeli-
gere å drive enn landsgjennomsnittet til kommuner som er dyrere å 
drive enn landsgjennomsnittet.    

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal sikre at ingen kommuner kommer for dårlig ut et budsjettår i for-
hold til landsgjennomsnittet. Flekkefjord kommune vil for 2019 komme inn under denne ordningen.  

Dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, får Flekkefjord rammetilskudd for 2019 slik det er 
vist til i tabellen ovenfor.  

 
Utgiftsutjevningen  

Flekkefjord er for 2019 beregnet til å være 8 % dyrere å drifte enn landsgjennomsnittet, mens vi var be-
regnet til 9,5 % dyrere i 2018.  Denne reduksjonen betyr at Flekkefjord vil motta 5,25 mill. mindre i utgifts-
utjevning for 2019 enn hva kommunen har fått i 2018. 

Nedenfor følger 14 av de 26 kriteriene i utgiftsutjevningen og hvordan disse har utviklet seg siste år. Ho-
vedforklaringen til nedgangen er færre personer over 90 år (11 personer) og færre barnehagebarn.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Opphopningsindeks er 
sammensatt av andel 
uføre, arbeidsledige og 
fattige 

 
 

I fastsettingen av rammetilskuddet er alle kommuner trukket et gjennomsnittlig beløp for å finansiere over-
føringene til statlige og private skoler. Dette korrigeres i den samlede utgiftsutjevningen til korrekte tall for 
den enkelte kommune. Flekkefjord har lavere deltakelse enn snittet i disse skoler, og blir i denne bereg-
ningen tilført 4 mill. (0,5 mill. mer enn i 2018). Utgiftsutjevningen er dermed for Flekkefjord 38,2 mill. + 4,0 
mill. = 42,2 mill. for 2019 (noe som betyr en samlet nedgang med 4,75 mill. fra 2018).  
 

Rammetilskudd (tall i 1000 kroner)

Innbyggertilskudd 225 797    

Utgiftsutjevningen 42 240      

Distriktstilskudd 6 815        

Saker særskilt fordelt 1 952        

Skjønnsmidler 1 060        

INGAR 924            

Sum rammetilskudd 278 788     

Alle tall  i  1000

Fordelingskriterier (kriteriene er vektet ulikt) Vektet Utslag i % 2019 I kroner

0-1 år 0,6 % -0,07 % -358 68

2-5 år 14,0 % -0,42 % -2 007 -1 265 

6-15 år 26,3 % 1,61 % 7 696 -325 

16-22 år 2,3 % 0,04 % 186 95

23-66 år 10,3 % -0,66 % -3 152 -54 

67-79 år 5,5 % 0,92 % 4 391 164

80-89 år 7,6 % 2,31 % 11 045 289

over 90 år 3,8 % 1,84 % 8 770 -2 134 

Aleneboende 30 - 66 år 1,9 % -0,34 % -1 613 -142 

PU over 16 år 4,8 % 2,95 % 14 111 -553 

Ikke-gifte 67 år og over 4,5 % 0,67 % 3 202 -328 

Barn 1 år uten kontantstøtte 1,7 % -0,51 % -2 437 38

Innbyggere med høyere utdanning 1,9 % -0,47 % -2 250 -82 

Opphopningsindeks * 1,0 % -0,44 % -2 098 -1 034 

Øvrige kriterier 13,8 % 0,58 % 2 750 10

Kostnadsindeks 8,0 % 38 236 -5 253 

Utgiftsutjevningen i rammetilskuddet for Flekkefjord
Tillegg eller 

fradrag i 

utjevningen

Endring fra 

2018
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Utviklingen i aldersgrupper i økonomiplanperioden 
 
I utgiftsutjevningen teller antall innbyggere i barnehagealder, 
skolealder og over 67 år ganske mye. Tabellen til høyre viser 
hvor mye en person i ulike aldersgrupper betyr for rammetil-
skuddet. Det er derfor viktig å se på utviklingen i disse al-
dersgruppene i økonomiplanperioden, da endringer her vil 
slå mye ut i rammetilskuddet fra staten. Det er Flekkefjord sin 
utvikling i forhold til landsgjennomsnittet som er utslagsgi-
vende for om kommunen får mer eller mindre i utgiftsutjev-
ning fremover. Tabellen til høyre viser utslag i rammetilskud-
det ved én ekstra person i ulike aldersgrupper: 
 
Vi har prøvd å beregne hvordan utviklingen innfor disse aldersgruppene vil slå ut for Flekkefjord i denne 
økonomiplanperioden. Det er lagt til grunn SSB sine prognoser når det gjelder eldre over 67 år for både 
Norge og Flekkefjord. Når det gjelder aldersgruppen 2-5 år og 6 -15, har vi for Flekkefjord fremskrevet 
dagens tall, samt SSB sine prognoser for hele landet.  
 
Telledato for rammetilskuddet er 01.07 året før, og det gjør at endringer i aldersgruppene ikke får utslag i 
rammetilskuddet før ½ år etter at de oppstår.   

2019 (*) 2020 (*) Endring  fra 2021 (*) Endring  fra 2022 (*) Endring  fra 

Prognose dagens ramme Prognose dagens ramme Prognose dagens ramme

2-5 år 409 377 4 353 000-kr      370 4 694 000-kr         358 5 859 000-kr      

6- 15 år 1168 1154 2 059 000-kr      1143 3 386 000-kr         1114 6 664 000-kr       

67 -79 år 1149 1163 448 000-kr         1191 602 000-kr            1220 738 000-kr         

80- 89 år 403 402 411 000-kr         405 433 000-kr            405 789 000-kr         

90 + 114 114 17 000-kr            115 199 000-kr            112 542 000-kr         

Sum: 7 288 000-kr      9 314 000-kr         14 592 000-kr     
(*) Gjelder befolkningen pr. 01.07. året før. 
 
I 2020 vil nedgangen i barnehagebarn slå ut for fullt, og gi kommunen et stort tap i rammetilskudd. Denne 

utviklingen fortsetter i hele økonomiplanperioden. Det blir også nedgang i antall elever i skolen i perioden 

og reduksjonen her blir særlig stor i 2022.   

Det forventes mindre endringer blant de eldre, men utviklingen nasjonalt gjør at Flekkefjord likevel kom-

mer dårligere ut alle årene i perioden. 

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet 

fra et år til det neste som er lavere enn 400 kroner pr. innbygger under gjennomsnittlig vekst på landsba-

sis. Flekkefjord vil de neste årene komme inn under denne ordningen og få en lavere vekst, noe som gir 

kommunen ca. 3,6 millioner mindre i rammetilskudd enn hva landsgjennomsnittet tilsier.  

Etter en samlet vurdering er likevel 2019-nivået foreslått videreført i hele økonomiplanperioden. Det forut-

setter at kommunerammen fra 2020 og utover blir tilført en vekst som oppveier for dette forholdet. 

 

5.2  Budsjettforutsetninger i drift 
 
Med grunnlag i lov og forskrifter, inntektsoverføringer og andre bestemmelser som følger av statsbudsjet-
tet, bestemmer Flekkefjord kommune selv hvilke andre forutsetninger budsjettene skal bygges på. For-
slaget til økonomiplan og budsjett for 2018- 2022 tar utgangspunkt i:  
 

 Vedtatte mål og satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025.  

 Gjeldende økonomiplan for 2018 – 2021 med de endringer som følger av senere politiske vedtak.  

 Dagens aktivitets- og driftsnivå med de forslag til endringer som framgår av prioriteringer, justering 

og tiltak som det er vist til i kap. 3.3.  

 

Rammetilskudd for ulike aldersgrupper

2-5 år 225 797kr         

6-15 år 114 000kr         

67-79 år 27 000kr           

80-89 år 118 000kr         

90 + år 238 000kr          
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Det er forutsatt en svak renteøkning i planperioden. Kommunen har tatt utgangspunkt i gjeldende rente-
avtaler og prognoser fra Kommunalbanken. Budsjettet følger en rentebane for innlån som øker fra da-
gens 1,7 % til 2,75 % fram til 2022.  
 
 
Inntektssiden  
 

 Skatt og rammetilskudd er lagt inn som beskrevet foran. 

 Eiendomsskatt er lagt inn uten endringer i skattesatsene, men med ny kontorjustering i 2019 på 10 
% fra opprinnelig takst i 2006. Det tilsvarer en økning på 7,7 % fra 2018.  

 Kommunens utbytte fra Agder Energi er allerede kjent for budsjettåret 2019. Dette er lagt inn med 
14,9 mill. Utbyttet baserer seg på et korrigert resultat for selskapet på 845 mill. i 2017 og gjeldende 
utbyttepolitikk.   

 Inntektene fra salg av konsesjonskraft er lagt inn i samsvar med prognose mottatt fra Konsesjons-
kraft IKS. Inntektsanslagene økes fra 1,35 mill. i 2018 til 2,4 millioner i 2019 og videre utover. Flekke-
fjord kommune hadde for øvrig høyere inntekter (4,4 mill.) fra salg av konsesjonskraft tilbake i 2011.  

 Inntektsposter som brukerbetaling, salgs- og leieinntekter økes med ca. 3 %, med noen unntak.  

 Statstilskudd for 2019 er beregnet ut fra gjeldende ordninger. 

 Rentekompensasjon i forbindelse med lån til omsorgsboliger, sykehjem og skolebygg er beregnet 
tilsvarende som i 2018.  

 
 
Eiendomsskatt 

 
I årene 2016 - 2018 er det foretatt kontorjustering med årlig 10 % økning av opprinnelig skattegrunnlag 
fra 2006. Rådmannen foreslår ny kontorjustering med 10% også for 2019. I forhold til skatten for 2018 
utgjør dette en økning på 7,7 %. 
 
Kommunens takster er fra 2006 (supplert til å gjelde hele kommunen i 2008). Selv om nybygg og byg-
ningsmessige endringer fanges opp fra år til år, er det for hvert år som går et økende behov for en ny 
gjennomgang av takstgrunnlaget. Eiendomsskatteloven legger opp til ny taksering hvert 10. år. Det leg-
ges derfor opp til at dette gjennomføres i 2019 med virkning fra 2020. 
 
Nye regler for eiendomsskatt: 
 

 Med virkning fra 2019 skal verker og bruk skattes som næring, og produksjonsutstyr skal bortfalle i 
takstgrunnlaget. Kraftverk og havbruk omfattes ikke av disse endringene. Det er laget en overgangs-
ordning som betyr at bortfallet i skatten skal trappes gradvis ned over 7 år, og kommunene skal få 
kompensert for inntektsbortfallet. For Flekkefjords del omfattes endringen kun telenettet, da produk-
sjonsutstyret ikke ble lagt inn i grunnlaget for eiendomsskatt i 2006 for våre produksjonsbedrifter. 
  

 I framlagt forslag til statsbudsjett er det nye regler som regulerer fastsettelse av skatten og takse-
ringen for boligeiendommer. Fra 2020 vil skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer maksimalt 
kunne settes til 5 promille, og den vil bare kunne justeres opp med 1 promille i ett og samme år.  Når 
boligeiendommer skal takseres, skal SSB boligverdi legges til grunn. Denne er fire ganger lignings-
verdien. Taksten skal maksimalt kunne settes til 70 % av boligverdien. De nye reglene for fastsetting 
av takst omfatter kun boligeiendommer, og dette vil ha betydning for prosessen med omtaksering.   

 
Forutsatt at hovedlinjene i forslaget til statsbudsjett mht. eiendomsskatt blir vedtatt, så vil det bli en mind-
re lokal omtakseringsjobb som vil måtte gjøres i 2019. Denne vil omfatte næring, fritidsboliger og andre 
eiendommer som ikke er registrert med SSBs boligverdi. 
 
I forslaget til økonomiplan er det foreslått at samlet inntekt fra eiendomsskatt øker nominelt med samme 
beløp fra 2019 til 2020, som fra 2018 til 2019 (1,8 mill. kroner), og deretter holdes uforandret videre ut-
over i perioden. Med de nye takseringsreglene som foreslås for boliger, vil det inntektsmålet kunne opp-
nås med en lavere promillesats enn i dag. Det er foreløpig for tidlig å si hva den nye promillesatsen vil bli 
fra 2020 av dersom disse forutsetningene legges til grunn, men foreløpige beregninger tyder på at de 
satsen fra 2020 og videre vil bli under 3 promille, dvs. betydelig under maksimalsatsen som foreslås. 
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Kostnadssiden 
 

Finansdepartementets har beregnet lønns- og prisveksten for 2018 (deflator) til 2,8 %. Den er styrende 
for indeksreguleringen i statsbudsjettet.  
 

 Lønn er budsjettert ut fra forventet faktisk aktivitet og faktisk lønn gjeldende ved utgangen av 2018.  
Det er satt av en lønnsreserve på 10 mill. kroner for å dekke resultatet av neste års forhandlinger.  
Anslaget her baserer seg på statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 3,25 % i kommunal 
sektor i 2019. 

 Det er i begrenset grad budsjettert med sykepengerefusjoner og tilhørende vikarutgifter. Når faktiske 
refusjonsinntekter overstiger budsjettet, gir dette finansiering for ekstra vikarbruk.   

 Pensjonskostnadene er lagt inn i tråd med opplysninger fra pensjonskassene (se neste avsnitt).  

 For å ta høyde for usikkerhet og unngå at økte premieavvik skal medføre svekket likviditet, er det i 
planperioden lagt opp til å sette av 1,5 mill. av budsjettert overskudd til fond for premieavvik hvert år. 

 Overføringer som er lønnsbaserte er justert med 2,8 %. 

 Innkjøpsposter er for 2018 ikke blitt justert for prisvekst, så her ligger det inne et innsparingskrav.  

 Rentekostnadene er beregnet ut fra kommunens faktiske låneportefølje, de avtaler som er inngått og 
det forslaget til nye låneopptak som følger av investeringsprogrammet. Porteføljens gjennomsnitts-
rente er stipulert til å bli: 2,0 % (2019) 2,2 % (2020) 2,5 % (2021) og 2,75 % (2022).  

 Avdragene følger inngåtte avtaler. Nye lån (jf. forslag til investeringsprogram) er forutsatt tatt opp 
med gjennomsnittlig løpetid på 37 år og uten avdrag i opptaksåret. 

 
Den samlede oversikten over rammer og fordeling av denne framgår av de forskriftsmessige tabellene: 
«Økonomisk oversikt», «Budsjettskjema 1a» og «Budsjettskjema 1b» i kap. 3.2. 
 
 

Pensjon 
 
Flekkefjord har ansatte tilknyttet tre forskjellige pensjonskasser: Sykepleierne er i KLP, lærerne i Statens 
pensjonskasse og resten er i kommunens egen pensjonskasse (Flekkefjord kommunale pensjonskasse). 
Pensjonskostnaden i det kommunale regnskapet er et teknisk begrep basert på et sammensatt og kom-
plisert regnestykke, og påvirkes ikke av de reelle pensjonsinnbetalingene. Premieavvik oppstår når det er 
avvik mellom den regnskapsmessige pensjonskostnaden og det kommunen har innbetalt i pensjon. Lave-
re innbetalinger i pensjonspremie vil således ikke bedre kommunens resultat på kort sikt, men kun ha en 
likviditetsmessig effekt.   
 
I mange år har premieinnbetalingene vært høyere enn de regnskapsførte kostnadene, men har endret 
seg fra 2015 av. Flekkefjord har pr. 1.1.2018 et akkumulert premieavvik på 55,9 mill. kroner. Dette er 
midler som blir belastet fremtidige driftsregnskap.   
 

5.3  Befolkningsprognoser 
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) 
tegner et bilde over befolk-
ningsutviklingen i Flekkefjord 
frem mot 2030 som vil gi 
kommunen utfordringer. 
Prognosene tilsier en ned-
gang i aldersgruppene 1 - 15 
år og nedgang i aldersgrup-
pen 20 – 66 år.  
Det antas en liten økning i 
aldersgruppen 16 – 19 år. 
Befolkningen vil likevel holde 
seg noenlunde på dagens 
nivå, som følge av kraftig 
økning i aldersgruppen 67 – 
89 år. Aldersgruppen over 90 år forventes å holde seg på dagens nivå. Prognosene for hele Norge viser 
vekst i alle aldersgrupper, og med særlig vekst i gruppen over 67 år.    
 

1990 2000 2010 2018 2030(*) 2018 2030(*)

0 år 96 100 103 83 90 56 965 63 705

1-5 år 546 549 543 510 473 305 636 316 416

6-12 år 859 849 768 825 687 451 079 422 597

13-15 år 367 351 381 329 312 186 608 188 661

16-19 år 541 500 522 450 476 260 605 265 144

20-44 år 2 898 2 863 2 696 2 600 2 520 1 776 723 1 865 602

45-66 år 1 871 2 172 2 569 2 620 2 528 1 471 644 1 557 157

67-79 år 1 174 955 863 1 125 1 289 563 607 696 351

80-89 år 375 440 438 409 608 178 060 305 453

90+ 58 72 120 115 115 44 692 54 353

8 785 8 851 9 003 9 066 9 098 5 295 619 5 735 439
 (*) Prognose fra SSB. 

NorgeFlekkefjord
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5.4  Risikovurdering 
 

De økonomiske rammevilkårene for kommunens virksomhet og aktivitetsnivå er i endring. Økonomipla-
nens forutsetninger er lagt inn med varierende grad av sikkerhet, og det er derfor viktig å vurdere hvor 
sårbar kommunen er for eventuelle endringer i en del definerte risikofaktorer. 
 

Risikofaktorer Vurdering og kommentarer Risiko-
grad 

Konjunkturer og internasjonal politikk 

Internasjonale  

konjunkturer og norsk 
økonomi. 

2018 har gitt økende politiske spenninger i det internasjonale samfun-
net. Uavklarte Brexit-forhandlinger i EU, økte spenninger mellom NATO 
og Russland, og opptrapping av handelskrig mellom USA og Kina er 
noen eksempler. Dette er forhold kommunen ikke har påvirkning over, 
men som kan ha stor betydning for våre rammebetingelser. 
SSB uttrykker at det internasjonalt har vært oppgangskonjunktur siste 
år, og de antar at den økonomiske veksten på mellomlang sikt gradvis 
vil avta som følge av tilstramming i pengepolitikken, høy gjeld og under-
liggende svak produktivitetsutvikling. Internasjonalt peker rentene opp-
over igjen. På norsk sokkel er petroleumsinvesteringene igjen på vei 
opp, men det forventes lavere vekst i offentlig konsum og investeringer.  
Finanspolitikken antas å bli om lag konjunkturnøytral i de nærmeste år 
og krona forventes å styrke seg.  
Hvordan disse forhold vil slå ut for kommunens økonomi vil avhenge av 
mange ulike forhold, men det vil være en klar sammenheng mellom 
situasjonen internasjonalt og kommunens rammebetingelser. 

  

Renterisiko Rentenivået har holdt seg lavt også i 2018, men mye tyder på at rente-
bunnen er nådd. Rentene påvirkes av en rekke faktorer utenfor kommu-
nens styring. Internasjonale renter, nasjonal finanspolitikk, kostnads-
vekst, den økonomiske utvikling i næringslivet og innbyggernes forbruk 
virker alle inn.     
Selv om prognosene tilsier en moderat renteøkning, kan vi ikke se bort 
fra at den øker mer enn antatt. Kommunen må forholde seg til renteni-
vået slik det blir, og det er nødvendig at driften kan tåle den merbelast-
ningen som en fremtidig renteøkning vil gi. For Flekkefjord vil merbe-
lastningen være ca. 6 mill. for hver prosent renten øker (med utgangs-
punkt i den del av gjelden kommunen selv må betjene). 

 

 

Nasjonale forhold og nasjonal politikk   

Skatteinngang Skatteanslaget i budsjettet er en av de største usikkerhetsfaktorene som 
påvirker kommunens handlingsrom. Skatteinntekter utgjør ca. hver tred-
je krone av inntektsgrunnlaget. Reduksjon i lokal skatteinngang reduse-
rer kommunens inntekter med nær 0,8 mill. for hver prosent ned (etter at 
staten kompenserer 60 % målt opp mot landets skatteinngang). Blir det 
derimot svikt i nasjonal skatteinngang slår dette ut i kommunens inn-
tektsgrunnlag direkte og reduserer handlingsrommet krone for krone.  

 

Inntektssystemet/ 
rammetilskudd 

Inntektssystemet ble lagt om fra 2017. Flekkefjord blir kompensert med 
ca. 38,2 millioner «ekstra» fordi det er beregnet at kommunen er ca. 8 
% dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen. Det kan også bli end-
ringer i inntektssystemet som følge av den pågående kommunereform.  
Kostnader til gjennomføring av reformen tas også innenfor den samlede 
ramme til kommunesektoren. 

 

Pris- og lønnsvekst Dersom pris- og lønnsveksten endrer seg, vil det kunne slå ut på kost-
nadsbildet. Det avgjørende for kommunen vil være om statens overfø-
ringer og andre inntektsposter justeres tilsvarende, eller om dette bare 
blir delvis kompensert. 
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Regionale og lokale forhold  

Befolkningsutvikling Innbyggertallet virker direkte inn på kommunens inntektsoverføringer, 
både skatt og ramme. Dersom kommunens befolkningsvekst blir lav 
eller uteblir, vil også kommunens inntektsgrunnlag bli svekket. Det vises 
til befolkningsanalysen for nærme omtale. Særlig viktig for Flekkefjord er 
å ha fokus på utviklingen for aldersgruppen 20 - 40 år. 

 

Lokalt næringsliv - 
sysselsetting 

En god utvikling for eksisterende bedrifter og etablering av nye og bæ-
rekraftige arbeidsplasser i regionen, er forutsetning for vekst og utvikling 
i kommunen. At yrkesdeltakelsen er høy, at nye arbeidsplasser skapes 
og at arbeidsledigheten holdes nede, er viktige faktorer for at kommu-
nen skal nå sine mål og sikre en god økonomisk utvikling.      

 

Andre risikoforhold – felles 

Pensjonskostnader Pensjonskostnader utgjør ca. 60 mill. av budsjettet (eks. arbeidsgiver-
avg.). Pensjonspremiene har økt mye de siste årene, bl.a. knyttet til 
endringer i regelverk, lønnsoppgjørene, økt forventet levealder, mange 
uføretrygdede og ikke minst; lavere avkastning i et finansmarked med 
lave renter. Gjennom aktuarberegning framkommer kommunens pen-
sjonskostnad. Sammen med amortisering av tidligere års premieavvik 
utgjør dette kommunens årlige pensjonskostnad. Det er stor usikkerhet 
knyttet til pensjonskostnadene, og kommunen må forholde seg til en 
aktuarberegning i januar 2020 for å få de eksakte kostnadene for 2019. 

 
 

Sykefravær Sykefraværet påvirker kommunens driftsøkonomi i betydelig grad. Lønn 
for første 16 dagers sykdom blir ikke refundert og refusjoner dekker 
heller ikke alle kostnader. Tjenester med turnusvakter eller krav til be-
manning må benytte vikarer ved fravær. Flere tjenester har vikarbudsjet-
ter som forutsetter relativt lavt sykefravær, og noe som gir en betydelig 
risiko for overskridelser dersom fraværet øker, spesielt dersom behovet 
må løses gjennom innleie av personale fra eksterne vikarbyråer. Flekke-
fjord har, til tross for en stor helse- og omsorgssektor, et lavere sykefra-
vær enn gjennomsnittskommunen. 

 

Omstillingsevne Behovet for omstilling vil øke i de nærmeste årene. Mange tiltak og jus-
teringer har allerede blitt gjennomført, noe som gjør det krevende å 
hente ut nødvendig økonomisk effekt av nye omstillingstiltak. Organisa-
sjonens evne til omstilling vil være helt avgjørende for om det er mulig å 
oppnå de effektiviseringsvirkningene som er lagt inn i økonomiplanen. 
Dette vil stille store krav til hele kommunen – fra bystyret som øverste 
beslutningsorgan, til tjenestemottakere som må venne seg til nye måter 
å få dekket sine behov på, til ledere som vil måtte finne nye arbeidsmå-
ter innenfor knappere ressursrammer, og til tillitsvalgte og verneombud 
som må bidra til endringer samtidig som medarbeiderne skal oppleve å 
ha påvirkning over egen arbeidssituasjon og et trygt arbeidsmiljø. 

 

Andre risikoforhold – oppvekst og kultur  

Spesialundervisning 
og spesialpedagogisk 
hjelp 

En økning i omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spe-
sialundervisning i skolen vil ha stor innvirkning på det økonomiske hand-
lingsrommet og mulighetene for fleksibel ressursbruk innenfor opp-
vekstområdet. Det er derfor avgjørende at vi greier å sette inn hjelp så 
tidlig som mulig i opplæringsløpet og samtidig holde en høy kvalitet på 
det ordinære skole- og barnehagetilbudet. Dette utfordres av at vi de 
neste par årene har et høyt elevtall på noen skoler, deriblant mange 
flyktninger. Samtidig ser vi at et dramatisk fall i elevtallet de neste årene 
vil kunne ha mye å si for ressurstilfanget i skolesektoren. Det er dermed 
utfordrende å sikre nok frie ressurser til tidlig innsats, slik at behovet for 
spesialundervisning ikke øker igjen. 
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Barnevern Det er vanskelig å legge begrensninger på utgifter knyttet til barnevern, 
siden det her dreier seg om tiltak knyttet til barn og unge i en vanskelig 
livssituasjon. Det er likevel et viktig område å følge opp, og det må job-
bes godt forebyggende og tverrfaglig for å kunne motvirke behovet for 
omfattende barnevernstiltak. Hvis en ser på utviklingen de siste årene 
ser det ut til at vi er blitt flinkere til å komme inn med tidlige tiltak på 
andre områder før det blir et barnevernstiltak, samtidig som vi jobber tett 
sammen med barnevernet rundt dette. 

 

Andre risikoforhold – helse og velferd 

Nye behov og  
ressurskrevende 
tjenester 

Innenfor flere områder kan kommunen møte nye situasjoner hvor kom-
munen skal løse nye og flere oppgaver, herunder gi meget ressurskre-
vende lovpålagte tjenester til enkeltpersoner, uten at dette er tatt høyde 
for i budsjettet eller at det følger med finansiering. Budsjettet er basert 
på kjente forhold og det er en risiko forbundet med forutsetningen om at 
enhetene må sørge for å ha nødvendig rom for å løse slike situasjoner 
innenfor de budsjettrammene de er blitt tildelt.   

 

Behov for syke-
hjemsplasser og 
omsorgsboliger 

Endret alderssammensetning og sykdomsbilde endrer behovet for om-
sorgstjenester. Presset på sykehjem og hjemmebaserte tjenester er 
høyt. Det er en risiko for at kommunen tidvis må kjøpe plasser i andre 
kommuner og/eller betale for utskrivningsklare pasienter til sykehuset. 
Strukturendringer som medfører at antallet omsorgsboliger reduseres vil 
øke denne risikoen dersom de alternative måtene å levere tjenester på 
ikke imøtekommer behovene på en god nok måte. 

 

Rekruttering  Når ansatte skal ha ferie, er sykemeldt eller i permisjon, må det inn vika-
rer. Når behovet for tjenester også øker, har kommunen de siste årene 
hatt en stor økning i bruk av vikarbyrå. Vi klarer ikke rekruttere nok fag-
personer til å dekke både de faste hjemlene og vikarvaktene. Særlig 
sykepleiere har vært vanskelig å rekruttere, men i det siste har det også 
vært utfordrende å rekruttere helsefagarbeidere og vernepleiere. En 
rekke tiltak er iverksatt, men dette er et område hvor utfordringsbildet er 
sammensatt og hvor det ikke er én enkel løsning. I tillegg til å rekruttere 
nye, er det viktig å jobbe for å beholde og videreutvikle de ansatte vi 
har. 

 

Integrering I 2015 økte strømmen av flyktninger til Europa kraftig og Norge måtte ta 
imot langt flere enn beregnet. I fjor endret dette seg og Norge har den 
sisten tiden tatt imot langt færre flyktninger. På lang sikt er bildet mer 
usikkert og risikoen større. I bosetting av flyktninger ligger både mulig-
heter og utfordringer. Den største oppgaven ut fra dagens situasjon, er 
å sikre god integrering og inkludering slik alle nye innbyggerne gjennom 
arbeidsliv og frivillig sektor gis reell mulighet til å bidra i lokalsamfunnet. 

 

Andre risikoforhold – samfunn og teknikk  

Sårbarhet i forhold til 
klima 

Endringer i klima har gitt norske kommuner flere utfordringer enn tidlige-
re, med stadig flere tilfeller av ekstremvær. Store mengder nedbør på 
kort tid, kraftig vind og mengder av lynnedslag har påført mange kom-
muner store skader.  Store snømengder, flomskader, ras og skader på 
infrastruktur og skogbranner vil kunne innebære kostnader det ikke er 
tatt høyde for i budsjett og økonomiplan. Gode risiko- og sårbarhetsana-
lyser og forebyggende tiltak kan begrense både skader og kostnader. 

 

Andre risikoforhold – finansområdet  

Særskilte inntekter I inntektsgrunnlaget til Flekkefjord kommune ligger flere overføringer 
som over tid kan variere mye og i liten grad kan påvirkes. Selv om ni-
vået første år er noenlunde kjent, kan dette forandre seg mye i løpet av 
planperioden.  Det gjelder særlig: 
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- Utbytte fra Agder Energi (AE) fastsettes ut fra en utbyttemodell som 
tar utgangspunkt i 70 % av selskapets regnskapsresultat.  Flekkefjord 
kommunes eierandel i AE er på ca. 2,52 % og det er budsjettert med 
14,9 mill. i utbytte for 2019.Framtidig utbytte vil avhenge av hvordan 
strømpris og resultatene av selskapets investeringsprogram utvikler 
seg.  Økonomiplanen forutsetter at nivået for 2019 holder seg videre 
for 2020-2022. 

- Overføringer fra Havbruksfondet er en skatt som beregnes ut fra kon-
sesjonsutvidelser innen havbruksnæringen, og som tilfaller landets 
havbrukskommuner etter en fordelingsnøkkel. Flekkefjord er en stor 
havbrukskommune på Sørlandet og har mottatt 7,5 mill. i 2016, 0,39 
mill. i 2017, 20,2 mill. i 2018 og vil minst motta 2,5 mill. i 2019. Det er 
m.a.o. store forskjeller fra år til år, og dette vil trolig variere både ut fra 
laksepriser og næringens ønske om utvidelser. De statlige myndighe-
ter har ikke avklart hvordan havbruksbeskatningen for øvrig skal 
være framover.  Kommunen har i økonomiplanen lagt til grunn et årlig 
beløp på 2,5 mill. basert på konsesjonsutvidelser og inntekter fra 
Havbruksfondet. 

- Salg av konsesjonskraft utgjør nå årlig ca. 2,4 mill.  Dette er inntekter 
som kommer av kommunens adgang til å selge en kvote billig konse-
sjonskraft til markedspris.  Konsesjonskraft IKS står for salget, og inn-
tektene har i senere år variert mellom 1 og vel 4 mill.    
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6  De enkelte tjenesteområdene 
 
I dette kapittel følger en oversikt over de enkelte tjenesteområder med nærmere kommentarer fra den 
ansvarlige kommunalsjef. Hvert område presenterer sine utfordringsbiler, mål og prioriterte tiltak.  
 

Kommunens organisering: 
 
Flekkefjord kommunes administrative organisasjon ledes av rådmannen. Organisasjonen består av tre 
tjenesteområder og et område med stab-/støttefunksjoner. Rådmannens ledergruppe består av kommu-
nalsjefene for de tre tjenesteområdene, kommunalsjefene for de to stab-/støtteområdene personal og 
økonomi, samt seniorrådgiver/analytiker.  Det er i utgangspunktet 26 enhetsledere i kommunens organi-
sasjon. Som en følge av at kommunalsjefen for samfunn og teknikk er ute i ett års permisjon er to av fag-
lederstillingene nå midlertidig tillagt rollen som enhetsledere slik at det nå er 28 enhetsledere.  
 

       RÅDMANN

UTVIKL. / VIRKSOMH.STØTTE

Rådmannens Service og informasjon 

ledergruppe Personal og organisasjon

Økonomi og f inans

Næring / Plan og utvikling

OPPVESKT OG KULTUR HELSE OG VELFERD SAMFUNN OG TEKNIKK

Skole og kompetanse Helse og omsorg Samfunn og teknikk

Barnehage

RBU

Sosial og integrering

Kultur

 
 
Fra 1.1.2019 vil enhetene som nå hører inn under tjenesteområdet «Administrasjon og utvikling», bli sam-
let og få en felles leder. Tjenesteområdet vil få betegnelsen «Utvikling og virksomhetsstøtte» og det er 
denne betegnelsen som vil bli brukt videre i dette dokumentet. 
 
 
Tjenesteområdene er videre inndelt i budsjettområder slik: 
 
1. Utvikling og virksomhetsstøtte utgjør ett budsjettområde: Utvikling og virksomhetsstøtte 
 
2. Oppvekst og kultur er delt inn i fire budsjettområder:  Skole og kompetanse 

 Barnehage 
 RBU (ressurssenter for barn og unge) 
 Kultur  
 

3. Helse og velferd er delt inn i to budsjettområder: Helse og omsorg 
 Sosial og integrering 
 

4. Samfunn og teknikk er også ett budsjettområde: Samfunn og teknikk  
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6.1  Utvikling og virksomhetsstøtte 
 
 

6.1.1  Budsjettområder 
 
Utvikling og virksomhetsstøtte er samlet i ett felles budsjettområde. 
 
 

6.1.2  Utfordringsbilde 
 
Innenfor administrasjon og utvikling kan det løftes fram fire utfordringsbilder kommunen må holde øye 
med og jobbe spesielt med i økonomiplanperioden: 
 
a) Digitalisering og omstilling 
 

Skal vi som kommune kunne yte gode og effektive tjenester i årene fremover innenfor stramme bud-
sjettrammer, vil det måtte handle om å ta i bruk ny teknologi og nye digitale løsninger. Stadig nye ut-
fordringer gjør at vi må tenke nytt i forhold til etablerte løsninger. Digitalisering handler om å bruke 
teknologi til å fornye, forenkle og forbedre eksisterende tjenester og arbeidsrutiner slik at de blir mer 
effektive og pålitelige. Dette gjør at digitalisering innebærer omstilling, endring av arbeidsprosesser 
og nye strukturer. Målet er at kommunen, gjennom riktig bruk av teknologi, skal ivareta brukerne av 
tjenestene og innbyggernes forventninger og behov på en mer effektiv og god måte. Det understre-
ker viktigheten av å se mulighetene som ligger i digitalisering, og være villig til å prøve og teste nye 
løsninger. I arbeidet vil ledelse, kultur og holdninger måtte stå sentralt. Forståelsen av mulighetene 
og utfordringene som ligger i bruken av digitalisering blir viktig for å kunne nå de mål som er satt. 

 
b) Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere / heltidskultur 

 
Kommunesektoren på Agder vil i løpet av de nærmeste årene ha behov for svært mange nye ansat-
te. Spesielt gjelder dette sykepleiere og helsefagarbeidere, men også innenfor andre sektorer vil ut-
fordringene blir store. Bakgrunnen her er en kombinasjon av befolkningsutvikling og alderssammen-
setning blant ansatte. Rekrutteringsutfordringene fører til økt bruk av vikarer, også fra kostbare vi-
karbyråer. Det gir mindre kontinuitet i tjenestene og vanskeliggjør en helhetlig fagutvikling, noe som 
igjen går utover kvaliteten. I deler av landet er det også vanskelig å få rekruttert fastleger. Flekkefjord 
kommune merker dette og må framover fokusere på tiltak som kan sikre at dette ikke blir kritisk. In-
nen skole og barnehage blir utfordringen å sikre god rekruttering av rett kompetanse. 
 
Rekrutteringsutfordringene blir derfor ikke mindre som en følge av nye statlige føringer knyttet til 
kompetansekrav og nye teknologiske løsninger. Da er det ekstra viktig at kommunen er en attraktiv 
arbeidsgiver og arbeidsplass. I lys av det er det ekstra viktig å kunne tilby hele stillinger å legge til 
rette for å ta i bruk den arbeidsreserve som finnes i organisasjonen som følge av den store andel 
deltidsansatte kommunen har i dag. Det er derfor en utfordring hvordan vi kan videreutvikle en hel-
tidskultur. Kommunen har et sterkt ønske om å ta inn enda flere lærlinger. Også her opplever vi ut-
fordringer med å rekruttere kandidater til de ledige lærlingeplassene. 

 
c) Sykefravær 

 
Selv om Flekkefjord kommune har lavere sykefravær enn gjennomsnittskommunen, kan dette endre 
seg raskt, noe som vil ha stor betydning for kommunens kostnader og stabilitet i tjenesteproduksjo-
nen. Det er derfor viktig å ha et kontinuerlig fokus på nærværsarbeid og tett oppfølging. 

 
d) Økonomistyring 
 

Kommunens driftsøkonomi er stram og økonomiplanen legges fram med små marginer i forhold til 
det økonomiske risikobildet kommunen må forholde seg til. Flere forhold utenfra kan komme til å re-
dusere kommunens inntekter eller øke kostnadene betydelig. For å unngå økonomiske problemer i 
driften vil det i enda sterkere grad enn før være nødvendig med god økonomistyring. Det omfatter 
både et årvåkent blikk på utviklingen av de faktorer som endrer det økonomiske bildet, tett oppføl-
ging av løpende inntekter og kostnader, og en god evne til å treffe og gjennomføre nødvendige tiltak.  
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6.1.3 Mål og retning 
 
 
Flekkefjord kommune skal levere et regnskap som samlet sett har et resultat i tråd med budsjett.  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Alle budsjettansvarlige skal være kjent med sine økonomiske rammer og hvilke forutsetninger 

som denne er bygget på. 

 Alle budsjettansvarlige skal kontrollere sitt regnskap opp mot budsjett månedlig, med særlig fokus 

på kontroll av lønnsutbetalingene.  

 Konstaterte negative avvik skal meldes videre til overordnet leder og håndteres innenfor budsjett-

rammen. 

 Kommunens inntektskilder og økonomiske risikoforhold skal gjennomgås og minimum oppdate-

res hvert tertial i forbindelse med virksomhetsrapporteringen.   

 Budsjettansvarlige skal involveres i budsjettprosessen slik at de har et eierforhold til rammen.  

 Nye Agressomoduler for budsjett og månedsrapportering skal tas i bruk og tilhørende rutiner 

oppdateres. 

 Stabs- og støttefunksjoner skal bidra med råd og bistand til god økonomistyring i enhetene. 

 
Målepunkter 

 Månedsrapportering. 

 Virksomhetsrapporter. 

 Årsregnskapet.     

 

Vi har lykkes når avlagt årsregnskap viser at oppståtte merkostnader / mindreinntekter i løpet av året 

er håndtert innenfor de tildelte økonomiske rammer. 

 
 
Flekkefjord kommune skal bli en «24/7-kommune» for kommunens innbyggere og brukere av 
kommunale tjenester - samtidig som digitaliseringsløsninger skal bidra til å effektivisere arbeids-
prosesser internt i organisasjonen.  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Videreutvikle kommunens hjemmeside, Kommune-Kari og «Åkka nett» som kommunens infor-

masjonskanaler, samt nye selvbetjente løsninger.  

 Ta i bruk nye digitale løsninger som gjør arbeidsoppgavene enklere å løse, sikrere og mer res-

surseffektive.  

 Videreutvikle bruken av «SvarUt» som kommunens hoveddialog med innbyggerne, samt ta i bruk 

digital signatur. 

 Ta i bruk et system for «Borgermelding» som er en mobilapplikasjon hvor innbyggerne kan melde 

fra om ulike forhold som er relevante for kommunen. Eksempelvis innspill til kommuneplaner, be 

om å bli kontaktet av saksbehandler, opplevd tjenestekvalitet fra kommunen osv. 

 Ta i bruk nytt saks- og arkivsystem. 

 
Målepunkter 

 Hovedandelen av kommunens innbyggerdialog foregår på digitale kanaler (SvarUt, SvarInn, digi-

tale skjema, sosiale medier, nye selvbetjente løsninger)  

 At 75 % av våre ansatte er koblet til «Åkka nett» dvs. kommunens intranett, i løpet av 2019. 

 Elektronisk arbeidsflyt er gjennomført og overtatt for papirutfylling og forsendelse (f.eks. RPW - 

elektroniske lønns- og personalmeldinger integrert med økonomisystemet) 

 
 
Flekkefjord kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer medarbeidere med rett 
kompetanse og beholder kompetente medarbeidere. 
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Prioriterte aktiviteter 

 Delta i rekrutteringsprosjektet til KS Vest- Agder «Drømmejobben» som består av følgende tre 

delprosjekter:  

- «Historiefortelling» som er et verktøy knyttet til rekruttering og omdømmebygging.  

- «Jobbvinner» – hvordan få flere nyutdannede sykepleiere til å søke jobb i kommunene. 

- «I jobb i Agder» - hvordan få unge menn og innvandrere som står utenfor arbeidslivet inn i 

jobb ved å bruke modellen «Menn i helse».  

 Utarbeide en rekrutteringsplan.  

 Nytt elektronisk rekrutteringssystem. 

 Videreføre prosjektet «Heltidskultur i Lister» i samarbeid med FaFo for å kunne legge til rette for 

en heltidskultur.  

 Vurdere og ta i bruk egnede tiltak for å begrense bruken av AFP-ordningen  

 
Målepunkter 

 Bruken av vikarbyrå er vesentlig redusert i forhold til dagens nivå.  

 Flere enheter i helse og velferd har tatt i bruk langturnus og årsturnus. 

 Inntak av lærlinger er minst i tråd med opptrappingsplanen. 

 Andel heltidsstillinger i kommunen har økt. 

 
 
Det samlede sykefraværet i Flekkefjord kommunen skal ikke oversige 7,5% i planperioden. 
 

For de fire tjenesteområdene er det satt følgende delmål: 
- Utvikling og virksomhetsstøtte – under 5 % 
- Oppvekst og kultur – under 7 % 
- Helse og velferd – under 8,5 % 
- Samfunn og teknikk – under 6,5 % 
- Unngå økning i antall uføre og/eller uføregrad. 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Påse at kravene i HMS håndboka blir ivaretatt og fulgt opp. 

 Bistå enhetene i nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging. 

 Gjennomføre opplæring med fokus på HMS og sykefraværsoppfølging. 

 Følge opp avvik fra målsetningene gjennom året gjennom linjeledelsen. 

 
Målepunkter 

 Årsrapporten til arbeidsmiljøutvalget. 

 Månedsrapporter og virksomhetsrapportering. 

 

 
De samlede ressursene innenfor området «Utvikling og virksomhetsstøtte» benyttes fleksibelt 
innenfor vedtatt budsjettramme.  

 
Prioriterte aktiviteter 

 Implementere en ny organisasjonsmodell for tjenesteområdet (jf. vedlagt utredningsnotat). 

 Ivareta samspillet mellom enhetens kompetanse i dag og behovet for ny kompetanse framover, 

og sikre god kompetanseoverføring. 

 Innføre og videreutvikle elektronisk arbeidsflyt.  

 Ivareta nye regler knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. 

 Videreutvikle kommunens internkontrollsystem Compilo.  

 Vurdere anskaffelse av nye moduler knyttet til ROS-analyse og årshjul. 

 
Målepunkter 

 Faste driftsoppgaver ivaretas innen definerte frister. 

 Flere personer enn en har kompetanse til å løse oppgavene. 

 Vi unngår å registrere samme opplysninger flere ganger. 

 Resultatet fra medarbeiderundersøkelse (10-faktor) minst på nivå med landsgjennomsnittet. 
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6.1.4 Organisering 
 
 
Området utvikling og virksomhetsstøtte er sammensatt og består av flere delområder:  
 

- Den politiske virksomheten ledet av ordfører. 

- Kommunens strategiske og administrative ledelse ledet av rådmannen. 

- Service- og informasjonstjenester. 

- Stabs- og støttefunksjoner for kommuneorganisasjonen som helhet. 

- Næringsutvikling, stedsutvikling, prosjekt- og planoppgaver.  

- Kommunens beredskapsansvar. 

 
Rådmann er Bernhard Nilsen. 
 

Enhet Leder:   Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

Ordfører Jan Sigbjørnsen 1,00 1,00  

Rådmann Bernhard Nilsen 6,00 6,00 Kommunalsjefene inngår her 

Næring 

 

Beredskap 

Bernhard Nilsen 1,00 

0,50 

0,05 

1,00 

0,45 

0,05 

Næringssjef 

Rene Listerfjorder 

Beredskapsfunksjon 

Stab og støtte 

 

 

 

 

 5,40 

1,80 

2,30 

5,40 

2,00 

5,80 

1,80 

2,30 

4,80 

2,20 

Servicetorg og sekretariat 

Personal 

Vikarsentral 

Økonomi 

Plan og utvikling 

SUM   25,45 25,40  

 

Andre - felles  

  

18,00 

3,50 

 

17,00 

3,25 

 

Lærlinger (inngår i personal) 18 stk. fra 2019 

Frikjøp tillitsvalgte (inngår i personal) 

 

+ AFP (p.t. 26 personer – ca. 18,5 årsverk ut 
fra pensjonsgrad).  

 

Organiseringen av felles enhet er p.t. ikke avklart 
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6.2  Oppvekst og kultur 
 
 

6.2.1  Budsjettområder 
 
Oppvekst og kultur består av følgende budsjettområder:   
 
1. Skole og kompetanse 
2. Barnehager 
3. Ressurssenter barn og unge 
4. Kultur 
 
Kommunalsjef er Ole-Eyvind Fossdal. 
 
 

6.2.2  Utfordringsbilde 
 
Innenfor oppvekst og kultur er det spesielt 3 utfordringsbilder kommunen må holde øye med og jobbe 
med i perioden 2019 - 2022: 
 
 
a) Spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage 
 

En økning i omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen vil ha 
stor innvirkning på det økonomiske handlingsrommet og mulighetene for fleksibel ressursbruk innen-
for oppvekstområdet. Det er derfor avgjørende at vi greier å sette inn hjelp så tidlig som mulig i opp-
læringsløpet og samtidig holde en høy kvalitet på det ordinære skole- og barnehagetilbudet. Dette 
utfordres av at vi de neste par årene har et høyt elevtall på noen skoler, deriblant mange flyktninger. 
Samtidig ser vi at et dramatisk fall i elevtallet de neste årene vil kunne ha mye å si for ressurstilfang-
et i skolesektoren. Det er dermed utfordrende å sikre nok frie ressurser til tidlig innsats, slik at beho-
vet for spesialundervisning ikke øker igjen. 
 

b) Tverrfaglig koordinering og innsats 
 

Tverrfaglig koordinering er ressurskrevende å jobbe med, både med tanke på tidsbruk og økonomi. 
Frafall i videregående skole og forutsetningene for deltakelse i fremtidig yrkesliv er viktige hensyn in-
nenfor dette området. Gevinsten, både på kort og lang sikt, er derfor stor med tanke på økonomi, 
samfunnsdeltakelse og menneskeverd, hvis man lykkes med god tverrfaglig forebygging og tilrette-
legging. Dette er derfor et svært sentralt område for kommunen å ha en oppfølging av. 

 

c) Barnetallsutvikling 
 

Lave fødselstall de siste 5 årene vil føre til behov for endringer innen sektoren de kommende årene. 
Innenfor barnehagesektoren er dette allerede tatt høyde for ved at en har tilpasset bemanning til 
barnetall inneværende barnehageår. Dette er gjort på en slik måte at Flekkefjord kommune oppfyller 
både bemanningsnorm og pedagognorm høsten 2018. Om utviklingen fortsetter er det viktig å fort-
sette dette arbeidet. Innenfor skolesektoren vil fødselstallene begynne å få effekt fra og med skole-
året 2020/21. Det vil da være naturlig å begynne en gradvis nedskalering av antall klasser i grunns-
kolen, og samtidig vurdere dagens skolestruktur og skolekretser. 
 

 

6.2.3 Skole og kompetanse 

 
Overordnet mål for oppvekst:  
 
«Utdannelse for livet – læring, mestring og livskompetanse» 
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6.2.3.1  Mål og retning 
 
Skolene skal være arena for utvikling av sosial kompetanse. De voksne skal veilede og støtte bar-
na til å mestre det sosiale miljøet og utvikle sin sosiale kompetanse, gjennom autoritativ klassele-
delse. Vi skal ha en trygg relasjon mellom voksne og barn. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Alle ansatte tilbys kurs 1 gang pr år knyttet til voksenrollen. 

 Vurdering for læring (VFL) videreføres som et grunnleggende prinsipp i Flekkefjordsskolen. 

 Alle enheter skal ha etablert felles prinsipper for utøvelse av voksenrollen. 

 Skolene viderefører prosjektet «inkluderende barnehage- og skolemiljø» med støtte fra LPS. 

 Flekkefjord kommune utvikler ny plan for trygt og godt skolemiljø (jfr. §9-a i Oppl.loven). 

 
Målepunkter 

 Elevundersøkelsen. 

 Årlige trivsels-/mobbeundersøkelser på skolene. 

 

 

Kvaliteten på den ordinære undervisningen og tilpasset opplæring holder en slik kvalitet at beho-
vet for spesialundervisning holdes på et lavt nivå.  

 
Prioriterte aktiviteter 

 Skolene jobber systematisk og målrettet med oppfølging av den enkelte elev.  

 Det gis veiledning og oppfølging i Pedagogisk team.  

 Kvalitetsutvikling skjer blant annet ved deltakelse i lærende nettverk. 

 Aktiviteter og oppfølgingsarbeid dokumenteres i programmene IST og Engage. 

 Sammen med Lister PPT og de andre kommunene i Listerregionen utvikle en modell for et mer 

helhetlig samarbeid mellom PPT, skoler, barnehager og eiernivå i regionen. 

 
Målepunkter 

 Andelen spesialundervisning er på 4 - 6 %. 

 Vi ligger på/over landsgjennomsnittet på læringsresultater, læringsmiljø og trivsel i skolen. 

 
Minoritetsspråklige i skolene skal stimuleres til å lære norsk språk så raskt som mulig. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Øke kompetansen hos ansatte gjennom etter- og videreutdanning. 

 Alle skoler jobber etter vedtatte rutiner for særskilt språkopplæring. 

 Videreføre flyktningeveileder sitt arbeid, med fokus på skole-hjem- samarbeid og deltakelse i fri-

tidsaktiviteter. 

 
Målepunkter 

 Minoritetsspråklige barn i skolen kan følge - og ha tilfredsstillende utbytte av den ordinære under-

visning innen to-tre år etter ankomst.  

 
 
Skolene skal, gjennom godt og dedikert tverrfaglig samarbeid, bidra til å ivareta en helhetlig tenk-
ning rundt barn og familie. 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Skolene fortsetter arbeidet med implementering av BTI modellen 

 Skolene bruker møtepunktene for tverrfaglig samhandling som er etablert i kommunen, og jobber 

i tråd med de forpliktelsene som foreligger i rutinebeskrivelsen for TVIST, koordinatorrollen og 

ansvarsgruppe. 

 
Målepunkter 

 Ansatte i skolen vet hva de skal gjøre når de opplever en uro for et barn. 
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 Foresatte blir involvert tidlig og opplever at de blir respektert av hjelpetjenestene. Oppfølges 

gjennom bl.a. pedagogisk team. 

 Kontinuitet i tiltak og tjenester sikres gjennom gode overganger og profesjonalitet i koordine-

ringen. 

 
 
Skolene preges av god ledelse, som bygger en inkluderende og lærende kultur for sosial, emo-
sjonell og faglig utvikling. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Deltakelse på lederopplæring i regi av Lister pedagogiske senter. 

 Lærende møter med andre ledere innen sektoren. 

 Vi arbeider etter prinsippet «tett på». 

 Alle ledere på enhetsnivå erkjenner ansvaret for personal, økonomi og fag på egen enhet. 

 Stimulere ansatte i skolen til etter- og videreutdanning slik at det fortløpende er ansatte på skole-

ne som tar kompetansegivende utdanning. 

 
Målepunkter  

 Personalmøtene på skolene kjennetegnes av gode refleksjoner og arbeid med pedagogisk utvik-

lingsarbeid (lærende møter). 

 I samarbeid med Lister Pedagogiske Senter gjennomføres årlig ekstern skolevurdering på 1-2 av 

grunnskolene i Flekkefjord. 

 
 
Skolene fremmer god psykisk helse. 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Skolene jobber videre med implementering av verktøyet «Psykologisk førstehjelp» i samarbeid 

med helsestasjonen. 

 Implementering av prinsipper fra TBO (traumebasert omsorg) i praksisfeltet. 

 
Målepunkter 

 Etter endt grunnskoleopplæring, skal elevene oppleve at de har et verktøy å bruke i forhold til å 

ivareta egen psykisk helse (måles gjennom Ung-Data undersøkelsen). 

 
 
Prioriterte investeringer 
 
IKT-området: Det vil fortløpende være behov for nyinnkjøp og oppgraderinger på IKT-området innenfor 
skole og barnehage. Det er stort behov for oppgradering av nettverket på enhetene, samtidig som ma-
skinparken på skolene i stor grad er gammel og utdatert. Det er vanskelig å vite hvor stort behovet vil 
være på lang sikt, men vi må ha en fortløpende vurdering av omfang og type tiltak.  
 
Inventar og utstyr ved distriktsskolene: I motsetning til sentrumsskolene, som er relativt nye, har det over 
tid opparbeidet seg et behov for å fornye elevenes arbeidsplasser på distriktsskolene. Det tilrås at opp-
graderingen som ble påbegynt i 2017 fortsetter også i 2019. 
 
 

6.2.3.2  Organisering 
 

Ansvar Enhet  Leder Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

2100 Felles skole Ole-Eyvind Fossdal 1,00 1,00  

2110 Gyland skole Anne Bystadhagen 8,15 
0,07 
0,85 

212,9 

8,15 
0,07 
0,85 

211,9 

Årsverk 
Kontor 
SFO 
Timeressurser 

2120 Hidra skole Svein Harald Olsen 6,50 
0,07 

6,50 
0,07 

Årsverk 
Kontor 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2019 – 2022 / Budsjett 2019 – Rådmannens forslag  Side 54 

 

0,82 
172 

0,82 
169,1 

SFO 
Timeressurser 

2130 Sira skole Marianne Rossebø 
Kjørmo 

10,78 
0,12 
0,99 

276,3 

10,78 
0,12 
0,99 

280,3 

Årsverk 
Kontor 
SFO 
Timeressurser 

2140 Sunde skole Turid L Fosse 46,20 
1,0 

5,08 
1201,1 

45,20 
1,0 

5,08 
1175,1 

Årsverk 
Kontor 
SFO 
Timeressurser 

2150 Søyland skole Ingjerd Sindland 19,26 
0,40 

6,4 
465,8 

19,26 
0,40 

6,4 
500,8 

Årsverk 
Kontor 
SFO 
Timeressurser 

2180 Flekkefjord  
Ungdomsskole 

Terje Lauvdal 42,47 
0,8 

964,9 

42,47 
0,8 

955,9 

Årsverk 
Kontor 
Timeressurser 

2190 Flekkefjord  
Voksenopplæring 

Svein Hobbesland 10,66 
0,8 
8,7 

10,66 
0,8 
8,7 

Voksenopplæring 
Kontor 
Svege Verksted 

 
Skole og kompe-
tanse 

 

 *147,2 
14,14 

*3293,1  

*147,17 
14,14 

*3288,1 

Årsverk skole/kontor/VO 
Årsverk SFO 
Timeressurser 

Ressurstildelingen av undervisningstid skjer i form av lærertimer pr. uke. Når skolene velger å bruke tildelte ressurser til assistentti-
mer, belastes en lærertime pr. 2 assistenttimer. Oversikten ovenfor er oppdatert pr. oktober 2018 og gjelder for skoleåret 2018 – 

2019. Utgangspunktet pr. 1.1.18 er korrigert for å være sammenlignbart med 1.1.19. 

 
 
 

6.2.4 Barnehage 
 
Overordnet mål for oppvekst:  
 
«Utdannelse for livet – læring, mestring og livskompetanse» 
 
 

6.2.4.1  Mål og retning 
 
Vi skal ha en autoritativ oppdragerstil som gir barna de beste forutsetningene for å utvikle trygg 
tilknytning til omsorgspersonene.  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Alle barnehageansatte tilbys kurs 1 gang pr år. 

 «Være sammen»-programmet videreføres. 

 Enhetene tar i bruk metode for systematisk oppfølging av voksenrollen i praksis, der vurderingen 

blir gjort i tråd med felles prinsipper enheten har utarbeidet. 

 
 
Det ordinære barnehagetilbudet skal være av så høy kvalitet at behovet for spesialpedagogisk 
hjelp er lavt.  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Barnehagene jobber systematisk og målrettet med oppfølging av det enkelte barn.  

 Enhetene søker veiledning og oppfølging i Pedagogisk team.  

 Kvalitetsutvikling skjer blant annet ved deltakelse i lærende nettverk. 

 
Målepunkter 

 Andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i år vs. neste år. Kilde: Basil/ Udir. 

 Andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i Flekkefjord vs. andre kommuner, fylket og lan-

det. 
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Minoritetsspråklige barn i barnehagene skal stimuleres til å lære norsk språk.  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Videreføre stilling som migrasjonspedagog. 

 Øke kompetansen hos ansatte gjennom videreutdanning. 

 Etablering av Språk – verktøykasse. 

 Etablering av rutinebeskrivelse for oppstartsamtale og språkkartlegging. 

 
Målepunkter 

 TRAS – Kartleggingsverktøy, evt. annet kartleggingsverktøy. 

 
 
Barnehagene skal, gjennom godt og dedikert tverrfaglig samarbeid, bidra til å ivareta en helhetlig 
tenkning rundt barn og familie. 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Barnehagene fortsetter arbeidet med implementering av BTI modellen 

 Barnehagene bruker møtepunktene for tverrfaglig samhandling som er etablert i kommunen, og 

jobber i tråd med de forpliktelsene som foreligger i rutinebeskrivelsen for TVIST, koordinatorrollen 

og ansvarsgruppe. 

 
Målepunkter 

 Antall innmeldte saker i TVIST. 

 Antall innmeldte ansvarsgrupper med oppnevnt koordinator. 

 Evaluering inkludert spørreundersøkelse blant ansatte i forhold til BTI. 

 Brukerundersøkelse. 

 
 
Barnehagene preges av god ledelse, som bygger en inkluderende og lærende kultur for sosial, 
emosjonell og faglig utvikling. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Deltakelse på lederopplæring i regi av Lister pedagogiske senter. 

 Lærende møter med andre ledere innen sektoren 

 
Målepunkter 

 Ståstedsanalysen. 

 Medarbeiderundersøkelse. 

 
 
Barnehagene skal være «treningsarena» for sosial kompetanse. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Barnehagene viderefører prosjektet «inkluderende barnehage- og skolemiljø» med støtte fra 

LPS. 

 
Målepunkter 

 Bruk av kartleggingsverktøy «Alle med». 

 Evaluering av i samarbeid med LPS. 

 Brukerundersøkelse / Ståstedsanalysen. 

 
 
Barnehagene fremmer god psykisk helse. 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Barnehagene jobber videre med implementering av verktøyet «Psykologisk førstehjelp». 

 Kursing/ opplæring i «Den nødvendige samtalen». 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2019 – 2022 / Budsjett 2019 – Rådmannens forslag  Side 56 

 

 Implementering av prinsipper fra TBO (traumebasert omsorg) i praksisfeltet. 

 
Målepunkter 

 Evaluering inkludert spørreundersøkelse blant ansatte. 

 Brukerundersøkelse / Ståstedsanalysen.   

 

6.2.4.2  Organisering 
 

Ansv. Enhet  Leder Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

2200 Felles / spesialped. 
hjelp førskole 

Ole-Eyvind Fossdal 
Janne Haugland 

1,00 

14,2 

1,00 

13,2 

Barnehagefaglig rådgiver 

2210 Gyland barnehage Anne Cathrine  

Fedjestad 

4,41 6,3  

2220 Hidra barnehage Liv Torhild Hansson 7,85 6,9  

2230 Sira barnehage Hanne Sunde  

Haugland 

10,14 11,3  

2240 Sentrum barnehage Anette Nedland Galdal 15,08 13,8  

2250 Rauli barnehage Trude Haughom 11,92 14,2  

2260 Kringlatoppen               
barnehage 

Martha Aksnes Janvin 14,13 17,5  

SUM   78,7 84,2  

 
 
 

6.2.5 Ressurssenter barn og unge (RBU) 
 
Helsestasjonen har to hovedsatsningsområder: 

- Tidlig innsats. Hjelpe barn/unge og deres familier slik at de får den hjelpen de trenger for å ivareta 

barnets/ungdommens fysiske og psykiske helse og forebygge sykdom og skade.  

- Helsestasjonen skal bidra til å avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt. 

 
 

6.2.5.1 Mål og retning 
 

Alle ansatte jobber etter BTI-modellen, og tar i bruk handlingsveilederne slik at barn/unge med 
hjelpebehov fanges opp tidlig og får et godt tverrfaglig og koordinert tjenestetilbud uten oppføl-
gingsbrudd. 

 

Prioriterte aktiviteter 

 Fortsette implementeringen av BTI-modellen (handlingsveileder), og bruke denne som et verktøy 

for å komme tidlig inn og sikre det tverrfaglige samarbeidet uten oppfølgingsbrudd. 

 Delta i ulike tverrfaglige samarbeidsfora (ped.team TVIST, ansvarsgrupper m.m.). 

 
Målepunkter 

 Evaluere og justere, sammen med barn/unge/familie, den hjelpen som blir gitt og de tiltakene 

som blir satt i verk. 

  

 

Styrke barn, unge og familiers egen evne til å mestre utfordringer og belastninger i livet, og fore-
bygge sykdom. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Alle 5.- og 8.klassinger får opplæring i psykologisk førstehjelp som et selvhjelpsverktøy. Imple-

mentere bruken av PF i barnehage og i alle klassetrinn på skolen.  
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 Tilby COS-veiledning etter behov. 

 Tilbud om forsterket helsestasjon til gravide i risikogrupper. 

 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud til alle barn/unge 

og deres foreldre. 

 Tilbud om SMIL-grupper til barn som pårørende (psykisk syke/rus). 

 
Målepunkter 

 Gjennomført opplæring i psykologisk førstehjelp på 5.- og 8. klassetrinnet. 

 At psykologisk førstehjelp blir brukt som verktøy i barnehagene og alle klassetrinn på skolen. 

 Gravide/nybakte foreldre mestrer foreldrerollen på en tilfredsstillende måte. 

 Helsestasjonen er åpen hver dag, og helsesøster er tilgjengelig minst en dag i uka på alle skole-

ne (hvor mye avhenger av skolens størrelse). 

 Gjennomført SMIL-gruppe hver høst i samarbeid med psykisk helse. 

 
 
Forebygge, og oppdage vold og overgrep mot barn. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Alle ansatte er kjent med rutinene våre ift vold/overgrep/omsorgssvikt mot barn/unge. 

 Kartlegge vold i nære relasjoner i svangerskapet. 

 Barseltreff hvor vi tar opp temaet, og viser filmen «i trygge hender». 

 Ta opp tema på hjemmebesøk til familier med nyfødte, og dele ut informasjonsbrosjyren «hva 

gjør du når barnet ditt gråter». 

 Ha fokus på temaet i kontakt med foreldre/barn/ungdom. 

 Tilby undervisningsopplegg om vold og overgrep i skolen fra skoleåret 2019/2020. 

 Ta opp temaet vold/overgrep i forbindelse med 8. klassesamtalen. 

 
Målepunkter 

 Alle gravide på helsestasjonen er kartlagt ift vold i nære relasjoner. 

 Alle nybakte foreldre har fått brosjyren «Hva gjør du når barnet ditt gråter» og tilbud om å se film-

en «I trygge hender». 

 Vurdere resultatene fra Ungdata, og sammenlikne med tidligere år. 

 Vurdere resultater av nasjonal undersøkelse blant ungdomskolelever om vold/overgrep. 

 8. klassesamtale gjennomført med alle elever. 

 
 

6.2.5.2 Organisering 
 

Ressurssenter for barn og unge består av PP-tjenesten, helsestasjonen og barneverntjenesten. PP-
tjenesten og barneverntjenesten inngår begge i en interkommunal samarbeidsordning med Farsund som 
vertskommune. 
 
 

Ansv. Enhet  Enhetsleder Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

2400 Helsestasjonen Tone Lende 2) 3) 8,9 

 

2) 3) 8,9 

 

Inkl. kommunepsykolog 

2410 

 

 
 

Interkom. tjenester 

- PP tjenesten 

- Barneverntjenesten 

 

Hanne Kristine Lervik 

Bodil Glomsaker 

  

15,0 

1) 35,0 

 

Farsund kommune er 
vertskommune 

1) Stillingene er sum for hele Listersamarbeidet.   
2) Inkludert 1,4 stilling på familiesenteret   
3) Inkluderer statlige styrkinger de siste 4 årene  
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6.2.6 Kultur  

 
 

6.2.6.1  Mål og retning 
 
Befeste Flekkefjord kultursenter Spira som hele kommunens kulturarena, med høye besøkstall og 
fornøyde brukere.  

 
Prioriterte aktiviteter 

 Tilby et variert og bredt arrangements- og kinoprogram innenfor gitte økonomiske rammer. 

 Synliggjøre og markedsføre Spiras tjenester hos ulike brukergrupper. 

 Videreutvikle biblioteket til en møteplass hvor folk kan møte andre, dele og skape noe sammen. 

 
Målepunkter 

 Opprettholdt eller økt besøk knyttet til arrangementer og kino. Se til Statistikk. 

 Markedsføring: Analysere besøkstall og antall lånere i biblioteket. 

 Intervju med bibliotekets brukergrupper 

 

 

Rekruttere flere barn og unge som aktive deltakere i kulturaktiviteter. 
 
Prioriterte aktiviteter 

 Samarbeide om UKM med flere aktører som DKS, skolene, kulturskolen, UIA, lag og foreninger. 

 Tilpasse kulturskolens tilbud enda bedre etter brukernes behov. 

 Gjøre biblioteket enda mer attraktivt for barn og unge gjennom flere arrangementer. 

 Samarbeide med frivilligsentralen og lag /foreninger om flere lavterskeltilbud. 

 
Målepunkter 

 Gjennomføre UKM med flere deltakerne enn før. 

 Differensiere kulturskolens tilbud etter bredde-, kjerne- og fordypningsprogram. 

 Måle antall arrangementer i bibliotekets regi i løpet av året og se på besøkstall. 

 
 
Videreutvikle og gjennomføre konseptet for arven etter Lars Kristian Gulbrandsen i tråd med ved-
tatt prosjektplan. 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Etablere Galleri Gulbrandsen i Kirkegaten 56 og følge planbeskrivelse for etableringen. 

 Videreutvikle driftskonsept for gallerivirksomhet. 

 
Prioriterte investeringer 

 Bruke fondsmidler fra «Lars Kristian Gulbrandsen fond» for tilrettelegging av gallerivirksomhet. 

Det er avsatte penger øremerket til formålet. 

 
Målepunkter 

 Politisk vedtak åpner for videre arbeid etter egen prosjektplan. 

 

 
Sikre gode kulturtjenester av høy kvalitet gjennom systematisk planarbeid. Dette i tråd med bru-
kernes behov og offentlige krav. 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Innarbeide rutiner for fortløpende bruk og evaluering av revidert kulturvirksomhetsplan hos med-

arbeiderne. 

 Ferdigstille bibliotekplan, utarbeide økonomiske konsekvenser, og behandle planen politisk. 
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 Behandle nasjonal rammeplan for kulturskolen «mangfold og fordypning» politisk, og implemente-

re den i kulturskolens hverdag. 

 Sette i gang planarbeid for kulturminnevern i samarbeid med andre avdelinger i kommunen. 

 Påbegynne arbeidet med en kulturplan for Flekkefjord kommune. 

 
Målepunkter 

 Virksomhetsplan: Evaluering av tiltakene i oktober 2019 i alle avdelinger og i tverrfaglig samar-

beid for å tilpasse arbeidet videre. 

 Bibliotekplan: Ferdig behandlet innen mars 2019.  

 Rammeplan kulturskolen: Politisk behandlet innen februar 2019. Implementeringsarbeid 2019/20 

gjennom et eget program fra Norsk kulturskoleråd «Veiledning i kulturskoleutvikling». Program-

met har fortløpende målepunkter. 

 Flekkefjord kommune kulturplan: Kvalitative intervju med forskjellige brukergrupper. Brukerunder-

søkelse. 

 

 
6.2.6.2  Organisering 
 
Kultur består av bibliotektjenester, kulturskole, kino, konsert- og teatertilbud, fritidsklubb, kunstutstillinger 
mm.  Alle tjenestene innen kultur er samlet i en felles enhet. 
 

Ansvar Enhet Enhetsleder:   

 

Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

2500 Kultur og fritid Marion Baum 13,40 13,40  

SUM   13,40 13,40  
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6.3  Helse og velferd 
 
 

6.3.1  Budsjettområder 
 
Helse og velferd består av to budsjettområder:   
 
1. Helse og omsorg 
2. Sosial og integrering, som er de av kommunens tjenester som inngår i NAV. 
 
Kommunalsjef er Inger Marethe Egeland.  
 
 

6.2.2  Utfordringsbilde 
 
Innenfor helse og velferd er det spesielt tre utfordringsbilder, i tillegg til rekruttering som er beskrevet 
ovenfor, kommunen må holde øye med og jobbe med i 2019 – 2022. Disse er: 
 
a) Vekst i forventninger, oppgaver og resurskrevende tjenester  

Gjennom sitt ønske om å skape en best mulig helse og omsorgstjeneste oppfordrer og/eller pålegger 
staten kommunene til levere stadig bedre og flere tjenester. Kvalitetsforskrifter, retningslinjer og vei-
ledere setter standarder som det er krevende for kommunen å etterleve fullt ut. Pårørende og bruke-
re blir stadig mer bevisst på rettigheter, og forventingene i befolkningen øker. Fastlegeordningen er 
et eksempel på et område som har endret seg betydelig de siste årene. Stadig flere møter helsetje-
nesten med «en bestilling» om tjenester, noe som er krevende å håndtere både ressursmessig, men 
også ut ifra hensynet til rettferdig fordeling av ressurser. Kommunene opplever at både antall og 
kompleksiteten i oppgaver øker, uten at dette kompenseres for i form av økte ressurser. Medisinsk 
utvikling fører til at flere blir født og vokser opp med alvorlige funksjonsnedsettelser, samtidig som 
flere overlever alvorlig sykdom og dermed får behov for omfattende hjelp. Dette er ofte behov som 
oppstår plutselig, og som det ikke er mulig å planlegge for. 

 
b) Forebygge fremfor å reparere 

Kommunen står ovenfor store ressurs- og prioriteringsutfordringer knyttet til å sikre helsefremmende 
og forebyggende arbeid versus å ivareta tyngre behandlingsoppgaver og personellintensive helse-
tjenester. Vi har sett en utvikling hvor ressurskrevende tjenester til unge brukere krever stadig mer 
innsats og prioritet. Det samme gjelder omfattende og komplekse tjenester innenfor somatisk rehabi-
litering, habiliteringstjenester og tjenester til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser, rusmiddel-
avhengighet og atferdsproblematikk. Stort press på tjenestene fører til at tjenestene ikke klarer å pri-
oritere forebyggende arbeid i så stor grad som ønskelig. 
 
Omtrent 60 % av dødsfallene i Norge skyldes livsstilsykdommer som kunne vært forebygget. Over-
spising, manglende fysisk aktivitet, tobakksrøyking, overdrevet alkoholinntak og stress er hovedår-
saker til livsstilsykdommer som koronar hjertesykdom, hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, 
type 2-diabetes, KOLS, benskjørhet, depresjon, medikamentmisbruk, overvekt og artrose. En bære-
kraftig helse og omsorgstjeneste er avhengig av at hver enkelt av oss tar ansvar for egen helse og i 
større grad tar et samfunnsansvar i form mer frivillig innsats, eksempelvis som pårørende eller som 
deltaker i frivillige lag/foreninger. Dette er en utfordring i et samfunn hvor vi er mer mobile enn tidlige-
re, hvor pårørendeomsorgen er i endring. 
 

c) Utenforskap 

Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Både eldre, 
ungdom, innvandrere og personer med kroniske lidelser og/eller nedsatt funksjonsnivå er utsatt for å 
oppleve utenforskap. Dette er grupper som har større risiko for å ikke ha, eller kun ha en begrenset 
tilhørighet til utdanning eller arbeid. Utdanning og arbeid er gjerne arenaer hvor man treffer andre 
mennesker og knytter sin identitet mot. En sterk tilhørighet blant familie og/eller venner vil kunne veie 
opp for svak tilknytning til arbeid eller utdanning. Opplevelse av utenforskap kan brukes som en mot-
sats til opplevelse av fellesskap. Utenforskap har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser – 
både for samfunnet og de menneskene det gjelder.  
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6.3.3 Helse og omsorg 
 
 
Helse og omsorgsplan 2020 «Deltakelse og mestring» er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Pla-
nen peker på 3 viktige og overgripende retninger/visjoner for arbeidet i sektoren i planperioden: 
 
- Forebygge fremfor å reparere 
- Styrke den enkeltes selvstendighet og trygghet gjennom bruk av velferdsteknologi og telemedisin. 
- Se og underbygge den enkeltes muligheter for økt deltakelse og mestring 
 
I helse og omsorgsplan 2020 konkretiseres disse nærmere i form av både mål og tiltak. For økonomi-
planperioden 2019-2022 og budsjett 2019 har sektoren definert 5 sentrale mål/retninger med tilhørende 
drifts- og investeringstiltak. 
 
 

6.3.3.1  Mål og retning 
 
Sektorens samlede ressurser skal benyttes fleksibelt innenfor den vedtatte ramme slik at vi til 
enhver tid får mest mulig helse og omsorg for hver krone  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Gjennomføre omstillingsprosess knyttet til omsorgsboliger i enhet for integrering rehabilitering og 

psykisk helse og enhet for habilitering innen 1.9.2019. 

 Etablere ambulant tilbud kveld og helg som følger opp personer med psykiske lidelser og/eller ut-

viklingshemming innen 1.9.2019.  

 Evaluere og justere organisering av natt teamet i enhet for habilitering.  

 Evaluere og justere organisering av lederstrukturen i helse og velferd innen 1.9.2019.  

 Utrede og forberede omorganisering av tjenestetilbudet til hjemmeboende på Hidra.  

 Følge opp nasjonale opptrappingsplaner innen rus og rehabilitering/habilitering med styrking av 

tjenestene lokalt. 

 Gjennomføre omstillings- og innsparingsprosesser som fører til reduksjon av minst 3 årsverk in-

nen 31.12.2019. 

 Utrede muligheten for å organisere tilbudet slik at det til enhver tid er ledig plass til utskrivnings-

klare pasienter i bemannet botilbud til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser. 

 
Prioriterte investeringer 

 Gjennomføre nytt boligprosjekt i enhet for habilitering og enhet for integrering, rehabilitering og 

psykisk helse, som innebærer ombygging og utvidelse med 3 omsorgsboliger i Søylandsveien 18 

innen 31.12.2022. 

 Samarbeid med private og mulig investering i sameieprosjekt for unge mennesker med psykisk 

utviklingshemming innen 31.12.2021. 

 Anskaffe eller bygge minst 4 boliger til vanskeligstilte i perioden. 

 
Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

 Helse og velferd gir forsvarlige tjenester innenfor de vedtatte budsjettrammer 

 Vi har de riktige og nok boliger til å ivareta de som har krav på kommunale boliger 

 

I lys av utfordringsbildet, som viser at vi også fremover vil oppleve en vekst i forventninger, oppgaver og 

resurskrevende tjenester, uten av det følger med finansiering, er dette mål som det vil bli krevende å nå. 

Tjenestene innen helse er vanskelige å planlegge over tid. Tiltakene som er foreslått vil være svært kre-

vende å gjennomføre og vil føre til at tjenestene vil måtte gis på en annen måte i dag. Alle som har rett på 

tjenester skal få det, men med knappere ressurser vil det stilles stadig større krav til en rettferdig fordeling 

og til en strengere vurdering av hva som er «godt nok». Den enkelte og deres nettverk må sannsynligvis 

ta enda større ansvar for egen helse og boligsituasjon fremover. Forslag til budsjett innebærer at det vil 
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bli gjennomført store omstillingsprosesser, også i tjenestene til personer med psykiske lidelser og på Hi-

dra, se utredningsnotater. Videre vil det bli gjennomført tjenestetilpasninger i enhet for habilitering som vil 

gi en reduksjon i antall årsverk knyttet til ressurskrevende tjenester. Fra 2020 er det ett nytt innsparings-

krav på 1,8 millioner som tilsvarer 3 «ordinære» årsverk eller inntil 11 årsverk knyttet til ressurskrevende 

tjenester. Forslag til budsjett tar høyde for at hjemmetjenestene over flere år har hatt behov for ekstralis-

ter og foreslås derfor styrket med 2 årsverk. 

 

I 2019 blir det innført betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (Tverrfaglig 

Spesialisert Behandling av ruslidelser). Dette utgjør ca. 350 000 kroner for Flekkefjord. Som for utskriv-

ningsklare pasienter i somatikken, har det blitt vurdert at det ikke er mulig å prioritere midler til å ta høyde 

for dette i budsjettet. Dette betyr at denne oppgaven må løses innenfor den rammen tjenestene har i dag 

og vil kreve omstilling og vil følgelig utgjøre en risiko mht. regnskap. 

 

Arbeidet med å finne aktuelle tomter og boliger til boliger for vanskeligstilte fortsetter i planperioden. En 

ny omsorgsbolig med 6 enheter og dagsenter på Søylandsveien 18 vil ivareta behovene for robuste om-

sorgsboliger til beboere som har behov for skjerming. Mulighetsstudien gjennomført i 2018, har vist at 

nybygg er mer hensiktsmessig enn oppussing av eksisterende bygningsmasse. Netto tilvekst av om-

sorgsboliger vil være 3, da dagens bygningsmasse inneholder 3 enheter. Pårørende til ungdom som skal 

flytte hjemmefra de neste årene har gått i dialog om mulig sameieprosjekt. Dersom behovene tilsier det vil 

det kunne være hensiktsmessig for kommunen å kjøpe inntil to leiligheter i et slikt prosjekt. 

 
 
Tjenestene vi gir er virkningsfulle og mobiliserer den enkeltes ressurser 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Minst 30 brukere (ca. 45%) med psykiske lidelser får oppfølging ved hjelp av verktøyet FIT 

(Feedback informerte tjenester).  

 Minst 50 brukere (ca. 15 %) som har vedtak om hjemmesykepleie får oppfølging av hverdags-

mestringsteamet (sone 3) i hjemmetjenesten. 

 Minst 15 (ca. 23 %) av brukere i enhet for habilitering får oppfølging ved hjelp av PAS (Positiv at-

ferdsstøtte) og/eller fritid med bistand. 

 Korttidsavdelingen i enhet for sykehjem har til enhver tid minst 8 av 12 plasser som benyttes til 

rehabilitering.   

 
Prioriterte investeringer 

 Tjenestebilene i enhet for hjemmetjenester skiftes ut i hhv. 2019 og 2021. 

 
Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

 Antall brukere i avdeling psykisk helse og rus ambulant som får redusert behov for hjelp i løpet av 

2019 er minst 13 (20 %). 

 Antall brukere i enhet for hjemmetjenester som får redusert behov for hjelp etter oppfølging av 

hverdagsmestringsteamet i 2019 er minst 25. 

 Antall støttekontakttimer reduseres med 19 timer i uken (10 %) 

 Minst 50 % av rehabiliteringspasientene på korttidsavdelingen får økt funksjonsnivå og reiser 

hjem til egen bolig innen 4 uker etter innleggelse 

 
Når ressursene relativt sett blir knappere, må det rettes større fokus på at tjenenestene er virkningsfulle. 
Vi må gjøre det som virker, og slutte å gjøre det som ikke virker. Dette har tjenestene i Flekkefjord jobbet 
med over lang tid, men det har stadig blitt utviklet flere og bedre verktøy som kan hjelpe oss, sammen 
med bruker, å vurdere i hvilken grad en tjeneste er virkningsfull eller ikke. Både FIT, hverdagsmestring, 
PAS og fritid med bistand vil være tiltak som vil føre til at flere kan bruke egne ressurser, får bedre helse 
og dermed på sikt vil få redusert behov for hjelp. For å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter og gi 
innbyggerne virkningsfulle rehabiliteringstilbud må vi til enhver tid ha tilgjengelige korttidsplasser. 
 
For ansatte i hjemmesykepleien er bilen et viktig arbeidsverktøy bruker som skal gi tjenester til innbygge-
re i deres eget hjem.  
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Samarbeidet med frivillige, lag og foreninger videreføres, videreutvikles og bidrar til å fremme 
folkehelsen og forebygge og redusere konsekvensene av barnefattigdom, kroniske lidelser og 
utenforskap 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Frivilligerklæringen følges opp og evalueres årlig. 

 Videreføre ordningen med aktivitetskort og fritidsbank. 

 Prosjektene Aktivitetsvenn og SAMMEN evalueres og eventuelt implementeres i drift innen 

31.12.2019. 

 Etablere en utstyrssentral for utleie av fritidsutstyr i samarbeid med Lister friluftsråd. 

 
Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

 Antall frivillige tilknyttet frivilligsentralen øker med 50 og er til enhver tid er minst 250 personer. 

 Minst 300 barn og unge omfattes av ordninger som gir reduserte kostnader ved deltakelse i fri-

tidsaktiviteter. 

 Minst 20 hjemmeboende personer med demens får mulighet til å fortsette med sine interesser. 

 Antallet enslige mindreårige som deltar i fritidsaktiviteter sammen med norske ungdommer øker 

fra 5 (40 %) til 10 (80 %). 

 Utstyrssentralen er etablert og i drift. 

 
Flekkefjord er blant kommunene i Norge som er best på frivillighet. Samarbeid med frivilligheten fremhe-
ves likevel som et av fem mål og retninger, fordi den er så viktig for fremtidens helsetjenester og fremti-
dens lokalsamfunn. Frivilligsentralen, og alle de frivillige enkeltpersoner, lag og foreninger vi har i dag, må 
vi ta vare på og videreutvikle. Det samme gjelder alle de gode tiltak og prosjekter som frivilligheten driver. 
Blant de prioriterte tiltakene nevnes noen av de mest aktuelle tilbudene som er i ferd med å realiseres i 
2018 og 2019. Oversikten over aktiviteter og målepunkter vil trolig endre seg litt fra år til år, men målet vil 
være blant de viktigste i hele planperioden.   
 
I 2018 var det ca. 235 barn som ble omfattet av ordninger for å lege til rette for deltakelse i fritidsaktivite-
ter. I planperioden ønsker vi å øke dette til minst 300.  Prosjektene Aktivitetsvenn som er et tilbud for 
hjemmeboende demente. Per oktober 2018 er det 4 hjemmeboende 3 beboere på sykehjem som har 
aktivitetsvenn. Det er et mål at antall aktivitetsvenner skal tredobles til 20 i perioden. SAMMEN er et inte-
greringstiltak rettet mot norske ungdommer og enslige mindreårige flyktninger. Avdeling for enslige mind-
reårige flyktninger samarbeider med Flekkefjord frivilligsentral om gjennomføring av dette prosjektet. Det 
samme gjelder etablering av en ordningen med utleie av fritidsutstyr mv. 
 
 
Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestene som gir økt trygghet for bruker og mer effektiv 
bruk av tid blant ansatte.  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Erstatte alle 180 trygghetsalarmer med nye digitale alarmer innen 31.5.2019 

 Innføre medisindispensere til minst 20 brukere innen 31.12.2021 

 Ta i bruk trygghetsalarm og velferdsteknologi i alle 56 bemannede omsorgsboliger i helse og vel-

ferd innen 31.12.2020 

 Minst 80 % av de ansatte gjennomfører e-læringsprogrammet 1. og 2.skritt på veien  

 Elektroniske nøkler innføres i enhet for hjemmetjenester innen 31.12.2019 

 Enhet for habilitering innfører Salto system i alle boliger innen 31.12.2021  

 Prøve ut telemedisinske løsninger dersom det gir en mer hensiktsmessig drift av tjenesten 

 
Prioriterte investeringer  

 Velferdsteknologi – omsorgsboliger 

 Utvidet bruk av velferdsteknologi 
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Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

 Alle trygghetsalarmer er digitale. 

 Bruk av tid til medisinhåndtering i EHJ og psykisk helse og rus ambulant halveres etter at me-

disindispensere er innført. 

 Alle bemannede omsorgsboliger har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster 

(økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid). 

 Sykehjem har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte 

kostnader, spart tid). 

 Tiden ansatte i hjemmetjenesten og enhet for habilitering benytter til nøkkelhåndtering er redusert 

med 20% fra etter at elektroniske nøkler/salto brikker er tatt i bruk. 

 
Det ble innført et krav om at alle trygghetsalarmer skal være digitale, og brannvakta er nå i gang med en 
utskifting av alle trygghetsalarmene. Kommunene på Agder har gjennomført en felles anskaffelse, og 
denne legger grunnlaget for at alle bemannede bofellesskap på bakgrunn av gevinstrealiseringsplaner 
skal vurdere hvilke velferstekologiske løsninger som vil kunne føre til økt kvalitet, unngåtte kostnader eller 
spart tid. Nå-situasjonen, som vi skal «måle gevinster» ut ifra, vil bli kartlagt i forkant av hvert delprosjekt 
og vil være et viktig rapporteringspunkt, herunder i forbindelse med tertial- og årsrapporter. I planperioden 
skal vi ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i alle bemannede omsorgsboliger, medisindispensere, 
nøkkelhåndteringssystem, samt prøve ut avstandsoppfølging via telemedisin.  

 
 
Helse og omsorgstjenesten i Flekkefjord kommune har ansatte med store stillinger, høy kompe-
tanse og lavt sykefravær. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Videreføre satsningen «Fra assistent til helsefagarbeider».  

 Videreføre satsningen «Fra flyktning til helsefagarbeider». 

 Delta i KS prosjektet «Drømmejobben». 

 Oppfordre ansatte til å ta etter og videreutdanning og søke kompetansemidler til å dekke deler av 

utgiftene; Videreføre kompetanseløft 2020.  

 Samarbeide med legene om et prosjekt med fokus på informasjon om kommunal tilrettelegging 

og se på hvilke muligheter bruk av avventende sykemelding gir. 

 

I tillegg skulle vi gjerne ha hatt midler til å videreføre satsningen på ungdomsstillinger på Tjørsvåg-

heimen og Sundeheimen, men dette er ikke prioritert. 

 
Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og velferd er minst 75 % 

 Andelen fagutdannede i helse og velferd er minst 80 %  

 Sykefravær er maks 8,5 % for helse og velferd 

 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og velferd var 70,2 % i 2018. Andelen fagutdannede utgjorde 75 
% av de ansatte ved inngangen av 2018 (391 av 519 ansatte). Andelen årsverk som er bemannet av 
personer med en fagutdanning eller høyskole/universitetsutdanning er derimot på ca. 86 % da de med 
fagutdanning i større grad enn ufaglærte, har større stillingsprosent. I 2017 var sykefraværet 9,7 % for 
helse og velferd samlet sett.  
 
Prosjektet «Fra assistent til helsefagarbeider» har ført til at over 20 assistenter har tatt fagprøven og har 
blitt helsefagarbeidere. Ca. 10 andre er underveis. I samarbeid med Karriere Lister skal vi motivere flere 
av våre ansatte som det er aktuelt for til å melde seg opp til nytt kull i 2019.  
 
Prosjektet «fra flyktning til helsefagarbeider» er et samarbeidprosjekt mellom karriere lister, NAV og Flek-
kefjord kommune ved Tjørsvågheimen. Prosjektet har ført til at 8 flyktninger nå snart har fått fagbrev som 
helsefagarbeider og de fleste er allerede i arbeid på Tjørsvågheimen. Det har vært brukt fondsmidler til å 
finansiere dette og det er ønskelig å få til et tilsvarende kull i 2019. KS-prosjektet «Drømmejobben» be-



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2019 – 2022 / Budsjett 2019 – Rådmannens forslag  Side 65 

 

står av flere tiltak, herunder «Menn i helse», som skal bidra til økt rekruttering og Flekkefjord kommune 
prioriterer dette.  
 
Vi har de siste årene jobbet målrettet med kompetansehevingsplan og har årlig fått ca. 1 million kroner til 
kompetansetiltak av fylkesmannen. Uten disse ville vi ikke kunne ha gjennomført de store kompetanseløf-
tene vi nå tar.  
 
Vi ønsker å videreføre satsningen på ungdomsskoleelever som har helgejobb hver tredje helg på Tjørs-
vågheimen og Sundeheimen, men det har vi så langt ikke klart å prioritere egne midler til i 2019.  
 
 

6.3.3.2  Organisering 
 

Ansvar Enhet  Leder  Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

3000 Helse og velferd Inger Marethe 
Egeland 

3,5 3,4 Forvaltningsenhet 3 årsverk. Velferdstek-
nologi koordinator 0,5 årsv. flyttet fra 
3110. Boligkonsulent 0,4 årsv. flyttes til 
Utvikling og virksomhetsstøtte  

3001 Helse og velferd - 
driftsprosjekter 

Inger Marethe 
Egeland 

2,7 2,2 Samhandlingskoordinator, Frivilligsentral. 
Frivilligkoordinator dagtilbud: Økt 0,2 årsv. 
(prosjekt), 0,3 årsv. flyttet fra 3210 

3100 Enhet for legetje-
nester 

Marianne  
Omland 

3,04 3,02 Sykehjemslege, skolelege, kommunelege 
og smittevernlege 

3110 Avdeling rehabili-
tering og mestring 

Britt Monika 
Strømland 

7,5 9 Velferdsteknologi og hverdagsrehabilite-
ring flyttet til hhv. ansvar 3000 og 3220 

3120 Avdeling psykisk 
helse og rus  

Britt Monika 
Strømland 

30,7 30,7 Blir redusert til 28,7 fra 1.9.2019 

3130 KØH Ellen Barth 
Larsen 

3,25 3,25 Ingen endringer  

3210 Enhet for syke-
hjem (ES) 

Ellen Barth 
Larsen 

96,36 95,7 Demenskoordinator, ressurser overført fra 
3220. Ressurser aktivitør 0,3 overført 
3001 

3220 Enhet for hjem-
metjenester 
(EHJ) 

Liv Karen 
Snerthammer 

63,74 64,65 Aktiviteten dagsenter ble avviklet, utgjorde 
1,9 årsv. 0,9 redusert 1 årsv, flyttet til 
3210. Hverdagsrehabilitering 1 årsv. flyttet 
fra 3110 

3230 Enhet for habilite-
ring (EHA) 

Elisabeth  
Spikkeland 

106,08 109,91 Redusert 3,86 årsv. Tjørsvågveien 27 og 
Søylandsveien 18. 

3240 Enhet for kjøkken 
(EK) 

Trond Vågsvoll 8,95 8,95 Ingen endringer  

SUM   325,82 330,78 Reduksjon i hovedsak som følge av tje-
nestetilpasninger i enhet for habilitering 

 

I tillegg er Flekkefjord vertskommune for Flekkefjord interkommunale legevakt. (kommuneloven § 28-1b, 
nr.1. Administrativt vertskommunesamarbeid). 
 

3140 Interkommunal 
legevakt 

Inger Marethe 
Egeland 

0,2 0,2 Medisinskfaglig leder, 

Administrasjon 

2) Kun administrative årsverk med ansettelsesforhold i Flekkefjord kommune. I tillegg kommer sykepleieressurser kjøpt av helsefore-

taket og privatpraktiserende leger som går legevakt. 
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6.3.4 Sosial og integrering  
 
 

6.3.4.1  Mål og retning 
 
Flyktninger som bosettes i Flekkefjord skal så raskt som mulig bli integrert, ta del i lokalsamfun-
net og innen 5 år være økonomisk selvstendige.  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Alle flyktninger skal innen 3 måneder etter bosetting ha individuell plan, med fokus på den enkel-

tes mål og ressurser som jevnlig evalueres og oppdateres sammen med eier 

 Videreføre satsning og samarbeid med språkpraksisbedrifter 

 Etablere et systematisk tilbud om boligrådgivning for flyktninger innen 31.12.2019 

 Motivere flyktninger til å engasjere seg i frivillige lag og foreninger 

 
Prioriterte investeringer 

 Investere i minst en bolig i «leie for å eie ordningen»  

 
Målepunkt 
Vi vet vi har lykkes når 

 Minst 2 av 3 flyktninger er i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram 

 Andelen boliger kommunen fremleier ikke overstiger 30 

 Minst en husstand blir tatt opp i «leie for å eie ordningen» 

 Vi har samarbeidsavtale med minst 20 språkpraksisbedrifter 

 Andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn i de største frivillige lag og foreninger er minst 10% 

 Andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt er under 8 prosent 

 
Andelen flyktninger som er i jobb eller utdanning er 63% medio 2018. Vi har ingen tall på deltakelsen fra 
flyktninger i frivillige lag og foreninger, men dette vil være et tema i møter med frivillige lag og foreninger. 
Ved utgangen av 2018 har vi samarbeidsavtaler om språkpraksis med ca. 15 bedrifter, det er et mål at 
dette tallet skal øke til 20 i løpet av planperioden. 
Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt var 7,3 % i Flekkefjord i 2016, mens andelen for landet 
var 10,1. Selv om det ikke er kommet nye tall etter 2016 så vil det være grunn til å tro at andelen barn 
som lever i familier med vedvarende lav inntekt vil har økt. Det er et mål at denne andelen er så lav som 
mulig og ikke overstiger 8 %.  
 
  
Andelen unge som har uførepensjon, mottar økonomisk sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger 
reduseres 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Ambulant team for ungdom videreutvikles, evalueres og eventuelt implementeres 

 Etablere et tilbud om IPS individuell jobbstøtte  

 Etablere et dag/aktivitetstilbud for unge utenfor arbeid/utdanning  

 Opprette 2 kommunale stillingshjemler på 20 – 40 % som kan nyttes til 100 % stillinger for perso-

ner med redusert arbeidsevne.  
 

 

Målepunkt 
Vi vet vi har lykkes når 

 Andelen unge tilmeldt NAV som står uten utdanning, arbeid og/eller aktivitet reduseres med 20 % 

sammenlignet med 2018 nivå, dvs. redusere antall uten noen form for aktivitet med 13 personer. 

 Andelen uføre i aldersgruppen 18-39 år skal reduseres med 0,5 prosentpoeng i planperioden, 

dvs. 6 færre enn i 2018 

 Ingen brukere med fulle rettigheter, har sosialhjelp som hovedinntektskilde over 12 måneder 

sammenhengende. 

 Minst 15 personer får tilbud om individuell jobbstøtte (IPS) og 7 av disse kommer i jobb  
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Flekkefjord kommune fikk prosjektmidler fra fylkesmannen i 2018 til prosjektet «ambulant team for ung-
dom» målgruppen er barn og unge fra 12 til 20 år som er i ferd med å falle utenfor eller har falt ut av sko-
len. Teamet skal støtte lærere og være fleksible mht. å kunne følge opp ungdommen der hvor han/hun er.   
Flekkefjord samarbeider med de andre kommunene i Lister og DPS om et IPS (individual job placement 
support) prosjekt som innebærer at personer med psykiske lidelser og/ eller ruslidelser får tett oppfølging 
i jobb. Det er videre et behov for et bedre og mer strukturert aktivitets tilbud til ungdom, noe vi må jobbe 
med i planperioden. For noen vil lønnstilskudd være aktuelt og da bør Flekkefjord kommune være en 
aktuell arbeidsgiver og vi bør derfor forsøke å omprioritere lønnsmidler til slike stillinger dersom mulig.   
 
 

6.3.4.2  Organisering 
 
 
 

Ansvar Enhet Enhetsleder  Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

3300 Sosialtjenesten (del 
av NAV Flekkefjord) 

Jessie Paulsen 4,4 4,4 Ingen endring 

3305  Flyktninger Jessie Paulsen 7,2 7,2 5,2 årsverk dekkes av inte-
greringsmidler (ingen end-
ring fra 2018 – eget budsjett) 

3310  Enslige mindreårige 
flyktninger 

Britt Monika 
Strømland 

7,74 10 Reduksjon 2,24 årsv. på natt 
og pga. færre ungdom  

SUM   19,34 22,2 Reduksjon pga. tjeneste-
tilpasning i avdeling ensli-
ge mindreårige flyktninger 
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6.4  Samfunn og teknikk  
 
 

6.4.1  Budsjettområder 
 
Samfunn og teknikk er ett felles budsjettområde, men delt inn i tre områder:  
 
1. Miljø og forvaltning 
2. Brann og redning 
3. Drift og utbygging 

 
Kommunalsjef er Terje Glendrange. 
 
 

6.4.2  Utfordringsbilder 
 
 
a) Sårbarhet og forventingshåndtering fra offentlige myndigheter og private 

Det er i dag strenge lovregulerte forvaltningskrav fra myndighetene. Disse skal sikre at vi leverer go-
de tjenester til private og offentlige formål, samtidig som vi skal ivareta lovlighetskontroll av tiltak. 
Dette betinger at vi har en faglig sterk forvaltning med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere normalsi-
tuasjon. Samtidig må det være kapasitet og fleksibilitet innenfor hovedenheten til å styre ressurser 
internt ved svingninger i markedet.  
 
Dagens bemanning innebærer en sårbarhet, og enhetene strever med å sikre nødvendig ivaretakel-
se av alle lovregulerte krav og forventninger. Et godt og oppdatert planverk er samtidig en forutset-
ning for effektiv byggesaksbehandling. En redusert kapasitet innenfor en av enhetene gjør seg der-
med utslag i alle forvaltningsenheter. Sårbarheten størst innenfor byggesak, med potensielle følge-
virkninger for plan og oppmåling. Det gir en krevende situasjon for de ansatte, samtidig som vi har 
økt risiko for inntektstap som forsterker utfordringsbildet.  
 

 
b) Tilpasse tjenester og oppgaveløsning til fremtidige rammebetingelser 

Innenfor Drift og utbygging utføres oppgaver og tjenester innenfor havn, veg, trafikk, park, grøntan-
legg, kirkegårder, kommunale bygg, idrett, nærmiljøanlegg, renhold, vann og avløp. Omfanget av 
disse tjenestene er i jevn vekst, både som følge av nye og økte krav fra overordnede myndigheter, 
vekst i den kommunale infrastrukturen og krav til leveranser generelt. 
 
I tillegg utføres tjenester for lag, foreninger og festivaler. Det har vært en merkbar økning i både an-
tall og størrelse på disse arrangement, som begrenser kapasiteten til utførelse av primæroppdrag.    
For å levere gode tjenester i tråd med forventinger og krav, må det gjennomføres omstilling som sik-
rer at fremtidige tjenester og oppgaver er tilpasset rammebetingelsene, og det må sikres en felles 
forståelse av forventinger og krav mellom arbeidstakere – administrasjon – politikere og samfunn. 
 
 

c) Flekkefjord brannvesen skal være organisert, bemannet og utrustet på bakgrunn av risiko- og 

sårbarhetsanalyse, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse 

Nye nasjonale, regionale og lokale utfordringsbilder berører alle kommuner og det tilhørende bered-
skapsapparatet. Samtidig er det under utarbeidelse ny forskrift om organisering, bemanning og ut-
rustning av brann og redningsvesen. Det stilles i fremtiden nye krav og forventninger til utførelse av 
planverk som grunnlag for det forebyggende arbeidet og den beredskapen som skal håndtere sår-
barheten og risikoen i området.  
 
Dimensjoneringen av brann og redningsvesen skal i fremtiden gjenspeile hvordan definerte bered-
skapssituasjoner, som fremkommer av ROS-analyser, skal håndteres. Det forventes at lokale plan-
verk er samordnet i et større regionalt system og i tråd med de nasjonale krav, og den lokale håndte-
ringen skal være en del av kjeden fra nasjonalt, regionalt og lokal beredskap.  



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2019 – 2022 / Budsjett 2019 – Rådmannens forslag  Side 69 

 

 
 

6.4.3  Miljø og forvaltning  
 
 
 

6.4.3.1  Mål og retning 
 
De samlede forvaltningsressursene innenfor Samfunn og teknikk må sikres kapasitet og fleksibili-
tet som gjør at primæroppgavene blitt forsvarlig ivaretatt.   
 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Gjennom omstilling øke og sikre at bemanningen benyttes fleksibelt innenfor alle enhetene. 

 Kartlegge hva som kan legges til grunn av økte inntekter og annen ekstern finansiering. 

 Utrede mulighetene og omfanget for regional utveksling av saksbehandlingstjenester. 

 
Prioriterte investeringer 

 Digitalisering/skanning av byggesaksarkivet – gir mer effektiv saksbehandling og bedre tilrette-

legging for innsyn og oversendelse. Eks. meglerpakker og krav om innsyn på egen eiendom. 

 Digitalisering og vektorisering av planarkivet. 

 

Målepunkter 

 Holde tidsfrister for forvaltningssaker under perioder med stor arbeidsmengde 

 Etablere dialog og mekanismer for å ivareta kommunens omdømme 

 Reduksjon i antall klagesaker 

 Økt felles forståelse av saksbehandlers og utbyggers ansvar for plan, byggesaks- og oppmå-

lingsoppgaver 

 Forutsigbare premisser for utbyggingsavtaler 

 Forutsigbare gebyrinntekter 

 Nytt gebyrområde for private avløpsanlegg 

 Antall gjennomføre tilsyn 

 Utveksle tjenester mellom kommuner i regionen 

 
 

Enhetene skal se fremover og fokusere på rutiner og systemer som sikrer gjensidig forståelse 
mellom alle involverte gjennom hele prosessen 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Sikre felles forståelse fra første kommunikasjon. 

 Ha statusmøter underveis og når det oppstår endringer i forutsetninger - etablere felles forståelse 

 Utarbeide grunnmodell for utbyggingsavtaler. 

 
Målepunkter 

 Alle involverte har samme forståelse gjennom prosessen og forstår sluttresultatet likt  

 

 

Landbruk, skogbruk og miljø skal opprettholde dagens kapasitet på tjenester og sikre god veiled-
ning 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Fordeling av forvaltningsoppgaver mellom delenhetene videreføres. 

 Utarbeide et konsept for etablering av en skogbruksplan.  

 Innenfor miljø skal arbeidet med sanering av oljetanker prioriteres for å bistå markedet i en perio-

de hvor nye miljøkrav medfører at det kan forventes økt fokus. 
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Prioriterte investeringer 

 Landskapsvernområdet: Anlegge ny parkeringsplass for Hågåsen på Hidra i Krogedal, og bidra 

med kommunal egenandel til andre prosjekter knyttet til skjærgården og andre friluftsområder. 

 Sikre skogsdrift som gir positiv avkastning og god forvaltning av kommunens skogseiendommer. 

 
Målepunkter 

 Holde tidsplaner og frister innenfor forvaltningen. 

 Positiv avkastning på skogsdrift. 

 Kartlagt skogsveier slik at kartgrunnlaget blir komplett. 

 Redusert antall ulovlige søppelfyllinger. 

 Organisert oppsamling av marin forsøpling i strandsonen. 

 
 

6.4.3.2  Organisering 
 
 

An-
svar 

Enhet Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

4000 Samfunn og teknikk felles 1,50 1,50 Enhetsleder Sverre Hjelleset 

4100 Plan 2,00 2,00 Enhetsleder Johannes Sverre Birkeland 

4110 Byggesak  2,00  Enhetsleder Anne Kathrine Abrahamsen 

4110 Oppmåling 4,00 7,00 Enhetsleder Sverre Hjelleset 

4120 Landbruk, skogbruk og miljø 2,00 2,00 Enhetsleder Sverre Hjelleset 

SUM  11,50 12,50  

 

 

6.4.4  Brann og redning  

 

6.4.4.1  Mål og retning 
 
Ny beredskapsplan som ivaretar ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann 
og redningsvesen.  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Utarbeide oppdatert ROS-analyse med risikobilde. 

 Utarbeide forebyggende analyse som setter de forebyggende kriterier og tiltak. 

 Utarbeide beredskapsanalyse som gir beredskapsmessige- og dimensjonerende kriterier. 

 Utarbeide kompetanse- og øvelsesplan basert på nytt planverk. 

 Innsatser skal ledes etter nasjonalt enhetlig ledelsessystem for brann- og redningsvesen. 

 System for evaluering og erfaringslæring etter hendelser og øvelser. 

 
Målepunkter 

 Brannvesenet er organisert, bemannet og utrustet i tråd med intensjonene i ny forskrift om brann- 

og redningsvesen innenfor gitte rammebetingelser. 

 Etablert et dokumentert og systematisk beredskapsarbeid i tråd med nye forskriftskrav. 

 
 

Implementere ny forskrift om brannforebygging og feiing og tilsyn av fritidsboliger 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Iverksette feiing og tilsyn av fritidsboliger i 2019.  

 Utarbeide og implementere system for risikostyrt feiing for alle som har feiing. 

 Ta i bruk elektronisk verktøy for varsling og rapportutarbeidelse for alle som har feiing. 
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Prioriterte investeringer 

 Etablere elektronisk modul og utstyr for ivaretakelse av ny forebyggende forskrift, tilrettelagt for 

oppfølging av risikobasert feiing og tilsyn.  

 
Målepunkter 

 Utføre ny ordning for fritidsbebyggelse innenfor samme kostnad som for helårsboliger. 

 Bruk av elektronisk verktøy gir dokumenterte effektiviseringsgevinster. 

 Bedre dokumentasjons- og informasjonsgrunnlag. 

 
Tilrettelegge for en mulig videreutvikling av dagens avtaler om brannsamarbeid mellom kommu-
ner og nabobrannvesen  
 

Prioriterte aktiviteter 

 Invitere til en arbeidsgruppe, forankret i eierkommunene, som representerer brannvesen som 

ønsker å delta i en sondering. 

 Utarbeide en konseptutredning, forankret i eierkommunene, som grunnlag for å vurdere en be-

slutning om å gå videre med en felles formell utredning.  

 
Målepunkter 

 Etablert en arbeidsgruppe forankret i den enkelte eierkommune som ønsker en konseptutredning. 

 Konseptutredning besluttet utarbeidet sammen med minst én nabokommune. 

 
Samlokalisering av nødetater for ivaretakelse av fremtidens krav og forventinger til lokal og re-
gional samfunnssikkerhet 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Ha en pådriverrolle i utredningsarbeidet for mulig samlokalisering av nødetatene. 

 Følge opp arbeidet videre dersom kommunens alternativ velges som utgangspunkt for politiet. 

 
Målepunkter 

 Etablert en forankret enighet mellom alle nødetater og involverte i prosjektet om å utrede et be-

slutningsgrunnlag for en mulig realisering av samlokalisering. 

 
Videreføre arbeidet med brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse i Flekkefjord sentrum 
og Rasvåg på Hidra 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Videreføre påbegynt brannsikringsarbeid I Flekkefjord sentrum og Rasvåg på Hidra etter utarbei-

det brannsikringsplan for områdene. 

 Informere og etablere mulige samarbeid med berørte beboere. 

 
Prioriterte investeringer 

 Kommunal egenandel som grunnlag for andre tilskudd og finansiering av brannsikringstiltakene. 

 
Målepunkter 

 Gjennomførte brannsikringstiltak. 

 
 

6.4.4.2  Organisering 
 
 

Ansvar Enhet Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

4200 Brann og redning faste 
mannskaper 

10,60 10,60  

 Deltidsmannskaper 1,82 1,82 Ressurs fordelt på 28 personer 

SUM  12,42 12,42 Brannsjef Svein Rolf Salvesen 
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6.4.5  Drift og utbygging 

 

6.4.5.1  Mål og retning 
 
Kommunens eiendomsforvaltning skal ha fokus på områder som kan bidra til mer kostnadseffek-
tiv drift og ivareta de prinsipper for god eiendomsforvaltning 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Kartlegge tilstandsgrad, kostnader og ressursbruk for kommunens bygningsmasse, fordelt på 

bygningskategorier. 

 Etablere en drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset de tilgjengelige rammebetingelsene. 

 Arbeide bevisst for å redusere omfanget av kommunal bygningsmasse som er uhensiktsmessig. 

 Etablere et boligkontor som sikrer optimal drift av leieforhold, koordinering av behov opp mot til-

gjengelige bygg, selektering for salg, leie for eie ordning mv. 

 Revidere service- og leveranse avtaler (SLA) mellom forvalter og brukere. 

 
Prioriterte investeringer 

 Fordele årlige rammer for planmessige oppgraderingstiltak og nyinvesteringer.  

 
Målepunkter 

 Det er etablert en forankret drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset rammeforutsetningene. 

 Det er etablert et boligkontor. 

 Den samlede kommunale bygningsmassen er redusert i omfang.  

 

Vann og avløpsenheten skal ha vannverk som leverer vann etter nasjonale mål og en aktiv plan 
for utskiftning og fornyelse av infrastrukturen innenfor vann og avløp. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 System og rutiner som sikrer oppfølging for å tilfredsstille nasjonale mål for vann og helse.  

 Utarbeide en hovedplan for vann og avløp som grunnlag for en målrettet fornyelsesplan. 

 
Prioriterte investeringer 

 Årlige fornyelsestiltak basert på hovedplan og tildelte ressursrammer. 

 Etablere høydebasseng på Hidra og Abelnes. 

 Bygge nytt vannbehandlingsanlegg i Gyland. 

 
Målepunkter 

 Dokumentert oppnåelse av de nasjonale mål til vannkvalitet for vannverkene. 

 Foreligger vedtatt hovedplan for vann og avløp. 

 Reduserte lekkasjer fra vannledningsnettet og innlekking til avløpsnettet kan dokumenteres 

(langsiktig mål er å redusere lekkasjene på vannledningsnettet fra ca. 40 % til under 30 %) 

 
De kommunale vegene og broene skal driftes og forvaltes etter en plan og kostnader som er mål-
bar og gir økt forutsigbarhet. 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Etablere en kosteffektiv vedlikeholdsplan for veg tilpasset tilgjengelige rammeforutsetninger. 

 Beregne drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunens veger. 

 Utrede muligheter for et vedlikeholdsfond, som også kan dekke ekstraordinære situasjoner. 

 Sikre trygge veger gjennom samarbeid med utvalg og andre aktører innenfor trafikksikkerhet. 

 Utrede og gjennomføre nedklassifisering av kommunale veger. 

 Sikre at de kommunale broer er i henhold til lovverket.  

 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2019 – 2022 / Budsjett 2019 – Rådmannens forslag  Side 73 

 

Prioriterte investeringer 

 Legge til rette for en mer planmessig oppgradering av kommunale veger. 

 
Målepunkter 

 Etablert en forankret og realistisk vedlikeholdsplan. 

 Etablert nøkkeltall over driftskostnader som kan måles mot relevante referanser. 

 Alle broer på kommunens vegnett har en dokumentert tilstand og tilfredsstiller lovverket. 

 Kommunale veger har blitt nedklassifisert i tråd med bystyrets forutsetninger. 

 
Tjenesteyting og drift av parker, idrettsanlegg og gravplasser skal kartlegges for ressursbruk og 
bruk av robotgressklipper testes ut. 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Ressursbruk til drift av gravplasser kartlegges og tilpasses tilgjengelige ressursrammer. 

 Parker, idrettsanlegg og gravplasser vedlikeholdes etter definerte mål og avtaler, tilpasset de res-

sursmessige rammebetingelsene. 

 Bruk av robotgressklipper testes ut.  

 
Prioriterte investeringer 

 Innkjøp og testing av robotklipper. 

 
Målepunkter 

 Dokumentere kostnadseffekt og gevinstrealisering ved bruk av robotgressklipper. 

 

Bygninger og bil-/maskinpark skal være tilpasset kommunens behov. 
 
Prioriterte aktiviteter 
 Ny utskiftnings- og vedlikeholdsplan for bilparken, tilpasset fremtidige behov i nye drifts- og vedli-

keholdsplaner. 

 Vurdere og kostnadsberegne bruk av EL-biler. 

 Sikre lokaliteter tilpasset fremtidig bemanning og oppgaver for ansatte med tilhold i Trøngsla. 

 
Prioriterte investeringer 

 Utskiftning og kostnadsoptimalisering av bil- og maskinparken etter revidert plan. 

 Tilrettelegge godkjente og tilpassede arbeidsforhold og fasiliteter for de ansatte i Trøngsla. 

 
Målepunkter 

 Biler og maskiner er kartlagt i utskiftningsplan og er tilpasset behovene. 

 Arbeidsfasilitetene i Trøngsla er i tråd med kravene og tilpasset oppgavene. 

 

Videreutvikle og fortsette effektiviseringen innen renhold ved bruk av teknologi og nye metoder. 

 
Prioriterte aktiviteter 

 Digitalisere renholdsplanene i Plania og utvide bruken av digitale verktøy på arbeidsplassene. 

 Definere nøkkeltall og forankre ny kvalitetsstandard på renhold iht. INSTA800 

 Teste ut bruk av robotteknologi til vask og støvsuging  

 Rutiner for involvering av de ansatte  

 Ta initiativ til mulige nye samarbeid med nabokommuner og andre aktører innenfor områdene 

 
Prioriterte investeringer 

 Test av robotvasker og -støvsuger. 

 Digitalisering av renhold overføres på Ipad til renholdere. 

 
Målepunkter 

 Tjenesten leverer renhold etter avtalt standard og innenfor tildelte rammer. 

 Sykefraværet er 6 % eller lavere. 
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6.4.5.2  Organisering 
 
 

Ansvar Enhet Årsv. 
1.1.19 

Årsv. 
1.1.18 

Merknader 

4300 Eiendomsforvaltning  0,45 0,45  

4310 Prosjekter 1,80 1,80 Finansieres over investeringsbudsjettet 

4320 Renhold 21,75 22,35 Trukket ut i tråd med budsjett S3/S4 

4330 Tilsyn, drift, vedlikehold  10,50 10,50  

4340 Trøngsla 11,70 
5,73 

11,70 
5,73 

 
Øremerket VA 

4350 VA (vann – avløp) 2,15 2,15  

4360 Veg og trafikk 1,66 1,66 Parkering inngår 

4370 Idrett og nærmiljø 2,63 2,63  

4380 Havn 0,70 0,70  

SUM  59,07 59,67 Enhetsleder er Ove Frøytlog 
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7  Brukerbetaling / avgifter pr. 1. januar 2019 (inkl. mva.) 
 
 

21 - Skole 2019 2018 Økn i %

SFO – pr. time 42             40             5,0 %

SFO – makspris 2 960        2 870        3,1 %

SFO - kjøpetime 62             60             3,3 %

SFO - kjøpedag 360           350           2,9 %

SFO - matpenger pr. måltid (gjelder Hidra og Sira) 12             12             0,0 %

25% søskenmoderasjon f.o.m. 2. barn.  
 
 

22 - Barnehager 2019 2018 Økn i %

Hel plass pr. mnd. i hht. statens satser for makspris. 01.01.19 2 990        2 910        2,7 %

Hel plass pr. mnd. i hht. statens satser for makspris. 01.08.19 3 040        2 910        4,5 %

Kjøpedag 360           350           2,9 %

Matpenger for hel plass pr. mnd. 360           350           2,9 %

Deltidsplass 60 % pr. mnd. fra 01.01.19 2 110        2 050        2,9 %

Deltidsplass 60 % pr. mnd. fra 01.08.19 2 140        2 050        4,4 %

30 % søskenrabatt for 2. barn, 50 % fom. 3. barn  
 
 

25 - Kultur 2019 2018 Økn i %

Kulturskole - Pris pr. elev pr. år (endring fra 1.8) * 3 140        3 050        3,0 %

Fritidsklubben - medlemskort pr. år 145           140           3,6 %

Fritidsklubben - billettpris fredag for medlemmer ** 25             20             25,0 %

Fritidsklubben - billettpris fredag for ikke-medlemmer ** 35             30             16,7 %

 *  25 % rabatt for søsken og ved evt. flere aktiviteter       ** Har ikke vært regulert de foregående 7 år  
 
 

31-32 Helse og omsorg 2019 2018 Økn i %

Psykiske helse og rus

Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp og 

tidsavgrensede botilbud som enhet for hjemmetjenester.  

Praktisk bistand / hjemmehjelp faktureres med 50 % av 

ordinær sats i de tilfeller tjenestemottakerne tar del i den 

praktiske bistanden/hjemmehjelpen.

Egenandel dagtilbud, inkl. lunsj, pr. dag 77             74             4,1 %

Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv., pr. dag 92             89             3,4 %

Sykehjem

Opphold på institusjon i hht. forskriftenes maksimalsatser, 

men slik at totalsum maks kan bli 6G (p.t. kr. 561 804)  
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31-32 Helse og omsorg 2019 2018 Økn i %

Hjemmetjenester

Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter under 2G følger statens 

maksimalsatser (kr. 186 i 2015)  

Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 2G - 3G 845           820           3,0 %

Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 3G - 4G 1 465        1 420        3,2 %

Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 4G - 5G 2 010        1 950        3,1 %

Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter over 5G 2 510        2 430        3,3 %

Timesats for personer som bruker ordningen lite (selvkost) 320           308           3,9 %

Egenandel dagtilbud, inkl. frokost og middag, pr. dag 160           154           3,9 %

Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv. pr. dag 92             89             3,4 %

Husleie pr. mnd. betjente boliger

- Sundeheimen bofellesskap (ekskl. TV/internett) 7150 6920 3,3 %

- Hidra omsorgsbase 7150 6920 3,3 %

- Tidsavgrenset botilbud, pr. døgn inkl. mat 500 475 5,3 %

- Mat pr. mnd. Sundeheimen og Hidra omsorgsbase 3975 3845 3,4 %

Tjenester innen habilitering

Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp og 

tidsavgrensede botilbud som for hjemmebaserte omsorgs-

tjenester.

Kjøkkentjenester

Middag kjørt til hjemmet (m/ dessert 2 dager/uke) 80             80             0,0 %

Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - hverdag 97             93             4,3 %

Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - søndager 107           103           3,9 %

Grøt 45             43             4,7 %  
 

4 - Samfunn og teknikk 2019 2018 Økn i %

Brann og redning

Flere tjenester, se egen prisoversikt

Feieravgift.  Fra 2019 gjelder den også fritidsboliger 530           515           2,9 %

Pipekontroll innvendig med kamera, 785           760           3,3 %

Ekstra brannsyn indre sone (Loga -Trøngsla - Svege) 873           845           3,3 %

Ekstra brannsyn ytre sone 1 441        1 395        3,3 %

Trygghetsalarm, pris pr. mnd. 260           239           8,8 %

Brannalarm tilknyttet trygghetsalarmen, pris pr. mnd. 129           125           3,2 %

Hovedalarm, bedrift (eks.mva) 418           405           3,2 %

Alarm 2 bedrift (eks. mva) 212           205           3,4 %

Alarm 3-9 bedrift, pr. alarm (eks.mva) 106           103           2,9 %

Utrykningsavtale bedrift, tekniske alarmer (eks.mva) 139           135           3,0 %

Gebyr for utrykning unødige brannalarmer (2 stk fri før gebyr) 5 818        5 632        3,3 %

Gebyr for utrykning unødige tyverialarmer (2 stk fri før gebyr) 3 135        3 035        3,3 %

Tilkoblingsavgift alarmer 2 500        2 420        3,3 %  
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4 - Samfunn og teknikk 2019 2018 Økn i %

Tjenester fra Trøngsla

Stell av grav 1 136        1 100        3,3 %

Mosekrans til jul 155           150           3,3 %

Oppsetting av gravstein 697           675           3,3 %

Tilføyning på gravstein 625           605           3,3 %

Abonnement Blomstrende Flekkefjord 3 843        3 720        3,3 %

Veg og trafikk        

Brøyteavgift for private veier - kommende sesong 3 022        2 925        3,3 %

Parkering - parkometer/automat pr. time 18             15             20,0 %

Bosoneparkering 2 200        2 130        3,3 %

Bobilparkering pr. døgn 260           255           2,0 %

Eiendomsforvaltning

Husleiene for trygde-, omsorgs- og utleieboliger skal være 

tilpasset markedspriser og gjeldende bostøtteordning.  Prisene 

justeres normalt i hht. konsumprisindeks.

Idrett

Svømmehall - barn under 3 år 0 0

Svømmehall - barn/ungdom opp til 16 år - enkeltbill. 40             40             0,0 %

Svømmehall – voksne - enkeltbill. 75             75             0,0 %

Svømmehall - pensjonister/trygdede - enkeltbill. 50             50             0,0 %

Svømmehall - familie - enkeltbill. (2 voksne og 2 barn) 190           190           0,0 %

Svømmehall - badstue enkeltbill. 40             40             0,0 %

Svømmehall - voksne - kupongkort (10 x) 650           650           0,0 %

Svømmehall – barn - kupongkort (10 x) 280           280           0,0 %

Svømmehall - pensj./trygd. - kupongkort (10 x) 400           400           0,0 %

Svømmehall – årskort voksne 1 600        1 550        3,2 %

Svømmehall – halvårskort voksne 1 000        950           5,3 %

Svømmehall – årskort barn 900           900           0,0 %

Svømmehall – halvårskort barn 550           550           0,0 %

Svømmehall og treningsstudio - månedskort 350           300           16,7 %

Svømmehall og treningsstudio - halvårskort 1 350        1 350        0,0 %

Svømmehall og treningsstudio - årskort 1 900        1 900        0,0 %

Teknisk forvaltning

Plan og byggesaksbehandling - kart og oppmålingsforretninger

Nye gebyrsatser blir behandlet som egen sak  
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4 - Samfunn og teknikk - VA 2019 2018 Økn i %

Vann   

Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 950           770           23,4 %

Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler 9,05          8,62          5,0 %

Vannavgift etter areal - minsteareal 2 264        2 156        5,0 %

Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm. 17 500      17 000      2,9 %

Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm. 35 000      34 000      2,9 %

Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm. 825           800           3,1 %

Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm. 1 650        1 600        3,1 %

Avløp / slam

Kloakkavgift fast del 950           770           23,4 %

Slamavgift (abonneneter uten slamavskiller) 575           449           28,1 %

Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler 18,80        13,57        38,5 %

Kloakkavgift etter areal - minsteareal 3 638        2 627        38,5 %

Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm. 17 500      17 000      2,9 %

Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm. 35 000      34 000      2,9 %

Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm. 825           800           3,1 %

Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm. 1 650        1 600        3,1 %

Eks. på avgifter for en «gj.snittsbolig» uten egen slamavskiller.  inkl. eiendomsskatt. 

1)  Abonnent med vannmåler 150 m3 2019 2018 Økn i %

Eiendomsskatt *) 2 800        2 600        7,7 %

Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 950           770           23,4 %

Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler 1 358        1 293        5,0 %

Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 950           770           23,4 %

Slamavgift 575           449           28,1 %

Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler 2 820        2 036        38,5 %

Feieavgift 530           515           2,9 %

SUM 9 983        8 433        18,4 %

2)  Abonnenter uten vannmåler i hht. minsteareal 2019 2018 Økn i %

Eiendomsskatt *) 2 800        2 600        7,7 %

Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 950           770           23,4 %

Vannavgift etter areal - minsteareal 2 264        2 156        5,0 %

Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 950           770           23,4 %

Slamavgift 575           449           28,1 %

Kloakkavgift etter areal - minsteareal 3 638        2 627        38,5 %

Feieavgift 530           515           2,9 %

SUM 11 707      9 887        18,4 %  
*) Eks.: Enebolig over to etasjer 120 kvm, sone Søyland fra slutten av 90-tallet. Takst 2006 kr. 500.000. Eiendomsskatt 2006 kr 

2 000.  Takst vil variere med størrelse, alder og sone.        
 

Gebyr for renovasjon inngår i interkommunal ordning og faktureres fra IRS Miljø.  
Satsene godkjennes av den enkelte kommune. 

 
Prisen for andre tjenester/salgsartikler som ikke er listet opp ovenfor kan heves med ca. 3 % fra 1.1.2019. 
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8 Bystyrets vedtak  
 

1. Rådmannens forslag til økonomiplan med endringer vist i vedlegg 1, vedtas som ramme for 
den økonomiske aktiviteten i Flekkefjord i årene 2019 – 2022. 

 
2. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas i hht. dokumentets kap. 3.2 og med 

endringer vist i vedlegg 1.  

De enkelte budsjettområder gis følgende netto driftsramme for 2019 (eks. Avskrivninger) 
(Rammen justeres ihht vedlegg 1) 

 

 Utvikling og virksomhetsstøtte, inkl. politisk styring               61 060 000,- 

 Skole og kompetanse                                                          119 470 000,- 

 Barnehage:                                                                            62 314 000,- 

 Ressurssenter barn og unge (RBU):                                     26 224 000,- 

 Kultur                                                                                       9 058 000,- 

 Helse og omsorg:                                                                207 733 000,- 

 Sosial og integrering:                                                            26 955 000,- 

 Samfunn og teknikk:                                                             50 807 000,- 

 Finans1B:                                                                              21 839 000,- 

  

3. Rådmannens fullmakt til å omdisponere midler innenfor tjenesteområdet oppvekst og 
kultur (dvs. mellom budsjettområdene skole og kompetanse, barnehage, RBU og kultur) 
videreføres, forutsatt at endringene ikke har vesentlig betydning for tjenestene som skal 
utøves.  Rådmannen gis også fullmakt til å overføre budsjetterte midler knyttet til tjenes-
ter for integrering, lagt til budsjettområdet «Sosial og integrering», til andre budsjettom-
råder. 

4. Forslag til målsetninger og konkretisering av disse både økonomisk og for de enkelte 
tjenesteområdene, godkjennes. 

5. Drifts- og omstillingstiltakene vedtas gjennomført i hht dokumentets kap. 3.3. med end-
ringer vist i vedlegg 1 

6. Investeringsprogrammet vedtas gjennomført i hht. dokumentets kap. 4.2. med endringer 
vist i vedlegg 1 

7. Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas med en samlet brutto ramme på kr. 137 062 000,-. 
Finansieringsplanen godkjennes med et låneopptak på til sammen kr. 63 969 000,- før fra-
trekk av ubrukte lånemidler.  Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene inkl. av-
dragstid i tråd med finansreglementet. 

 
8. Rådmannen gis fullmakt til å selge kommunale eiendommer i samsvar med føringene vist til 

i saksutredningen. 

9. Flekkefjord kommune vedtar skatter som følger: 
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A. Skatt på formue og inntekt utskrives med statens maksimalsatser. Satsene gjøres 
gjeldende ved forskuddsutskrivning for inntektsåret 2019. 

 
B. Det utskrives eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) §§2-3 for 

faste eiendommer. 

 

C. For verker og bruk som er taksert med produksjonsutstyr og omfattes av nye regler 
f.o.m. 2019, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 1/7 i 
2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første legg første pkt.). 

 

D. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille (esktl. §13).  Satsene differensieres 
ved at den satsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promil-
le. 

 

E. Fredede bygninger fritas for eiendomsskatt i hht. esktl § 7b. 

 

F. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer (esktl. 25). 
 

G. Utskriving av eiendomsskatt for inntektsåret 2019 er basert på takstene fastsatt ved 
siste alminnelige taksering foretatt i 2006 og taksering av supplerende områder gjen-
nomført i 2008.  For 2019 kontorjusteres disse takstene med 10 % av opprinnelig 
takst med hjemmel i esktl. §8 A-4, og denne justeringen legges til takstgrunnlaget 
vedtatt for 2018. 

 

H. Eiendomsskattetakstvedtektene for Flekkefjord kommune vedtatt 20.12.2012 skal 
gjelde for inntekståret 2019, jf. esktl. 10. 

 

10.  Brukerbetaling og avgifter vedtas i hht. budsjettdokumentets kap. 7. Prisen for tjenester 
som ikke er med i tabellen økes med 3 % med mindre det er gjort annet vedtak. Maksimal-
prisen for hel plass i barnehage er fastsatt til 2 990,- fra 1. januar 2019 og kr 3 040,- fra 1. 
august 2019. 

11. Flekkefjord kommune godkjenner IRS Miljø IKS sitt forslag til gebyrsatser for slam og reno-
vasjon gjeldende for 2019. Gebyrene innkreves av IRS miljø på vegne av kommunen. 

12. Tilføyelse til dokumentets kap. 2.3 MÅL OG RETNING: 

Kommunikasjon 

 Flekkefjord kommune har et sterkt fokus på å bidra til et godt, miljøvennlig og rimelig 
kollektivtilbud, med tog og buss i Flekkefjord, i Lister og til og fra andre landsdeler. 
 

 Flekkefjord kommune holder sterkt fokus på omkjøringsløsning for Flekkefjord sentrum i 
Listerrådet, i fylkeskommunen og overfor nasjonale myndigheter. 
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Vedlegg - utredninger   

 
 
 

UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE 
 

 

A. Omstilling – digitalisering av arbeidsprosesser 

 

Tema 

Tjenestetilpasning og digitalisering innenfor området Utvikling og virksomhetsstøtte. 
 

Faktagrunnlag 

Tjenesteområdet administrasjon og utvikling består i dag av flere enheter med ulike fagområder/-
oppgaver, ulik kompetanse og med ulik ledelse. Slik dette er organisert i dag, med mange små enheter, 
blir mulighetene for overlapping og kompetanseoverføring begrenset og organisasjonen opplever stor 
sårbarhet. Organiseringen har også gjort sitt til at mye fokus er rettet mot driftsoppgaver og i for liten grad 
har hatt muligheter for å prioritere utviklingsoppgaver. 
 
Gjennomsnittsalderen hos medarbeiderne innenfor tjenesteområdet er høy. Det betyr at vi står foran et 
generasjonsskifte. Det vil innebære at verdifull kompetanse og kunnskap kan forsvinne dersom tiltak ikke 
blir iverksatt i tide, samtidig som det gir mulighet for å tilføre organisasjonen ny kompetanse. Arbeidet 
med å ta i bruk nye digitale løsninger er igangsatt, særlig innenfor enheten Service og informasjon. Ved 
hjelp av nye IKT-løsninger er systemer som endrer på arbeidsprosessene på vei inn i organisasjonen. 
 

Spørsmål 

Det er nå igangsatt en tjenestetilpasning innenfor dette området som innebærer at en fra 01.01.2019 
samler alle enhetene til et felles nytt tjenesteområde for alle stabs- og støttefunksjoner med en felles le-
der. Tjenesteområdet vil få navnet «Utvikling og virksomhetsstøtte».  
 
Prosjekt knyttet til nye systemer både innenfor økonomi og personal i regi av DDV pågår. Det samme 
gjelder innenfor service og informasjon knyttet til nytt sak og arkivsystem. Disse systemene legger i større 
grad opp til elektronisk arbeidsflyt mellom ledere og støttefunksjoner i alle enheter i kommuneorganisa-
sjonen og virksomhetsstøtten sentralt, og det er nødvendig å se dette i en helhet. 
 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2019 – 2022 / Budsjett 2019 – Rådmannens forslag  Side 82 

 

Samspillet med kommunens innbyggere vil også være viktig når gode digitale løsninger videreutvikles. 
Den digitale utviklingen som handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre, går fort. For 
oss som organisasjon vil det innebære at vi må ha den nødvendige kompetanse for å se mulighetene og 
ta teknologien i bruk. Vi må også internt ha evne til å omstille oss og implementere nye arbeidsmåter. 
 

Vurderinger 

Ved å samle de administrative stabs- og støttefunksjonene vil en kunne utnytte de samlede ressursene 
på en bedre og mer fleksibel måte enn det en gjør i dag. Gjennom det vil kompetanseoverføring kunne 
økes og sårbarhet reduseres. Vi kan oppnå en bedre utnyttelse av kompetansen til medarbeiderne og få 
et større fokus på nye arbeidsmetoder med bruk av digitale løsninger.  
 
Gevinsten som ligger i bedre arbeidsflyt og samhandling ved bruk av digitale løsninger, kan legges i ras-
kere videreutvikling, bedre kvalitet, eller det kan tas ut som økonomisk besparelse i etterkant. For å møte 
kravet om kostnadsreduksjoner i planperioden vurderes en slik omlegging å være helt nødvendig. 

 

Oppsummering 

En samling av alle fagenhetene innenfor området administrasjon og utvikling til et nytt felles hovedområ-
de «Utvikling og virksomhetsstøtte» vil være en riktig vei å gå for å kunne møte kravet om kostnadsre-
duksjon som ligger i økonomiplanen. Det vil forutsette utstrakt bruk av ny teknologi, endrede arbeidspro-
sesser, nødvendig kompetanseoverføring og –oppbygging, og god samhandling i hele organisasjonen. 

 

OPPVEKST OG KULTUR 

 

 

B. Omstilling – driftsoptimalisering ved skolene 

 

Tema 

Gjennomgang av ressurstilgangen til skolene i kommunen for å se på muligheter for mer effektiv drift. 
 

Faktagrunnlag 

Flekkefjord kommune har en skolestruktur som fører til at vi har mange enheter i grunnskolen, spredt 

over et stort geografisk område. Dette oppleves som både viktig og riktig fra et distriktspolitisk ståsted. 

Det fører derimot til at skolestrukturen i kommunen er noe kostbar. I distriktene har vi en fulldelt, og to 

fådelte skoler. 

 

Prognosene viser at elevtallet i skolene vil synke med ca. 165 elever i løpet av kommende 5-årsperiode. 

Av disse er ca. 145 i sentrumsområdet.  

 

Ressurstilgangen til skolene har vært forholdsvis stabil de seneste årene, med små overføringer mellom 

enhetene. 

 

Spørsmål 

Hvordan kan vi foreta en optimalisering av drift, samtidig som vi opprettholder kvaliteten i Flekkefjordsko-

len? 

 

Vurderinger 

De fleste skolene i kommunen har svært effektiv drift, med få muligheter til eventuell innsparing. Det er 

her to skoler som skiller seg ut i forhold til ressursbruk - Sira skole og Søyland skole. Begge skoler leve-

rer gode resultater, og oppleves som gode læringsarenaer for elevene, men ressursbruken er høyere enn 

sammenliknbare skoler. 

 

Søyland skole har inneværende år tildelt 466 årstimer til undervisning med 142 elever. Til sammenlikning 

har Sunde skole 1201 årstimer med 524 elever. En god del av forklaringen til dette ligger i klassestørrel-
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se, elevsammensetning, samt stordriftsfordeler ved Sunde skole. Nå ser vi en tendens til synkende elev-

tall ved Søyland skole, samtidig som elevsammensetningen er endret. Basert på en total vurdering, og i 

samråd med Søyland skole, foreslås det derfor å redusere ressurstilfanget på skolen med ett årsverk fra 

og med skoleåret 2019/20. 

 

Sira skole har inneværende år tildelt 276 årstimer til undervisning med 76 elever. Til sammenlikning har 

Gyland skole tildelt 213 årstimer undervisning med 63 elever. Hovedforklaringen til denne forskjellen lig-

ger i at Sira skole er fulldelt (det er klasser på alle årstrinn), mens Gyland skole er fådelt (elever på ulike 

årstrinn går i samme klasse). Prognosene viser at elevtallet på Sira skole vil være stabilt de neste årene, 

med små muligheter til vesentlig økning i elevtall. På grunnlag av dette foreslås det en omlegging av Sira 

skole til fådelt organisering, med tilhørende reduksjon av 1,5 årsverk fra og med skoleåret 2019/20. 

 

Oppsummering 

Det foreslås en reduksjon tilsvarende 1 årsverk på Søyland skole, og 1,5 årsverk på Sira skole. 

 

 

 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2019 – 2022 / Budsjett 2019 – Rådmannens forslag  Side 84 

 

 

C. Omstilling – justerte skolegrenser 

 

Tema 

Gjennomgang av konsekvenser ved eventuell justering av skolekretser. 
 

Faktagrunnlag 

Vi har i dag følgende skolekretser: 

 

Hidra 

Gyland:  Klungland, Mydland, Fredheim, Nedland, Fedjestad, Eikeland, Gausdal 

Sira:  Modal, Sira, Bakke, Sirnes, Mjåsund 

Sentrum:  Boligområdene i sentrum i tillegg til Åna-Sira, Kvanvik, Abelnes, Fjellså, Sveiga, Djuvik, 

Seland, Austad, Drangeid, Loga, Stordrange og Lavoll. 

 

Spørsmål 

Det er hovedsakelig antall klasser som er kostnadsdrivende i skolen. Vil justering av skolekretsene ha 

innvirkning på klassetallet i sentrumsskolene eller i distriktene? 

 

Vurderinger 

1. Andabeløy, Abelnes og Fjellså legges inn under Hidra krets.  

2. Lavoll legges inn under Sira krets. 

 

Antall barn i ovennevnte grunnkretser fordelt på skoleår: 

 

 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Andabeløy 1 0 0 1 1 

Abelnes 1 3 1 2 0 

Fjellså 2 0 0 1 0 

Lavoll 2 4 0 0 0 

Sum 6 7 1 4 1 

 

Totalt elevtall per årstrinn i ovennevnte grunnkretser er for lavt til at det vil ha innvirkning på antall klasser 

både i sentrum og i distriktene.  

 

Oppsummering 

Det anbefales ikke å justere skolekretsene. 
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D. Omstilling – ny skolestruktur i sentrum 

 

Tema 

Synkende elevtall utfordrer skolestrukturen i sentrum krets. 
 

Faktagrunnlag 

Prognosene viser at elevtallet i skolene vil synke med ca. 165 elever i løpet av kommende 5-årsperiode. 

Av disse er ca. 145 i sentrumsområdet.  

 

Elevoversikt kommende 5 år: 

Skoleår 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Antall skolestar-
tere sentrum 
krets 

 
77 

 
66 

 
72 

 
60 

 
77 

Estimert antall 
klasser 

4 3 3 3 4 

 

 

Spørsmål 

På hvilken måte vil dette påvirke dagens skolestruktur i sentrumsområdet? 

 

Vurderinger 

Det har de siste årene vært behov for å opprette 4-5 klasser per skoleår for å ta imot nye elever i 1. klas-

se. Fra og med neste skoleår er dette behovet redusert til 3-4 klasser. Vi har i dag 32 skoleklasser fordelt 

på Søyland skole og Sunde skole. Skoleåret 2023/24 vil antall skoleklasser trolig ligge på 26. Dette er en 

reduksjon tilsvarende 6 klasser i løpet av 5 år.  

 

Om fødselstallene i 2019 og 2020 blir på samme nivå som foregående 5 år, vil dette trolig føre til at en i 

løpet av de neste 7 år vil ha en reduksjon i klassetall tilsvarende 8 klasser. Dette utgjør hele Søyland 

skole. 

 

Oppsummering 

Ut fra ovenstående vurderes det som riktig å foreta en styrt avvikling av Søyland skole, med den forutset-

ning at utviklingen i antall barnefødsler fortsetter som nå. Det bør som en del av dette vurderes om Sunde 

skole skal bygges på med et nytt klasserom, for ikke å strekke dette for langt ut i tid. 

 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2019 – 2022 / Budsjett 2019 – Rådmannens forslag  Side 86 

 

 

HELSE OG VELFERD - UTREDNINGER 

 

 

E. Omstilling – psykiatri og helsetjenestene  

 

Tema 

Omprioritere ressursene innenfor tjenestene til personer med psykisk helseutfordringer. Hovedhensikten 

med omstillingen er at de ressursene vi har innen pleie og omsorg blir organisert slik at flest mulig får 

best mulig hjelp innenfor de budsjettrammene sektoren har. Det innebærer at alle skal få den hjelpen de 

trenger og har rett på, men at den vil bli gitt på en annen måte enn i dag. 

 

Faktagrunnlag 

Det er 6 omsorgsboliger i Sundegaten 30, hvorav én hybel. I tillegg er det to personer som bor i egen 

bolig som er tilknyttet fellesskapet i Sundegaten 30.  Det er 4,2 årsverk knyttet til Sundegaten 30. Disse 

jobber dag og kveldsvakter. På natt får beboerne tilsyn av nattevakten i Sundegaten 41. Budsjett for Sun-

degaten 30 er netto i 2018 kr 2 991 000. 

 

Spørsmål 

Omstillingen innebærer å redusere bemanningen knyttet til de 6 omsorgsboligene i Sundegaten 30. 1,8 
av de 4,2 årsverkene foreslås benyttet til å etablere et ambulant tilbud som kan følge opp beboere i eget 
hjem, herunder beboere i Sundegaten 30. Omstillingen vil bety at det vil være perioder på dag/kveld hvor 
det ikke er personale tilstede i Sundegaten 30. Det innebærer, ifølge foreløpige kartlegginger, at 4 eller 3 
av dagens beboere trolig vil måtte få et annet tilbud hvor det er tilstedeværelse av personale hele døgnet.   
 
Omstillingen vil gjøre det mulig å få på plass 0,5 av 0,8 årsverk innen rusomsorgen som nå er finansiert 
av prosjektmidler. Dersom ikke vi bruker ressurser vi sparer på omleggingen til å finansiere denne res-
sursen vil tilbudet til rusavhengige bli svært svekket når prosjektmidlene fases ut. Omstillingen vil også 
gjøre det mulig å omprioritere ressurser til å møte kompetansekrav (psykolog) knyttet til videreføring og 
videreutvikling av tilbudet om rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp bidrar til å forebygge at 
psykiske lidelser får utvikle og forverre seg blant innbyggerne. 
  
Det foreslås at leilighetene i Sundegaten 30 fremdeles skal kunne leies ut til personer med psykiske lidel-
ser og at fellesarealet skal kunne benyttes til felles måltider og sosiale aktiviteter. Dersom vi skal omor-
ganisere tilbudet slik at vi kan gi oppfølging til flere i egen bolig, samtidig som vi sikrer en nødvendig inn-
sparingseffekt, vil dette bety at noen av dagens beboere vil måtte få et botilbud i en annen bolig hvor det 
er døgnbemanning. Slik det ser ut, vil dette være mulig å få til, men det vil få betydning for den enkelte. 
Dagens beboere har ulikt hjelpebehov og behovene kan variere fra dag til dag. En konsekvens av omleg-
gingen kan bli at noen vil måtte flytte til et omsorgsnivå som er høyere enn det de har behov for. 
 
Det ambulante tilbudet vil kunne organiseres slik at det blir en tilstedeværelse i Sundegaten 30 på faste 
tidspunkt. Dette vil muliggjøre at fellesskapet rundt for eksempel måltider vil kunne videreføres. Et ambu-
lant tilbud vil videre kunne være tilgjengelige for alle de følger opp etter faste avtaler om tilsyn. Samtidig 
må det legges inn en fleksibilitet slik at de ansatte vil kunne følge opp brukere dersom de får behov opp-
følgning utover det som er planlagt. Et ambulant tilbud dag/kveld 7/365 vil kreve ca. 1,8 årsverk, noe som 
tilsvarer 1,3 millioner kroner til lønn og driftskostnader.  
 
Mulige konsekvenser ved en omstilling i Sundegaten 30: 
 

 For de beboere som må flytte vil det være en belastning å flytte 

 De som må flytte, vil flytte til ledige leiligheter i bemannede omsorgsboliger og dermed vil kapasite-
ten i andre omsorgsboliger bli redusert. På den andre siden vil en omorganisering kunne frigjøre lei-
ligheter i Sundegaten 30.  
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I møte med beboere og pårørende/verger kom det frem at de er svært godt fornøyd med tilbudet slik det 
er i dag i Sundegaten 30. Dersom tilbudet skal endres er følgende elementer viktige: 

 

 Forutsigbarhet og trygghet i hverdagen 

 Kjent personalgruppe 

 Felleskap og tilstedeværelse/tilgjengelighet rundt måltider på noen å samtale med ved behov 

 
Vurderinger 
 

Behovet for omstilling i helse- og omsorgstjenestene er stort. Flere og mer komplekse oppgaver, etable-
ring av nye ressurskrevende tilbud og økning i antall unge med stort hjelpebehov kombinert med stor 
vekst i antall og andel eldre fremover stiller store krav til at ressursene utnyttes best mulig for flest mulig. 
Det er vanskelig å se for seg andre strukturelle tiltak i tjenestene. Omstillingen vil kunne gi en budsjettre-
duksjon på ca. 1 millioner fra 1.1.2019. Det vil ta tid å gjennomføre omstillingen og det er anslått en netto 
innsparing i 2019 på kr 160 000. På lenger sikt forventes den økonomiske effekten å være langt større. 
 
Ved å etablere et ambulerende tilbud kveld/helg i tillegg til døgnbemannet bofellesskap, vi vil kunne hjel-
pe flere hjemmeboende og være mer fleksible mht. å øke/redusere tilsyn etter varierende hjelpebehov. I 
tillegg til etablering av et ambulant tilbud, som er en forutsetning for å gjennomføre omstillingen, samtidig 
som vi vil kunne følge opp flere, inngår det i forslag til omstilling to andre «grep»/prioriteringer: 
 

 Følge opp opptrappingsplan rus, slik det foreslås i statsbudsjettet gjennom å prioritere kr 300 000 til 
å finansiere deler av den stillingen vi har i rusomsorgen i dag. Denne stillingen har siden 2012 vært 
finansiert av prosjektmidler. Signalene fra fylkesmannen er at disse prosjektmidlene vil bi faset ut, 
noe som gjør tilbudet i Flekkefjord veldig sårbart. Det vil fremdeles søkes om prosjektmidler, men for 
å få midler vil det stilles krav til at kommunene prioriterer de øremerkede midlene som årlig legges 
inn i statsbudsjettet. Dette klarte vi ikke i forhold til rus i 2018 derfor anbefales det at deler av innspa-
ringen knyttet til omstillingen i Sundegaten 30, i 2019 øremerkes styrking av rusomsorgen. 
 

 Videreutvikle tilbudet om rask psykisk helsehjelp ved å prioritere å bruke deler av innsparingen til 
kommunens egenandel ved en psykologstilling. Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt tjenestetil-
bud for voksne (over 16 år) med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med de-
presjon, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tjenesten vil bli styrket mht. å forebygge at omfanget 
av psykiske lidelser får utvikle eller forverre seg. 

 
Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykiatri og TSB (tverrfaglig spesialisert be-
handling) vil utfordre kommunene. For Flekkefjord utgjør overføringen av midler fra helse sør øst ca. kr 
350 000. Dette er ikke foreslått tatt inn i rådmannens budsjettforslag. Den ambulante tjenesten vil i kom-
binasjon med ledige leilighetene i Sundegaten 30 og kompetansen og kapasitet i Tjørsvågveien 27 kunne 
benyttes til å ta imot og følge opp pasienter for å unngå at vi må betale en døgnpris på ca. kr 4000 for 
pasienter som lege på sykehuset vurderer som utskrivningsklar.  

 
Oppsummering 
 
Den forslåtte omstillingen i Sundegaten 30 bør gjennomføres i tråd med hovedlinjene skissert ovenfor.  
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F. Omstilling – helse- og omsorgstjenestetilbud ved Hidra 

 
Tema 
 
Omprioritere ressursene i enhet for hjemmetjenester for å kunne sikre bærekraftige tjenester fremover. 
Hovedhensikten med omstillingen er at de ressursene vi har innen pleie og omsorg organiseres slik at 
flest mulig får best mulig hjelp innenfor de budsjettrammene sektoren har. Det innebærer at alle skal få 
den hjelpen de trenger, men at den vil bli gitt på en annen måte enn i dag. 
 
Omstillingsforslaget innebærer å redusere bemanningen knyttet til Hidra omsorgssenter. Deler av årsver-
kene vil fremdeles benyttes til å følge opp innbyggere på Hidra, men da knyttet til hjemme-sykepleien og 
hjemmehjelp. Det er naturlig at personalet vil ha sin base på omsorgssenteret.  
 
Omstillingen vil gjøre det mulig å finansiere pleie og omsorgstilbudet i kommunen og dekke innsparings-
kravet i sektoren. Tilbud som dagtilbud og helsestasjon for eldre mv. vil kunne utredes og være tilbud 
som flere vil kunne benytte seg av.  Omstillingen vil innebære at flere vil motta tjenester i egne hjem. De 
som har behov utover det som kan gis i eget hjem vil eventuelt måtte få tilbud på Sundeheimen. De som 
har krav på sykehjemsplass, vil som i dag, få dette på Tjørsvågheimen.  
 

Faktagrunnlag 
 
Det er 13 omsorgsboliger på Hidra. I tillegg er det 3 serviceleiligheter som ligger i nær tilknytning til om-
sorgssenteret. Pr 27.9.18 var det 11 som hadde fast plass på Omsorgssenteret, og 2 som hadde et tids-
avgrenset opphold. Av de 11 så er det 6 som opprinnelig er fra Hidra. Det er to personer som er under 70 
år og fire over 90 år. To av de med fast plass ønsker overflytting til Sundeheimen og én beboer har behov 
for sykehjemsplass. Til plass på Sundeheimen er det 11 på venteliste, hvorav 2 som i dag bor på Hidra 
omsorgssenter. 
 
Bemanningen på Hidra omsorgssenter ivaretar også hjemmesykepleie og hjemmehjelpstilbudet på Hidra. 
Behovet for hjemmesykepleie vil variere. Per 27.9.18 var det 7 som mottok hjemmesykepleie og 4 som 
mottok hjemmehjelp. Dette er færre enn normalt. Totalt er det 15 fast ansatte; 2 sykepleiere, 11 helsefag-
arbeidere og 2 assistenter. Disse har til sammen 9,87 årsverk; 1,4 sykepleier, 7,37 helsefagarbeider og 
1,1 årsverk assistent (hjemmehjelp). 12 av de ansatte bor på Hidra i dag. 
 
Alle faste stillinger er besatt, men det er et ledig vikariat. Erfaringer viser at fravær er vanskelig å dekke 
opp og utgiftene til vikarbyrå er store. Regnskapet for 2. tertial viste at det på Hidra er brukt 1,6 millioner i 
vikarbyrå.  Det har vært store rekrutteringsutfordringer på Hidra og to av de som har fast stilling i dag får 
rekrutteringstilskudd ( 20.000,-/år for 60% stilling eller mer. 10.000,- /år dersom mindre enn 60%). Bud-
sjett Hidra omsorgssenter er i 2018 netto kr 6 290 870. 
 
Hidra er det distriktet i Flekkefjord som pr. i dag har størst andel eldre. Befolkning pr. 01.01.2018.   

 
 
Spørsmål 
 
Dersom omsorgstilbudet på Hidra skal gis i den enkeltes hjem, bør hjemmesykepleien organiseres slik at 
det er bemanning på Hidra som kan gi hjelp til de som bor på Hidra. Det er foreløpig drøftet fire ulike al-
ternativer, hvor alternativ 1 foreløpig synes å være den mest aktuelle i lys av krav til innsparingseffekter 
av omstillingen og tjenestetilbudet på Hidra.  
 
1. Bruk av bygget som base for hjemmetjenesten med en bemanning på 4,2 årsverk (1 dagvakt, 1 

kveldsvakt, samt hvilende nattevakt og 1 dag i uka med hjemmehjelp) utgjør lønnskostnader på ca. 
3, 1 millioner. I tillegg vil det komme utgifter knyttet til våken tid på hvilende nattevakt. Det er ikke 
mulig å forutsi hvor kostnadene med våken tid vil utgjøre, da det vil være avhengig av behovet for til-
syn på natt. Det kan være hensiktsmessig å benytte lokalene til dagopphold for hjemmeboende på 
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Hidra som har behov for avlastning eller aktivisering. Videre vil det være hensiktsmessig å benytte 
lokalene til andre tilbud, eksempelvis trening med fysioterapeut, fotpleie og frisør. Lag og foreninger 
på Hidra og andre frivillige kan få tilbud om å benytte lokalene, noe som kanskje kan generere aktivi-
teter av forebyggende og sosial art. Aktivitet i bygget vil kreve renhold, oppvarming og vedlikehold. 
Andre muligheter som kan utredes er dagsenter og helsestasjon for eldre ett par dager i uken. Dette 
er tilbud som flere enn dagens beboere vil kunne nyttiggjøre seg av.  

 
2. Drift av 6 plasser i tillegg til hjemmesykepleie.  Dette alternativet vil kreve en bemanning som tilsier 2 

på jobb på dagtid og 1 på kveld, samt hvilende nattevakt og hjemmehjelp 2 dager i uka. Av årsverk 
vil det utgjøre til sammen 5,84 årsverk. I lønnskostnader utgjør dette ca. 4,2 mill. + utgifter i forbin-
delse med våken tid på hvilende vakt. Muligens vil ansatte med ledig tid kunne kjøre til byen for å ta 
oppdrag der. Med en delvis drift på omsorgssenteret vil det også kunne være rom for økt frivillig akti-
vitet slik det ble beskrevet i forslaget ovenfor.  

 
3. Salg av leiligheter enkeltvis, hvor en eller flere av leilighetene beholdes av hjemmetjenesten til per-

sonalbase el.  
 
4. Salg av lokalene i sin helhet. Vil kunne skape andre arbeidsplasser dersom kommersiell drift.  
 
For alternativ 3 og 4 må det undersøkes nærmere om det er noen heftelser knyttet til et evt. salg. Det vil 
uavhengig av valgt alternativ ta tid å realisere omstillingen. De som bor der i dag kan ikke flytte hjem til 
egne hjem, men vil over tid måtte flyttes enten til Sundeheimen eller Tjørsvågheimen. De fleste som i dag 
søker og får tilbud om plass på både Sundeheimen og Hidra kunne fått forsvarlig hjelp fra hjemmetjenes-
ten i egen bolig. Omsorgssentret har i dag en stor betydning for lokalsamfunnet på Hidra. En nedleggelse 
vil få negative konsekvenser for innbyggerne på Hidra. Omsorgssenteret utgjør en trygghet i dag, og blir 
også brukt til ulike arrangementer for innbyggerne på øya.  
 
Ansatte kan overføres til ledige stillinger i byen. For noen vil det være greit, for andre vil det være negativt 
med tanke på reisevei til/fra jobb og merkostnader med ferjeutgifter. Ingen vil måtte sies opp. Det er 
vanskelig å si noe sikkert om når en eventuell avvikling av dagens tilbud og etablering av nytt tilbud vil 
kunne skje. I forslag til økonomiplan forutsettes dette tidligst å kunne skje fra juni 2021. Det er lagt inn et 
forslag om reduksjon av ett årsverk fra juni 2019 knyttet til at plasser eventuelt kan stå tomme.  
 

Vurderinger 
 
Behovet for omstilling i helse og omsorgstjenestene er stort. Flere og mer komplekse oppgaver, etable-
ring av nye ressurskrevende tilbud og økning i antall unge med stort hjelpebehov kombinert med stor 
vekst i antall og andel eldre fremover stiller store krav til at ressursene utnyttes best mulig for flest mulig. 
Det er vanskelig å se for seg andre større strukturelle tiltak i tjenestene per dags dato. Omstillingen vil 
kunne gi en budsjettreduksjon på ca. 0,3 millioner i 2019, 0,6 millioner i 2020 og 3 millioner fra 1.7.2021.  
 
Dagens tilbud på Hidra omsorgssenter er et godt tilbud til de som bor der, men hver plass er relativ dyr 
sammenlignet med tilsvarende plasser i sentrum til tross for at de ansatte også betjener hjemmeboende 
på Hidra. Siden det vil måtte være personale på Hidra kan det være naturlig å utnytte bygningsmassen til 
personalbase. Dersom det er etterspørsel etter sentrale lettstelte boliger med mulighet for aktiviteter og 
sosialt fellesskap, vil leilighetene kunne leies ut til eldre på Hidra også fremover. 

 
Oppsummering 
 
Det igangsettes et prosjekt med tanke på omstilling på Hidra i tråd med forslaget som fremgår av alterna-
tiv 1 ovenfor. Det er gjennomført møter med ansatte (25.9) og beboere/pårørende (18.9.18). Beboerne og 
pårørende var opptatt av at de eldre ikke skal bli en salderingspost og at de må få et godt tilbud fremover.  
 
De ansatte opptatt av at bygget benyttes som base for hjemmesykepleien og at eldre kan få mulighet til å 
leie leiligheter. De mener også at det bør vurderes å etablere et Dagtilbud/dagsenter og at fotpleie og 
frisør kan holde til i lokalene, samt at det fortsatt kan tilbys trimgrupper. Frivillige lag og foreninger bør 
kunne benytte lokalene og det kunne for eksempel vært tilbud om kafe.  
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G. Barnetrygd som inntekt ved beregning av økonomisk sosialhjelp 

 
Tema 
 
I en interpellasjon i bystyret 26.04.2018 ble det bedt om en politisk sak til bystyret hvor det vurderes å 
holde barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Ordføreren svarte blant annet føl-
gende på spørsmålet: «Sosialhjelpstønad er også et budsjettspørsmål for kommunen og jeg anbefaler 
derfor at sosialstønad får spesiell fokus under budsjettbehandlingen til høsten» 

 
Faktagrunnlag 
 
Flekkefjord kommune bruker staten sine veiledende satser i beregning av økonomisk sosialhjelp. Disse 
baserer seg SIFO (statens institutt for forbruksforskning) sine budsjetter over hva det koster å leve på et 
rimelig forbruksnivå for ulike husholdninger. Med rimelig forbruksnivå menes et forbruk som kan godtas 
av folk flest.  
 
For 2018 er satsene følgende: 
 

0-5 år:  kr.   2.350 pr. mnd. 
6-10 år:   kr.   3.050 pr. mnd. 
11 -17 år:  kr.   3.950 pr. mnd. 
Enslige voksne:  kr.   6.050 pr. mnd. 
Ektepar/samboer: kr. 10.100 pr. mnd. 

 
Ved beregning av økonomisk sosialhjelp kommer alle inntektene til fratrekk også barnetrygd. Barnetryg-
den er for 2018 kr. 970 pr. mnd.  

 
Vurderinger 
 
Sosialhjelp skal være siste utvei når det ikke finnes annen tilgjengelig hjelp i form av arbeid eller trygd.   
Målet med økonomisk sosialhjelp er å gi mottakerne et rimelig forbruksnivå, men heller ikke noe utover 
dette. Dette er det forutsatt at mottakerne er sikret gjennom de veiledende sosialhjelpssatsene. Hvis bar-
netrygd ikke skal regnes som inntekt, vil mottakerne få inntekter høyere enn de disse satsene tilsier.  
 
Det er også et viktig prinsipp at det skal lønne seg å være i arbeid framfor å motta økonomisk sosialhjelp. 
Hvis familier med mange barn kan beholde barnetrygden i tillegg til sosialhjelpssatsene, vil de få en høye-
re ytelse hver måned. Denne kan bli så høy at motivasjonen/muligheten for å bli selvforsørget gjennom 
arbeid kan bli redusert. Hovedmålet er at ingen skal gå over en lenger periode på økonomisk sosialhjelp. 

 
Oppsummering 
 
Samlet sett vurderes det som riktig at barnetrygd fortsatt bør komme til fratrekk som inntekt ved bereg-
ning av økonomisk sosialhjelp i Flekkefjord.  
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SAMFUNN OG TEKNIKK 

 
 
 

H. Omstilling – optimalisering av bygg- og eiendomsforvaltningen 

 
Tema 
 
Omstilling – optimalisering av bygg- og eiendomsforvaltning. 

 
Faktagrunnlag 
 
Bygg- og eiendomsforvaltning har ansvar for ca. 80 000 m2 bygningsmasse. Flekkefjord kommune med 
ca. 9 100 innbyggere er ifølge Statistisk sentralbyrå en «mellomstor» kommune (i intervallet 5 – 20 000 
innbyggere). Kommunes bygningsmasse tilsvarer ca. 8,8 m2 pr. innbygger. Mellomstore kommuner har i 
gjennomsnitt ca. 6 m2 pr. innbygger, som skulle tilsvart ca. 55 000 m2 for Flekkefjord kommune. Diffe-
ransen indikerer at kommunen har en bygningsmasse som ligger ca. 25 000 m2 over landsgjennomsnitt 
for kommuner i vår kategori. Det tilsier at det bør analyseres hvilke gevinster som kan ligge i en reduksjon 
i bygningsareal innenfor for de enkelte bygningskategorier. 
 
En del av bygningsmassen er boliger som leies ut. Disse bør være organisert som del av et boligkontor 
som styrer driften av disse slik at de til enhver tid forvaltes effektivt. For å oppnå disse gevinster må det 
forventes iverksatt omstillingstiltak gjennom strukturell og ressursmessig omstilling. Ett av trinnene i om-
stillingen, utover å dokumentere en effektiv drift, vil være å forankre hvilke oppgaver og tjenester som 
skal prioriteres for å oppnå bedre samsvar mellom rammebetingelser og oppgaveportefølje. Parallelt vil 
det være viktig å finne tiltak som kan gi nye eller økte inntekter. Ressursbruk og driftsmodell som tilbys 
lag, foreninger og festivaler, vil bli evaluert og ny gjennomførings- og kostnadsmodell vil bli utarbeidet. 

 
Spørsmål 
 
Organiseringen skal gjennomgås og tilpasses behov og utfordringsbilde. I dag har vi etablert et samar-
beid innenfor alle kommunens operative enheter, og i det ligger et godt grunnlag for at vi skal kunne hen-
te ut mulige gevinster som måtte ligge innenfor driften av dette området. 
 

Vurderinger 
 
Det skal foretas en kategorisering av kommunens bygningsmasse for å finne ut mer om omfang og hvilke 
gevinster, sannsynligheter og tidsperspektiv som kan forventes ved nedsalg innenfor de ulike kategorie-
ne. Kartleggingen skal også bidra til å fordele ressursene mellom de ulike bygningskategoriene og være 
styrende for hvilke gevinster som kan hentes ut. Boligkontoret vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. 
 

Oppsummering 
 
Arbeidet iverksettes i løpet av 2018 med plan om å realisere boligkontor første halvår 2019. Vedlike-
holdsstandard og forvaltningsstrategi vil på samme måte bli forankret slik at sammenhengen mellom 
rammeforutsetninger og nivå på tjenesten tilpasses, herunder ambisjonsnivå for alle typer bygninger.  
 
Omstillingen deles i denne fasen inn i to hoveddeler: 
 

 Kortsiktige tiltak som avdekkes og som kan sikre tilpasning i tråd med omstillingskrav. 

 Ny helhetlig forvaltningsstrategi som kan gi langsiktige gevinster, forutsigbarhet og tilpasning til 
de økonomiske rammebetingelsene og oppgavene som enheten skal ivareta på sikt. 
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I. Omstilling – nedklassifisering av kommunale veger 

 
Tema 
 
Omstilling – nedklassifisering av kommunale veger. 

 
Faktagrunnlag 
 
Flekkefjord kommune har ca. 140 km vegnett, hvorav ca. 90 km med grusdekke. I Norge er det om lag 
43 000 km kommunal veg, det vil si ca. 8 meter pr. innbygger. Omregnet til Flekkefjord kommune tilsvarer 
det ca. 73 km. kommunal veg. Det er en indikasjon på at vi har mange meter veg pr. innbygger sett opp 
imot landsgjennomsnittet. 
 
Med en høy andel av grusveger, krever dette ytterligere vedlikeholdsinnsats i fremtiden. Kostnadsbildet 
for vedlikeholdet av veinettet og hvilke deler som kan vurderes nedklassifisert til private veger, må kart-
legges nærmere. Dette vil kunne avklare av hvilken fremtidig vedlikeholdsstandard vi må legge inn i pla-
nene i lys av de tildelte rammebetingelsene. Kartleggingen vil måtte synliggjøre hvilke økonomiske ge-
vinster nedklassifisering potensielt kan gi, og gi en anbefaling basert på budsjettforutsetningen om en 
nedskalering av driftsbudsjettet til kommunale veger med kr 150 000 pr. år.    

 
Spørsmål 
Det lages en utredning for å belyse alle relevante sider ved en nedklassifisering og hvilket tidsperspektiv 
som vil være realistisk.  

 
Vurderinger 
 
Basert på kartlegging og utredning vil det i løpet av første halvår foreligge et beslutningsgrunnlag for å ta 
stilling til nedklassifisering av hvor mange kilometer kommunal veg hvilke steder i kommunen.  

 
Oppsummering 
 
Detaljforutsetninger for nedklassifisering, forventet gevinstrealisering og tidsperspektiv vil fremkomme 
gjennom den beskrevne kartlegging og utredningen. Hvilken fremtidig vedlikeholdsstandard som kan 
legges til grunn i kommende vedlikeholdsplaner, sett opp mot de gitt økonomiske rammebetingelsene, vil 
bli en del av helhetsbildet i utredningen.   
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J. Omstilling – tilpasninger innen drift og utbygging 

 
 
Tema 
 
Omstilling – tilpasninger innen drift og utbygging  

 
Faktagrunnlag 
 
Dette området omhandler omstilling innenfor vei, trafikk, park, grøntanlegg, kirkegårder, idrett, nærmiljø-
anlegg, vann og avløp. Sistnevnte er selvkostbasert og gevinstrealiseringen som kan hentes ut på dette 
området tilfaller abonnentene. 
 
Eksempelvis har enheten nettopp signert ny «Avtale om kommunal tjenesteyting for samarbeid om drift 
av gravplasser mellom Flekkefjord Kommune og Flekkefjord kirkelige fellesråd». Denne beskriver tydelig 
krav og forventinger og gir således et grunnlag for å beregne nødvendig bruk av ressurser gjennom året 
for å imøtekomme avtalens forutsetninger. På samme måte må de øvrige områder kartlegges. 

 
Spørsmål 
 
I den grad det finnes grunnlag for representative sammenligninger og målinger i forhold til produktivitet og 
økonomi innenfor disse områdene vil dette bli kartlagt (benchmarking). På denne måten kan en avdekke 
gevinstrealiseringer innenfor dagens virksomhet. For å oppnå nye gevinster må det forventes iverksatt 
omstillingstiltak gjennom strukturelle og ressursmessige omstillinger.  
Bruk av teknologi vil bli vurdert. Eksempelvis så vil robotklippere bli vurdert testet.  
 
Som beskrevet under eiendomsforvaltning så har vi i dag en godt samordnet tjeneste der vi kan samord-
ne alle operative ressurser og maskiner på tvers av fagområdene. Dette gjør oss bedre i stand til å hente 
ut mulige gevinstrealiseringer.  

 
Vurderinger 
 
Viktige avklaringer i dette arbeidet er som for eiendomsforvaltning, å finne den rette sammenhengen mel-
lom tjenester og rammeforutsetninger. Når det er fastlagt hvilken ytelse og kapasitet som kan legges til 
grunn, må oppgaveporteføljen og nivå på tjenesten tilpasses rammene. Denne avklaringen av ambi-
sjonsnivå og omfang må bli politisk forankret.  
 
Selv om det kjøres flere delprosjekter i omstillingene må vi se hele drift og utbygging under ett. Dette 
henger sammen med den samordningen vi har etablert og vil ytterligere utnytte i dette arbeidet. 
Omstillingsbehovet for hele drift og utbygging er samlet sett så omgripende at en over tid må vurdere 
hjemmelsavganger som en del av omstillingen. Dette innebærer at tidsplaner vil være viktige å klarlegge. 
Tjenestene må være tilpasset og forankret i forkant av eventuelle ressursreduksjoner. Dette må gjelde for 
alle delenheter der ressursreduksjoner vil bli en del av omstillingen.  
Det vil være en helt sentral forutsetning for å lykkes at en i tid før eventuelle ressursreduksjoner, avklarer 
med politisk forankring et ambisjons- og tjenestenivå som er i samsvar med faktiske rammebetingelser. 

 
Oppsummering 
 
Arbeidet med kartlegging og analyser, som grunnlag for beslutninger vil pågå utover høsten. Politiske 
avklaringer vil bli en viktig del av prosessen og det må samlet sett sikres en kontinuerlig felles forståelse 
av forventinger og krav mellom arbeidstakere – administrasjon – politikere og samfunn.  
 
Dette vil være grunnleggende premisser for å lykkes innenfor hver delenhet og for samfunn og teknikk 
samlet.  
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K. Omstilling – tilpasninger innen renhold 

 
Tema 
 
Omstilling – tilpasninger innen renhold 

 
Faktagrunnlag 
 
Renholdsenheten i kommunen gjennomførte en omfattende omstilling i 2013. Omstillingen er beskrevet i 
en rapport fra Multiconsult 15.april 2013. Dette arbeidet har gitt verdifull kunnskap og erfaring i omstil-
lingsarbeid. Den forrige omstillingen var forankret i teori knyttet til innovasjonsteori og praksis. Denne 
kunnskapen og teorien vil være førende for omstillingsarbeidet innenfor samfunn og teknikk som helhet. 
«Det er gjort et betydelig arbeid i perioden 2011 til 2012 med utvikling av metoder og teknikker gjennom 
innovasjonsprosjektet for å arbeide mer effektivt med renholdet, og motivere renholderne til å identifisere 
muligheter til besparelser» (Utdrag fra rapport av Multiconsult) 
 

Spørsmål 
 
Det er bestemt å gjennomføre en ny helhetlig kartlegging og måling av kostnader (kr/m2) og ytelse (m2 
renhold/t) innenfor renhold, fordelt på de ulike bygningskategorier. Spørsmål er hva som vil være mulige 
gevinstrealiseringer.   
 
Innenfor renholds faget er det tilgjengelige tall for sammenligning (benchmarking) slik at en kan sette 
måltall for kostnadseffektivitet og ytelse som grunnlag for beregningen. 
Arbeidet er påbegynt og grunnlaget for oppdatert gevinstrealisering skal være klar til 2019 slik at fremtidig 
gevinst kan defineres.  

 
Vurderinger 
 
Deretter må plan for gjennomføring utarbeides. I dag hvor det er et betydelig aktivitetstrykk på flere av 
tjenestestedene er det utfordringer å klare å holde renholds logistikken parallelt med den ordinære driften 
på tjenestestedene. Dette innebærer at det er ønskelig å teste ut bruk av robot teknologi både for vask og 
støvsuging. Intensjonen er foreløpig å benytte disse utenom arbeidstid og på større flater.  
 
Gevinsten skal beregnes. Den vil kunne ha flere effekter som å avlaste arbeid, kunne gjennomføre ren-
hold på andre tider av døgnet når arealene er fri for folk, redusere fysiske belastninger hos de ansatte og 
samtidig mindre psykisk press på de ansatte med allerede stramme rammer. Samlet kan denne teknolo-
gien bidra til nye gevinstrealiseringer. I tillegg må vi finne andre nødvendige tiltak for å oppnå de gevins-
ter som vi avdekker. Vi opplever i dag en utfordring i mobiliteten mellom flere bygg, spesielt i kombinasjon 
der flere jobber deltid og flere er uten førerkort. For å hindre denne logistikkhindringen må det forutsettes 
at de som ansettes i fremtiden må inneha førerkort. 

 
Oppsummering 
 
Kartlegging av mulig gevinst er påbegynt. Kartleggingsarbeidet for å finne et oppdatert bilde over kostnad 
og ytelse vil i stor grad følge samme modell som 2013. Forskjellen i denne prosessen blir å finne nye 
virkemidler for realisering av gevinst. 
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L. Omstilling – tilpasninger innen brann og redning 

 
Tema 
 
Omstilling – tilpasninger innen brann og redning.  

 
Faktagrunnlag 
 
Flekkefjord brannvesen har utover beredskap innenfor Flekkefjord kommune, avtale om brannsamarbeid 
med Sokndal. Denne avtalen innebærer at vi har felles brannsjef, leder forebyggende, overordnet vakt og 
gjennomføring av tilsyn. Overfor Lund har vi avtale om dekning av nødvendige beredskapsressurser og 
feiing. For Sirdal har vi avtale om gjennomføring av tilsyn.  
 
Det er et utstrakt og godt samarbeid mellom alle brannvesen, både mot vest og øst. Vi har imidlertid et 
større avtalebasert samarbeid mot nabobrannvesen i vest. Det er over tid opparbeidet en god bered-
skapslogistikk og felles håndtering av hendelser som gjør at vi fungerer som gode team.  
 
Brannvesenet har en allsidig portefølje, der primæroppdragene er forebyggende arbeid, beredskap og 
feiing. I tillegg etableres i disse dager nytt responssenter, som erstatning av de tidligere trygghetsalarmer. 
Som for tekniske tjenester så er brannvesenet også en del av det gode samvirket mellom alle tekniske 
enheter i kommunen. All beredskap samordnes mellom brannvesen og teknisk personell. Over tid har 
dette utviklet seg til naturlig fellesskap der man sammen løser oppdragene som oppstår, som ekstrem-
vær, store snøfall, brann og andre hendelser. 

 
Spørsmål 
 
Det pågår et omfattende arbeid med oppdatering av ny beredskapsplan. I den sammenheng foretas det 
et grundig analysearbeid og dette er et god grunnlag for å vurdere mulige tiltak, som basert på en risiko-
vurdering, kan iverksettes. Brannvesenet har mye krav til sertifiseringer og kontroller av utstyr. Avtaler 
gjennomgås og oppdaterte priser innhentes. Ny beredskapsplan vil gjennom risikovurderinger åpne mu-
ligheter for å se på organisatoriske modeller som kan gi mulige gevinster.  
 
Det er ønskelig, gjennom en konseptutredning, å se på hvilke gevinster og fordeler vi kan oppnå ved å 
videreutvikle dagens avtaler. Det vil bli tatt initiativ overfor våre nabobrannvesen og nabokommuner om å 
vurdere en eventuell felles utredning. Det ønskes belyst hva det er mulig å oppnå av gjensidige fordeler 
dersom vi formaliserer et enda tettere og mer forpliktende samarbeid.   
 
Innenfor feiertjenesten pågår det implementering av ny forebyggende forskrift. Minimumsfrekvensen for 
feiing og tilsyn bortfaller og det vil nå være risiko som styrer hvor ofte feieren kommer på besøk. Dette 
stiller enda større krav til kartlegging, og det foreslås derfor å anskaffe en ny modul i KomTek. Program-
met skal også tilrettelegge for varsling av feiing og tilsyn via UMS, til erstatning for dagens manuelle vars-
ling på forhånd. Eventuelle synergier inn mot det forebyggende arbeidet og andre områder i brannvese-
net vurderes. 

 
Vurderinger 
 
Omstillingsarbeidet innenfor brann og redning blir gjennomført i sammenheng med gjennomføringen av 
de prioriterte aktiviteter og investeringer som er beskrevet og knyttet til de enkelte målene under «Mål og 
retning» for Brann og redning.  

 
Oppsummering 
 
Implementering av omstillingstiltakene forankres og tilpasses de enkelte målene løpende som en del av 
arbeidet slik at kravene til samlet omstilling for hovedområdet Samfunn og teknikk blir ivaretatt. 
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M. Vegforbindelse til Modalsli 

 
Tema 
 
Kommunal vei til Modalsli. 
 

Faktagrunnlag 
 
Den kommunale veien til Modalsli er anlagt i den bratte fjellsida ned mot Sirdalsvannet. Helt siden den ble 
anlagt har det vært utfordrende å holde veien åpen vinterstid.  I perioder har kommunen ansett risikoen 
for ras til å være så høy at vi har valgt å stenge veien.  Andre ganger er det fare for isras som medfører at 
veien må stenges i kortere perioder.  Det samler seg store mengder is like over veien, men også høyere 
oppe i fjellsiden.  Den mest rasutsatte strekningen er på ca. 200 m. 
 
I 2016 ble det foretatt en geologisk undersøkelse av et parti av veistrekningen som Teknisk drift anså å 
være utsatt for steinskred.  Geologen konkluderte med at det vil være behov for tiltak, i hovedsak bolting 
av steinblokker for å sikre det undersøkte strekket.  Samtidig ble det observert andre strekninger hvor det 
er behov for nærmere undersøkelser.  
 
Det ble utarbeidet en ny rasrapport i 2018 basert på befaring til fots og video tatt av kommunens veian-
svarlig.  Det heter i rapporten som er utarbeidet av Multiconsult, hvor kostnader til anbefalt sikringsnett for 
is og bolting av steinblokker vurdert: Medberegnet 25 % usikkerhet estimerer vi totalt kostnadene til å 
være mellom 8 og 11 millioner (eks. mva.). … disse sikringstiltakene (vil) kun føre til en reduksjon av fare 
for nedfall av stein/is. Det eneste alternativet for å oppnå en helt sikker vei på denne strekningen mhp. 
isnedfall og steinsprang i tillegg til eventuelle snøskred, er tunnel eller evt. alternativ veitrasé. 
 
Modalsli har få innbyggere med bare to bebodde husstander. Risikoen med å trafikkere veien i perioder 
har ført til at det er gitt fritak i boplikten for gårdsbruk på Modalsli.  I tillegg har et par med tilknytning til 
Modalsli signalisert ønske om å flytte til grenda hvis veien blir sikker. 
 

Spørsmål 
 
Med så liten befolkning som Modalsli har i dag og utfra en begrenset forventning om høyere folketall må 
det likevel vurderes om det kan aksepteres at veien stenges i de mest rasutsatte periodene. Det vil likevel 
være en risiko for steinras som ikke kan forutses. Skulle Modalsli bli fraflyttet, vil ikke veien bli brøytet, 
men det vil ikke være opplagt at veien kan nedklassifiseres uten at det gjennomføres sikringstiltak. 
 

Vurderinger 
 
På bakgrunn av ovennevnte er det sett på en alternativ ny veitrase fra Fossdal i Gyland til Modalsli. Den-
ne traseen er skissert som skogsbilvei klasse fire. Standarden tilfredsstiller kommunens krav når trafikk-
mengden er så liten som det her vil være snakk om. Samtidig den nok til å utløse tilskudd som skogsvei 
siden den nye traseen gir mulighet til betydelig uttak av skog for de berørte grunneierne.   
 
Kostnadene for å bygge den alternative veitraseen er beregnet til 4,2 mill. Kalkylen bygger på erfaringstall 
fra bygging av Statnetts omfattende veiutbygging i forbindelse med bygging av ny linjetrase. Topografien 
og behov for bekkekrysninger tilsier ikke at ny vei fra Fossdal til Modalsli får en høyere meterpris. Byg-
ging av vei i den foreslåtte traseen vil utløse tilskudd til uttak av skog på ca. 1 mill. som kan inngå som 
delfinansiering av veien. Det er forutsatt at det ikke betales grunneiererstatning. 

 
Oppsummering 
 
Det er fremlagt ulike tiltak for hvordan dagens utfordringsbilde på veien til Modalsli kan håndteres. Det 
bør i løpet av 2019/2020 gjøres en helhetsvurdering av disse alternativene og risikobilde og sett opp mot 
en mulig forventet bruk av vegen. Det er foreslått avsatt midler for ny alternativ veitrasé, beregnet til 4,2 
mill., mot slutten av inneværende økonomiplanperiode. 
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N. Prisjustering innen VA-tjenestene 

 
Tema 
 
Prisene for vann og avløpstjenestene settes for 2019 opp mer enn vanlig prisstigning.  

 
Faktagrunnlag 
 
Kommunale avgifter for vann, avløp og slam skal beregnes etter selvkost. Det betyr at alle tilhørende 
driftskostnader inkl. renter og avskrivninger for de investeringer som er gjennomført skal dekkes av abon-
nentene gjennom betaling av kommunale avgifter. Dersom dette regnskapet går i overskudd, skal over-
skuddet settes av på fond, og motsatt skal underskudd dekkes av samme fond. Det er separate regne-
stykker for vann, avløp og slam. 
 
Fram til 2013 hadde selvkostregnskapene gått i overskudd flere år på rad. Gjeldende regler sier at fonds-
avsetninger ikke skal overstige fem år, men tilbakebetales til kundene. Dette er gjennomført i form av 
prisreduksjoner eller manglende prisjustering i perioden f.o.m. 2014 (jf. graf nedenfor).  
 
I denne perioden har kommunen lagt opp til et underskudd innen VA-tjenestene, men i 2017 ble dette 
større enn på forhånd beregnet. Vann hadde da underskudd på 621’ og fondet ble redusert fra 2,1 mill. til 
1,5 mill. Avløp hadde underskudd på 1,95 mill. og fondet på 1,6 mill. var ikke tilstrekkelig. Slam hadde 
tilsvarende underskudd på 153’ uten at det var fond å ta av. Her belastet underskuddene fra avløp og 
slam kommunens sluttresultat. Dette kan tas igjen i kommende år. 
 
På dette tidspunkt var budsjettet lagt for 2018, og prisene ble ikke justert midt i året.  Det forventes et 
omtrent tilsvarende underskudd innen VA-tjenestene i 2018, og bystyret har vedtatt at en kan låne fra 
disposisjonsfond i mangel av tilgjengelige selvkostfond innen VA i 2018.      

 
Spørsmål 
 
Regelverket som styrer selvkostregnskapet er fastsatt gjennom nasjonale forskrifter og gir lite rom for 
lokal handlefrihet. Kommunens alternativ for å holde avgiftene på et lavere nivå vil være å redusere aktivi-
teten innenfor vann og avløpssektoren.  

 
Vurderinger 
 
Prisene for vann, avløp og slam må nå justeres, både for å ta igjen det framførte underskudd, de lånte 
midler fra disposisjonsfond i 2018, og til å bygge opp igjen en liten reserve for framtidige svingninger. 
 
På kostnadssiden legges det til grunn dagens aktivitetsnivå opprettholdes og prisjusteres. Grafen neden-
for viser hvordan prisen på vann og avløp pr. m3 har utviklet seg siden 2010 inkl. forslaget som ligger i 
budsjettet for 2019. 

 
Grønn linje viser prisen over tid for 
avløp i Flekkefjord kommune. For-
slaget for 2019 bringer tilbake nivået 
som ville ha vært dersom det ikke 
hadde benyttet fond, og prisen had-
de blitt indeksregulert i hht. konsum-
prisindeksen (gul linje). 
 
 
Blå linje viser tilsvarende for vann.  
Her ligger prisnivået fortsatt lavere 
enn prisjustert 2013-nivå (rød linje).  
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I sammenligning med andre kommuner har Flekkefjord lave kommunale avgifter. Undersøkelsen «Smarte 
penger» har gjennomført i 2018 viser at det er 47 kommuner i landet med lavere avgifter og så mange 
som 366 kommuner som har høyere. I Agder er Flekkefjord nest lavest av alle. I gjennomsnitt ligger 
kommunene 3744 kroner pr eiendom høyere enn her i Flekkefjord.  Selv med de foreslåtte prisjusteringe-
ne vil Flekkefjord fortsatt være en rimelig kommune mht. samlede kommunale avgifter. En annen under-
søkelse viser at Flekkefjord er den 59. billigste kommunen i landet, også når man tar med eiendomsskatt.  
 
 

Oppsummering 
 
Prisene foreslås justert som følger: 
 

 Fast del både vann og avløp økes fra 770 til 950 i 2019. Deretter følger den vanlig prisstigning. 

 Pris pr. kubikk på vann økes fra 8,62 til 9,05. Deretter følger den prisstigning + 2 % i to år til. 

 Pris pr. kubikk på avløp økes fra 13,57 til 18,80. Deretter følger den prisstigning + 2 % i to år til. 

 Pris for slam (abonnenter uten slamavskiller) økes fra 449 til 575 i 2019. Deretter ord. prisstig-
ning. 

 
For en «gjennomsnittsbolig» uten egen slamavskiller beregnes disse avgiftene å bli kr 1 350 – 1 620 
høyere til neste år (jf. prisoversikten i kap. 7). 
    
Kommunens abonnenter har m.a.o. hatt fem år med svært lave avgifter. Det vil isolert sett være en stor 
prisøkning i 2019, men innbyggerne i Flekkefjord vil fortsatt ha rimelige kommunale avgifter målt mot 
gjennomsnittet av landets kommuner. 
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FINANS - UTREDNINGER 

 

O. Fritak for eiendomsskatt for historiske bygninger 

 
Tema 
 
Bystyret har gjennom interpellasjon i møte 28. juni 2018 bedt rådmannen utrede eventuell fritak fra eien-
domsskatt for historiske bygninger.  

 
Faktagrunnlag 
 
I eiendomsskattelovens §5 er historiske bygninger som staten eier unntatt fra eiendomsskatt. Siden 
spørsmålene som reises i interpellasjonen gjelder private eiere eller stiftelser og institusjoner, er det be-
stemmelsene i §7 som må komme til anvendelse.  (punktene a, b eller d).   
 
«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 
 
a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 
b) Bygning som har historisk verde 
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.» 
 
Bestemmelsene har ulik innfallsvinkel.  
 
Punkt a) gjelder fritak for bestemte eiere uavhengig av hvilke eiendommer det gjelder.   
Punkt b) gjelder fritak for bestemte bygninger 
Punkt d) gjelder fritak for bestemte områder.  Det må i så fall gjelde alle eiendommer innenfor dette om-
rådet.  
 

Spørsmål 
 
Et evt. fritak må håndteres innenfor lovens bestemmelser og hensikt, herunder kravet om likebehandling. 
Noen aktuelle spørsmål og problemstillinger er:   
 

 Hvilke type bygninger skal et eventuelt fritak omfatte? 

 Hvilke begrunnelser skal det gis fritak for? 

 Hva er konsekvensene ved å gi fritak? 

 Er det alternative innfallsvinkler for å stimulere til å ta vare på historiske bygninger? 

 
Vurderinger 
 
I spørsmålet om å frita historiske bygninger for eiendomsskatt er det gjerne en begrunnelse av at eier har 
betydelig ekstrakostnader for å kunne ta vare på eiendommen, samtidig som dette også er i samfunnets 
interesse. Eventuelt bortfall av eiendomsskatt kan være en kommunal håndsrekning for å kompensere for 
merkostnadene. Den vil i så fall treffe alle, uavhengig av hvor stort eller lite vedlikeholdet måtte være. 
 
Gjelder fritaket bestemte typer eiere (punkt a), vil det i liten grad treffe historiske bygg, og må begrunnes 
på en annen måte. 
 
I Flekkefjord er det få bygg som er fredet og mange som inngår i kategorien bevaringsverdige. Både Ras-
våg, Kirkehavn og bykjernen i Flekkefjord er områder som består av en stor mengde trehus det er viktig å 
ta vare på, og som omfattes av strengere bestemmelser for ombygging og vedlikehold. Skal en unnta 
disse samlet, blir det bestemmelsen i § 7d som kommer til anvendelse. Da blir det ikke byggene enkelt-
vis, men de berørte soner som unntas, og i så fall kommer alle eiendommer i sonen med i unntaket.     
 
Dette vil gi et stort bortfall i inntekter, noe som ikke kan tilrås slik den økonomiske situasjonen er. I et 
historisk lys vil det også framstå noe underlig at Flekkefjord først hadde skatt i sentrale strøk (fram til 
2008), så utvidet kommunen skatten til å gjelde hele kommunen, hvorpå en i neste omgang valgte å unn-
ta store deler av sentrum.  
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Et takstutvalg som skal vurdere enkelteindommene, må eventuelt også ha helt klare retningslinjer å gå 
etter. Det vil tjene innbyggerne og gi færre klagesaker. 
 
Fredede bygninger er unntatt ut fra eiendomsskatt så lenge de er i offentlig eie (eskl. §5).  Her vil det 
være tjenlig at bystyret klargjør at dette også gjelder ikke offentlige eiere ut fra bestemmelsen i §7b. Dette 
er tatt med som en del av saksutredningen og forslaget til innstilling 
 
Dersom det er en klar politisk prioritering å gi økonomiske insentiver til private eiere om å ta bedre på 
bevaringsverdige eiendommer, så bør det eventuelt gjøres gjennom en egen kommunal tilskuddsordning 
som det er mulig å søke på. Da sikrer man at tilskuddene går til de som reelt sett har gjort en særskilt 
innsats for å ta vare på et bevaringsverdig objekt. 
 
Gitt det økonomiske utfordringsbildet for kommunen, så har ikke rådmannen funnet rom for å sette av 
midler til en slik tilskuddsordning. 
 

Oppsummering 
 
Det foreslås gjort vedtak om å unnta alle fredede bygninger uavhengig av hvem som står som eier. Dette 
tas inn som en del av budsjettvedtaket. Det foreslås på dette tidspunkt ikke etablert en egen kommunal 
tilskuddsordning for private eiere som foretar særskilte tiltak for sine bevaringsverdige eiendommer. 
 
 
 

 
 
 
 
 


