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Administrasjonens forslag til vedtak 
 

1. Administrasjonens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2019 - 2022 og 
årsbudsjett 2019 med tilhørende forutsetninger vedtas. 

 
2. Skatt 

i. Skatteøren settes til 11,55 %.  
ii. Forskudd på skatt for 2019 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget 

bestemmer for både formue og inntekt. 
iii. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives 

det i 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med 
skattesats 7,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a 
differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og 
fritidseiendommer settes til 2,0 promille. 

iv. Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2019 på  
kr 50 000 som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 11 
andre ledd. 

v. Med hjemmel i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 skrives 
det i 2019 ut skatt på det særskilte grunnlaget med en skattesats på 7,0 
promille. Det særskilte grunnlaget skal baseres på differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at 
produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal tas med i grunnlaget. Dette 
særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik seks sjudeler av differansen, og 
reduseres med en sjudel hvert påfølgende år. 

vi. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for 
eiendomsskatt: 

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på 
å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. 

- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak 
av riksantikvaren. 

vii. Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på 
Skatteetatens formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt 
reduksjonsfaktor 

viii. Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 
første ledd. Forfallsdato første termin er 25.02, andre termin er 25.05, tredje 
termin er 25.08 og fjerde termin er 25.11. 

ix. Eiendomsskatt med lavere årsbeløp enn kr 1.000 skrives ut i sin helhet i 
første termin med forfallsdato 25.02. 
  

3. Fra 1.1.2019 endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. i henhold til vedlagte 
prisliste. 

 
4. I 2019 opptas langsiktig lån på kr 28,7 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån til 

videre utlån. 
 

5. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte 
beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven § 47. Av 
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likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som 
mulig utover i året. 
 

6. Rådmannen sørger for at hensynet til forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas ved 
gjennomføring av økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019. 

 
7. Rådmannen innarbeider endringer i budsjettet for 2019 når konsekvensene av 

vedtatt statsbudsjett i Stortinget er gjort kjent for Birkenes kommune.  
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Rådmannens innledning 
 
Økonomi- og handlingsplan for Birkenes kommune er den kortsiktige delen av 
kommuneplanens samfunnsdel. Den gjelder for fire år av gangen, og revideres årlig 
gjennom budsjettbehandlingen. Planen som legges frem for 2019-2022, er en 
videreføring av planen som ble vedtatt i 2018. I tillegg har det vært jobbet med å 
kompensere for lovpålegg, endrede forutsetninger pga. politiske vedtak, og en 
videreutvikling og vekst i tjenestetilbudet der det er nødvendig. 
 
Kommunens oppdrag er å levere velferdstjenester til innbyggerne. Det meste av 
tjenesteytingen er regulert ved lov, hvor forsvarlighet er et viktig prinsipp i 
lovgivningen.  
Samtidig som kommunens innbyggere har en forventning om at nivået på dagens 
tjenestetilbud skal opprettholdes eller forbedres, er det helt nødvendig at det legges til 
rette for løsninger som gjør oss i stand til å møte fremtidens behov og utfordringer.  
 
Birkenes kommune har i flere år hatt kontinuerlig fokus på omstilling og effektivisering 
for å holde nødvendig kontroll på utgiftene. Det har også siden 2014 vært nødvendig å 
styrke inntektssiden gjennom innføring av eiendomsskatt på boliger og 
fritidseiendommer. Til tross for dette, er det fortsatt vanskelig å balansere utgifter og 
inntekter i økonomi- og handlingsplan 2019-2022. Dette henger sammen med nye 
behov, at all ønsket omstilling og effektivisering ikke har vært mulig å gjennomføre, og 
at eiendomsskatten gradvis er redusert etter innføringen i 2014. 
 
De siste årenes resultater for Birkenes kommune, har gitt mulighet for å bygge opp 
disposisjonsfondet til kr 34,0 mill. Dette sikrer i større grad stabil drift ved at man har 
mulighet for å kunne bruke nødvendig tid for å finne langsiktige og gode løsninger når 
behov endres, eller nye oppstår. Det presiseres at de gode resultatene i 2016 og 2017 i 
stor grad skyldes høyere nasjonal skatteinngang enn forventet, og kan ikke påregnes 
som en sikker inntekt i årene som kommer. 
 
Det er gjort et grundig arbeid i alle enheter når det gjelder å kompensere for lovpålegg, 
vurdere  behov i tjenestene, og justere rammer i tråd med endrede forutsetninger. Det 
er utfordringer i den løpende driften, og samtidig er det lånefinansierte 
investeringsvolumet økende. Når denne utviklingen kombineres med framtidige 
reduserte frie inntekter og krevende endringer i demografien, utfordres 
handlingsrommet fremover. Gjeldende økonomiplan er saldert med udefinerte  
effektiviseringstiltak, og dette videreføres også i perioden frem til 2022. Det er  foreslått 
en avdragsprofil på lån som er lik minimumsavdraget i 2019 og 2020, med noe økning i 
2021 og 2022. Det er ikke  funnet rom for å budsjettere med avsetning til frie fond i 
planperioden. 
 
Birkenes kommune har fått en økning i statens beregning av skatt- og rammetilskuddet 
på 10,1 mill. fra 2018-2019. Beregninger gjort for kommunen av Telemarksforsking, 
viser at overføringene fra staten skulle vært 3,6 mill. høyere for å dekke faktisk vekst i 
2019.  Kommunen har i tillegg bortfall av inntekter på eiendomsskatt, reduksjon av 
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ufrivillig alenetilskudd, og bortfall av inntekter pga. grensejustering i Hovlandsdalen på 
til sammen kr 9,9 mill.  
 
For å dekke gapet mellom behov og ramme i 2019,  foreligger det forslag om å bruke frie 
fond i på kr 7,8 mill.; en økning på kr 6,5 mill. fra 2018. Bruk av fond er ikke en 
bærekraftig løsning  videre i planperioden. Det foreslås derfor, i tillegg til endringer og 
udefinerte effektiviseringstiltak i driften, en økning av eiendomsskatten for boliger og 
fritidseiendommer på 1 promille fra 2020, og ytterligere økning til 3,9 promille fra 2021.  
 
Det er utfordrende å forholde seg til konsekvensene av endringer i inntekter og  utgifter, 
og nye krav i lov og forskrift som må kompenseres. For å klare dette i planperioden, er 
det et klart mål å fortsette med omstilling og rasjonell bemanning av tjenestene,  øke 
inntektene, og å gjennomføre finansstrategien.  
 
Som grunnlag for alt arbeid i Birkenes kommune,  ligger visjonen «Sammen skaper vi 
vekstmiljø for alle». Alle oppgaver kan trolig best gjennomføres ved god samhandling 
mellom politikk og administrasjon, og innbyggerinvolvering.  
 
Vi er best når: 

 Vi gjør hverandre gode 
 Vi kommuniserer åpent og direkte 
 Vi skaper gode løsninger sammen 
 Vi lærer av feil og beste praksis 
 Vi gir riktig kvalitet med en gang 

 
 

 
Anne Stapnes 
Rådmann 
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Forutsetninger for økonomi- og handlingsplanen  
 
Kommuneloven 
Gjennom kommunelovens § 44 pålegges kommunene å utarbeide og vedta en rullerende 
økonomiplan. Kommunen kan ikke vedta andre planer som har vesentlig betydning for 
kommunens handlefrihet uten at de økonomiske konsekvenser er vurdert i forhold til de 
rammer som er vedtatt i økonomiplanen. Økonomiplan skal være i balanse i 4- 
årsperioden. 
 
Økonomi- og handlingsplan – den kortsiktige delen 
I Birkenes er kommuneplanens kortsiktige del og økonomiplanen etter kommuneloven 
slått sammen til ett dokument og kalles økonomi- og handlingsplan. Den gjelder for fire 
år av gangen og revideres årlig. 
 
Handlingsprogrammet 
Kommuneplanens langsiktige del er en oversiktsplan som består av langsiktige 
målsettinger for samfunnsutvikling og kommunen som organisasjon.  
Målsettingene må følges opp av hver enhet i årsplaner og i kommunens økonomi-  
handlingsprogram. 
I handlingsprogrammet skal målsettingene vurderes i forhold til tilgjengelige ressurser 
med sikte på realistiske løsninger. Handlingsprogrammet skal inneholde delmålene som 
er gjennomførbare i kommende 4-årsperiode. 
Handlingsprogrammet skal også legge rammer for samfunnsutviklingen med grunnlag i 
kommuneplanen. Hvordan kommunens tjenesteyting og forvaltning påvirker 
utviklingen av samfunnet skal være en del av vurderingene i handlingsprogrammet. 
 
Resultatrapportering 
De årlige resultatrapportene fra enhetene skal gjøre rede for måloppnåelse, gjennom 
utvalgte indikatorer. Som oppfølging av kommuneplanen skal det velges ut et sett 
indikatorer som er relevante i forhold til målsettinger i kommuneplanen.  
 
Statlige forutsetninger for kommunalforvaltningen 
Stortinget fastsetter kommunens skatt- og rammeinntekter ved behandling av 
statsbudsjettet. Inntektene kommer i hovedsak fra tre kilder: skatt på inntekt og formue, 
overføringer fra staten og brukerbetalinger.  
 
Kommunen kan vedta endringer for egenfinansiering, f.eks. eiendomsskatt.  
Gjennom fastsetting av skattøre, størrelsen på rammetilskudd og øremerkede tilskudd 
har staten kontroll med størsteparten av kommunens inntekter. Det betyr at 
kommunens handlefrihet i stor grad er avhengig av hva de sentrale myndigheter 
beslutter om det økonomiske opplegget. 
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Visjon  
 
Birkenes kommune vedtok ny kommuneplan med samfunnsdel i 2015 som skal være 
gjeldende fram til 2027. 
 

Visjon: Sammen skaper vi et vekstmiljø for alle  

 
Begrunnelse for valg av ord:  
 
Sammen:  
Understreker at vi påvirkes av hverandre og tar et felles ansvar for samfunnet vi er en 
del av.  
 
Skaper:  
Gjenspeiler at vi er aktive og kreative sammen om smarte løsninger.  
 
Vi: 
Omfatter at vi er deltakere og aktører i eget liv.  
 
Et vekstmiljø: 
Fremhever hva vi ønsker at kommunen skal legge til rette for, dvs. et miljø hvor alle kan 
utvikle seg positivt og skape merverdi sammen.  
 
For alle:  
Betyr at vi er en inkluderende kommune uavhengig av hvem du er og hvilke tjenester du 
trenger  
 
 
Løfter                                                                    Posisjon                        Verdier                             
 
 Tilrettelegge for god folkehelse i Vekstkommune Sprek, ekte dyktig  

alle faser av livet 
 Levere kvalitet i skole og barnehage  
 Tilrettelegge for tre levende  

bygdesentra  
 

Visjon, mål, strategier og handling 
 
Hovedmål: 
 

 Vi fremmer livsglede og mestring gjennom hele livet  
 

 Barnehagene og skolene fremmer mestring, læring og utvikling for alle  
 

 Vi har tre levende sentrum og skaper gode vekstvilkår for næringsutvikling  
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Kommuneplanens samfunnsdel er bygd opp rundt visjonen. Visjonen ser vi for oss at 
strekker seg ut planperioden og er det overordnete som vi bestreber oss for å nå. For å 
oppnå dette utarbeides mål og strategier som skal realiseres i løpet av perioder på 4-8 
år. Gjennom en fireårig økonomiplan vise ressursprioritering hva vi konkret skal gjøre. 
Kommuneplanen er bygd opp rundt visjonen og støttes opp av mål, strategier, 
handlingsplaner og den praksisen kommunen til slutt viser.  
 
Visjon:   Stjernen vi styrer etter 
  
Mål:                Hva vi vil oppnå i planperioden 
  
Strategi:  Hvilken fremgangsmåte vi velger  
 
Handlingsplan:  Hva vi konkret skal gjøre 
  
Praksis:   Det vi gjør 
 
 
 
 

 
 
Figuren viser i pyramideform oppbygningen av kommuneplanen. Visjonen bygger på 
strategier som til syvende og sist avhenger av økonomiplanen som fundament. 
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Økonomiske hovedlinjer og utfordringer 

Nasjonalt 
I nasjonalbudsjettet for 2019 (Meld.St. 1 2018-2019) legger regjeringen frem tilstanden 
og de samlede utsiktene for norsk økonomi. Disse vil være avgjørende for utviklingen av 
kommunesektorens rammevilkår.  
 
Sitat fra nasjonalbudsjettet for 2019 om norsk økonomi; «Det går godt i norsk økonomi. 
Næringslivet ser lysere på fremtiden enn på lenge, sysselsettingen øker markert, og 
arbeidsledigheten har gått ned. Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 
2014 er over, og fastlandsøkonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå 
høyere enn sin langsiktige trend, og den er ventet å gå videre opp neste år. Bedre tider i 
petroleumsvirksomheten og sterke konjunkturer ute understøtter veksten. Økt 
kjøpekraft trekker opp forbruket i husholdningene, mens bedret konkurranseevne og 
god vekst ute legger til rette for vekst i eksport og investeringer. Den økonomiske 
politikken har bidratt til oppsvinget. Da oljeprisen begynte å falle, ble finanspolitikken 
lagt om i ekspansiv retning for å styrke etterspørselen etter varer og tjenester. 
Målrettede tiltakspakker bidro til at arbeidsledigheten ikke fikk bite seg fast på et høyt 
nivå. Norges Bank reduserte i mars 2016 styringsrenten til rekordlave 0,5 pst. Samtidig 
har svakere krone og moderate lønnsoppgjør gjort norske bedrifter mer 
konkurransedyktige. Den økonomiske utviklingen tilsier nå en gradvis strammere 
økonomisk politikk. Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentenheter på 
rentemøtet i september og har varslet videre renteøkninger fremover. En strammere 
pengepolitikk vil bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi, med en mer stabil 
utvikling i eiendomsmarkedet, etter mange år med svært lav rente. Oppgangen hjemme 
understøttes av god vekst i internasjonal økonomi, til tross for en viss avdemping av 
veksten i euroområdet siden årsskiftet.» 
 
Med dagens regelverk for utjevning av inntektene kommunene imellom, har Birkenes 
kommune begrensede muligheter til å påvirke egne inntekter. Det som er avgjørende er 
hvilke rammevilkår staten gir til kommunesektoren. 
 

Kommunesektoren 
Regjeringens forslag til kommuneopplegg i statsbudsjettet for 2019 forutsetter en 
realvekst i frie inntekter på kr 2,6 mrd. (0,7%).  Veksten er beregnet utfra anslåtte 
skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2018 lagt frem i mai. Det betyr i praksis at 
forventede ekstra skatteinntekter i 2018 på kr 2,4 mrd. ikke inngår i grunnlaget for 
beregning av vekst i 2019.  Realvekst i frie inntekter til kommunesektoren, kr 2,6 mrd., 
er fordelt på følgende hovedområder: merkostnader demografi (kr 1,6 mrd.), 
merkostnader pensjon (kr 0,6 mrd.) og spesielle satsingsområder (kr 0,5 mrd.). Det 
summerer seg til kr 2,7 mrd.; m.a.o. et negativt handlingsrom til kommunesektoren på  
kr 0,1 mrd. Staten stiller krav om at  kommunesektoren effektiviseres med kr 1,2 mrd. 
(0,5%), og at dette vil gi et positivt handlingsrom på kr 1,1 mrd.  
I forslag til statsbudsjett er det forutsatt en lønnsvekst på 3,25% og en deflator på 3%. 
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Som forutsetning i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, er skatteanslaget for 
2018 oppjustert med kr 2,4 mrd. hvorav kr 2,1 mrd. på kommunene. Deflator er 
oppjustert til 3,0% (lønn 2,8%). Dette skyldes i hovedsak økte elektrisitetspriser som 
isolert sett reduserer realverdien av kommunesektorens inntekter med kr 1,9 mrd. 
 
Regjeringen Solberg er en mindretallsregjering som er avhengig av støtte fra andre 
partier for å få vedtatt statsbudsjettet i Stortinget. Det endelige budsjettet vil ikke være 
vedtatt før nærmere jul.   
 

Birkenes kommune – status og hovedutfordringer fremover 
Kommunens oppdrag er å levere velferdstjenester til innbyggerne. Innbyggerne har 
regulerte rettigheter hvor forsvarlighet er et viktig prinsipp i lovgivningen. 
Tjenesteleveransene krever forutsigbarhet og konsistens. Som følge av at Birkenes 
kommune historisk gjennom mange år har hatt en svært stram økonomi, har det 
medført at det har vært vanskelig å overholde kravene til forsvarlighet, forutsigbarhet 
og konsistens når etterspørselen etter tjenesteleveransene medfører utgifter som er 
større enn inntektene.  Det har vært kontinuerlig fokus på omstillinger og effektivisering 
for å ha kontroll på utgiftene. Det har også vært nødvendig å styrke inntektssiden 
gjennom innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra 2014.  
 
Til tross for styrking av inntektssiden, var det fortsatt en stor utfordring å få balanse i 
kommunens budsjett og  økonomiplan for 2016 - 2019. I februar 2016 ble kommunen 
meldt inn på Robek, og rett i forkant ble «prosjekt balanse» startet. Prosjektet hadde 
som mål å identifisere tiltak med varig resultatforbedring på kr 15,0 mill. i form av økte 
inntekter og/eller reduserte utgifter. Ved et godt samarbeid klarte man å finne 
innsparinger i den størrelsesorden innen utgangen av 2020.  I 2017 og 2018 viser det 
seg at flere av tiltakene ikke vil være mulig å gjennomføre eller må utsettes. I tillegg har 
kommunen fått nye utfordringer. Det medfører at Birkenes kommune må ta en ny runde 
med å finne tiltak for å dekke utfordringene nevnt ovenfor. Tiltak som plalegges 
gjennomført i planperioden er synliggjort i tabell lenger bak i dokumentet (s 54–65) 
som viser konkrete tiltak med økonomisk effekt som planlegges gjennomført i perioden 
2019 – 2022. 
 
2016 og 2017 ble resultatmessig to gode år for Birkenes kommune. Dette har medført at 
det har vært mulig å bygge opp disposisjonsfondet til kr 34,0 mill. Fondet er en 
sikkerhet for å kunne tåle uforutsette hendelser i driften eller i finansmarkedet som ikke 
er innarbeidet i budsjett og økonomiplanen. Flom eller negativ avkastning på langsiktige 
finansplasseringer er eksempler på dette.  
 
De gode resultatene i 2016 og 2017 skyldes i stor grad engangsinntekter (høyere 
nasjonal skatteinngang enn forventet) og svært god avkastning på langsiktig 
finansplasseringer. Dette kan ikke påregnes i årene som kommer. 
 
For at kommunen skal ha en sunn kommuneøkonomi over tid, er det anbefalt at netto 
driftsresultat utgjør 1,7 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Budsjett for 2019 
har både et negativt brutto driftsresultat (kr -14,0 mill.) og negativt netto driftsresultat 
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(kr -8,9 mill.). Det er derfor budsjettert med bruk av disposisjonsfond for å få balanse. 
Det er ikke negativt i seg selv, men det er negativt at inntekter ikke dekker utgiftene. Det 
er ikke bærekraftig over tid. 
  
Bufferfond iht. finansreglementet utgjør minimum 2 ganger årlig avkastning på 
verdipapirene: dvs. kr 6-8 mill.  
 
 I 2015 ble det utarbeidet, og politisk vedtatt, en finansstrategi for å bygge opp et 
disposisjonsfond/bufferfond sakte men sikkert med 0,6 % av brutto driftsinntekter. 
Samlet sett er målet, i henhold til finansstrategien, at disposisjonsfondet skal utgjøre  
ca. 5,6 % av driftsinntektene. For 2019 vil det si ca. kr 23,5 mill. I 2018 er 
disposisjonsfondet på 34,0 mill. som følge av to resultatmessig gode år i 2016 og 2017. I 
2018 er det budsjettert å bruke kr 1,4 mill. av disposisjonsfondet. Årsprognose for 2018 
estimerer et resultat +/- i balanse, men forutsetter en svært stram drift. Det er som alltid 
usikkerhet knyttet til prognoser.  
 
Med de rammebetingelser og forutsetninger som er innarbeidet i budsjettet for 2019,  
har det ikke vært mulig å budsjettere med avsetning til disposisjonsfond. Det samme 
gjelder resten av planperioden. Tvert imot har administrasjonen sett det nødvendig å 
bruke av disposisjonsfondet i både 2019 (kr 7,8 mill.) og i 2020 (kr 1,8 mill.) for å få 
økonomisk balanse i budsjettet og i planperioden. 
 
Et disposisjonsfond på den størrelsen som kommunestyre har vedtatt vil sikre at 
kommunen ikke må redusere sårbar drift når inntekter reduseres eller andre 
uforutsette hendelser oppstår, men kan bruke litt tid til å finne de gode langsiktige 
løsningene. Det er dette vi står ovenfor når vi ser på utviklingen i økonomi- og 
handlingsplanperioden 2019-2022. Inntektene dekker ikke utgiftene fullt ut i perioden. 
Det må det arbeides videre med. 
 
Endringer som har gjort arbeidet med budsjettet for 2019 og økonomiplanen  
2019 – 2022 utfordrende er: 
 

 Anslag i skatt- og rammeinntekter i statsbudsjettet for 2019 dekker ikke 
demografi og prisvekst for Birkenes kommune 

 Redusert integrasjonstilskudd 
 Reduserte eiendomsskatteinntekter på boliger og fritidseiendommer 
 Ikke gjennomført alle tiltak som forutsatt i prosjekt balanse 
 Bortfall av inntekter gjeldene grensejustering i Hovlandsdalen 
 Nye utfordringer i drift som krever tiltak 
 Endringer i antall innbyggere og demografi som krever flere store investeringer 
 Reduksjon i ufrivillig alene tilskudd i 2019. Avvikles fra 2020 

 
Birkenes kommune har i lang tid hatt høy gjeld. I finansstrategien er det vedtatt å sette 
nedbetaling av gjeld lik avskrivninger for å nedbetale gjelden litt fortere enn det  
kommuneloven krever i form av minimumsavdrag. Ved denne metoden vil vi ikke klare 
å redusere gjelden raskt, men vi vil sikre at kostnaden vi tar er i samsvar med 
verdiforringelsen i form av alder og slitasje. Kommunen vil fortsatt ha høy gjeld, men 
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utviklingen vil gå i en bedre retning. Det har ikke lyktes å få til dette i budsjettet for 2019 
og i 2020, men i 2021 og 2022 planlegges det å nedbetale gjeld utover minimumsavdrag, 
men ikke fullt ut det avskrivningene er beregnet å utgjør. 
 
Investeringsgjeld påvirker drift og tjenester i form av at rente- og avdragskostnader 
(kapitalkostnader) må finansieres av frie inntekter. Øker kapitalkostnadene, så må en 
større andel av frie inntekter brukes til å betjene gjeld fremfor å kunne bruke frie 
inntekter i driften. Høy gjeld gjør også kommunen mer rentefølsom. Det vil si at den blir 
sårbar i forhold til en eventuell økning i rentenivået. Dette er delvis sikret ved at en 
andel av lånene er bundet på fastrentekontrakter.  
 
Investeringer i en kommune er sterkt knyttet til tjenestetilbudet. Det vil si at de fleste 
investeringene ikke vil gi gevinst i form av direkte økonomisk lønnsomhet, men kan gi 
en effektivisering av en tjeneste eller dekke et lovpålagt behov der alternativene ikke 
eksisterer eller er mye dyrere. Nye prosjekter krever derfor en rasjonell tankegang i fht 
behovene. 
 
Birkenes kommune må forvente seg å være i endring hele tiden. Det må alltid tenkes 
konsekvens når inntektene eller kostnadene endrer seg, for så å finne løsninger og utøve 
handling for å imøtekomme nye krav.  
 
En grunnleggende forutsetning for en stabil og sunn kommuneøkonomi, er at 
utgiftsveksten holdes lavere enn inntektsveksten. 
 
I første del av planperioden er det ikke balanse mellom inntekter og utgifter, og det må 
dekkes inn ved bruk av midler på bundne driftsfond og disposisjonsfond. Dette er ikke 
bærekraftig over tid, og det er helt nødvendig at Birkenes kommune har tilstrekkelige 
inntekter i årene som kommer til å dekke nødvendige utgifter til kapitalkostnader og 
tjenesteleveranser. Dette er det administrasjon og politikere i fellesskap som må finne 
løsninger på. 
 
Det fordrer at Birkenes kommune fortsatt har fokus på 3 hovedgrep til endringer som 
beskrives nærmere på de etterfølgende sidene. 
 

Omstilling og rasjonell bemanning av tjenestene 

 

Handlingsprogram 
 
Mål i kommuneplanens samfunnsdel: 
 
1. Birkenes kommune fremmer livsglede og mestring gjennom hele livet. 
 
2. Barnehagene og skolene fremmer mestring, læring og utvikling for alle 
 
3. Vi har tre levende sentra og skaper gode vekstvilkår for næringsutvikling 
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Målene gir retning for kommunens arbeid og er oppdraget organisasjonen har fått. Vi 
skal velge strategier og tilnærminger til arbeidet for å nå disse målene.  Kommunen skal 
være en aktiv deltaker i omstilling i samfunnet og planlegge for et bærekraftig 
lokalsamfunn i framtiden. Birkenes kommune er opptatt av å utvikle en 
samfunnsstruktur som gjør kommunen attraktiv å bo i, drive næringsvirksomhet i og 
som legger til rette for å møte ulike behov for et godt liv. Tjenestene våre skal være 
likeverdige og tilgjengelige. Vi vil planlegge for å utvikle fysisk miljø, boligbygging og 
mangfold av og tilgjengelighet til aktiviteter for å bidra til denne samfunnsstrukturen.   
Samtidig har kommunen begrensede ressurser, er stor i geografisk utstrekning og har 
demografiske utfordringer.  
 
Kommunens organisasjonsstrategi trekker fram at alle ansatte skal bidra til en 
framtidsrettet utvikling av kommunen som organisasjon, tjenesteyter og 
samfunnsutvikler.  
 
Det er enhetene i kommunen som planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer 
konkrete tjenester og tiltak til kommunens innbyggere for å nå målsetningene. Den 
enkelte ansatte i kommunen og organisasjonen er avgjørende for å legge til rette for den 
samfunnsstrukturen vi ønsker. Utvikling av den enkelte medarbeider og organisasjonen 
er avgjørende for å ivareta fremtidens behov.   
 
For å nå målene i kommuneplanen har vi valgt ut følgende fokusområder: 
 
 
Mennesker og møteplasser 
Kommunen er en kunnskapsbasert virksomhet og verdiskaping og utvikling skjer 
gjennom samhandling i møte mellom mennesker. Birkenes kommune skal gi like 
muligheter til alle uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning og funksjonsevne. 
Mangfold er viktig for oss. Vi er opptatt av å etablere naturlige møteplasser på tvers av 
generasjoner der alle kan delta. Fortsatt samarbeid med frivillige organisasjoner og 
personer er av stor verdi. Kommunen vil satse på et vennlig samfunn, et samfunn for 
alle. Vi skal delta i teknologisk utvikling og nyskapning innen mange områder, men det 
vil alltid være viktig å se menneskene og bygge et varmt samfunn.  
 
Det er viktig for kommunen å være tydelig på hvilke forventninger innbyggerne kan ha 
til kommunen og hvilke forventninger kommunen har til innbyggerne. Innbyggerne skal 
inviteres og inkluderes i arbeidet med å utvikle og forbedre tjenestene sammen med 
kommunen. Enhetene som har ansvar for tjenester til innbyggerne vil legge til rette for 
brukermedvirkning i sitt arbeid med tjenestetilbudet.  
 
Birkenes kommune fokuserer på tidlig innsats. Familier skal bli møtt på en inkluderende 
måte der tidlig innsats og helsefremmende arbeid prioriteres. Barn og unge skal få 
mulighet til et godt grunnlag for livsmestring.  Vi er opptatt av at unge mennesker som 
skal ut i arbeidslivet får en god start og muligheter for arbeid innen sitt fag. Mennesker 
som står utenfor arbeidslivet skal få mulighet for å komme inn i arbeidslivet. De som 
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trenger tilrettelegging og oppfølging for å komme i arbeid og aktivitet, eller for å forbli i 
arbeid og aktivitet, skal få bistand til dette. Alle mennesker trenger en aktiv hverdag for 
å oppleve mestring og god livskvalitet.  
 
 
Kompetanse og kvalitet 
Organisasjonsstrategien «Sammen kan vi mer!» skal uttrykke de handlinger, holdninger 
og verdier som ansatte praktiserer i det daglige. Rekruttering av personell med riktig 
kompetanse vil være viktig i årene som kommer. Birkenes kommune skal planlegge 
kompetanseutvikling for å møte fremtidige behov i befolkningen. Vi skal tilby 
kompetanseheving, være utviklingsorientert og utvikle tjenester som motiverer folk til å 
søke jobber hos oss. Vi må ha kompetanse på omstilling for å orientere oss i det ukjente 
og ta i bruk nye løsninger. Ansatte skal oppfordres til å bruke sin kreativitet, kunnskap 
og sine ferdigheter til å bidra i utvikling av tjenestetilbudene våre. I de nærmeste årene 
vil satsing på heltidskultur være viktig for å rekruttere og beholde gode medarbeidere i 
kommunen. 
 
Kommunen er opptatt av innovasjon. Vi skal delta i arbeid med nye løsninger når det er 
naturlig, men vi skal også lære av andre og ta i bruk løsninger og kompetanse som 
formidles fra andre. Vi skal samarbeide med andre kommuner, utdannings- og 
forskningsinstitusjoner, private og frivillige aktører for å tilegne oss ny kunnskap og nye 
løsninger. 
 
Kommunen vil legge til rette for læring og utvikling i alle livets faser. Å mestre er like 
viktig for et barn i barnehage, for en ansatt i arbeidslivet og for en person med 
demenssykdom på dagsenteret.  
 
Ledelse er viktig for at kommunen skal følge med i tiden og utvikle tjenester og tilbud til 
innbyggerne. Birkenes kommune ønsker ledere som tørr å legge til rette for nye 
løsninger. Det skal være lov å gjøre feil og lære underveis. Det bidrar til utvikling. Vi 
satser på kompetanseheving for ledere og vil legge til rette for at ledere på alle nivåer 
skal lykkes. Lederne har ansvar for den daglige driften, men skal også planlegge og ta ut 
retningen for framtiden i et strategisk perspektiv. 
 
 
Digitalisering og teknologi 
Birkenes kommune har en egen digitaliseringsstrategi.  
 
Visjonen er:  
Informasjonsteknologi skal fremme en god, effektiv og sikker forvaltning og tjenesteyting i 
Birkenes kommune.  
 
Målsetningen er:  
Birkenes kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggerne og næringslivet et reelt 
digitalt førstevalg. 
Digitalisering og teknologiske løsninger er avgjørende for å lykkes med å gi tjenester så 
effektivt som nødvendig for å nå alle med behov og sikre best mulig likebehandling.  
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Samtidig er det få digitaliserte løsninger som alene ivaretar behov eller effektiviserer 
tjenester. Ulike kommunikasjonsplattformer er sentrale for å møte publikum der de er, 
samtidig som en ikke skal gå så langt i de teknologiske løsningene at det skaper for stor 
avstand og inaktivitet.   
 
Teknologiske løsninger blir ikke bedre enn de brukerne de har. For at vi skal få effekt av 
teknologiske muligheter er det avgjørende at organisasjonen har nødvendig kompetanse 
til å bruke og bidra til å utvikle tjenesten. Det kan være krevende å ta i bruk nye 
løsninger. For å få gevinst av de løsningene vi velger må vi sikre kompetansebygging og 
gi nødvendig tid til å implementere løsninger.   
 
Vi ønsker at organisasjonen skal søke nye muligheter og være med der andre kommuner 
eller andre aktører kan gi oss viktige erfaringer og vise muligheter. Vi vil likevel påpeke 
at det i de mange av de systemene og løsningene vi allerede har ligger betydelig 
ubenyttet potensiale. Mulighet for gevinster i utvikling og videre bruk av etablerte 
systemer og løsninger må alltid ligge til grunn ved vurdering av å ta i bruk nye.  
 
Det er stor forskjell i tilnærming og nivå på brukere av digitale løsninger for en 
kommune. Løsninger må selvsagt legges til rette for aktuelle brukergrupper og har ulike 
brukergrensesnitt for å ivareta behov. Vi vil likevel alltid påse at i har så lav 
brukerterskel som mulig for å sikre tilgjengelighet og inkludering.   
 
Det er mye som skal være på plass for at vi kan utnytte potensialet i de løsningene og 
mulighetene vi har knyttet til teknologi, blant annet det fysiske/tekniske. Vi legger til 
grunn at det ikke er utstyr, infrastruktur og nettverk som skal legge begrensninger på 
effektiv bruk av digitalisering og teknologi.  
 
 

Samfunnsutvikling 
 
Samfunnsutvikling består av enhetene kommunikasjon og kultur, drift(bygg, vei, vann 
og avløp) og teknisk forvaltning (plan og byggesak, landbruk, miljø, kart og oppmåling, 
næring og eiendom).  
 
Utgangspunktet for det arbeidet vi gjør er kommuneplanens samfunnsdel sammen med 
nasjonale og regionale føringer og målsetninger.  
 
Kommunen har god vekst og økning i folketall. Dette er positivt, men samtidig krevende. 
Vi skal sørge for at vi har en eiendomsportefølje og infrastruktur som ivaretar vekst og 
de enkelte behov på en best mulig måte. Vi skal også ha kapasitet til å ivareta stadig 
økende mengde av forvaltningsoppgaver som plan og byggesak, oppmåling osv. Ikke 
minst melder behovet for egne kommunale arealplaner seg. Den digitale utviklingen gjør 
at kommunen må kommunisere på flere digitale plattformer, og gir en økende 
forventning om kort svartid på henvendelser.  
 
Kommunen har valgt tre satsningsområder for å svare på utfordringer og nå målene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsutvikling har beskrevet en hovedretning for 
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arbeidet som «ivareta fremtidens behov med nye løsninger».  Det kan være krevende å 
finne, tilpasse og implementere nye løsninger. Men det er en viktig del av hvordan vi 
skal klare å møte økte krav, oppgaver og behov i fremtida.  
 
Høsten 2018 ble det satt i gang ett prosjekt i samfunnsutvikling med mål om å 
effektivisere prosesser og sikre ressursutnyttelse, styrke samspill og flyt, og gi bedre 
forutsigbarhet. Det vil bli arbeidet i forbedringsgrupper med de enkelte 
oppgaver/saksområder for å optimalisere løsninger og finne nye tilnærminger. En viktig 
del av arbeidet er å ivareta oppgaver på et så tidlig tidspunkt som mulig og på en enklest 
mulig måte for brukerne/publikum. Her er digitalisering, digitale plattformer og 
teknologiske løsninger viktig. Arbeidet gir også en strategisk retning for 
samfunnsutvikling som er flere tjenester i 1. linje. 
   
Kommuneplanens arealdel forventes vedtatt i årsskiftet 2018/2019. Dette er et viktig 
verktøy for å bygge opp under ønsket samfunnsutvikling og for å ivareta de behovene 
kommunen møter de neste 10-20 årene. Vi oppnår en planmessig tilnærming til flere av 
de oppgavene vi skal ivareta. Planmessig tilnærming er også sentralt på flere områder 
som for eksempel bygg og infrastruktur, uteområder, friluftsområder med mer. Dette vil 
også bidra til bedre oversikt over tilstand og bedre forutsigbarhet for å ivareta behov. 
Planmessig tilnærming til oppgaver er definert som en strategisk retning for 
samfunnsutvikling.   
 
Arbeidet med kommunens eiendomsstrategi har startet. Denne strategien vil beskrive  
den langsiktige tilnærmingen for å  løse fremtidens utfordringer. En viktig del av 
arbeidet er avklaringer av hvilke tjenester og behov vi skal dekke i ulike bygg og arealer 
og eventuelt hvilke nye arealer vi har behov for. De nærmeste årene skjer flere ting 
samtidig knyttet til kommunal bygningsmasse. Arbeidet med eiendomsstrategien har 
derfor høy prioritet. 
    
Den viktigste ressursen vi sitter på er kompetansen til medarbeiderne.  Vi har i dag et 
lag med god kompetanse på mange områder. Men vi er en liten organisasjon som skal 
ivareta et bredt spekter av oppgaver, og har ikke spisskompetanse på alle områder. Det 
er likevel avgjørende at vi klarer å satse videre på kompetanseheving for å ha best mulig 
forutsetninger for å ivareta nye og endrede behov.  Målrettet kompetanseheving er 
derfor en strategisk viktig oppgave for samfunnsutvikling.  
 
 

Oppvekst 
 
Vekst 
Birkenes har over tid hatt en økning i antall barn i aldersgruppen opp til 15 år som 
ligger over snittet for kommunene i Norge. Dette er positivt for kommunen, samtidig 
som det utfordrer tjenestene som kommunen har til denne aldersgruppen.  
Det er behov for ny barnehage da lokalene til Birkeland barnehage ikke har lokaler som 
ivaretar krav til arbeidsmiljø og som er tilrettelagt for dagens krav til en barnehage.  SSB 
sine prognoser viser en vekst fra 2020 både i MMMM (middels vekst) og MMML (lav 
vekst) alternativene. 



 

Side 20 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

 
Kulturskole er en lovpålagt oppgave som i dag har langt fra tilfredsstillende lokaler å 
undervise i. Sammen med elevvekst på ungdomsskolen skaper dette utfordringer med 
kapasitet. Det er startet opp et forprosjekt for å finne mulige løsninger  
 
Tidlig innsats og tverrfaglig arbeid 
Et bærende prinsipp er tidlig innsats. Det vil i praksis si at vi skal jobbe forebyggende og 
sette inn tiltak så tidlig som mulig. Med de økonomiske rammene som ligger for 2019, er 
det flere tiltak som er lagt til side eller strammet inn, som går på tidlig innsats.  Hver for 
seg er det ikke nødvendigvis uforsvarlig, men summen tilsier at vi ikke har mulighet til å 
jobbe så målrettet og systematisk som vi har kompetanse til. Eksempler på dette er: 
Ambulerende team i barnehage og skoler i forhold til miljø, etterslep på PPT sammen 
med en krevende rekrutteringsutfordring, stort behov for og manglende kapasitet på 
tiltak rettet inn mot familier. 
 
Tverrfaglig arbeid er helt avgjørende for å lykkes med de utfordringene vi allerede har 
og de som vi ser kommer. Det er fokus på å arbeide systemrettet og bygge kompetanse i 
enhetene, samtidig som den enkeltes rettighet og behov ivaretas.  
 
Miljø for lek og læring 
Medvirkning, inkludering og livsmestring er tre begrep som står sentralt i arbeidet i 
barnehage og skole.  Som en del av dette og videreføringen i av «Trygge voksne», deltar 
Birkenes i folkehelsesatsingen på Agder gjennom helsefremmende barnehage og skole.  
 
Barnehage- og skolebasert kompetanseheving. 
Stortinget har over statsbudsjettet bevilget midler til etterutdanning. Kravet for å få 
noen av disse midlene er deltakelse i nettverk. Birkenes deltar gjennom Region 
Kristiansand i desentralisert etterutdanning (DERK). Det igangsettes også et lignende 
tiltak i forhold til barnehage. Ut over dette er det svært lite midler til kompetanseheving 
for området, og det er prioriteres å gi videreutdanning i forhold til kompetansekrav til 
lærere.  
 
Digitalisering 
Birkenes er i gang med å løfte satsingen på utstyr slik at barn og elever i våre 

barnehager og skoler gis rammer og mulighet for å nå de målene som rammeplaner og 

læreplaner har satt. Målet er å ha en enhet (PC, Ipad e.l.) til hver elev i ungdomsskolen, 

to til en på barneskolen. Det er også viktig å gi barnehagen det nødvendige utstyret for å 

ivareta krav i rammeplanen. 

Sentrale føringer 

Både barnehage og skole har fått innført bemanningsnorm/ pedagognorm, samt rett til 

intensiv opplæring på 1- 4 trinn. Dette styrer mulighetene for lokal tilpasninger, 

samtidig som det er et tiltak for å få likere tilbud uavhengig av hvor du bor. 
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Helse og velferd 
 
Enhetene som hører til området helse og velferd er sykehjemmet, hjemmetjenesten, 

boveiledertjenesten og NAV kommune. I tillegg ligger legetjenesten organisert i helse og 
velferd.  

Hovedretningen for arbeidet i helse og velferd er «fra passiviserende hjelp og omsorg til 

aktiv omsorg og mestring». Dette henger sammen med nasjonale strategier og 

satsningsområdene vi har valgt for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. 

Kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet» (Meld. St. 15, 2017-2018) iverksettes 

01.01.19. Satsningsområdene er aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og 

måltider, helsehjelp med fokus på forebygging og mestring, sammenheng i tjenestene. 

Dette er områder vi allerede jobber med og som vi skal fortsette med.  

De største utfordringene ligger noe fram i tid og vi planlegger nå for å kunne møte 

framtidens behov. Prosjekt boligmasse og utarbeidelse av en boligstrategi 2018-2040 er 

en del av denne planleggingen. Det samme er innføring av velferdsteknologiske 

løsninger og digitalisering av arbeidsoperasjoner. For å sikre god systematisk 

planlegging for framtiden vil vi starte arbeid med å utarbeide kommunedelplan for helse 
og velferd høsten-2019 .  

En større andel av tjenestene skal gis til hjemmeboende og vi er opptatt av tiltak som 

kan utsette behov for tjenester. Det er fokus på kvalitet og løsninger som vil medføre at 

vi vil unngå noen kostnader i framtiden. Fra rundt 2022 vil antall eldre over 80 år øke 

betydelig. Framtidens eldre skal få tjenester de har behov for, men teknologi, andre 

boformer og en mer aktiv bruker- og pårørenderolle vil være viktig for å treffe med 

riktige tjenester med en gang. Å forebygge ensomhet gjennom aktiviteter og 

møteplasser er viktige satsningsområder i årene som kommer. Det tar tid å endre 
tenkning og ta i bruk nye arbeidsformer, men retningen ligger fast.  

Et viktig arbeidsområde er at unge mennesker kommer i arbeid for at de skal klare seg 
selv og mestre livet sitt. Arbeid og aktivitet for alle brukergrupper er prioritert. Et 
prioritert arbeidsområde for helse og velferd er også arbeid med heltid og heltidskultur. 

Endring og tilpasning 

Det foreslås å legge ned 7 sykehjemsplasser i 2019. Dette er langtidsplasser. Det er 

viktig å beholde korttidsplassene for fleksibilitet i tjenestene og for å understøtte at folk 

skal bo hjemme. Kommunen har hatt ledige plasser over tid og nedleggelse av 

sykehjemsplasser er en tilpasning. Det vil likevel være risiko for at vi ikke kan ta imot 

alle utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og at pasienter på korttidsplass til tider 

må ligge på dobbeltrom. Det er vanskelig å forutsi. Endringen vil medføre en krevende 

prosess for ledere og ansatte ved sykehjemmet. 

Samtidig som sykehjemsplasser stenges foreslås det fra 2020 en styrking av 

hjemmetjenesten for å ivareta flere brukere på et lavere nivå i omsorgstrappen. I 2019 

vil vi gjennomføre prosjektet «Hjemmetjenesten inn i framtiden». Vi vil se på 

organisering av arbeidet for å sikre at vi treffer best mulig med tanke på framtidens 
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utfordringer. Dagtilbud til personer med demenssykdom lovfestes sannsynligvis fra 

2020 og forberedelser til dette vil bli en del av dette arbeidet.  

 

Vi ønsker å ha en økt satsing på frivillighet, men det har ikke vært mulig å sette av 

ressurser til å organisere det frivillige arbeidet. Vi vil likevel forsøke å øke satsingen på 

frivillighet. 

 

Tidlig innsats, mestring og selvstendighet ligger til grunn for de tiltakene vi velger. De 
enkelte enhetene omtaler tiltakene som skal gjennomføres. 

Helse og velferd har følgende strategier: 

1. Arbeid og aktivitet for alle 

2. Velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene innen 2020 

3. Brukere skal bo lengst mulig i eget hjem 
4. Utvikle riktig kompetanse og jobbe med kvalitet i tjenestene 

 

Øke inntektene 
I 2013 ble det gjennomført analyser og utredninger gjeldende økonomien i Birkenes 
kommune. De viste at det ikke var mulig å få til tilstrekkelig balanse i driften med å bare 
redusere eller effektivisere driften. Kommunen er forpliktet til å gi et minimum av 
lovpålagte tjenester. 
 
I 2014 ble eiendomsskatt innført i hele kommunen, med 4 promille på boliger og 
fritidseiendommer og 7 promille på verker og bruk. I budsjett 2019 er det lagt opp til 2 
promille eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer(KS 77/18), dette blir økt til 3 
promille i 2020 og 3,9 promille i 2021 og 2022 i økonomiplanen. Etter de nye reglene 
som inntrer fra 1.1 2019 er det bare lov å øke eiendomsskatten med 1 promille i året. 
Det blir også innført makssats på 5 promille på boliger og fritidseiendommer fra 2019, i 
tillegg økes reduksjonsfradraget fra 20 % til 30 % fra 2020. Det sistnevnte betyr at 
grunnlaget for beregningen reduseres. 
 
Administrasjonen ser ikke noen annen mulighet enn å øke eiendomsskatten igjen for å 
kunne drive forsvarlig drift med tre levende bygdesentre. I 2019 og 2020 er man nødt til 
å bruke av fond for å klare å levere tjenester i henhold til lover og forskrifter.  
 
De statlige overføringene er for lave til å dekke kommunens demografikostnader og 
kommunen er helt avhengig av eiendomsskatt for å klare å innfri både forventninger og 
pålagte oppgaver. 
 
Kommunen hadde mange år man så vidt klarte å gå i balanse. Kommunen fikk imidlertid 
gode resultater i både 2016 og 2017. Per dags dato ser det ut til å stramme seg til i 2018 
og det er nok ikke forventninger om samme gode resultat i inneværende år. 
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Det har vært et stort fall i inntekter i 2018 gjeldende nedleggelse av SANA og endringer i 
beregningskriteriene fra staten gjeldende rammetilskuddet. Det forventes heller ikke så 
stor vekst i skatteinntektene som de to foregående årene. 
 
Fremover er det usikkerhet rundt hvordan den nye eiendomsskatten rundt verker og 
bruk vil slå ut for kommunen fra 2019. Birkenes merker også at noen innbyggere er gått 
over til Evje og Hornes kommune fra nyttår på rammetilskuddet. Videre har kommunen 
bosatt mange flyktninger tidligere år som vi har mottatt store tilskudd til. Det ser 
imidlertid ut til at det vil være nedgang i bosettinger fremover, mens vi fortsatt har 
forpliktelser ovenfor denne gruppen. 
 
Inntektene og kravene innenfor oppvekst blir stadig mer regulert i forhold til 
bemanning i barnehage og skole samt øremerkede tilskudd til bemanning i skole og 
innen primærhelsetjenesten og psykisk helse. Det vil si at kommunen ikke står fritt til å 
effektivisere de ressursene vi har uten større strukturelle grep. 
 
For å lykkes med en stabil økonomi over tid, er det helt nødvendig å opprettholde 
eiendomsskatten på minst det nivået den ligger i 2018. 
 

Finansstrategi 
Det ble i 2015 vedtatt en finansstrategi med sikte på å opprette balanse mellom 
kostnader og verdiforringelse av eiendeler og oppbygging av fond for å dekke 
svingninger i økonomien.(KS 062/15). Vedtakene var som følger: 
 
1. Det avsettes årlig på disposisjonsfond for å dekke svingninger i økonomien. 

Gjennomsnittlig skal dette utgjøre 0,6 % av kommunens brutto driftsinntekter over 
en 4-års periode. 

2. Disposisjonsfondet bygges opp over en 10-årsperiode til ca. 20 mill. inflasjonsjustert 
til 5,6 % av driftsinntektene. 

3. Avdrag gjeld nedbetales tilsvarende avskrivninger på investeringer hvert år. 
4. Andre nøkkeltall utarbeides hvert år i årsberetningen for kontroll av kommunens 

økonomiske situasjon og retning. 
 

Administrasjonen har ikke lyktes med å innarbeide finansstrategien i budsjett og 
økonomiplan 2019-2022. I planperioden er det forutsatt å bruke kr 9,6 mill. av 
disposisjonsfond. I tillegg er avdrag på lån lavere i perioden enn estimerte  
avskrivninger. Det er lagt opp til noe mer nedbetaling av gjeld enn minimumsavdrag i 
2021 og 2022. 
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Økonomiske oversikter driftsbudsjettet 
 

Driftsinntekter 
  Regnskap 

2017 
  Budsjett 

2018 
  Budsjett 

2019 
Brukerbetalinger 10 990 10 429 10 251 
Andre salgs- og leieinntekter 27 495 26 608 28 622 
Overføringer med krav til motytelse 62 710 31 809 31 286 
Rammetilskudd 184 636 185 285 194 125 
Andre statlige overføringer 17 909 16 832 15 630 
Andre overføringer 1 448 0 0 

Skatt på inntekt og formue 106 505 109 131 111 769 
Eiendomsskatt 18 250 18 620 12 740 
Andre direkte og indirekte skatter 57 358 578 
Sum driftsinntekter 430 000 399 071 405 001 

    
Driftsutgifter    
Lønnsutgifter 193 988 195 377 204 795 
Sosiale utgifter 51 184 56 248 55 300 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteproduksjon 46 477 42 379 43 824 
Kjøp av tjenester som erstatter 
tjenesteproduksjon 82 947 84 741 84 109 
Overføringer 23 279 10 558 10 618 
Avskrivninger 17 485 18 794 21 690 
Fordelte utgifter 0 -2 435 -1 321 
Sum driftsutgifter 415 361 405 660 419 015 

    
Brutto driftsresultat 14 639 -6 589 -14 014 

    
Finansinntekter    
Renteinntekter og utbytte 10 144 10 300 9 800 
Gevinst på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 5 520 2 900 3 200 

Mottatte avdrag på utlån 37 50 40 
Sum eksterne finansinntekter 15 700 13 250 13 040 

    
Finansutgifter    
Renteutgifter og låneomkostninger 12 344 12 900 12 900 
Tap på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler) 0 0 0 
Avdrag på lån 17 870 15 357 17 150 
Utlån 78 30 30 
Sum eksterne finansutgifter 30 292 28 287 30 080 

    
Resultat eksterne finanstransaksjoner -14 592 -15 037 -17 040 
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Driftsinntekter 
  Regnskap 

2017 
  Budsjett 

2018 
  Budsjett 

2019 

    
Motpost avskrivninger 17 485 18 794 22 130 
Netto driftsresultat 17 533 -2 832 -8 924 

    
Interne finanstransaksjoner    
Bruk av tidligere års regnsk.m. 
mindreforbruk 17 337 0 0 
Bruk av disposisjonsfond 0 1 400 7 848 

Bruk av bundne fond 6 557 2 372 1 652 
Sum bruk av avsetninger 23 894 3 772 9 500 

    
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 
Dekning av tidligere års regnsk.m. 
merforbruk 0 0 0 
Avsatt til disposisjonsfond 17 489 0 0 
Avsatt til bundne fond 10 456 940 576 
Sum avsetninger 27 944 940 576 

    
    
Regnskapsmessig mer/mindre forbruk 13 483 0 0 

 
 

Budsjettskjema 1A - frie inntekter 
 
NR Budsjettskjema 1 A 2019 2020 2021 2022 

1 Skatt på inntekt og formue -111 769 -113 509 -114 994 -116 554 
2 Rammetilskudd -194 125 -201 306 -205 752 -209 402 
3 Skatt på eiendom -6 540 -8 610 -11 193 -11 193 
3 Skatt verker og bruk -6 200 -6 200 -6 200 -6 200 

4 Andre direkte eller indirekte skatter  -578 -578 -578 -578 
5 Andre generelle statstilskudd -15 630 -12 749 -10 710 -9 228 

 

5.1.Komp.tilskudd 
sykehjem/omsorgsboliger -729 -723 -717 -711 

 5.2.Rentekomp. Skolebygg -215 -198 -180 -163 

 5.3 Rentekomp. Kirkebygg -6 -6 -5 -5 

 5.4 Investeringskomp. reform 97 0 0 0 0 

 5.5. Integreringstilskudd -14 680 -11 823 -9 807 -8 350 

 5.6 Andre statlige tilskudd     
6 Sum frie disponible inntekter -334 842 -342 952 -349 427 -353 155 
7 Renteinntekter og utbytte -12 681 -12 877 -13 140 -14 683 

 7.1 Renteinntekter kortsiktig likviditet -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 
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NR Budsjettskjema 1 A 2019 2020 2021 2022 

 7.2 Renteinntekter fra startlån -600 -700 -700 -700 

 7.3 Renteinntekter fra ansvarlig lån     
 7.4 Utbytteinntekter fra Agder Energi -7 500 -7 100 -7 100 -7 100 

      Renteinntekter VAR -1 121 -1 219 -1 431 -1 959 

      Kalk. avskrivninger - VAR -1 760 -2 158 -2 209 -3 224 

8 
Gevinst finansielle instrumenter 
(aksjer, obligasjoner) -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 

9 
Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter  12 900 14 800 16 000 17 400 

 

9.1 Renteutgifter på eksisterende gjeld 
(ekskl. startlån) 12 300 14 100 15 300 16 700 

 9.2 Renteutgifter på ny gjeld     
 9.3 Renteutgifter på startlån 600 700 700 700 

10 Avdrag på lån 17 150 17 750 22 956 23 691 

 10.1 Avdrag på eksisterende gjeld 17 150 17 750 22 956 23 691 

 10.2 Avdrag på ny gjeld  0 0 0 0 
11 Netto finansinntekter/-utgifter 14 169 16 473 22 616 23 208 
12 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 

13 
Til dekning av tidligere års merforbruk 
(underskudd)    

14 Til bundne avsetninger     

15 
Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindre forbruk     

16 Bruk av ubundne avsetninger -7 848 -1 774   
17 Bruk av bundne avsetninger     
19 Netto avsetninger -7 848 -1 774 0 0 
20 Til fordeling drift "driftskaka" -328 521 -328 253 -326 811 -329 947 
21 Disponert i drift 1B 328 521 328 253 326 811 329 947 
22 Mer/mindre forbruk 0 0 0 0 

 

Kommentarer til budsjettskjema 1A – frie inntekter 

Skatt og rammetilskudd 
Skatt og rammeinntekter er basert på regjeringens forutsetninger i forslag til 
statsbudsjett for 2019 og anslag/forventninger for statens kommuneopplegg utover i 
planperioden. I tillegg har administrasjonen gjort egne vurderinger i samråd med 
Telemarksforsking.   
 

 2019 2020 2021 2022 

Skatt på inntekt og formue    -111 769     -113 509     -114 994     -116 554  

Rammetilskudd -   194 125  -   201 306  -   205 752  -   209 402  

Sum -   305 894  -   314 815  -   320 746  -   325 956  
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Forutsetninger for skatt og rammetilskudd i planperioden 
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er skatteanslaget til kommunene i 2018 
oppjustert fra 1,0 til 2,4%. Anslaget for lokal skatteinngang for Birkenes kommune er 
estimert til 68,7% (gjennomsnittsnivået siste 3 år). Det betyr i praksis en lokal 
skatteinntekt som er 31,3% lavere enn gjennomsnittskommunen i Norge. 
Rammeinntektene er estimert utfra antall innbyggere kommunen hadde offisielt ifølge 
SSB pr 01.07.2018; dvs. 5202.  
 
Administrasjonen har på bakgrunn av forutsetninger i regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2019 gjort egne vurderinger på forventet skatteinngang og 
rammetilskudd i 2019 og i resten av planperioden.  
Basert på skatteinngang pr. september 2018, og estimert prognose for de siste tre 
månedene, forventes en nominell skattevekst fra 2017 til 2018 på 3,0% nasjonalt. 
Videre er det lagt til grunn en forventet skattevekst fra 2018 til 2019 på 2,6%. Antall  
innbyggere er forutsatt å være 5.243 pr 01.01.2019. Det er en vekst på 41 innbyggere, 
eller 0,8%, i 2. halvår 2018. 
  
Med ovennevnte forutsetninger lagt til grunn, er skatt og rammetilskudd i 2019 
budsjettert med kr 305,9 mill. Det er 4,2 mill. kr høyere enn anslaget i statsbudsjettet 
(inkludert ufrivillig alene tilskudd).  
 
Videre utover i planperioden er det forutsatt en nominell skattevekst på 0,7% fra året 
før. Det er forutsatt en videre vekst i antall innbyggere i planperioden. Anslagene er 
basert på SSBs nye befolkningsprognoser for landet, og for Birkenes kommune. De er 
basert på MMMM alternativet (middels vekst, middels innvandring). Det gir en vekst fra 
2018 til 2019 på 1,6%, 2019 til 2020 på 1,3% og fra 2020 til 2021 på 1,4%   
 
Inntektene i planperioden fra 2020-2022 er basert på kriterieverdier som ligger til 
grunn i statsbudsjettet for 2019. 
 
Kommunens skatteinngang i 2019 er antatt å bli på rundt kr 111,7 mill., og nominelt øke 
med ca. 2,6 % (1,9 % høyere enn den forventede skatteveksten for kommunene samlet).  
Birkenes kommune har lave skatteinntekter sammenliknet med landsgjennomsnittet. 
For alle inntektssvake kommuner fungerer inntektsutjevningsordningen slik at 
kommunens egen (særegne) skatteinntektsutvikling bare har en effekt på 5 %.  Dersom 
Birkenes kommune har, eller får, en skatteinntektsutvikling som er høyere/sterkere enn 
utviklingen på landsbasis, blir 95 % av økningen avkortet mot rammetilskuddet. Motsatt 
blir 95 % kompensert over rammetilskuddet hvis kommunen har eller får en 
skatteinntektsutvikling pr innbygger som er svakere enn utviklingen for kommunene 
samlet. Hvordan skatteinntektsutviklingen på landsbasis utvikler seg, har derfor 
vesentlig mer å si for utviklingen i kommunens frie inntekter enn egen 
skatteinntektsutvikling.  
 
Ordinært skjønnstilskudd er forutsatt å bli kr 1,0 mill. pr år i planperioden. 
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Tilskudd som ufrivillig alene kommune utgjorde kr 1,6 mill. i 2017 og kr 1,3 mill. i 2018. 
I statsbudsjett for 2019 er totalbeløpet halvert i forhold til nivået i 2018. Det 
fremkommer ikke hvor mye som vil tilfalle Birkenes kommune, men forutsetter at det 
vil utgjøre 50% av tilskuddet i 2018. I 2020 og resten av planperioden er det forutsatt at 
dette tilskuddet ikke videreføres. 
 
I budsjettet for 2019, og i resten av planperioden, er det gjort en reduksjon i 
rammeinntektene som følge av at innbyggere i Hovlandsdalen overføres til Evje og 
Hornes kommune fra 01.01.2019. Reduserte inntekter for Birkenes kommune er 
estimert å utgjøre ca. kr 3,3 mill. pr år i planperioden. 

 
Skatt på eiendom 
I vedtatt budsjett og økonomiplan 2014-2017 (Sak 070/13) ble det innført 
eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for å imøtekomme fremtidig 
behov med tilhørende utgiftsvekst. 
 
I budsjett- og økonomiplan for 2017– 2019 ble det vedtatt en økning fra 4,0 promille til 
4,6 promille for boliger og fritidseiendommer som et av tiltakene i prosjekt balanse. 
Videre ble det vedtatt å opprettholde eiendomsskatt på verker, bruk og næringseiendom 
med 7,0 promille. Formålet med prosjekt balanse var å få en budsjett og økonomiplan i 
balanse, og som ville gi en stabil økonomi i kommunen over tid.  
 
Når kommunestyre behandlet rapporten for 1. tertial 2017, ble det vedtatt å redusere 
eiendomsskatten fra 4,6 promille til 4,0 promille med tilbakevirkning fra 1. januar 2017. 
Dette utgjorde en inntektsreduksjon på ca. kr 1,7 mill. i 2017. 
 
Årsbudsjettet for 2018 og økonomiplan for 2018 – 2021 ble vedtatt av kommunestyre 
14.12.2017. I møtet ble det vedtatt en eiendomsskatt på 3,9 promille for boliger og 
fritidseiendommer, og 7,0 promille på verker, bruk og næringseiendom. Totalt sett 
utgjør dette, sammen med reduksjonen fra 4,6 promille, en inntektsreduksjon på ca.  
kr 2,2 mill. i 2018. 
 
I møte 21. juni 2018 vedtok kommunestyret at eiendomsskatten for 2019 settes til 2,0 
promille for alle skatteobjekter som i 2018 har 3,9 promille. Dette utgjør en ytterligere 
inntektsreduksjon på ca. kr 6,0 mill. fra 2019. Dette kommer i tillegg til allerede 
reduserte inntekter i 2017 og 2018 på til sammen ca. 2,2 mill.  I kommunestyremøte 21. 
juni 2018 ble det også gjort vedtak om at Birkenes kommune skal ha et mål om å komme 
ned på et eiendomsskattenivå som er lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 2 i 
løpet av økonomiplanperioden 2019 – 2022. 
 
I forslag til budsjett for 2019 har administrasjonen lagt til grunn vedtaket som 
kommunestyre gjorde 21. juni 2018 når det gjelder å redusere eiendomsskatten for 
boliger og fritidseiendommer fra 3,9 promille til 2,0 promille.  
 
Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 vedtatt  
endringer av skattegrunnlaget for kategorien verker og bruk fra 2019. Det innebærer at  
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produksjonsutstyr og installasjoner skal fases ut. Deler av skattlagte verker og bruk 
(bygninger og tomter) skal fra 2019 være verdsatt etter gjeldene regler for annen 
næringseiendom. Verker og bruk vil opphøre som egen kategori. I 2018 er det 
gjennomført taksering av alle virksomheter i Birkenes kommune som er definert 
innunder skattegruppen verker og bruk basert på de samme reglene som ligger til grunn 
for annen næringsvirksomhet. Takstnemnda skal behandle de nye takstene, men det vil 
sannsynligvis først skje tidlig i 2019. Det er derfor usikkerhet i forhold til hva dette vil 
medføre av endrede eiendomsskatteinntekter fra denne gruppen. Administrasjonen har 
forutsatt at inntektene i planperioden vil opprettholdes på samme nivå pr år som i 2018. 
 
I regjeringen forslag til statsbudsjett for 2019 er det foreslått endringer i beskatning av 
boliger og fritidseiendommer med virkning fra 2020. I korthet foreslås følgende 
endringer: 

- Det innføres lovpålagt reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten på 30% 
- Bruk av formues grunnlag gjøres obligatorisk for verdsettelse av boligeiendom 
- Maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendommer reduseres fra 7 til 5 promille 

 
For Birkenes kommune er det første strekpunkt som vil bety noe økonomisk i 
planperioden. Kommunen bruker skatteetatens formues grunnlag, og bruker i dag en 
obligatorisk reduksjonsfaktor på 20%. Når det foreslås satt til minimum 30% fra 2020, 
har administrasjonen estimert dette til å utgjøre ca. kr 0,8 mill. i reduserte inntekter pr 
år.  
   
I planperioden er eiendomsskatteinntekter korrigert noe med forutsetning om at boliger 
i Hovlandsdalen overføres til Evje og Hornes kommune. 
 
Boliger og fritidseiendommer 
Boligenes verdi fastsettes på bakgrunn av ligningsverdi for å beregne formuesverdi. 
Grunnlaget hentes fra skatteetaten. Fritidseiendommers verdi fastsettes med 
utgangspunkt i taksering gjennomført i 2014 ihht. vedtatte retningslinjer. Det foreslås at 
eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer beskattes med 2,0 promille i 2019 etter 
et bunnfradrag på kr 50.000, og en obligatoriske reduksjonsfaktor på 0,8. Totalt sett vil 
inntekten fra eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer utgjøre kr 6,5 mill. i 2019, 
en reduksjon i inntektene på ca. kr 6,0 mill. fra 2018. 
 
I 2020 foreslår administrasjonen å øke eiendomsskatteinntekten for denne gruppen fra 
kr 6,5 mill. (2 promille) til kr 8,6 mill. (3 promille). Det er innarbeidet en reduksjon på  
kr 0,8 mill. som følge av endring av reduksjonsfaktor fra 20% til 30%. I 2021 foreslås det 
å øke inntektene til kr 11,2 mill. (3,9 promille). Det samme inntektsnivået foreslås i 
2022. 
 
For en gjennomsnittsbolig, med en verdi på kr 2,0 mill., vil eiendomsskatt utgjøre  
kr 3 100 (2019), kr 4.050 (2020) og 5.265 (2021 og 2022).    
 
Verker, bruk og næringseiendom  
Næringseiendommer og verker og bruk vil, i henhold til lov om eiendomsskatt, 
behandles på lik linje skattemessig. Det foreslås å opprettholde beskatning som tidligere 
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år med 7 promille. Med forbehold om den usikkerhet som er beskrevet ovenfor, er det 
forutsatt at inntektene fra denne gruppen vil utgjøre kr 6,2 mill. pr år i planperioden. 
 

Andre direkte eller indirekte skatter (konsesjonsavgift) 
Inntekt fra konsesjonskraftfondet er forventet å bli kr 0,6 mill. pr år i planperioden. 
 

Investeringskompensasjon reform -97 
Overføring til dekning av kapitalutgifter i forbindelse med skolereformen ble avsluttet i 
2017.  
 

Kapitaltilskudd sykehjem/omsorgsboliger og øvrige rentekompensasjoner 
I forbindelse med investeringer som er gjort i sykehjem, omsorgsboliger, skole- og 
kirkebygg  mottar kommunen årlig kapitaltilskudd (rente- og avdragsrefusjon) beregnet 
av Husbanken.  For 2019 budsjetteres det med kompensasjoner på totalt kr 0,95 mill.  
svakt fallende til kr 0,87 mill. i 2022.  
 

Integreringstilskudd 
 

År 
Tilskudd 
 (i hele 1000) 

2019 14 680 
2020 11 823 
2021   9 807 
2022   8 350 

 
Tabellen over viser integreringstilskudd pr år i planperioden. Beregningene bygger på 
de nye satsene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. 
Kommunestyre har vedtatt at vi skal bosette ca. 25 personer hvert år i planperioden 
(vedtak KS 111/15). Som følge av betydelig redusert innvandring til landet, er det stor 
sannsynlighet for at det ikke vil bli bosatt så mange som kommunestyre har vedtatt. I 
budsjettet for 2019, og i planperioden frem til 2022, har vi lagt til grunn en bosetting på 
10 personer i 2019 og det samme antallet pr år i resten av planperioden. Sammenlignet 
med forutsetninger i økonomiplanen for perioden 2018 – 2021, medfører det tilnærmet 
samme tilskudd i 2019, men en reduksjon i tilskudd på kr 1,4 mill. i 2020 og  
kr 2,5 mill. 2021 
  

Renteinntekter og kortsiktig likviditet 
Det er vanskelig å forutsi størrelsen på bankinnskuddet og hvilket nivå renten vil ligge 
på i årene som kommer. Vi har for tiden meget gode betingelser i gjeldene 
hovedbankavtale som er inngått frem til april 2020. I planperioden har vi lagt til grunn 
en innskuddsrente på 1,9 %.  Med det som forutsetning er det budsjettert med 
renteinntekter på kr 1,7 mill. pr år på bankinnskudd og likvide midler. Det forutsetter 
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gjennomsnittlig bankinnskudd på ca. kr 90 mill., og at nye låneopptak gjøres i første 
kvartal og plasseres kortsiktig.  
 
Renteinntekter og startlån 
På bakgrunn av lånesøknad gir kommunen boliglån (startlån) til innbyggere på gitte 
vilkår. Ved inngangen til 2018 var saldo på kommunens utlån kr 39,1 mill. I 2019 er det 
budsjettert med kr 0,6 mill. i renteinntekter økende til kr 0,7 mill. pr år i perioden  
2020 – 2022.  
 
Utbytte fra Agder Energi 
Birkenes kommune har en eierandel på 1,26 % i Agder Energi AS. I 2018 signerte 
«Agder-eierne» ny viljeserklæring som forpliktet samtlige kommuner til å opprettholde 
dagens eierskap i selskapet frem til 1. juli 2022. I mai 2018 ble det vedtatt ny 
utbyttepolitikk.  Det innebærer at utbyttegulvet tas bort og at veiledende utbytteprosent 
settes til 70% . Størrelsen på utbyttet baserer seg på resultatet fra to år før utbyttet blir 
utbetalt. Dette skaper mer forutsigbarhet for både selskapet og eierne. Det betyr at 
utbyttet i 2019 baserer seg på utbytteresultatet fra 2017 som var på kr 845 mill. 
Birkenes kommunes andel av dette er beregnet til kr 7,4 mill. i inntekter i 2019. I 
planperioden frem til 2022, har administrasjonen forutsatt at Agder Energi får et 
utbytteresultat på kr 800 mill. pr år i 2020 – 2022. Da er det forutsatt en noe svakere 
utvikling i kraftbransjen, men at dette i stor grad kompenseres med 
kostnadseffektivisering i selskapet. I tillegg er det forutsatt at dagens sammensetning av 
eierskap og utbyttepolitikk videreføres i planperioden. Med disse forutsetninger gir det 
et utbytte på kr 7,5 mill. i 2019 og kr 7,1 mill. i henholdsvis 2020, 2021 og 2022. 
 

Finansavkastning obligasjoner og aksjer 
Birkenes kommune har en portefølje med en grunnkapital på kr 65,5 mill. som er 
plassert langsiktig i ulike verdipapirer i henhold til gjeldene finansreglement. Det har 
vært en positiv og tilfredsstillende avkastning de siste årene. Hvert år frem til for to år 
siden har avkastningen på porteføljen blitt realisert av likviditetsmessige grunner. 
Avkastningen for 2016 og 2017 er ikke realisert (ref. kommunestyresak 069/17). Ved 
inngangen til 2018 hadde porteføljen en markedsverdi på kr 73,6 mill. I planperioden er 
det budsjetter med en positiv avkastning på kr 3,2 mill. pr år. Dette er basert på en 
avkastning på ca. 4,3 % hvert år med utgangspunkt i markedsverdien på porteføljen pr 
september 2018 på kr 74,5 mill. Estimert avkastning i planperioden er noe høyere enn 
anbefaling fra våre finansrådgivere i Gabler AS. Som følge av den usikkerheten som til 
enhver tid er i finansmarkedet, skal kommunen i henhold til finansreglementet (kap. 
8.10) ha et bufferfond som minimum utgjør to ganger årlig budsjettert 
normalavkastning; dvs. et bufferfond på kr 7-9 mill. I dag har ikke kommunen avsatt til 
et spesifikt fond til dette formålet. Ved eventuelt resultatmessig tap må dette dekkes av 
det generelle disposisjonsfondet til kommunen.   
 

Renteinntekter og kalkulatoriske avskrivninger VA-området 
Vann og avløpsområdet (VA-området) skal være selvfinansierende. Rente- og 
avdragsberegninger på investeringer i VA-området går inn i kommunens totale rente- og 
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avdragsbeløp. Budsjettet må derfor korrigeres med en tilbakeføring (inntekt) i 
budsjettet. For 2019 er dette beregnet å utgjøre kr 2,9 mill. i avskrivninger og renter. 
Kalkulatorisk rente er i planperioden satt til 2,35 %. Dette er basert på en 3 åring 
statsobligasjonsrente på 1,85 % med et påslag på 0,5 %. 
 

Ordinære avskrivninger 
Faste eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler avskrives lineært i 
henhold til anbefalte avskrivningssatser. I budsjettet for 2019 er avskrivninger estimert 
til kr 19,5 mill. Som følge av pågående og nye investeringsbehov i planperioden, 
forventes avskrivningene å øke utover i planperioden til kr 26,9 mill. i 2022. 
Avskrivningene påvirker brutto driftsresultat, men har mot post (inntekt) under 
eksterne finanstransaksjoner. Det er avdragsutgiften som påvirker netto driftsresultat i 
et kommunalt budsjett- og regnskap, ikke avskrivninger. 
 

Renteutgifter investeringsgjeld 
Renteutgifter knyttet til investeringsgjeld er budsjettert med kr 12,3 mill. i 2019 økende 
til kr. 16,7 mill. i 2022. Det er beregnet gjennomsnittlige lånerenter på 2,9 % i 2019 og 
3,0 % i 2020 til 2021. I budsjettet for 2019 er det forutsatt et låneopptak på kr 23,7 mill. 
til investeringsprosjekter.  
 

Renteutgifter startlån 
Kommunen låner inn Husbanken til videre utlån (ref. kommentarer om renteinntekter 
startlån). Det er estimert en lånerente i Husbanken på 1,35% i 2019 økende til 1,6% i 
2020 – 2021 og ytterligere opp til kr 1,85% i 2022. Det er budsjettert med renteutgifter 
på kr 0,6 mill. i 2019 økende til kr 0,7 mill. pr år i perioden 2020 – 2022. I budsjettet for 
2019 foreslås det et låneopptak på kr 5,0 mill. gjeldene startlån. 
 

Avdrag på lån 
Kommuneloven sier at lånene skal avdras jevnt og planmessig. Gjenstående løpetid for 
kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for 
kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. (Kommuneloven § 50 nr. 7). 
 
Kommunestyret vedtok en finansstrategi i 2015 (sak 062/15). Et vedtak gikk ut på at 
det skal betales avdrag utover lovens krav om minimumsavdrag, og at avdrag på lån 
budsjetteres i samme størrelse som estimerte avskrivninger. Underliggende er at 
kommunen har et høyt gjeldsnivå i forhold til brutto inntekter. I et kommunalt budsjett 
er det i tillegg slik at det er avdragene og ikke avskrivningene som fremkommer som 
kostnad. Den mer reelle verdiforringelsen vises dermed ikke.  
På grunn av det store gapet mellom inntekter og utgifter i 2016 ble ikke strategien fulgt. 
I 2017 ble det derimot nedbetalt avdrag i tilnærmet samme størrelse som avskrivninger 
det året. Som følge av reduserte inntekter fra eiendomsskatt på boliger og 
fritidseiendommer er det lagt opp til kun å betale minimumsavdrag i henhold til 
kommuneloven i budsjettet for 2019 og i 2020. I 2021 og 2022 er forutsatt en 
avdragsprofil som er henholdsvis kr 4,0 mill. og kr 2,0 mill. høyere enn 
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minimumsavdrag, men som ikke fullt ut er i samme størrelse som estimerte 
avskrivninger. I 2019 er avdragene kr 2,3 mill. lavere enn avskrivningene, i 2020 kr 3,2 
mill., i 2021 kr 0,2 mill. og i 2022 kr 3,2 mill. i forhold til størrelsen på avskrivningene. 
 

Kommunens utvikling i langsiktig gjeld, renter og avdrag 
Tabellen nedenfor viser at det er behov for høyere låneopptak til investeringsprosjekter 
enn det som er planlagt nedbetalt som avdrag på investeringsgjeld. 
 

Beløp i 1000 kr 2019 2020 2021 2022 

Langsiktig gjeld 01.01 420 013 431 591 469 292 509 004 

Avdrag på lån -17 150 -17 748 -18 944 -21 709 
Låneopptak 28 728 55 449 58 656 69 420 
Langsiktig gjeld 31.12  431 591 469 292 509 004 556 715 
Renter  12 300 14 100 15 300 16 700 

 
I tillegg har kommunen gjeld i Husbanken som er tatt opp for videre utlån (startlån). Det 
er forutsatt i budsjett- og økonomiplanen at disse lånene blir betalt til Husbanken i 
samme størrelse som låntagerne nedbetaler på lånene som er lånt ut fra kommunen.  
Tabellen nedenfor viser utvikling i denne låneporteføljen: 
 

Beløp i 1000 kr 2019 2020 2021 2022 

Langsiktig gjeld 01.01 40 100 42 640 45 024 47 262 

Avdrag på lån -2 460 -2 616 -2 762 -2 899 
Låneopptak 5 000 5 000 5 000 5 000 
Langsiktig gjeld 31.12  42 640 45 024 47 262 49 362 
Renter  600 700 700 700 

 
Investeringsgjeld knyttet til vann og avløp (VA) inngår i «Langsiktig gjeld investeringer». 
Gjelden er ikke adskilt fra den andre investeringsgjelden. I planperioden er det lagt opp 
til investeringer på ca. kr 66,0 mill. innen VA-området. Disse investeringene er det i 
praksis næringsvirksomhet og innbyggerne som betjener gjennom vedtatte 
priser/gebyrer for bruk av vann og avløp. Næring og innbyggerne betaler derimot ikke 
for gjelden i sin helhet. Den kalkulatoriske renten kommunen må bruke når gebyrene 
beregnes, er for tiden lavere enn den faktiske rentesatsen kommunen betaler for sin 
gjeld. Prognoserenten for beregning av gebyrsatser er på 2,35 %, mens vi budsjetterer 
med en rente på kr 2,9 % i 2019. 
 
Av andre størrelser innen investeringsgjelden, har kommunen tatt opp noe gjeld på 
rentekompensasjonsordninger fra Husbanken innen sykehjem, skole og kirke. Det betyr 
at kommunen mottar renteinntekter for å dekke noe av rentekostnadene for disse 
investeringene. Også her vil det være en differanse mellom våre rentekostnader og de vi 
mottar fra Husbanken som betyr at kommunens rentekostnader ikke blir dekket i sin 
helhet. Med unntak av noen mindre investeringer i kirkebygg, planlegger ikke 
kommunen å ta opp ny gjeld på tilsvarende ordninger i planperioden. 
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Garantiforpliktelser  
Birkenes kommune hefter for 32,35 %, kr 6.697.000,- av Libir IKS’s samlede 
forpliktelser pr 31.12.2017 
 

Ubundne avsetninger 
Fylkesmannen anbefaler å ha et disposisjonsfond (frie fond) som utgjør 5-10 % av 
brutto inntekter. I 2019 er det budsjettert med brutto inntekter på kr 405 mill. 
Anbefalingen fra Fylkesmannen tilsier at Birkenes kommune bør ha et disposisjonsfond 
i intervallet kr 20,2 mill. til kr 40,5 mill. 
 
Kommunestyret vedtok som tidligere nevnt en finansstrategi i 2015 (sak 062/15). 
Strategien går blant annet ut på å bygge opp frie fond for å dekke svingninger i 
økonomien. I 2015 ble det forutsatt at fondet skulle ha en oppbygging over en 10-
årsperiode til kr 20 -25 mill. (inflasjonsjustert til 5,6 % av driftsinntektene) 
Avsetningen skulle gjøres med gjennomsnittlig 0,6 % av brutto driftsinntekter pr år. 
 
Birkenes kommune fikk et godt resultat i både 2016 og 2017 slik at disposisjonsfondet  
utgjør totalt kr 34,0 mill. Av dette har kommunen budsjettert å bruke kr 1,4 mill. i 2018. 
 
Som følge av svak realvekst for Birkenes kommune basert på forutsetningene i forslag til 
statsbudsjett for 2019, forventninger om reduserte inntekter fra staten knyttet til 
integreringstilskudd for flykninger, reduserte inntekter fra eiendomsskatt, reduserte 
inntekter som følge av grensejusteringen i Hovlandsdalen, økte kapitalkostnader (renter 
og avdrag) som følge av flere store investeringsprosjekter, samt utøkte behov innenfor 
flere av tjenestene i kommunen, foreslår administrasjonen å bruke kr 7,8 mill. av 
disposisjonsfondet i 2019 og ytterligere kr 1,8 mill. i 2020 for å sikre økonomisk balanse 
i 2019 og de andre årene i planperioden. 
  



 

Side 35 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

Driftsbudsjettet fordelt på tjenesteområdene (budsjettskjema 1B) 
 

  
Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
Budsjett

2021 
Budsjett 

2022 
Forvaltning             
Personalkostnader 11 827 12 983 13 620       
Andre kostnader 5 944 4 315 4 410       
Inntekter -13 285 -11 110 -11 669       
Sum  4 486 6 188 6 361 6 361 6 361 6 361 
              
Kommunikasjon 
og kultur             
Personalkostnader 8 874 8 615 9 505       
Andre kostnader 10 157 11 990 11 135       
Inntekter -3 373 -1 470 -809       
Sum  15 658 19 135 19 831 19 706 20 106 19 856 
              
Drift             
Personalkostnader 13 318 15 444 14 899       
Andre kostnader 29 735 20 996 21 679       
Inntekter -23 034 -18 476 -19 006       

Sum  20 019 17 964 17 572 17 972 17 872 18 372 
              
Samfunnsutvikling 
felles             
Personalkostnader 2 485 2 633 1 778       
Andre kostnader 13 580 9 012 9 630       
Inntekter -10 356 -6 198 -5 816       
Sum  5 709 5 447 5 592 5 492 5 242 4 692 
              
Oppvekst felles             
Personalkostnader 4 973 4 058 3 867       

Andre kostnader 46 881 44 626 43 218       
Inntekter -4 605 -2 172 -2 484       
Sum  47 250 46 512 44 600 44 672 44 582 44 592 
              
Kulturskolen             
Personalkostnader 3 502 3 723 3 701       
Andre kostnader 414 312 332       
Inntekter -3 126 -3 072 -3 109       
Sum  791 963 923 923 923 923 
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Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
Budsjett

2021 
Budsjett 

2022 
Ressurssenteret 

Personalkostnader 27 249 29 723 29 467       
Andre kostnader 22 085 17 507 18 331       
Inntekter -18 652 -9 979 -8 570       
Sum  30 682 37 251 39 228 39 948 40 748 40 468 
              
Natveitåsen 
barnehage             

Personalkostnader 8 892 8 703 9 160       
Andre kostnader 459 402 399       
Inntekter -2 984 -2 023 -2 025       
Sum  6 367 7 082 7 535 7 535 7 535 7 535 
              
Birkeland 
barnehage             
Personalkostnader 5 326 5 224 5 084       
Andre kostnader 257 168 147       
Inntekter -1 702 -1 159 -1 051       
Sum  3 882 4 233 4 180 4 180 4 720 5 350 

              
Engesland 
oppvekstsenter             
Personalkostnader 12 711 13 293 13 306       
Andre kostnader 524 444 425       
Inntekter -1 793 -1 255 -1 525       
Sum 11 442 12 483 12 207 12 051 11 832 11 832 
              
Birkeland skole og 
sfo             
Personalkostnader 35 454 36 017 36 699       
Andre kostnader 1 464 1 350 1 394       

Inntekter -4 217 -2 309 -2 322       
Sum  32 701 35 058 35 771 35 971 35 971 35 971 
              
Valstrand skole             
Personalkostnader 16 933 17 305 17 377       
Andre kostnader 1 064 717 698       
Inntekter -1 341 -445 -275       
Sum  16 657 17 577 17 800 17 415 17 415 18 015 
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Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
Budsjett

2021 
Budsjett 

2022 
Herefoss skole og 
sfo 
Personalkostnader 3 334 3 490 3 559       
Andre kostnader 108 84 74       
Inntekter -271 -36 -74       
Sum 3 171 3 538 3 560 3 570 3 564 3 560 
              
Helse og velferd 
felles             
Personalkostnader 2 097 1 841 1 890       
Andre kostnader 7 345 6 793 6 463       
Inntekter -881 -790 -795       
Sum  8 561 7 844 7 558 7 498 7 438 7 438 
              
Hjemmetjenesten             
Personalkostnader 23 092 22 886 23 600       
Andre kostnader 2 614 2 208 2 294       
Inntekter -4 229 -2 584 -2 700       
Sum 21 477 22 510 23 194 23 994 24 144 24 794 

              
Sykehjemmet             
Personalkostnader 34 729 34 302 33 743       
Andre kostnader 5 677 5 024 5 367       
Inntekter -9 611 -6 566 -6 596       
Sum  30 794 32 760 32 513 30 144 30 144 30 144 
              
Boveiledertjeneste
n             
Personalkostnader 22 432 25 572 28 023       
Andre kostnader 4 237 2 930 2 795       
Inntekter -4 094 -3 831 -3 931       

Sum 22 575 24 671 26 888 29 083 28 816 30 486 
              
NAV             
Personalkostnader 3 762 3 560 3 826       
Andre kostnader 1 880 2 695 2 753       
Inntekter -449 -137 -340       
Sum 5 193 6 118 6 239 6 109 6 109 6 109 
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Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
Budsjett

2021 
Budsjett 

2022 
Virksomhets-
styring 
Personalkostnader 3 143 1 464 6 200       
Andre kostnader 6 241 6 350 6 425       
Inntekter -757 -505 -456       
Sum 8 628 7 309 12 169 10 829 8 489 8 649 
              
Kirken og andre 
trossamfunn             
Andre kostnader 4 558 4 579 4 800       
Sum 4 558 4 579 4 800 4 800 4 800 4 800 
              
Totalt 300 601 319 222 328 521 328 253 326 811 329 947 
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Det er litt endringer mellom områdene siden 2018. Den største endringene er 
Ressurssenteret som har økt med 0,65% og Boveiledertjenesten som har økt med 0,5 % 
andel. 
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Endringer i driftsbudsjettet 2018 - 2019 
 

 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Endringer 
budsjett 

2018-
2019 Kommentarer 

Skatte og rammetilskudd 294 416 305 894 11 478 
Kommentert nærmere nedfor 
under statsbudsjettet 

Eiendomsskatt 18 620 12 740 -5 880 Reduksjon fra 3,9 til 2 promille 
Konsesjonsavgift 358 578 220  

Integreringstilskudd 15 556 14 680 -876 
Forutsetning om 10 flyktninger 
bosatt 

Andre statlige overføringer 1 276 950 -326 Synkende over tid 
Sum frie inntekter 330 226 334 842 4 616 Økning i frie inntekter på 1,4 % 

     

Renteinntekter og utbytte 12 500 12 400 -100 

Lavere renteinntekter, forventet 
mindre enn budsjettert i 2018, 
lavere utbytte Agder energi, tatt 
høyere risiko gjeldende 
avkastning verdipapirer. 

Kalkulatoriske renter og 
avskrivninger 2 654 2 881 227 

Høyere forventet rente i 2019, 
høyere gjeldsnivå 

Investeringslån -27 557 -29 450 -1 893 
Noe høyere rentekostnad, 
høyere minimumsavdrag 

Netto finans -12 403 -14 169 -1 766  
     
Sum til disposisjon 317 823 320 673 2 850 0,9 % økning 

     

Bruk av disposisjonsfond 1 400 7 848 6 448 
Nødvendig bruk av 
disposisjonsfond 

Sum disponert 319 223 328 521 9 298 2,9 % økning 
 

Kommentarer til endringene i driftsbudsjettet 
 
Økning i driftskostnader budsjett 2018 til budsjett 2019: 
 
Sum til disposisjon  kr 2,8 mill. 
Bruk av driftsfond  kr 6,5 mill. 
Sum disponert  kr 9,3 mill. 
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Inntektssiden 
Tabellen på forrige side gjeldende inntektsendringene i 1A er anslag på hva som 
hovedsakelig utgjør endringene mellom 2018 og 2019. Økningen i frie inntekter er på  
kr 4,6 mill. eller 1,4 %. Anslaget for lønns- og prisvekst i statsbudsjettet er 2,8 %, hvor 
lønnsveksten isolert sett er anslått til 3,25 %. 
 
Årets drift må i 2019 til dels dekkes ved bruk av fond på kr 7,8 mill. I 2018 er det 
budsjettert med bruk av fond på kr 1,4 mill. 
 
Reduserte inntekter som følge av: 
Bortfall av skatteinntekter eiendomsskatt (fra 3,9 til 2 promille)  kr 6,0 mill. 
Reduksjon ufrivillig alene                                                                            kr 0,6 mill. 
Beregnet inntektsbortfall Hovlandsdalen                                               kr 3,3 mill. 
Sum                                                                                                                     kr 9,9 mill. 
 
Om kommunen ikke fikk ovennevnte budsjetterte inntektsreduksjon på kr 9,9 mill., ville 
det ikke vært nødvendig å budsjettere med bruk av disposisjonsfond på kr 7,8 mill. i 
2019. I tillegg hadde det vært mulig å budsjettere med noe høyere avdrag på lån enn 
lovens minimum. 
 
Utgiftssiden 
Beregnede demografikostnader   kr   6,4 mill. 
Kostnader i isolert effekt Hovlandsdalen  kr -1,6 mill. 
Beregnet deflator/prisvekst   kr   8,9 mill. 
Sum       kr 13,7 mill. 
 
Økningen på kr 9,3* mill.  i driftkostnader budsjett 2019 tilsvarer omtrent 2,9 %. I tillegg 
kommer økte kapitalkostnader på kr 1,9 mill. Dette utgjør tilsammen kr 11,2 mill.  
 
Beregnet behov økte demografikostnader, utført av Telemarksforsking, baserer seg på 
anslåtte økte demografikostnader i 2019. Den isolerte kostnadseffekten gjeldende 
grensejustering Hovlandsdalen er med i regnstykket. I praksis er det imidlertid svært 
små kostnadsreduserende tiltak som er mulig å ta ut ved f.eks. å redusere antall klasser 
på Engesland skole. Den siste linjen er basert på beregning av prisvekst tilsvarende 
forutsetninger i statsbudsjettet på 2,8 % med utgangspunkt i driftsbudsjettet for 2018. 
 
Det fremkommer en differanse mellom faktisk økning og behovet på kr 2,5 mill. Det 
illustrerer utfordringen det har vært for kommunen å innarbeide nødvendige tiltak for å 
levere lovpålagte tjenester i 2019.  Det har vært nødvendig å bruke fond i 2019 i en 
størrelsesorden på kr 7,8 mill. Det vil ikke være bærekraftig utover i planperioden. Da 
har man innarbeidet foreslått stenging av sykehjemsplasser for å dekke noe av de andre 
behovene i kommunen. 
 
 
*Tallene er justert for budsjettvedtak pr juli.  
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Nærmere detaljer om inntektene (1A) 
 
Statsbudsjettet 2018 
I følge anslagene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og 
inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2018(Grønt hefte) er 
inntektsøkningen for Birkenes kommune budsjettert med kr 10,1 mill. eller 3,5 % 
nominell vekst fra 2018, justert for oppgavekorrigering og i forhold til statens prognoser 
for 2018. 
 
Forventet prisvekst er på 2,8 %, slik at realveksten da skal tilsvare 0,7 %. Lønnsveksten i 
statsbudsjettet er anslått til 3,25 % for 2019. 
 
Det er lagt inn en forventet effektivitetsgevinst for kommunene tilsvarende 0,5 % som 
en del av tildelingen. 
 
I budsjettet (grønt hefte) er det beregnet en svak skattevekst (2,4 %) for Birkenes og 
landet for øvrig i forhold til hva Birkenes kommune har budsjettert med og tror 
inntektene blir i 2018. De har ikke hensyntatt tilskuddet som ufrivillig alene. Gjeldende 
2019, har statsbudsjettet lagt til grunn en nominell vekst på 1,8 %. I budsjettforslaget fra 
administrasjonen ligger det til grunn en skattevekst på 3 % for 2018, samt en nominell 
vekst gjeldende skatt på 2,6 %. Budsjettet inneholder dermed en del risiko. 
 
 

 

Statsbudsjett 
2018 

reviderte 
anslag  

oktober 
Budsjett 

2018 
Statsbudsjett  

2019 
Budsjett 

2019 
Rammetilskudd inkl. 
skjønnstilskudd 145 058 145 058 152 804 152 803 

Skatt 107 863 109 131 109 762 111 769 

Inntektsutjevning 38 457 38 583 39 132 40 677 

Sum 291 378 292 772 301 698 305 249 

     
Ufrivillig alene 1 291 1 644 ? 645 

     
Sum totalt 292 669 294 416 301 698 305 894 

 
Birkenes kommune har budsjettert med kr 4,2 mill. mer i inntekter gjeldende skatte og 
rammetilskudd enn anslagene i «grønt hefte». Det er ikke signalisert hvor mye Birkenes 
kan forvente seg i tilskudd som ufrivillig alene, men staten har halvert budsjettposten i 
sine makroanslag, kommunen baserer seg dermed på det. Da blir anslaget kr 3,6 mill. 
høyere enn anslaget i grønt hefte. Risikoen er lagt på inntektsutjevning og skatt 
tilsvarende ca. 3,1 %. 
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Det er gjort en omlegging i inntektssystemet gjeldende basiskriteriet for de kommunene 
som ikke har vedtatt kommunesammenslåing fra 2017. Tidligere mottok alle kommuner 
et fast basistilskudd uavhengig av struktur. Nytt fra 2018 var at det ble gradert etter 
avstander i kommunen. Konsekvensen ble at Birkenes i 2018 hadde en beregnet økning 
(fra grønt hefte) på 1,7 %, forventet prisvekst var da 2,6 %. I stedet fikk vi tilskudd som 
ufrivillig alene. Kommunen drar selvfølgelig med seg denne nedgangen når veksten 
fremover beregnes ut fra disse grunnlagene i statsbudsjettet. 
 
Kommunen er beregnet til å være vesentlig «tyngre» å drive enn andre kommuner, 
estimert til ca. 7,5 % mer enn gjennomsnittskommunen basert på statens kriterier for 
beregnet utgiftsbehov. Kommunen mottar utgiftsgodtgjørelse for dette fra staten basert 
på befolkningen pr 1.7 året før budsjettåret. Birkenes kommune har en økning i dette 
behovet i forhold til andre kommuner på 0,5 % og har dermed får en økning i 
rammetilskuddet på kr 2,6 mill.  knyttet til det. Når det er større endringer i den delen 
av befolkningen som påvirker inntektene våre fra 2014, får vi en tidsforskyvelse mellom 
befolkningsendringen og endringen i inntekt pga tidspunktet utgiftsgodtgjørelsen tar 
utgangspunkt i. 
 
Det blir endringer i eiendomsskatt gjeldende verker og bruk fra 2019. Det gjelder både 
installasjoner og produksjonsutstyr, men også endring i fht fastsettelse av 
takstgrunnlaget og produksjonslinjer som eies av kraftselskapene. Verker og bruk skal 
nå inngå i samme gruppe som næring. Produksjonslinjer som eies av kraftverkseieren 
skal ikke takseres av kommunen, men bruke formues grunnlaget. Staten vil delvis gi 
kompensasjon som følge av et eventuelt inntektstap gjeldende installasjoner og 
produksjonsutstyr.  
 
Fra 2020 vil det også bli endringer i reduksjonsfaktoren på formues grunnlaget 
gjeldende boliger og fritidseiendommer. Den er per i dag på 20 % og økes til 30 %. Det 
medfører at grunnlaget for eiendomsskatten blir lavere før skatten beregnes. For 
Birkenes kommune utgjør dette en reduksjon i inntekter på ca. 0,8 mill. med en 
eiendomsskatteprosent på 2 promille. Maksimal skattesats er redusert fra 7 til 5 
promille. 
 
Satsene som gjelder integreringstilskuddet blir ikke økt i samme takt som den estimerte 
prisveksten. Det vil si at kommunen mottar forholdsvis mindre per person enn tidligere. 
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Nærmere om endringer i driften 
 
Hovedendringer i driften 
 

Hovedpunkter økninger 2019 Beløp Kommentar 

Lønnsvekst 3,25 % 6 100 

Tilsvarer anslag i 
statsbudsjettet, budsjettert 
med 6,1 mill., men 
pensjonskostnaden ligger 
ute på enhetene. I 2018 var 
budsjettposten på kr 5,5 
mill. 

Politikk 415 

Økte kostnader 
politikeropplæring, økte 
møtekostnader politikere 

IKT -358 

Reduksjon i 
samarbeidskostnader IKT, 
men økte kostnader 
lisenser mm. 

Valg 280 Kommunevalg høsten 2019 

Økning årsverk samfunnsutvikling 640 Økning med 1,2 årsverk 

Reduksjon diverse drift -392  
Inntektsreduksjon og intern fordeling samfunnsutvikling 250  

Barnevern -730 

Signal fra samarbeidet i 
Kristiansand at det ikke vil 
være behov for så mange 
plasseringer i 2019 

PPT Barnehage 1 050 

Økning med 1,8 årsverk til 
spes. ped. Barnehage. 
Reduksjon av kjøp av den 
samme tjenesten fra 
private. 

Flyktningetjenesten -377 

Nedgang 
integreringsstønad, 
tolketjeneste, sosiale 
tilskudd, økt inntekt fra 
staten 

Læringssenteret 800 
Reduksjon i inntekter 
gjeldende færre flyktninger 

Ressurssenteret generelt 300 

Reduksjon i bruk av fond og 
inntekter fra staten og 
lønnskostnader knyttet til 
dette. 
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Hovedpunkter økninger 2019 Beløp Kommentar 

Barnehageområdet 96 

0,2 årsverk økning ansatte 
Natveitåsen bhg., økt 
pedagogtetthet. Reduksjon 
0, 6 årsverk Engesland bhg. 
Reduksjon av tilskudd ril 
private barnehager , men 
en økning i redusert 
foreldrebetaling 

Diverse oppvekst -909 

økt tilskudd fra staten, 
reduksjon skolebarn i 
andre kommuner, avvikling 
av ekstratimen i skolene 

Diverse skolene 987 

Økte lønnskostnader, samt 
refusjoner fra andre 
kommuner 

Tilbakeføring av KØH plasser til Birkenes kommune -449 

Betalt dette til Kristiansand 
tidligere, krever noe rigg i 
egne kommune gjeldende 
leger og utstyr 

Nedleggelse av 7 sykehjemsplasser fra 01.09.2019 -890 

Reduksjon i 
lønnskostnader, reduksjon i 
inntekter sykehjemsplasser 

Diverse økninger innen helse og velferd felles 830 

Samhandlingskoordinator, 
kreftkoordinator og 
pasienter med fastlege i 
andre kommuner, legevakt 

Økninger i lønnstillegg boveiledertjensten 1800 

Budsjettert feil i 2018. Det 
vil også bli en økning som 
følge av sentralt oppgjør 

Lønn avlastning, omsorgslønn og støttekontakt 650 

Økning både pga flere 
brukere og pga økninger i 
satser- er viktig 
lavterskeltilbud 

Endring av tilbud til brukere -175 Boveiledertjenesten 
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Hovedpunkter økninger 2019 Beløp Kommentar 

Reduksjon i tilskudd ressurskrevende brukere 92 

Blir stadig høyere 
innslagspunkt enn 
lønnsutvikling skulle tilsi 

Diverse Helse og velferd 585 

Lønnsglidninger, prosjekt 
heltid mm innen 
hjemmetjenesten og NAV 

Sum endring/økning 10 595  
 
 
Prosjekt balanse 
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 var i underbalanse, hvilket medførte at kommunen 
havnet på ROBEK. Budsjettet gjeldende 2016 hadde isolert sett en underbalanse på kr 9 
mill. Vinteren 2016 ble «prosjekt balanse» startet for å utarbeide en forpliktende plan på 
hvordan kommunen skal komme seg ut av det økonomiske uføret. 
 
Måltallet for innsparinger ble satt til kr 15 mill. Beløpet ble satt ut fra den gjeldende 
underbalansen, samt en vurdering av hvor mye kommunen minimum må ha for å klare å 
håndtere fremtidige inntektstap eller kostnadsøkninger. 
 
På grunn av det korte tidsperspektivet, var nok ikke tallene i prosjekt balanse nøyaktige, 
men nok til at de kan brukes som arbeidstall. Tallene blir usikrere jo lengre ut i 
planperioden man kommer. 
 

  
            

Vedtak i kommunestyret  

  
Årseffekt 
beløp 

2016 2017 2018 2019 2020 
2021-
2025 

Barnehage og 
skole 

3 505 1 630 3 410 3 505 3 505 3 505 3 505 

Ressurssenteret 300 400 125 175 300 300 300 

Helse og velferd 5 870 1 825 2 570 4 140 4 850 5 870 9 620 

Teknisk & 
Servicesenteret 

2 910 300 1 580 1 940 2 340 2 910 2 910 

Teknisk 370 1240 370 370 370 370 370 

Servicesenteret 1 134 176 604 679 704 1 134 1 134 

 Økt 
eiendomsskatt 

    2 200 2 200 2 200 2 200   

Sum tiltak 14 089 5 571 10 859 13 009 14 269 16 289 17 839 

 
 
I revidert budsjett for 2016 ble det innarbeidet kostnadsbesparende tiltak på totalt  
kr 5,6 mill. I budsjett for 2017 5,2 mill. osv. I 2019 skulle det innarbeides tiltak for 1,3 
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mill. Det er imidlertid store endringer kommunen har gjennomgått siden prosjekt 
balanse. Det har vist seg vanskelig å gjennomføre prosjekt balanse fullt ut. Tabellen 
nedenfor viser endringer i budsjettrammer pr enhet fra 2018 til 2019 med 
kommentarer. 
 
 

Enhet 

Bud-
sjett 
2019 

Bud- 
sjett 
2018 

Endring 
2018-
2019 Kommentar 

Forvaltning 6 361 6 188 173 

Økt lønnskostnad med 0,7 årsverk, nedgang i 
driftskostnader(IKT) og økning i gebyrer og 
refusjoner fra Lillesand 

Kommunikas
jon og kultur 19 831 19 135 696 

Økt lønnskostnad med 0,5 årsverk 0,5, økte 
kostnader politikermøter inklusiv opplæring kr 
415', økte lisenser/vedlikeholdsavtaler mm.642', 
valg 280', reduksjon IKT-sammenslåing med 
Lillesand kr -1.0 mill. 

Drift 17 572 17 964 -392 

Reduksjon variable kostnader lønn samt 0,15% 
årsverk flyttet til Samfunnsutvikling felles kr 0,5 
mill. økning strøm, kjøp av kalk og husleie, 
reduksjon vedlikehold og reparasjon 
transportmiddel 0,8 mill. Økninger i inntekter kr 
1,3 mill. Reduksjon i internføring av kostnader kr 1 
mill. Selvkostføringer -0,4 

Samfunns-
utvikling 
felles 5 592 5 447 145 

Økte kostnader KBR 70', reduserte kostnader 
næringsarbeid -170' Reduksjoner inntekter 
overført investeringer 250 

Oppvekst 
felles 44 600 46 512 -1 912 

Reduksjon lønnskostnader kr 200' gjeldende 
ekstratimen, reduksjon elever i andre kommuner 
kr 330', reduksjon tilskudd private barnehager kr 
250'  Tilskudd barn med spesielle behov 1000' 
overført til ressurssenteret, økning refusjoner fra 
staten 300' 

Kulturskolen 923 963 -40 Ingen større endringer 

Ressurs-
senteret 39 228 37 250 1 978 

Reduksjon kjøp av barnevern -730', bruk av 
bundne driftsfond 975' med tilhørende reduksjon 
av lønnskostnader 1168', til de sammen 
lønnskostnadene er det også reduksjon i tilskudd 
fra staten på kr 494', Lønnskostnader knyttet til 
PPT i bhg har økt med 1,4 mill. som følge av økning 
i 2 årsverk, Introduksjonsstønaden er også økt 
med 700'. 760' er økte sosiale kostnader flyktning, 
650, er økning i spes ped bhg, denne posten er 
redusert med 1 mill. området oppvekst felles. 100' 
kjøp av tjenester PPT, og 150' økning i 
tolketjeneste. 

Natveitåsen 
barnehage 7 535 7 082 453 

Økning i lønnskostnader pga økt pedagogtetthet, 
samt 0,2 årsverk økning i antall ansatte kr 450' 
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Enhet 

Bud-
sjett 
2019 

Bud- 
sjett 
2018 

Endring 
2018-
2019 Kommentar 

Birkeland 
barnehage 4 180 4 233 -53 

Kr 285' i mindre kostnader knyttet til spesped. 
Økning på kr 164' i pedagogtetthet, kr 86' i 
redusert foreldrebetaling 

Engesland 
oppvekst-
senter 12 207 12 483 -276 

Nedgang i årsverk bhg og oppgang skole år går mot 
hverandre i lønnskostnader, nedgang i 
brukerbetalinger 110', økning i refusjoner fra 
kommuner 380'- gjelder Evje. 

Birkeland 
skole og sfo 35 771 35 058 713 

Lønnsøkning 680', gjelder ny ressurs på 6. trinn, 
økning i SFO pga deling av grupper, helårseffekt av 
ansettelse i fjor, et prosjekt med tilhørende 
inntekter og at budsjettet var tatt ned noe i 2018 i 
forhold til at man hadde mange vikarer med lavere 
ansiennitet inne, Ellers økte driftskostnader 90' og 
økte inntekter 60'. 

Valstrand 
skole 17 800 17 577 223 Lavere refusjoner fra kommuner og andre 
Herefoss 
skole og sfo 3 560 3 538 22 Ingen større endringer 

Helse og 
velferd felles 7 558 7 844 -286 

Reduksjon KØH -900, 200' økt legevakt, kr 120 
samhandlingskoordinator , 350 pasienter i andre 
kommuner 

Hjemme-
tjenesten 23 194 22 510 684 

kr 50' er prosjekt heltid, 220' gjelder reduksjon 
ressurskrevende og personlig assistent, kr 80, er 
økte driftskostnader, særlig knyttet til ny 
teknologi, kr 360, gjelder lønnsglidninger samt 
høyere ekstrautgifter lønn. 

Syke-
hjemmet 32 513 32 760 -247 

Reduksjon sykehjemsplasser med 4-mnd effekt + 
økning KØH gir en innsparing på kr 600' i 
lønnskostnader, utstyr til KØH kr 100, i økte 
kostnader kr 80' kreftkoordinator og kr 190' i 
reduserte inntekter 

Boveileder-
tjenesten 26 888 24 671 2 217 

Omsorgslønn, avlastning og støttekontakt 650', 
annen lønn 1,8 mill. Innsparing med 
omorganisering 175'. Innslagspunkt 
ressurskrevende er økt utover lønnsveksten, det 
gjør at det mottas forholdsvis lavere refusjoner til 
ressurskrevende i fht. lønnsvekst innen området. 

NAV 6 239 6 118 121 Ingen større endringer 

Virksomhets-
styring 12 169 7 309 4 860 

endring avsatt lønnsjustering 5,9 mill.(egentlig 6,1 
mill.) Reduksjon i lønnspott til omplassering -135', 
premieavvik pensjon -924' 

Kirken og 
andre 
trossamfunn 4 800 4 579 221 

Økt tilskudd til kirken 115', økt tilskudd andre 
trossamfunn 105 

 
 
Helse og velferd skulle ha redusert med kr 0,7 mill. fra 2018 til 2019 ifølge prosjekt 
balanse. Sammen med andre endringer i økonomiplanen skulle det ha vært 1,8 mill. 
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totalt sett. Faktisk økning er på kr 2,5 mill. eller 2,7 % eksklusiv all lønnsvekst. Da har 
man redusert ved å ta hjem KØH-plasser og ved å stenge sykehjemsplasser. Det siste 
krever imidlertid nye turnus, kommunen vil dermed ikke få full effekt av dette før neste 
år. Den største økningen ligger i Boveiledertjenesten der omsorgslønn, støttekontakt og 
avlastning har økt. Det har også vært flyttet 1,1 årsverk fra ressurskrevende brukere 
kommunen mottar refusjoner på, til andre oppgaver vi finansierer alene. Til slutt ser vi 
en økning i tilleggskostnader innenfor tjenesten, de knytter seg til behov som har 
oppstått inneværende år. 
 
Oppvekst skulle i henhold til prosjekt balanse ha redusert med kr 0,1 mill. Sammen med 
andre endringer i økonomiplanen skulle man totalt sett ha økt med 1 mill. Totalt sett har 
oppvekst økt med kr 1,1 mill. eksklusiv lønnsvekst, eller 0,7 %. Det er særlig redusert i 
kostnader til barnevern, barn i private barnehager og kostnader gjeldende elever i andre 
kommuner. Det er særlig økte kostnader knyttet til spes.ped. barnehage, utgifter i 
flyktningetjenesten og pedagogtetthet i barnehagene. 
 
Samfunnsutvikling skulle ifølge tiltak i prosjekt balanse, hatt en effektivisering på kr 
25 000,-. Sammen med andre endringer i økonomiplanen skulle det har vært kr 0,6 mill. 
totalt sett. Økningen i budsjettet er på kr 0,6 mill. eller 1,3 %. Den store økningen gjelder 
økte lisenser og IKT, valg inklusiv opplæring og politikermøter. 
 
Prosjekt balanse inneholdt en økning av eiendomsskatt på 0,6 promille ut 2020. Dette 
vedtaket ble reversert 2017. Eiendomsskatten er ytterligere reversert med 2 promille 
siden den gang. 
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Endring av stillingshjemler fra 2018 til 2019 
 
Enhet 2018 2019 Endring 
Forvaltning 16,1 16,8 0,7 
Kommunikasjon og 
kultur 11,4 11,2 -0,3 
Drift 24,4 24,1 -0,3 
Samfunnsutvikling 
felles 3,5 2,2 -1,4 

Kulturskolen 5,2 5,2 0,0 
Natveitåsen 
barnehage 13,8 14,0 0,2 
Birkeland barnehage 7,8 7,8 0,0 
Engesland 
oppvekstsenter 20,1 19,9 -0,1 
Birkeland skole 53,2 54,9 1,7 
Valstrand skole 23,9 24,8 0,9 
Herefoss skole 5,0 5,0 0,0 
Ressurssenteret 29,3 32,5 3,2 
Oppvekst felles 4,5 4,5 0,0 

Hjemmetjenesten 32,2 32,2 0,0 
Boveiledertjenesten 30,4 30,7 0,3 
Sykehjemmet 42,3 42,9 0,6 
NAV 5,1 5,4 0,3 
Helse og velferd felles 2,0 2,1 0,1 
Virksomhetsstyring 6,4 6,5 0,1 
Totalt 336,5 343,7 6,2 

 
Vedtaksvurderingen i prosjekt balanse var tilsvarende en reduksjon på 7,6 årsverk. 
Endringer i året gjorde at kommunen gjorde reduksjoner tilsvarende 4,7 årsverk i 2017. 
I 2018 ble nedgangen reversert med en økning på 5,2 årsverk. I 2019 er det en 
ytterligere økning på 6,2 årsverk. Reelt er økningen på 4,6 årsverk ettersom noen av 
årsverkene er finansiert av eksterne midler, eller er innført tidligere ca 3,5 årsverk. 
Nedgangen i 2 årsverk skyldes at vi betaler for tjenesten i andre kommuner. Når 
sykehjemmet nedbemanner høsten 2019 vil det bli en reduksjon på 0,4 årsverk reelt. 
 
Forvaltning har økt med 0,7 årsverk. 0,5 årsverk er overført fra samfunnsutvikling felles 
og er et årsverk der som har vært brukt til næringsutvikling som tilbakeføres til 
eiendomsforvaltning. 0,2 årsverk gjelder en økning innen landbruk i Birkenes på grunn 
av at oppgavemengden er stor. Behovet er en ytterligere økning på 0,2 årsverk. 
 
Kommunikasjon og kultur er redusert med 0,2 årsverk. 1 årsverk er overført til det nye 
IKT-samarbeidet med Lillesand og er dermed ikke en reduksjon. 0,8 årsverk er en 
økning i dokumentsenteret og kommer av lang tids behov for økt bemanning. 
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Drift er redusert med 0,3 årsverk. 0,15 årsverk er tilbakeført årsverk fra VA til 
Samfunnsutvikling felles. 0,12 årsverk er ulike endringer innen drift. 
 
Samfunnsutvikling felles har en nedgang på 1,4 årsverk. 1 årsverk gjeldende næring er 
overført til samarbeid I Kristiansand. 0,5 årsverk fra næring er tilbakeført til 
eiendomsforvaltning innen forvaltning. 0,15 årsverk er tilbakeført Samfunnsutvikling 
felles fra drift gjeldende VA. 
 
Natveitåsen barnehage har hatt en økning i antall barn høsten 2018 som medfører 
behov for økning på 0,2 årsverk.  
 
Engesland oppvekstsenter har en nedgang på årsverk i barnehagen som følge av færre 
barn og en økning i skolen på gjeldende enkeltvedtak. 
 
Birkeland skole har en økning på 1,7 årsverk. 0,17 årsverk følger av nødvendig 
gruppedeling på SFO, 0,5 årsverk gjelder 4-deling i basisfag på 6. trinn. 0,3 årsverk er 
økninger i løpet av året gjeldende delingstimer, og 0,6 årsverk er økning i ledelse i 
budsjettåret 2018, og 0,15 årsverk gjelder deltakelse i et prosjekt. 
 
Valstrand skole ser ut til å ha en økning på 0,9 årsverk. Det er ikke reelt. 0,72 årsverk 
har vært prosjektårsverk som over tid har inngått i ordinær drift, videre skulle skolen ha 
redusert med 0,2 årsverk i administrasjon som følge av omorganiseringen og økt med 1 
årsverk som følge av flere klasser. Skolen har imidlertid klart seg med der ressursene de 
har, endringen blir derfor ikke illustrerende. 
 
Ressurssenteret har økt med 3,2 årsverk. 1,8 årsverk gjelder PPT i barnehagen og er 
tilsatt som følge av enkeltvedtak. 2 årsverk innen psykisk helse og helsestasjonen er 
finansierte prosjekthjemler som er gjort faste for å beholde kvalifisert arbeidskraft. Det 
er redusert med 0,6 hjemmel på SLT, oppgavene skal ivaretas av andre stillinger. 
 
Boveiledertjenesten opplever stort arbeidspress og er inne i en stor endringsperiode. 
Enheten har fått en økning på 0,3 årsverk til merkantilt arbeid. 
 
Sykehjemmet framkommer med en økning på 0,6 årsverk, det stemmer ikke helt. 
Enheten har gjort om to lærlingeårsverk til en fagarbeider med en økning i 
stillingshjemler på 0,25. Videre medfører overføring av KØH til enheten vaktordninger 
for leger tilsvarende 0,3 årsverk. Enheten skal imidlertid nedbemanne med 5 årsverk 
høsten 2019.  
 
NAV har en økning på 0,3 årsverk, det gjelder imidlertid en stilling som viderefaktureres 
staten og er mer en praktisk ordning i forhold til ansettelsen. 
 
Helse og velferd Endringen på 0,08 årsverk er omgjøring av godtgjørelse for veileder for 

LIS1-lege til fast stilling med fastlønn, i tråd med framforhandlet avtale mellom partene i 
arbeidslivet. 
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Virksomhetsstyring viser en økning på 0,1 årsverk, det skyldes en feil i 2018 fordi en 
tillitsvalgtstilling ikke var besatt. Ingen økning. 
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Økonomiplan 2019 -2022 
 
Tabellen nedenfor, og på de påfølgende sidene viser konkrete tiltak, med økonomiske 
konsekvenser, som enhetene planlegger gjennomført det enkelte år i planperioden. 
Økonomiske konsekvenser av tiltak som planlegges gjennomført i 2019 er innarbeidet i 
budsjettet og kommentert av den enkelte enhet.  
 

 

Felles-
området 

Samfunns-
utvikling 

felles 

Teknisk 
forvalt-

ning 
Teknisk 

drift 

Kommu-
nikasjon    
og kultur 

  1 2 3 4 5 

Budsjett 2019 -328 521 5 592 6 361 17 572 19 831 

Tiltak 2020           

ENØK-tiltak 600     -600   

Økte vedlikeholdskostnader bygg -500     500   

Valg 425       -425 
Etterslep vedlikehold vei -500     500   

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp) -300       300 

Effektivisering som følge av digitalisering 100 -100       

Organisering av botilbud  525         

Nedleggelse 7 plasser, reduksjon i bemanning 2 740         

Redusert oppholdsbetaling 7 plasser, mellomlegg langtids- og 
korttidsplasser. Langtidsplasser legges ned -766         

Utstyr kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 70         

Effektivisering 450         

Organisering og ledelse 270         

Adm.stilling (øke fra 30% til 50%) -108         

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -202         

Økt lønn støttekontakter -220         

Teamleder, 40% -190        

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -2 000         

Livsglede for eldre -125         

Bo lenger hjemme -800         

Dagtilbud personer med demenssykdom 0         

En ekstra plass på Kvalifiseringsprogrammet -100         

Øke antall plasser varig tilrettelagt arbeid (VTA) fra 6 til 7 -40         

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60         

Leirskoleutgifter -10         

Tannhelse flyktninger 50         

Sosialhjelp flyktninger 50         

Bemanning nye boliger rus -750         

Psykologstilling -450         

Psykologstilling - finansiert over rammetilskuddet 250         

Redusert bemanning flykningetjenesten 130         

Redusert foreldrebetaling -52         

Innlosjering og skyss -20         

Reduksjon i bruk av fagarbeidere 385         

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 156         

Ledelsesressurs -200         

Utøkning lærlinger -160         

Nytt innsparingsprosjekt 1 500         

Netto rammer 2020 -328 253 5 492 6 361 17 972 19 706 

Tiltak 2021           

Valg -250       250 
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Felles-
området 

Samfunns-
utvikling 

felles 

Teknisk 
forvalt-

ning 
Teknisk 

drift 

Kommu-
nikasjon    
og kultur 

  1 2 3 4 5 

Økte leieinntekter bygg 100     -100   

Reforhandle telefoniløsning  50       -50 

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp) -200       200 

Effektivisering som følge av digitalisering 250 -250       

Organisering av botilbud  525         

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60         

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -68         

Teamleder, 40% -190         

Dagtilbud personer med demenssykdom -150         

Leirskoleutgifter 6         

Ny barnehage (netto) -470         

Tannhelse flyktninger 50         

Sosialhjelp flyktninger 50         

Innlosjering og skyss -10         

Særskilt tilskudd til flyktninger -300         

Bemanning nye boliger rus -750         

Redusert bemanning flykningetjenesten 150         

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 219         

Ped.leder tilbake fra permisjon -70         

Tilskudd private barnehager 100         

Reduksjon administrasjon 1 000         

Lærlinger -160         

Nytt innsparingsprosjekt 1 500         

Netto rammer 2021 -326 811 5 242 6 361 17 872 20 106 

Tiltak 2022           

Valg/formannskapssekretær 300       -300 

Økt stilling teknisk drift (vaktmester og renhold) -650     650   

Økte leieinntekter bygg 150     -150   

Reforhandle telefoniløsning  50       -50 

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp). -100       100 

Effektivisering som følge av digitalisering 550 -550       

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -70         

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -1 600         

Bo lenger hjemme -500         

Dagtilbud personer med demenssykdom -150         

Pedagog -600         

Leirskoleutgifter 4         

Ny barnehage (netto ) -630         

Innlosjering og skyss -10         

Redusert bemanning flyktningetjenesten 280         

Utøkning lærlinger -160         

Netto rammer 2022 -329 947 4 692 6 361 18 372 19 856 
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Felles-
området 

 Helse og 
velferd 
felles 

Syke-
hjem-
met 

Hjemme-
tjenesten 

Bovei-
leder-

tjenesten NAV 

  1 6 7 8 9 10 

Budsjett 2019 -328 521 7 558 32 513 23 194 26 888 6 239 

Tiltak 2020             

ENØK-tiltak 600           

Økte vedlikeholdskostnader bygg -500           

Valg 425           

Etterslep vedlikehold vei -500           

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp) -300           

Effektivisering som følge av digitalisering 100           

Organisering av botilbud  525      -525   

Nedleggelse 7 plasser, reduksjon i bemanning 2 740   -2 740       

Redusert oppholdsbetaling 7 plasser, mellomlegg langtids- og 
korttidsplasser. Langtidsplasser legges ned -766   766       

Utstyr kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 70   -70       

Effektivisering 450   -450       

Organisering og ledelse 270         -270 

Adm.stilling (øke fra 30% til 50%) -108       108   

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -202       202   

Økt lønn støttekontakter -220       220   

Teamleder, 40% -190       190   

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -2 000       2 000   

Livsglede for eldre -125   125       

Bo lenger hjemme -800     800     

Dagtilbud personer med demenssykdom 0     0     

En ekstra plass på Kvalifiseringsprogrammet -100         100 

Øke antall plasser varig tilrettelagt arbeid (VTA) fra 6 til 7 -40         40 

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60 -60         

Leirskoleutgifter -10           

Tannhelse flyktninger 50           

Sosialhjelp flyktninger 50           

Bemanning nye boliger rus -750           

Psykologstilling -450           

Psykologstilling - finansiert over rammetilskuddet 250           

Redusert bemanning flyktningetjenesten 130           

Redusert foreldrebetaling -52           

Innlosjering og skyss -20           
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Felles-
området 

 Helse og 
velferd 
felles 

Syke-
hjem-
met 

Hjemme-
tjenesten 

Bovei-
leder-

tjenesten NAV 

  1 6 7 8 9 10 

Reduksjon i bruk av fagarbeidere 385           

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 156           

Ledelsesressurs -200           

Utøkning lærlinger -160           

Nytt innsparingsprosjekt 1 500           

Netto rammer 2020 -328 253 7 498 30 144 23 994 29 083 6 109 

Tiltak 2021             

Valg -250           

Økte leieinntekter bygg 100           

Reforhandle telefoniløsning  50           

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp) -200          

Effektivisering som følge av digitalisering 250           

Organisering av botilbud  525       -525   

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60 -60         

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -68       68   

Teamleder, 40% -190       190   

Dagtilbud personer med demenssykdom -150     150 0   

Leirskoleutgifter 6           

Ny barnehage (netto) -470           

Tannhelse flyktninger 50           

Sosialhjelp flyktninger 50           

Innlosjering og skyss -10           

Særskilt tilskudd til flyktninger -300           

Bemanning nye boliger rus -750           

Redusert bemanning flyktningetjenesten 150           

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 219           

Ped.leder tilbake fra permisjon -70           

Tilskudd private barnehager 100           

Reduksjon administrasjon 1 000           

Lærlinger -160           

Nytt innsparingsprosjekt 1 500           

Netto rammer 2021 -326 811 7 438 30 144 24 144 28 816 6 109 

Tiltak 2022             

Valg/formannskapssekretær 300           

Økt stilling teknisk drift (vaktmester og renhold) -650           
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Felles-
området 

 Helse og 
velferd 
felles 

Syke-
hjem-
met 

Hjemme-
tjenesten 

Bovei-
leder-

tjenesten NAV 

  1 6 7 8 9 10 

Økte leieinntekter bygg 150           

Reforhandle telefoniløsning  50           

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp). -100           

Effektivisering som følge av digitalisering 550           

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -70       70   

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -1 600       1 600   

Bo lenger hjemme -500     500     

Dagtilbud personer med demenssykdom -150     150     

Pedagog -600           

Leirskoleutgifter 4           

Ny barnehage (netto ) -630           

Innlosjering og skyss -10           

Redusert bemanning flyktningetjenesten 280           

Utøkning lærlinger -160           

Netto rammer 2022 -329 947 7 438 30 144 24 794 30 486 6 109 

 

 

Felles-
området 

Oppvekst 
felles 

Ressurs-
senteret 

Birkeland 
skole 

Valstrand 
skole 

  1 11 12 13 14 

Budsjett 2019 -328 521 44 600 39 228 35 771 17 800 

Tiltak 2020           

ENØK-tiltak 600         

Økte vedlikeholdskostnader bygg -500         

Valg 425         

Etterslep vedlikehold vei -500         

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp) -300         

Effektivisering som følge av digitalisering 100         

Organisering av botilbud  525         

Nedleggelse 7 plasser, reduksjon i bemanning 2 740         

Redusert oppholdsbetaling 7 plasser, mellomlegg langtids- og 
korttidsplasser. Langtidsplasser legges ned -766         

Utstyr kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 70         

Effektivisering 450         

Organisering og ledelse 270         

Adm.stilling (øke fra 30% til 50%) -108         
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Felles-
området 

Oppvekst 
felles 

Ressurs-
senteret 

Birkeland 
skole 

Valstrand 
skole 

  1 11 12 13 14 

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -202         

Økt lønn støttekontakter -220         

Teamleder, 40% -190         

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -2 000         

Livsglede for eldre -125         

Bo lenger hjemme -800         

Dagtilbud personer med demenssykdom 0         

En ekstra plass på Kvalifiseringsprogrammet -100         

Øke antall plasser varig tilrettelagt arbeid (VTA) fra 6 til 7 -40         

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60         

Leirskoleutgifter -10         

Tannhelse flyktninger 50   -50     

Sosialhjelp flyktninger 50   -50     

Bemanning nye boliger rus -750   750     

Psykologstilling -450   450     

Psykologstilling - finansiert over rammetilskuddet 250   -250     

Redusert bemanning flyktningetjenesten 130   -130     

Redusert foreldrebetaling -52 52       

Innlosjering og skyss -20 20       

Reduksjon i bruk av fagarbeidere 385       -385 

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 156         

Ledelsesressurs -200     200   

Utøkning lærlinger -160         

Nytt innsparingsprosjekt 1 500         

Netto rammer 2020 -328 253 44 672 39 948 35 971 17 415 

Tiltak 2021           

Valg -250         

Økte leieinntekter bygg 100         

Reforhandle telefoniløsning  50         

Økte driftsutgifter IT (lienser og drift av nyinnkjøp) -200         

Effektivisering som følge av digitalisering 250         

Organisering av botilbud  525         

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60         

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -68         

Teamleder, 40% -190         

Dagtilbud personer med demenssykdom -150         

Leirskoleutgifter 6         

Ny barnehage (netto) -470         

Tannhelse flyktninger 50   -50     

Sosialhjelp flyktninger 50   -50     

Innlosjering og skyss -10 10       

Særskilt tilskudd til flyktninger -300   300     
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Felles-
området 

Oppvekst 
felles 

Ressurs-
senteret 

Birkeland 
skole 

Valstrand 
skole 

  1 11 12 13 14 

Bemanning nye boliger rus -750   750     

Redusert bemanning flyktningetjenesten 150   -150     

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 219         

Ped.leder tilbake fra permisjon -70         

Tilskudd private barnehager 100 -100       

Reduksjon administrasjon 1 000         

Lærlinger -160         

Nytt innsparingsprosjekt 1 500         

Netto rammer 2021 -326 811 44 582 40 748 35 971 17 415 

Tiltak 2022           

Valg/formannskapssekretær 300         

Økt stilling teknisk drift (vaktmester og renhold) -650         

Økte leieinntekter bygg 150         

Reforhandle telefoniløsning  50         

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp). -100         

Effektivisering som følge av digitalisering 550         

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -70         

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -1 600         

Bo lenger hjemme -500         

Dagtilbud personer med demenssykdom -150         

Pedagog -600       600 

Leirskoleutgifter 4         

Ny barnehage (netto ) -630         

Innlosjering og skyss -10 10       

Redusert bemanning flyktningetjenesten 280   -280     

Utøkning lærlinger -160         

Netto rammer 2022 -329 947 44 592 40 468 35 971 18 015 

 

 

Felles-
området 

Herefoss 
skole 

Engesland 
oppvekst-
senter 

Birke-
land 
bhg 

Natveit-
åsen bhg 

  1 15 16 17 18 

Budsjett 2019 -328 521 3 560 12 207 4 180 7 535 

Tiltak 2020           

ENØK-tiltak 600         

Økte vedlikeholdskostnader bygg -500         

Valg 425         

Etterslep vedlikehold vei -500         

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp) -300         

Effektivisering som følge av digitalisering 100         

Organisering av botilbud  525         

Nedleggelse 7 plasser, reduksjon i bemanning 2 740         
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Felles-
området 

Herefoss 
skole 

Engesland 
oppvekst-
senter 

Birke-
land 
bhg 

Natveit-
åsen bhg 

  1 15 16 17 18 

Redusert oppholdsbetaling 7 plasser, mellomlegg langtids- og 
korttidsplasser. Langtidsplasser legges ned -766         

Utstyr kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 70         

Effektivisering 450         

Organisering og ledelse 270         

Adm.stilling (øke fra 30% til 50%) -108         

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -202         

Økt lønn støttekontakter -220         

Teamleder, 40% -190         

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -2 000         

Livsglede for eldre -125         

Bo lenger hjemme -800         

Dagtilbud personer med demenssykdom 0         

En ekstra plass på Kvalifiseringsprogrammet -100         

Øke antall plasser varig tilrettelagt arbeid (VTA) fra 6 til 7 -40         

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60         

Leirskoleutgifter -10 10       

Tannhelse flyktninger 50         

Sosialhjelp flyktninger 50         

Bemanning nye boliger rus -750         

Psykologstilling -450         

Psykologstilling - finansiert over rammetilskuddet 250         

Redusert bemanning flyktningetjenesten 130         

Redusert foreldrebetaling -52         

Innlosjering og skyss -20         

Reduksjon i bruk av fagarbeidere 385         

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 156   -156     

Ledelsesressurs -200         

Utøkning lærlinger -160         

Nytt innsparingsprosjekt 1 500         

Netto rammer 2020 -328 253 3 570 12 051 4 180 7 535 

Tiltak 2021           

Valg -250         

Økte leieinntekter bygg 100         

Reforhandle telefoniløsning  50         

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp) -200         

Effektivisering som følge av digitalisering 250         

Organisering av botilbud  525         

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60         

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -68         

Teamleder, 40% -190         
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Felles-
området 

Herefoss 
skole 

Engesland 
oppvekst-
senter 

Birke-
land 
bhg 

Natveit-
åsen bhg 

  1 15 16 17 18 

Dagtilbud personer med demenssykdom -150         

Leirskoleutgifter 6 -6       

Ny barnehage (netto) -470     470   

Tannhelse flyktninger 50         

Sosialhjelp flyktninger 50         

Innlosjering og skyss -10         

Særskilt tilskudd til flyktninger -300         

Bemanning nye boliger rus -750         

Redusert bemanning flyktningetjenesten 150         

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 219   -219     

Ped.leder tilbake fra permisjon -70     70   

Tilskudd private barnehager 100         

Reduksjon administrasjon 1 000         

Lærlinger -160         

Nytt innsparingsprosjekt 1 500         

Netto rammer 2021 -326 811 3 564 11 832 4 720 7 535 

Tiltak 2022           

Valg/formannskapssekretær 300         

Økt stilling teknisk drift (vaktmester og renhold) -650         

Økte leieinntekter bygg 150         

Reforhandle telefoniløsning  50         

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp). -100         

Effektivisering som følge av digitalisering 550         

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis 
økning til 50 % i 2022 -70         

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -1 600         

Bo lenger hjemme -500         

Dagtilbud personer med demenssykdom -150         

Pedagog -600         

Leirskoleutgifter 4 -4       

Ny barnehage (netto ) -630     630   

Innlosjering og skyss -10         

Redusert bemanning flyktningetjenesten 280         

Utøkning lærlinger -160         

Netto rammer 2022 -329 947 3 560 11 832 5 350 7 535 

 

 

Felles-
området 

Kultur-
skolen 

Virksom-
hetsstyring Kirken 

  1 19 20 21 

Budsjett 2019 -328 521 923 12 169 4 800 

Tiltak 2020         
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Felles-
området 

Kultur-
skolen 

Virksom-
hetsstyring Kirken 

  1 19 20 21 

ENØK-tiltak 600       

Økte vedlikeholdskostnader bygg -500       

Valg 425       

Etterslep vedlikehold vei -500       

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp) -300       

Effektivisering som følge av digitalisering 100       

Organisering av botilbud  525       

Nedleggelse 7 plasser, reduksjon i bemanning 2 740       

Redusert oppholdsbetaling 7 plasser, mellomlegg langtids- og 
korttidsplasser. Langtidsplasser legges ned -766       

Utstyr kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 70       

Effektivisering 450       

Organisering og ledelse 270       

Adm.stilling (øke fra 30% til 50%) -108       

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis økning til 
50 % i 2022 -202       

Økt lønn støttekontakter -220       

Teamleder, 40% -190       

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -2 000       

Livsglede for eldre -125       

Bo lenger hjemme -800       

Dagtilbud personer med demenssykdom 0       

En ekstra plass på Kvalifiseringsprogrammet -100       

Øke antall plasser varig tilrettelagt arbeid (VTA) fra 6 til 7 -40       

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60       

Leirskoleutgifter -10       

Tannhelse flyktninger 50       

Sosialhjelp flyktninger 50       

Bemanning nye boliger rus -750       

Psykologstilling -450       

Psykologstilling - finansiert over rammetilskuddet 250       

Redusert bemanning flyktningetjenesten 130       

Redusert foreldrebetaling -52       

Innlosjering og skyss -20       

Reduksjon i bruk av fagarbeidere 385       
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Felles-
området 

Kultur-
skolen 

Virksom-
hetsstyring Kirken 

  1 19 20 21 

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 156       

Ledelsesressurs -200       

Utøkning lærlinger -160   160   

Nytt innsparingsprosjekt 1 500   -1 500   

Netto rammer 2020 -328 253 923 10 829 4 800 

Tiltak 2021         

Valg -250       

Økte leieinntekter bygg 100       

Reforhandle telefoniløsning  50       

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp) -200       

Effektivisering som følge av digitalisering 250       

Organisering av botilbud  525       

Samhandlingskoordinator Region Kr.sand 60       

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis økning til 
50 % i 2022 -68       

Teamleder, 40% -190       

Dagtilbud personer med demenssykdom -150       

Leirskoleutgifter 6       

Ny barnehage (netto) -470       

Tannhelse flyktninger 50       

Sosialhjelp flyktninger 50       

Innlosjering og skyss -10       

Særskilt tilskudd til flyktninger -300       

Bemanning nye boliger rus -750       

Redusert bemanning flyktningetjenesten 150       

Tilpasse ressurser i forhold til størrelse på årskull 219       

Ped.leder tilbake fra permisjon -70       

Tilskudd private barnehager 100       

Reduksjon administrasjon 1 000   -1 000   

Lærlinger -160   160   

Nytt innsparingsprosjekt 1 500   -1 500   

Netto rammer 2021 -326 811 923 8 489 4 800 

Tiltak 2022         

Valg/formannskapssekretær 300       

Økt stilling teknisk drift (vaktmester og renhold) -650       

Økte leieinntekter bygg 150       
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Felles-
området 

Kultur-
skolen 

Virksom-
hetsstyring Kirken 

  1 19 20 21 

Reforhandle telefoniløsning  50       

Økte driftsutgifter IT (lisenser og drift av nyinnkjøp). -100       

Effektivisering som følge av digitalisering 550       

Økt ressurs saksbehandling mm 20% stilling i 2019, gradvis økning til 
50 % i 2022 -70       

Bemanning nye boliger 2+2, nettokostnad -1 600       

Bo lenger hjemme -500       

Dagtilbud personer med demenssykdom -150       

Pedagog -600       

Leirskoleutgifter 4       

Ny barnehage (netto ) -630       

Innlosjering og skyss -10       

Redusert bemanning flyktningetjenesten 280       

Utøkning lærlinger -160   160   

Netto rammer 2022 -329 947 923 8 649 4 800 
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Investeringer 2019 - 2022 
 
 

Budsjettskjema 2A - investering 
  Regnskap 

2017 
  Budsjett 

2018 
  Budsjett 

2019 

        

Investeringer i anleggsmidler        31 172      66 312      72 040  

Utlån og forskutteringer          2 155         3 000         5 000  

Kjøp av aksjer og andeler             875            900            925  

Avdrag på lån          8 824               -                 -    

Dekning av tidligere års udekket                 -                 -                 -    

Avsetninger          1 671               -                 -    

Årets finansieringsbehov        44 697      70 212      77 965  

        

Finansiert slik:       

Bruk av lånemidler        23 582      34 160      51 023  

Inntekter fra salg av anleggsmidler          2 934      10 415         2 100  

Tilskudd til investeringer                 -                 -                 -    

Kompensasjon for merverdiavgift          4 334         9 662      11 772  

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner          5 999      15 075      12 145  

Andre inntekter                57               -                 -    

Sum ekstern finansiering        36 906      69 312      77 040  

        

Overført fra driftsbudsjettet                 -                 -                 -    

Bruk av tidligere års udisponert                 -                 -                 -    

Bruk av avsetninger          7 792            900            925  

Sum finansiering        44 697      70 212      77 965  

        

Udekket/udisponert                 -                 -                 -    

 
 
Investeringsbudsjettet tar ikke opp i seg alle endringer i forhold til endrede 
befolkningsprognoser og investeringer som kan komme. Momskompensasjonen for 
investering går 100 % til reduksjon av investeringskostnader i budsjettet for 2019. 
Momskompensasjonen føres under «Mottatte avdrag på utlån og refusjoner». 
 
 

Forklaring netto lånegjeld (tall i hele tusen) Sum 

Bruk av lånemidler (fra 2A) 51 023 

Startlån -5 000 

Netto investeringsmidler overført fra 2018 -17 295 

Netto gjeldsopptak til investeringer i 2019 28 728 
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Bruk av lånemidler er beregnet til kr 51,0 mill. i budsjettet for 2019. Av disse utgjør 
låneopptak knyttet til startlån kr 5,0 mill. Dette er lån som kommunen tar opp i 
Husbanken til videre utlån.  Videre er det i 2018 tatt opp lån for å finansiere prosjekter 
som var planlagt gjennomført og avsluttet i 2018, men som har endret forutsetninger 
og/eller er forsinket i fremdrift i forhold til opprinnelig plan. Dette utgjør i kr 17,3 mill. 
På bakgrunn av dette er det budsjettert med låneopptak i 2019 på kr 28,7 mill. eksklusiv 
startlån. 
 

Investeringsprosjekter i planperioden 

 

 Prosjektnavn 

Overført 
fra 

tidligere 
år 2019 2020 2021 2022 Sum 

1 Ny barnehage                                                        31 000          31 000  

2 Avlastningsleiligheter 15 500     2 800            18 300  

3 Tilrettelagte leiligheter                                                           6 600      4 570        11 170  

4 Dagaktivitetssenter (utvide kapasitet)                                                         1 450              1 450  

5 Samlokalisering enhet Drift 6 000               6 000  

6 Smeden Kjerr 60 og 70          450                 450  

7 Boliger rus og psykisk helse - bemannet          250   10 000          10 250  

8 Boliger rus- og psykisk helse - ubemannet           100      1 250            1 350  

9 Aktivitetstilbud mottakere økonomisk sosialhjelp          250                 250  

10 Tilpasning av heldøgns omsorgsboliger          200      2 500            2 700  

11 
Heldøgns omsorgsboliger (HDO) 

               300           300  

12 Lokaler Ressurssenteret                                                            250      2 500            2 750  

13 Gamle Valstrand skole          450                 450  

14 Valstrand skole            600   25 000   30 000      55 600  

15 Energitiltak (ENØK) 2 000     3 800      3 500            9 300  

16 Diverse oppgradering og småprosjekt bygg                                                         4 750      4 500      4 500      4 500      18 250  

17 Apparater til  kommunale lekeplasser          200         200         200         200           800  

18 Oppgradering gulv- diverse bygg          550                 550  

19 Birkenes sykehjem - prosjekt livsglede            80         610               690  

20 Sykehjemmsbygget - oppgradering kjøleanlegg       1 030              1 030  

21 
Birkenes sykehjem - gruppe 4 

           565               565  

22  Birkeland barneskole - oppgradering uteområder          520                 520  

23 Engesland skole - lager og garasje          370                 370  



 

Side 67 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

 Prosjektnavn 

Overført 
fra 

tidligere 
år 2019 2020 2021 2022 Sum 

24 Engesland skole - nytt skolekjøkken            70         790               860  

25 Herefoss skole - generell renovering            690               690  

26 Ny flerbrukshall                300           300  

27 Birkeneshallen - skifte tak                800           800  

28 Brannstasjonen - oppgradering          850                 850  

29 Asfaltering diverse uteområder          580                 580  

30 Trafikksikkerhetstiltak                                                            100         100         100         100           400  

31 Oppgradering kommunale veier                                                         2 000      2 000      2 000      2 000        8 000  

32 Gatelys                                                            200         200         200         200           800  

33 Driftsutstyr vei, vann, avløp (VVA)                                                         2 000              2 000  

34 Landbruksplan 100                  100  

35 Skogbruksplaner, eiendomsgrenser 100        400                 500  

36 Maskiner og utstyr renhold          300         200         200         200           900  

37 IKT-ramme (utstyr, systemer opplæring)       6 850      5 700      5 400      5 400      23 350  

38 Bredbånd i spredt bosetting       1 000         250            1 250  

39 Biler                                                            510         250         250         250        1 260  

40 Planmessig utskifting møbler og inventar                                                         1 500      1 100      1 000      1 000        4 600  

41 Geodata/kartlegging geovekstprosjekt                                                            300         300         300         300        1 200  

42 Kultur (netto ramme)          600         600         600         600        2 400  

43 Opprydding i eiendomsgrenser          100         400               500  

44 Natveitåsen          100         150         100         100           450  

45 Tveide Næringspark 200                  200  

  Sum investeringer inklusiv  mva 23 900  34 960   76 555   44 420   46 250   226 085  

46 Oppgradering vann og avløp (VA)                                                            500         500         500         500        2 000  

47 Sanering VA-kummer og VA-ledninger       1 600      1 600      1 600      1 600        6 400  

48 Høydebasseng Natveitåsen boligområde 
 

4 800 
    1 500              6 300  

49 Reservevannløsning 100       1 000            1 100  

50 Hovedprosjekt nytt renseanlegg        20 000   30 000      50 000  

  Sum VA-investeringer ekskl mva. 4 900     3 600      3 100   22 100   32 100      65 800  

51 Oppgradering kirkebygg          480         480         480         440        1 880  

52 Barnehagetomt 2 800                         2 800  
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 Prosjektnavn 

Overført 
fra 

tidligere 
år 2019 2020 2021 2022 Sum 

53 Kjøp tomt, tilrettelagte leiligheter       1 400              1 400  

54 Kommunale boliger         3 200      3 200          6 400  

55 Egenkapitalinnskudd KLP                                                            925         950         975      1 000        3 850  

  Sum investeringer u/mva 2 800     2 805      4 630      4 655      1 440      16 330  

56 Opptak startlån                                                         5 000      5 000      5 000      5 000      20 000  

  Sum lån til videre utlån                                                         5 000      5 000      5 000      5 000      20 000  

57 Natveitåsen        -600    -3 500       -600       -600      -5 300  

58 Salg av kommunale boliger     -1 500            -1 500  

  Sum salg av eiendom                                                       -2 100    -3 500       -600       -600      -6 800  

59 Bruk av ubundne fond        -925       -950       -975    -1 000      -3 850  

  Sum bruk av fond        -925       -950       -975    -1 000      -3 850  

60 Tilskudd bygging avlastningsleiligheter -9 075   -1 540          -10 615  

61 Tilskudd bygging tilrettelagte leiligheter        -630    -2 970    -2 060        -5 660  

62 Tilskudd ombygging HDO       -1 125          -1 125  

63 Tilskudd boliger rus- og psykisk helse, bemannet       -4 500          -4 500  

64 Tilskudd boliger rus- og psykisk helse, ubemannet          -480              -480  

65 Tilskudd fra ENOVA gjeldende energiprosjekt -450      -450                -900  

  Sum tilskudd -9 525   -2 620    -9 075    -2 060            -      -23 280  

  Netto sum totalt 22 075  40 720   75 760   72 540   83 190   294 285  

  Herav mva 4 780     6 992   15 311      8 884      9 250      45 217  

  Netto finansieringsbehov 17 295  33 728   60 449   63 656   73 940   249 068  

  Netto finansieringsbehov ekskl. startlån    28 728   55 449   58 656   68 940   211 773  

 
 
1. Ny barnehage 

Birkeland barnehage har etter tilsyn i april 2018 fått merknader om at de 
bygningsmessige forholdene ikke er tilfredstillende for permanent barnehagedrift. 
Kommuneoverlegen har gitt en tidsbegrenset godkjenning til 31.12.2019 med 
hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern §6 under forutsetning av at det 
planlegges en rask løsning på et nytt barnehagebygg. Ny barnehage bør være 
påbegynt senest i 2020. Det er forutsatt en barnehage med 4-5 avdelinger.  
 

2. Avlastningsleiligheter 
Boveiledertjenesten har økt behov for leiligheter til barn og unge med nedsatt 



 

Side 69 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

funksjonsevne som bor hjemme, men hvor familien trenger avlastning. Dagens behov 
løses i midlertidige lokaler. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdigstilt i 2018. 
Tomt er avklart, men planleggingsfasen har krevd betydelig mer tid enn forutsatt. 
Prosjektet ble i 2018 budsjettert med en bruttokostnad på kr. 16,5 mill. Det 
forventes at det vil påløpe kr 1,0 mill. i 2018, og at resterende kr 15,5 mill. foreslås 
overført til 2019. I 2019 foreslås det å utvide prosjektrammen med kr 2,8 mill. til 
infrastruktur til tomten og nabotomten. Tilskudd fra Husbanken utgjør med dagens 
retningslinjer 55 % av brutto investeringskostnader. 
 

3. Tilrettelagte leiligheter 
I et fire års perspektiv vil Boveiledertjenesten ha behov for 3-7 leiligheter for utleie 
til unge voksne og voksne med nedsatt funksjonsevne. I planperioden er det lagt opp 
til at 2 leiligheter, med fellesareal, ferdigstilles i 2020 (trinn 1) til en brutto kostnad 
på kr 6,6 mill., og at ytterligere 2 leiligheter (trinn 2) ferdigstilles i 2021 til en brutto 
kostnad på kr 4,6 mill. Beliggenhet er ikke avklart. Tilskudd fra Husbanken utgjør 
med dagens retningslinjer 55 % av brutto kostnader. På denne type leiligheter vil det 
være husleieinntekter.  
 

4. Dagaktivitetssenter (utvidet kapasitet) 
Aktivitetssenteret har behov for å utvide lokalene/fellesrommet, og det er behov for 
å ha mulighet til å skjerme både for lyd og innsyn/gjennomgang ved enkelte 
arrangementer. Dette planlegges løst ved å slå ut nåværende vegg mot terrasse og 
bygge inn mesteparten av nåværende terrasse som utvidelse av aktivitetsrommet.  I 
tillegg er det behov for å sette inn ei dobbel glassdør mellom aktivitetsrommet og 
gangen, som kan skjerme for lyd ved behov, men som kan stå åpen når en ikke har 
behov for skjerming. Dette prosjektet vil gi aktivitetssenteret ca. 55m² tilleggsareal. 
 

5. Samlokalisering enhet Drift 
Det er gjennomført en tilstandsanalyse av kommunens bygningsmasse på Tollnes 
som i dag disponeres av gruppen som jobber med vei, vann og avløp (VVA). Analysen 
konkluderer med at store deler av bygningsmassen ikke er tilfredsstillende, og 
lokalene oppfyller heller ikke dagens krav til arbeids- og personalfasiliteter. Etter 
flommen høsten 2017 ble byggets tilstand ytterligere forverret, og kontorene er å 
betrakte som kondemnert.  Dette prosjektet tar sikte på å rive store deler av 
eksisterende bygningsmasse, og sette opp et stålbygg med nødvendige fasiliteter til 
personalet. Slik det er planlagt, vil det bli etablert en løsning hvor man 
samlokaliserer personale innen vei, vann og avløp,  vaktmester- og 
renholdstjenesten. Prosjektet var opprinnelig planlagt gjennomført i 2018 på tomten 
som kommunen har på Tollnes. Endelig avklaring om lokasjon avventes inntil 
rapport fra NVE foreligger mht. fremtidig flomsikring av Tovdalselva. 
Investeringsmidler vedtatt til prosjektet i 2018 på kr 6,0 mill. foreslås overført til 
2019. 

 
6. Smeden Kjerr 60-66 og 70-76 

Det foreslås avsatt kr 0,45 mill. i 2019 for å rive dagens bygningsmasse. Byggene er 
av eldre dato og lite egnet til dagens behov. Tomtene som byggene er plassert på er 
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dårlig utnyttet. Dagens leietakerne vil tilbys andre boliger.  
 

7. Boliger rus- og psykisk helse – bemannet 
Det er behov for bemannet bolig for 4 personer. Det planlegges med forprosjekt i 
2019 som bla vil kvalitetssikre investeringsbehov for hovedprosjektet i 2020. Tomt 
er ikke avklart, men boligene må ligge nær tjenestene. Tilskudd fra Husbanken utgjør 
i dag 45% av brutto kostnader. 
 

8. Boliger rus- og psykisk helse – ubemannet 
Tre småhus som skal kunne gi tilstrekkelig bofasiliteter til personer som har 
utfordringer med rus/psykisk helse og som ikke har behov for bemannet bolig. 
Størrelse ca. 3 x 45 m2 med eget kjøkken og bad. Tilskudd fra Husbanken til denne 
type bolig utgjør i dag kr 6.000 pr m2. Det foreslås en investeringsramme på kr 1,25 
mill. til dette prosjektet i 2020. 
 

9. Aktivitetstilbud mottakere økonomisk sosialhjelp 
Det er lovpålagt med aktivitetstilbud til mottakere av økonomisk sosialhjelp. 
Birkenes kjøper denne tjenesten av Lillesand kommune i dag. Det er behov for å se 
på om vi skal fortsette å kjøpe hele tilbudet, eventuelt også tilby noen 
aktivitetsplasser på Birkeland i et samarbeid med Tjenesten, eller ta hele tilbudet 
"hjem". Det foreslås gjennomført et forprosjekt innenfor en økonomisk ramme på kr 
0,25 mill. i 2019. 
 

10. Tilpasning av heldøgns omsorgsboliger 
Prosjekt boligmasse har blant annet sett på boliger for eldre i fremtiden. Det er ikke 
behov for nye boliger i 4-års perioden. Det er derimot behov for å tilpasse de 
boligene vi har i dag slik at det dekker kommunen sitt behov for heldøgns 
omsorgsboliger (HDO). Servicebolig/bofellesskap og Rognlia er HDO boliger. 
Serviceboliger/bofelleskap (15+4) har behov for tilpasninger for å dekke fremtidige 
behov. Det må gjøres noe med fellesarealet med tanke på å kunne servere felles 
måltider. Det kan være mulig å søke Husbanken om midler. Nåværende lokaler må 
bygges om/bygges ut. Det foreslås avsatt investeringsmidler på kr 0,2 mill. til et 
forprosjekt i 2019 og at hovedprosjekt gjennomføres i 2020 innenfor en estimert 
kostnad på kr 2,5 mill. 
 

11. Heldøgns omsorgsboliger (HDO) 
Det er ikke behov for nye boliger for eldre i 4-års perioden. Trygdeboligene (12 stk.) 
er lite tilpasset fremtidens behov. Disse anbefales av prosjekt boligmasse og rives 
eller bygges om. Prosjekt boligmasse sier at i 2025 skal det være planlagt 10-12 nye 
HDO boliger. Disse erstatter nåværende trygdeboliger. De nye boligene skal være 
tilrettelagt for demente. Det er også ønskelig å bygge et dagtilbud for demente i 
tilknytning. Det kan søkes Husbanken om midler. Det er behov for et forprosjekt med 
oppstart 2022 innenfor en ramme på kr 0,3 mill.   
 

12. Lokaler Ressurssenteret 
Ressurssenteret har ansvar for tjenestene helsestasjon, pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PPT), psykisk helse og rus, samordning av lokale kriminalitetsforebyggende 
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tiltak (SLT), psykomotorisk fysioterapeut, flyktningetjenesten og barnevern. Dagens 
lokaler er for små og lite tilpasset behovet. Personalet sitter til dels spredt, noe som 
er uheldig i forhold til godt samarbeid og samhandling. Det vil bli frigjort lokaler når 
vaktmestertjenesten flytter ut. Lokalene som vaktmestertjenesten bruker i dag er 
nabolokaler til der hvor deler av personalet til Ressurssenteret er lokalisert. Ved en 
ombygging av lokalene vil personalet i Ressurssenteret bli samlokalisert i gode og 
arealeffektive løsninger for ca. 25 arbeidsplasser og 3 møterom av varierende 
størrelse. Det planlegges forprosjekt i 2019 innenfor en ramme på kr 0,25 mill., og 
med hovedprosjekt i 2020 estimert til kr 2,5 mill. 

 
13. Gamle Valstrand skole 

Det foreslås avsatt midler for å rive bygningsmassen innenfor en ramme på kr 0,45 
mill. Bygget er i dårlig forfatning, og har pålegg om utbedring. I planene  for 
Valstrand skole om utvidelse av arealer, er det forutsatt at fotavtrykket og tomten til 
gamle Valstrand skole omdisponeres til uteområde og parkeringsplasser. Før bygget 
rives, er det en forutsetning at det er funnet andre lokaler for ungdomsklubben og 
lag/foreninger som disponerer lokaler i gamle Valstrand skole i dag. 
 

14. Valstrand skole 
I 2018 er det gjennomført et skisseprosjekt for å kartlegge dagens tjenestebehov, 
samt behov som kommer som følge av økt antall elever i skolen. Skisseprosjektet har 
også sett på hvordan behovene til Kulturskolen kan innlemmes som en del av 
arealene til skolen. Skisseprosjektet viser at det er behov for å utvide kapasiteten på 
skolen. Dette tenkes løst ved at ny bygningsmasse integreres sammen med 
eksisterende bygningsmasse. Forprosjekt planlegges utført i 2020 innenfor en 
ramme på kr 0,6 mill. Hovedprosjektet er tenkt gjennomført med oppstart i 2021 og 
ferdigstillelse i 2022 med et grovestimat på kr 55,0 mill. 

 
15. Energitiltak (ENØK)  

Energitiltak ble satt ekstra fokus på i prosjekt balanse. På bakgrunn av analyser som 
ble utarbeidet av eksterne rådgivere i 2016, ble det utarbeidet en investeringsplan 
for årene 2017-2019 på bakgrunn av tiltak som ville være økonomisk lønnsomme å 
utføre. Tiltak ble påbegynt, og utført, innenfor avsatt investeringsramme i 2017. Det 
oppstod usikkerhet til analysene som den videre investeringsplanen var basert på, 
og prosjektet ble satt på vent. Nye analyser er utført i 2018, og er presentert 
rådmannens ledergruppe tidlig høst 2018, og lagt frem som egen sak i 
formannskapet 31.10.18. På bakgrunn av de nyeste analysene, er det forutsatt at 
noen av tiltakene som var planlagt i 2018 gjennomføres, og at resterende 
investeringsmidler fra 2018, estimert til kr 2,0 mill. overføres til 2019. Videre 
foreslås det budsjettert med ytterligere kr 3,8 mill. i 2019 og kr 3,5 mill. i 2020. Når 
planlagte tiltak er gjennomført i 2020 er det  beregnet å redusere forbruket med 1 
273 000 kWh pr år. Totalkostnader for prosjektet, inkludert utførte tiltak, er  
kr 14,0 mill. Gjennomsnittlig beregnet nedbetalingstid er 10,8 år. 
 

16. Diverse oppgradering og småprosjekt bygg 
Som påpekt i tidligere budsjett- og økonomiplaner, og i løpende rapportering 
(tertialrapportering og årsberetning), samt i temamøter mellom administrasjon og 
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politikere, er det et betydelig etterslep på både vedlikehold og nødvendig 
oppgradering av kommunens eiendomsmasse for at den skal tilfredsstille dagens 
krav. Det foreslås å sette av en investeringsramme hvert år i planperioden som skal 
ivareta helt nødvendige oppgraderinger i byggene som kommunen eier. I budsjettet 
for 2019 kr 4,8 mill., og i hvert av årene 2020 – 2021 kr 4,5 mill. 
 

17.  Apparater til kommunale lekeplasser 
Rullerende oppgradering av lekeplasser. Det foreslås avsatt kr 0,2 mill. i budsjettet 
for 2019, og det samme beløpet hvert år i resten av planperioden 2020 – 2022. 
 
 

18. Oppgradering gulv- diverse bygg 
Kartlegging viser at det er flere bygg som har behov for å oppgradere gulv. I 2019 
prioriteres «blåbygget» på Birkeland skole og Birkeneshallen. Dette innenfor en 
ramme på kr 0,55 mill.  
 

19. Birkenes sykehjem - prosjekt livsglede 
Et sykehjem handler om mer enn nødvendig omsorg og pleie. Det er behov for 
sosiale arenaer for glede og trivsel. Arealet som tidligere var stue og kjøkken på 
gruppe 2, nå midlertidig avlastningsleiligheter for Boveiledertjenesten tenkes brukt 
til dette formålet. Planen er at dette også kan være en arena for frivillige. Videre er 
det behov for mer tilpasset uteareal for besøkende og pasienter. Et ønske om å bruke 
atriumet mellom legesenteret og helsestasjonen som kan utgjøre et hageatrium. Det 
budsjetteres med et forprosjekt med ramme på kr 0,08 mill. i 2019. I 2020 er det 
planlagt et hovedprosjekt innenfor en estimert ramme på kr 0,61 mill. 
  

20. Sykehjemmsbygget - oppgradering kjøleanlegg 
Sommerstid kan det bli svært varmt inne på sykehjemmet, både for pasienter og 
ansatte (arbeidsmiljø). Det er målt temperaturer inne på sykehjemmet på over 30 
grader. I 2018 var det svært varmt fra mai måned og gjennom hele sommeren. Dette 
er et gjentakende problem hvert år. Tidligere tiltak med utvendige markiser hjelper, 
men er ikke tilstrekkelige. Det foreslås en investeringsramme til dette prosjektet på 
kr 1,03 mill. i 2019. 
 

21. Birkenes sykehjem - gruppe 4 
Alle dører med karm må byttes som følge av at de sleper i gulvene. Det er forsøkt å 
justere dørene, men uten suksess. Prosjektet er estimert til kr 0,57 mill., og 
planlegges gjennomført i 2020. 
 

22. Birkeland barneskole - oppgradering uteområder 
Skur hvor elevene kan være ved regn- og uvær, lekeapparater og trapp ned til 
ballbingen. Tiltakene foreslås gjennomført i 2019 innenfor en ramme på kr 0,52 mill. 
 

23. Engesland skole - lager og garasje 
Lokalene som vaktmestertjenesten disponerte til utstyr er ombygd til musikkrom. 
Det er behov for å etablere ny løsning som tilfredsstiller behovet til 
vaktmestertjenesten. Dette foreslås utført i 2019 innenfor en ramme på kr 0,37 mill.  
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24. Engesland skole - nytt skolekjøkken 

Det er behov for å renovere skolekjøkkenet. Rommet er lite funksjonelt, og slik det er 
innredet i dag er det veldig kostbart å sette inn ventilatorer over komfyrene. Det vil 
bli mye mer bruksvennlig med ny innredning. Forprosjekt foreslås gjennomført i 
2019 innenfor en ramme på kr 0,07 mill. Hovedprosjekt planlegges i 2020 innenfor 
en ramme på kr 0,79 mill. 

 
25. Herefoss skole - generell renovering 

Bytte og oppgradere en del gulvbelegg, samt skifte en del vinduer. Planlegges 
gjennomført i 2020 innenfor en  investeringsramme på kr 0,69 mill. 

 
26. Ny flerbrukshall 

Kapasiteten i Birkeneshallen er en stor utfordring. Det foreslås avsatt midler til et 
forprosjekt i 2022 innenfor en ramme på kr 0,3 mill.  
 

27. Birkeneshallen – skifte tak 
Taket på Birkeneshallen er av blikk, og det har vært flere lekkasjer de siste årene, så 
det er nødvendig å gjøre tiltak. Det planlegges at taket skiftes i 2022 innenfor en 
estimert kostnadsramme på kr 0,8 mill. Det undersøkes om det er mulig å få 
spillemidler til prosjektet. Det kan være mulig under bestemte forutsetninger. 
 

28. Oppgradering brannstasjonen 
Dette er tiltak som gjelder utvendig arbeider. Det dreier seg om bytte av kledning, 
nye lys og rehabilitering av mur, samt maling. Prosjektet foreslås gjennomført i 2019 
innenfor en ramme på kr 0,85 mill. 
 

29. Asfaltering diverse uteområder 
Skolegårdene på Birkeland- og Engesland skoler er et lappverk og mangler fall flere 
steder. Det er også behov for noe asfaltering i tilknytning til 3 andre bygg. Det 
foreslås en økonomisk ramme på kr 0,58 mill. i 2019. Innenfor rammen prioriteres 
skolegårdene først 
 

30. Trafikksikkerhetstiltak 
Det foreslås avsatt kr 0,1 mill. i ulike trafikksikkerhetstiltak i budsjettet for 2019. Det 
samme foreslås pr. år i resten av planperioden. 
 

31. Oppgradering kommunale veier 
Hovedplan for kommunale veier var planlagt ferdigstilt i 1. halvår 2018, men har 
blitt utsatt og ferdigstilles først i 1. halvår 2019. Selv om det foreløpig er usikkert 
hvor stort etterslepet er, vet vi at behovet er større enn det som foreslås avsatt i 
budsjettet for 2019, og de andre årene i planperioden. I 2019 er det budsjettert med 
kr 2,0 mill., og i hvert av de andre årene i planperioden kr 2,0 mill. 
 

32. Gatelys 
Kommunen har påbegynt utskifting av lysarmatur med kvikksølv på noen 
strekninger, men mye gjenstår. I 2018 er det gjennomført en kartlegge av tilstanden 
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til kommunens gatelys. Resultatene fra kartleggingen brukes i det videre arbeidet 
med oppgradering av veilysanlegg. Det foreslås budsjettert med kr 0,2 mill. i 2019 og 
med samme beløp i hvert år i resten av planperioden. 
 

33. Driftsutstyr vei, vann, avløp (VVA) 
Kommunen har noe maskinelt utstyr som brukes for å ivareta uforutsett vedlikehold, 
men også mye av det planlagte vedlikeholdet. Dette utstyret begynner å bli gammelt, 
og det er behov for å skifte det ut. Dette er planlagt gjennomført i 2019 innenfor en 
investeringsramme på kr 2,0 mill. 
 

34. Landbruksplan 
Landbruksplaner inneholder statistikk, mål for utvikling, satsingsområder, 
virkemidler og prioritering. Dette er et prosjekt som er utsatt ved flere anledninger. 
Det er tidligere bevilget investeringsramme på kr 0,1 mill. Dette foreslås overført til 
2019. 
  

35. Skogbruksplaner, eiendomsgrenser 
I forbindelse med skogbruksplaner og utarbeiding av AR5, som er et nasjonalt 
klassifikasjonssystem for markslag, ble det meldt inn mye feil i kommunes 
eiendomskart. Dette prosjektet har som formål å rette opp feil i eiendomsgrenser. 
Når feil er rettet vil det effektivisere saksbehandling og bedre kvaliteten på 
grunnlaget som offentlige tilskudd regnes ut fra. Prosjektet er påbegynt, men vil ikke 
bli avsluttet i 2018. Det foreslås derfor at det overføres kr 0,1 mill. av det som er 
bevilget til dette prosjektet tidligere, og at det budsjetteres med ytterligere  
kr 0,4 mill. i 2018 slik at prosjektet ferdigstilles innenfor en økonomisk ramme på 
totalt kr 0,5 mill. 
 

36. Maskiner og utstyr renhold 
Nødvendig utstyr som trengs for å utføre tjenestene. Det foreslås en økonomisk 
ramme på kr 0,3 mill. i 2019, og kr 0,2 mill. i hvert av de andre årene i planperioden. 
 

37. IKT-ramme (utstyr, systemer og opplæring) 
Da har vært et stort etterslep på IKT-utstyr, dvs. mye utstyr som har vært utdatert 
innen de fleste tjenestene i kommunen. Dette har medført ineffektivitet i forhold til 
bla. undervisning i skolen. Innenfor vedtatt investeringsramme i 2017 og 2018 har 
det blitt gjort et godt løft, og etterslepet er i stor grad blitt gjort noe med. Det er 
derimot nødvendig å avsette tilstrekkelig med midler til rullering av utstyret som 
sikrer at det ikke blir utdatert i forhold til bruken. I rammen er det også avsatt 
midler til infrastruktur/nettverk, digitalisering, oppgradering av fagsystemer, 
oppgradering av trådløst nett og serveroppgradering. Det foreslås en 
investeringsramme på kr 6,85 mill. i 2019, kr 5,7 mill. i 2020 og kr 5,4 mill. i hvert av 
de to siste årene i planperioden.   
 

38. Bredbånd i spredt bosetting 
I budsjettet for 2018 ble det avsatt kr 1,0 mill. til bredbåndsutbygging. Det jobbes 
med konkrete prosjekter, og det forventes at midlene vil bli brukt i 2018. Det 
foreslås å budsjettere med ytterligere kr 1,0 mill. i 2019, og at det avsettes kr 0,25 
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mill. i 2020 til et prosjekt for å kartlegge hvor i kommunen det fortsatt vil være 
dårlig dekning. Dette som grunnlag for å vurdere om kommunen bør avsette 
ytterligere midler til bredbåndutbygging. 
 

39. Biler  
Det foreslås en økonomisk ramme i 2019 på kr 0,51 mill. Det er behov for bytte av en 
bil innen vaktmestertjenesten og en bil innenfor hjemmetjenesten. Videre planlegges 
det utskifting av en personbil i hvert av de andre årene i planperioden, og at det 
avsatt kr 0,25 mill. pr år til anskaffelse av biler. Restverdi på biler som kan selges er 
hensyntatt i forslaget til investeringsrammer i planperioden. 
 

40. Planmessig utskifting utstyr og inventar 
I første halvår 2017 ble det gjort en kartlegging av tilstand og mangler på møbler og 
inventar i enhetene. Kartleggingen viste at det var et stort etterslep, og til dels 
mangel på utstyr flere steder. Som følge av dette ble det vedtatt å øke 
investeringsrammen  ganske betydelig i budsjettet for 2018. Det er fortsatt et stort 
etterslep, og det foreslås en budsjettramme på kr 1,5 mill. i 2019. I de andre årene i 
planperioden foreslås det avsatt kr 1,1 mill. i 2020 og kr 1,0 mill. i hvert av de to siste 
årene.  
 

41. Geodata/kartlegging geovekstprosjekt 
Ajourføring og ny kartlegging. Tilrettelegging av geodata for interne og eksterne 
brukere. Prosjektet har pågått i flere år, og gjennomføres i samarbeid med Statens 
Kartverk som dekker halvparten av investeringskostnaden. Forslag til 
investeringsramme i budsjettet for 2019 er kr 0,3 mill. Det samme beløpet foreslås 
avsatt pr år de tre andre årene i planperioden. Investeringsrammen dekker den 
andelen som kommunen må bidra med økonomisk i dette prosjektet. 
 

42. Kultur 
Det foreslås å budsjettere med kr 0,6 mill. i 2019. Videre utover i planperioden 
foreslås det å avsette kr. 0,6 mill. pr år. Foreslåtte investeringsrammer i 
planperioden har tatt utgangspunkt i spesifiserte prosjekter i gjeldende 4-årsplan for 
idrett og fysisk aktivitet for 2017 – 2020, og med en framskrivning i 2021 og 2022  
med samme ramme. Det må bemerkes at investeringsrammene som foreslås i 
budsjettet for 2018, og i resten av planperioden er andelen som kommunen bidrar 
med i prosjektene. Mange av prosjektene er et spleiselag mellom kommune, 
stat/fylke og private/dugnad. For å kunne klassifisere denne type prosjekter som 
investering i kommunens regnskap, er det en forutsetning at det er Birkenes 
kommune som er formell eier av det som anskaffes. Hvis så ikke er tilfelle, er det å  
betrakte som driftstilskudd. 
  

43. Opprydding i eiendomsgrenser 
Dette prosjektet dreier seg om eldre utbyggingsavtaler som er inngått hvor 
kommunen er delaktig, men hvor overdragelse ikke er gjennomført formelt og 
hjemmel ikke er overført. For å rydde opp i dette, foreslås det budsjettert med kr 0,1 
mill. i 2019, og at det avsettes ytterligere kr 0,4 mill. i 2020 for å få ferdigstilt 
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prosjektet. 
  

44. Natveitåsen 
Kommunen har fortsatt tomter i Natveitåsen som planlegges solgt.  Det budsjetteres 
med salgskostnader på kr 0,1 mill. i 2019, kr 0,15 mill. i 2020 og kr 0,1 mill. i hvert av 
de to siste årene i planperioden. Dette må sees i sammenheng med salgsinntekter 
som det budsjetteres med i 2019 og utover i planperioden.   
 

45. Tveide Næringspark 
Tomter som ble opparbeidet og lagt ut for salg i trinn 1 er nærmest utsolgt, og det 
som gjenstår planlegges solgt før 31.12.18. I 2018 ble det budsjettert med kr 0,2 mill. 
til å forprosjektere trinn 2. Dette vil ikke bli gjennomført i 2018, så det foreslås at  
kr 0,2 mill. overføres til 2019. 
 

46. Oppgradering vann og avløp (VA) 
Det foreslås en ramme på kr 0,5 mill. i budsjettet for 2019. Det samme foreslås pr. år 
i resten av planperioden. Rammen det enkelte år inkluderer flere småprosjekter som 
prioriteres etter behov. 
 

47. Sanering VA-kummer og VA-ledninger 
Det foreslås avsatt kr 1,6 mill. i budsjettet for 2019, og i hvert enkelt år i 
planperioden i henhold til saneringsplanen. 
 

48. Høydebasseng Natveitåsen boligområde 
Prosjektets formål er å sikre tilstrekkelig vannforsyning på de høyeste delene av 
ledningsnettet i boligområdet. Gjennomføring av prosjektet ble påbegynt i 2018 med 
planlagt ferdigstillelse i 2019. Ubenyttede investeringsrammer som er bevilget i 
2018 og tidligere år, og som ikke forventes påløpt i 2018 foreslås overført til 2019 
med kr 4,8 mill. For å ferdigstille prosjektet basert på kjente økonomiske forhold pr 
oktober, foreslås det avsatt budsjettmidler på kr 1,5 mill. i 2019. Total økonomisk 
ramme for prosjektet  blir da kr 12,3 mill.  
 

49. Reservevannløsning Birkeland 
Forprosjektet var opprinnelig planlagt gjennomført i 2016, men har blitt 
nedprioritert i flere år. Det er fortsatt behov for å gjennomføre forprosjektet for å 
kunne fastslå mer nøyaktige kostnader på hovedprosjektet. Det foreslås derfor at 
ubenyttet økonomisk ramme til forprosjektet overføres til 2019. For å synliggjøre en 
foreløpig økonomisk ramme til hovedprosjekt, er det foreslått avsatt kr 1,0 mill. i 
2020. 
 

50. Hovedprosjekt nytt renseanlegg 
Dagens anlegg på Tollnes ble tatt i bruk i 1983 med en kapasitet på 4000 
personekvivalenter (pe). I 2017 ble det, som planlagt, gjennomført et forprosjekt for 
å kartlegge tilstand og eventuelt behov for nytt renseanlegg på Birkeland. 
Forprosjektet konkluderte med at anlegget er utdatert og slitt, og har behov for 
større investeringer på kort sikt for å imøtekomme dagens krav, uavhengig av 
sekundærrensekravene. Forprosjektet anbefaler ikke å investere i det gamle 
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anlegget, men å bygge nytt. Basert på beregninger utført av Sweco, samt erfaringene 
med andre renseanlegg i distriktet, er det stipulert en kostnad til et nytt renseanlegg 
med kapasitet på 5000 - 6000pe til kr 35-45 mill. Da er det ikke tatt hensyn til hvor 
anlegget plasseres. Kostnader til omlegging av infrastruktur vil komme i tillegg. Det 
foreslås at hovedprosjektet for nytt renseanlegg igangsettes i 2021, og det er avsatt 
kr 20,0 mill. Det foreslås videre at anlegget planlegges ferdigstilt i 2022, at det 
avsettes kr 30 mill. dette året til prosjektet. 
 

51. Oppgradering kirkebygg 
Investeringsrammen skal dekke nødvendige behov for oppgradering av kirkene i 
Birkenes kommune. Det foreslås en investeringsramme på kr 0,48 mill. pr år i 2019 - 
2021 og kr 0,44 mill. i 2022. Dette er basert på innmeldte behov fra Den norske 
Kirke. Dette er netto beløp som kommunen overfører til kirken. I tillegg kommer  
mva-kompensasjon på investeringene som del av finansieringen. Dette gir brutto  
investeringsrammer på kr 0,6 mill. pr år i 2019 – 2021 og kr 0,55 mill. i 2022. 
 

52. Tomt til ny barnehage, Birkeland 
I forslag til investeringsplan, er det forutsatt bygging og ferdigstillelse av ny 
barnehage i 2020 (ref.   kommentarer i prosjekt merket nr 1). Det er i budsjettet for 
2017 bevilget kr 2,8 mill. til regulering og kjøp av tomt. Det er ved utarbeidelse av 
økonomi- og handlingsplan 2019 -2022 og årsbudsjett for 2019 fortsatt ikke avklart 
tomt og beliggenhet for ny barnehage. Det foreslås derfor at vedtatt ubenyttet 
investeringsramme på kr 2,8 mill. til regulering og kjøp av tomt overføres til 2019. 
 

53. Kjøp tomt for tilrettelagte leiligheter  
Det er ikke avklart hvor leilighetene skal bygges (ref. kommentarer i prosjekt merket 
nr 3). Det foreslås derfor at det budsjetteres med kr 1,4 mill. i 2019 til kjøp av tomt.  
 

54. Kommunale boliger 
Boligstrategien, med tilhørende handlingsplan, er ferdigstilt administrativt og legges 
frem som sak i kommunestyre 08.11.18. Et av hovedpunktene i strategien sier at «å 
eie sin egen bolig skal være et grunnleggende prinsipp». På sikt vil kommunen 
sannsynligvis kunne redusere antall boliger for utleie. Kommunen eier fortsatt noen 
eneboliger som ikke treffer behovet. Disse er planlagt solgt. Noen av disse planlegges 
erstattet med mindre leiligheter i planperioden. Det foreslås derfor at det avsettes  
kr 3,2 mill. i 2020, og tilsvarende beløp i 2021 til dette formålet. 
 

55. Egenkapitalinnskudd KLP 
KLP er et gjensidig forsikringsselskap der kundene (kommunene) er eiere. 
Egenkapitalen skal utgjøre en prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når 
forpliktelsene øker, må også egenkapitalen økes. På bakgrunn av dette må 
kommunen betale egenkapitalinnskudd til KLP. I 2018 ble det faktiske innskuddet  
kr 0,9 mill. Det foreslås derfor at det budsjetteres med kr 0,925 mill. i 2019, og svakt 
økende pr år i planperioden til kr 1,0 mill. i 2022. 
 

56. Opptak av startlån 
Kommunen gir startlån til kjøp og bygging av boliger i kommunen i henhold til 
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gjeldene retningslinjer fra Husbanken. I boligstrategien legges det opp til at 
kommunen i større grad skal ta i bruk Husbankens ordninger til privatpersoner. Det 
gjelder spesielt startlån. I 2017 registrerte kommunen et lavere utlånsnivå enn de 
foregående årene. Dette var sannsynligvis forbigående da det i 2018 har vært en 
økende etterspørsel igjen. Det foreslås at det i 2019 budsjetteres med kr 5,0 mill. til 
formålet, og at tilsvarende beløp blir avsatt hvert år i 2020 -2022. Dersom  
etterspørselen viser seg å bli større enn det som budsjetteres med i 2019, vil 
administrasjonen vurdere å fremme egen sak i 2019 om utøkning av låneramme. 
 

57. Natveitåsen (salg av tomter) 
Kommunen har fortsatt tomter igjen som ikke er solgt. I 2017 og 2018 har det vært 
liten aktivitet. I 2019 planlegges det å intensivere arbeidet, og det budsjetteres med  
salgsinntekter på kr 0,6 mill. i 2019, kr 3,5 mill. i 2020 og kr 0,6 mill. i hvert årene i 
2021 og 2022.  
 

58. Salg av kommunale boliger 
Kommunen eier flere eneboliger som er lite anvendelige i forhold til etterspørsel og 
behov. Det er totalt 4 eneboliger som planlegges solgt, hvorav tre av disse i 2018. 
Ytterlige en bolig til planlegges solgt i 2019. Det foreslås å budsjettere med 
salgsinntekter på kr 1,5 mill. i 2019. 
 

59. Bruk av ubundne fond 
For å finansiere innbetaling av egenkapitaltilskudd til KLP (ref. kommentarer merket 
nr 55), er det i budsjettet for 2019 og i resten av planperioden forutsatt at dette kan 
løses ved bruk av midler fra ubundne fond. 
 

60. Tilskudd til bygging av avlastningsleiligheter 
Husbanken yter tilskudd til bygging av denne type leiligheter. I gjeldene 
retningslinjer utgjør dette 55 % av brutto investeringskostnader. Det er budsjettert 
med at tilskudd utbetales i 2019 med kr 10,6 mill. Dette er lagt til grunn som 
delfinansiering av prosjektet (ref. kommentarer merket nr 2). 
 

61. Tilskudd bygging tilrettelagte leiligheter 
Husbanken yter tilskudd til bygging av denne type leiligheter. I gjeldene 
retningslinjer utgjør dette 45 % av brutto investeringskostnader. Det er budsjettert 
med at tilskudd utbetales i 2019 med kr 0,63 mill., kr 2,97 mill. i 2020 og kr 2,06 mill. 
i 2021. Dette er lagt til grunn som delfinansiering av prosjektet (ref. kommentarer 
merket nr 3). 
 

62. Tilskudd ombygging heldøgns omsorgsboliger (HDO) 
Husbanken yter tilskudd til denne type prosjekter. I gjeldene retningslinjer utgjør 
dette 45 % av brutto investeringskostnader. Det er forutsatt at tilskudd utbetales i 
2020 med kr 1,125 mill. Dette er lagt til grunn som delfinansiering av prosjektet (ref. 
kommentarer merket nr 10). 
 

63. Tilskudd boliger rus- og psykisk helse, bemannet 
Husbanken yter tilskudd til denne type boliger. I gjeldene retningslinjer utgjør dette 
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45 % av brutto investeringskostnader. Det er forutsatt at tilskudd utbetales i 2020 
med kr 4,5 mill. Dette er lagt til grunn som delfinansiering av prosjektet (ref. 
kommentarer merket nr 7). 
 
 
 

64. Tilskudd boliger rus- og psykisk helse, ubemannet 
Husbanken yter tilskudd til denne type boliger. I gjeldene retningslinjer utgjør dette 
6.000 pr m2. Det er forutsatt at tilskudd utbetales i 2020 med kr 0,48 mill. Dette er 
lagt til grunn som delfinansiering av prosjektet (ref. kommentarer merket nr 8). 
 

65. Tilskudd fra Enova gjeldene energitiltaksprosjektet 
Dette er estimerte tilskudd basert på gjeldene retningslinjer (ref. kommentarer 
merket nr 15). Det er forutsatt at tilskuddet utbetales i 2019 med kr 0,9 mill. Dette er 
lagt til grunn som delfinansiering av prosjektet (ref. kommentarer merket nr 15). 
 

 

Prosjekter som har vært til vurdering  
Følgende prosjekter har vært diskutert og vurdert, men hvor det ikke er satt av midler i 
forslag til investeringsplan for 2019 -2022: 
 

 Sentrumsutvikling Birkeland 
 Læringssenteret – nye og permanente lokaler 
 Svømmeanlegg 
 Trepark 
 Vassdragssenter ved Teinefossen 
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Enhetene 
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Kommunikasjon og kultur  
 

 
 
Antall årsverk: 11,35(2018) 11,15(2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 8 615 9 505 

Sum andre kostnader 11 990 11 135 

Sum inntekter -1 470 -809 

Netto 19 135 19 831 
 
Enhet kommunikasjon og kultur består av fagområdene: dokumentsenter, IT, 
kommunikasjon, servicetorv og kultur.  
 
Enheten dekker mange ulike fagområder hvor kompleksiteten blir både vår styrke og 
vår utfordring. Felles for alle fagområder er at vi arbeider med å gi tjenester, både 
eksterne og interne. Det er blitt arbeidet de siste årene for at vi skal ha personer i større 
stillinger, i tråd med kommunens heltid/deltid prosjekt.   
 
Det er tilført en 80% ressurs på dokumentsenteret. Dette er nødvendig for å ivareta 
pålagte oppgaver. Enheten har ansvaret for en del arrangementer og publikumsrettede 
tiltak. Det jobbes i den grad det er mulig med videreutvikling av disse.  I 2019 skal 
enheten ha hovedansvaret for gjennomføring av kommunevalg. Dette krever store 
ressurser og tar mye tid bort fra daglige oppgaver. På tvers av enhetene i 
samfunnsutvikling arbeides det nå med et prosjekt for bedre samhandling, effektive 
prosesser og bedre kvalitet.  
 
Digitaliseringsarbeidet er et kontinuerlig arbeid der vi hele tiden leter etter gode 
løsninger (Lean – metodikk).  For enhet kommunikasjon og kultur betyr dette at vi skal 
fra papir til riktige digitale løsninger. Vi ønsker å ha fokus på dette i alle våre 
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fagområder, og starter arbeidet i hovedsak med dokumentsenteret, servicetorvet og 
politisk sekretariat.  
 

I løpet av planperioden planlegges det for en utredning og kartlegging av en fremtidig 

lokasjon av servictorvet.  Vi skal samtidig se på muligheter for samlokalisering med 

andre aktuelle fagområder. Endring av navn fra servicetorv vil muligens også bli en 

konsekvens av en slik utredning. Birkenes kommune har en kommunikasjonsstrategi 

som sier hvordan vi kommuniserer med våre innbyggere, næringslivet og andre. Målet 

for kommunikasjonsstrategien er å nå ut til innbyggerne med nødvendig informasjon. 

Birkenes kommune har en egen facebookside, denne blir aktivt brukt til å legge ut 

informasjon til innbyggerne, samt at det også er en kommunikasjonskanal. Dette så vi 

spesielt under flommen i 2018, hvor facebook ble verktøyet for kommunikasjon med 

innbyggerne, det fungerte utmerket.  

 

I handlingsplanen for kommunikasjon og kultur har vi et tiltak som heter kvalitet og 

kompetanse i 1. linjetjenesten. Det skal arbeides systematisk for å styrke kompetanse 

innen byggesak, oppmåling og VVA i servicetorget. Samtidig jobbes det kontinuerlig med 

kvalitet på våre tjenester. I planperioden skal vi arbeide med kompetanseutvikling for 

enheten. I tillegg skal vi utarbeide individuelle kompetanseplaner. Dette skal også sees i 

sammenheng med tjenesteområde samfunnsutvikling.  Samtidig som det kan være 

behov for kompetansepåfyll fra eksterne er det like viktig å se på hva vi kan dele av 

kompetanse internt og utnytte de ressursene som vi alt har, på best mulig måte. 

 

Birkenes kommune er kjent for å være kulturbygda! Vi har et variert kulturliv med 

tilbud til de fleste. I planperioden skal vi opprettholde det gode kulturarbeidet i 

kommunen.  

 
Handlingsplan 2019-2022 
 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi 
akkurat dette? 

Når skal vi 
gjøre det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

Styrke 1. linje innen 
fagområdene: 
byggesak, oppmåling 
og VVA. Jobbe med 
forbedringsgrupper 
som skal finne 
løsninger for hvert 
enkelt fag/oppgave.  
 

For å gi innbyggere 
og andre som 
besøker 
servicetorvet, 
ringer, chatter , 
seder inn digitale 
skjema eller på 
annet vis 
henvender seg et 
bedre 
tjenestetilbud.  

2019 - 
2022 

Organisasjonsstrategi  
Kommunikasjonsstrategi  
Digitaliseringsstrategi  
 
Flere tjenester i 1. linjen.  
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Utrede fremtidig 
plassering/ lokasjon 
av servicetorvet. 
Samt endre navn og 
se på mulige 
løsninger med andre 
aktuelle fagområder.  

For å treffe 
innbyggere og 
andre der de er. 
Samtidig å kunne gi 
flere tjenester på 
samme sted. Treffe 
mennesker man 
ellers ikke når.  

2020 - 
2022 

Organisasjonsutvikling  
Digitaliseringsstrategi  
Flere tjenester i 1. linjen 

Kartlegge, planlegge 
og utnytting av 
eksisterende 
systemer på en bedre 
måte. Eventuelt 
tilpasning av eldre 
systemer.  

Fra papir til 
digitalisering.  
 
 

2019 - 
2022 

Digitaliseringsstrategi  
 
 

Lage individuelle 
kompetanseplaner 
for den enkelte og for 
enheten.  

Oversikt over 
kompetanse i 
enheten 
Kartlegging gjøres 
for å utnytte 
allerede ressurser 
på en bedre måte, 
samt tilføre 
ressurser der dette 
trengs.  

2019 -
2022 

Organisasjonsstrategi  
 
 

 
 

 Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

4000 Kommunikasjon 1 1 763 712 
Ansvaret dekker utgifter som gjelder enhetsleder kommunikasjon og kultur.   

  

4200 Kulturadministrasjon 1,1 1,1 951 934 
Kulturadministrasjonen inkluderer hjemmel til kulturleder 100% og 5% til kulturskolerektor for 
administrasjon av den kulturelle skolesekker, og 5% innleie av hjelp ift. Kulturoppgaver. Tilrettelegging 
for lag og foreninger, og flere ulike arrangementer som gjennomføres i løpet av året.  

4201 Kultur- og samfunnsutvikling   6 0 

Ansvaret dekker utarbeidelse av kulturminneplanen.  

4203 Kulturarrangementer   161 161 
Birkelandsdager, UKM, Allsang på jorde, Ung scene, kulturfest, julearrangementer, kulturminnedager, 
teaterforestilling, konserter og annet.  

4205 Tiltaksmidler kultur   64 64 

 Tiltak i friluftsområder og toppturprosjekt.  

4206 Kulturformål - tilskudd   331 331 

 Tilskudd til lag og foreninger.  

4207 Kapitalformål - tilskudd   50 71 
Kapitaltilskudd til lag og foreninger som har mindre investeringsprosjekter. Øynaheia løypelag mottar 
tilskudd på kr 21 000,- i årene 2018.2019 og 2020.  

4208 1. og 17. mai arrangement   60 63 
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 Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 
 17. maikomiteene (Birkeland, Herefoss og Vegusdal) tildeles hvert år et tilskudd til feiring av 
nasjonaldagen.  

4209 

Valstrand 
kulturarena 0,1 0,1 4 18 

Ansvaret dekker 10% teknikker som vi har rammeavtale med. Teknikker brukes til arrangementer i 
forhold til lyd og lys. Inntektene er tatt ned som følge av manglende utleie etter etablering av nytt 
treningssenter.  

4210 Idrettshall 0,95 0,95 -56 -76 

Utleie og utgifter til utstyr.  

4211 Andre idrettsanlegg   409 409 

Tilskudd til anlegg som de frivillige drifter og eier. I tillegg drift av lysløyper, turstier/ friluftsområder.  

4212 Subsidiert leie Birkeneshallen   43 43 

På dette ansvaret føres intern overføring, slik at gratis leie av hallen for barn under 18 synliggjøres.  

4213 Løypelag     60 60 

Tilskudd til frivillige lag som driver løypekjøring vinterstid.  

4220 Bibliotek Birkeland   1188 1148 

 Drift av bibliotek. Ansvaret dekker biblioteksjef 80%, innleid hjelp til kveld, helger og ferier.  

4230 Fritidsklubben Joker 0,7 0,7 446 452 

 Klubbleder 40%, assistenter og driftsutgifter.  

4241 Muséer og museumsdrift   250 260 

Tilskudd til stiftelsen Birkenes bygdemuseum og Iveland og Vegusdal bygdemuseum.  

4262 Samfunnshus   32 32 

Tilskudd til private grendehus. Dekker deler av utgifter til strøm og forsikring.  

4300 

Kommunestyre, 
utvalg m.m. 1,6 1,6 2 339 2 778 

Ansvaret dekker ordfører, politisk sekretær, møtegodtgjørelser til de som sitter i ulike utvalg. Tapt 
arbeidsfortjeneste. For 2019 er det vedtatt høyere godtgjørelse, samt at vi budsjetterer med tapt 
arbeidsfortjenesten i forbindelse med politikeropplæring etter kommunevalget høsten 2019.  

4301 Valg     1 281 
Kommunestyrevalg avholdes i 2019. Det settes av midler i budsjett til avvikling av dette, samt opplæring 
av nye politikere. Valget vil i større grad avvikles med innleid hjelp denne gangen. De skal også kjøpes 
inn ulikt utstyr som i større grad digitaliserer måten vi jobber på.  

4304 Kontrollutvalget   187 225 

I henhold til budsjettforslag mottatt fra Telemark kontrollutvalgssekretæriat IKS.  

4310 Servicetorv 3,1 3,1 2 130 2 172 
Ansvaret dekker personalkostander, felles kostander for porto, rekvisita, papir, konvolutter og diverse 
kontormateriell.  

4314 IKT 1   8055 7589 
Driftsutgifter på IKT for hele organisasjonen. Gjelder blant annet lisenser, vedlikeholdsavtaler og 
telefoni.  
  

4317 Dokumentsenter 1,8 2,6 1 662 2 103 
Driftsutgifter som gjelder dette ansvaret gjelder deleierskap i Aust – Agder museum og arkiv IKS. 
Budsjettet dekker leie av hylleplass, tilskudd til drift og tilskudd til nedbetaling av byggelån for Kuben. 
Ansvaret har økt personalkostnader til en økt stilling på 80%.  
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Teknisk drift 
 

 
 
 
Antall årsverk: 24,4 (2018) 24,1(2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 15 444 14 899 

Sum andre kostnader 20 996 21 679 

Sum inntekter -18 476 -19 006 

Netto 17 964 17 572 
 
 
Enheten drift ivaretar vedlikehold, tilsyn og drift av kommunens bygnings – og 
boligmasser, veianlegg, park - og rekreasjonsområder, renseanlegg, vannverk og VA-
ledninger. 

 
Ny teknologi og digitalisering kan forbedre mange av enhetens arbeidsprosesser og 
driftsoppgaver. Det arbeides kontinuerlig med å finne nye løsninger som kan 
effektivisere det daglige arbeidet. 
 
Innenfor vann og avløp benytter driftspersonell nettbrett med «VA-felt», et digitalt 
kartprogram for tilsyn og kontroll av kommunens ledningsnett. Renseanlegg og 
vannverk blir også kontrollert og overvåket digitalt ved bruk av nettbrett.  
FDV programmet som enheten i dag  bruker som arbeidsverktøy for enkelte av 
fagområdene i enheten fungerer ikke optimalt. Enheten ser derfor på nye løsninger og 
planlegger å ta i bruk et nytt FDV program i løpet av 2019 som fungerer på tvers av alle 
fagområdene i enheten.  
 
For publikum blir det innen kort tid etablert en elektronisk meldingsportal for 
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registrering av feil på gatelys. Lignende system ønsker enheten å bruke til å melde avvik 
på kommunale veier og anlegg, men har foreløpig ikke funnet et egnet program. Dette vil 
være på plass tidligst mulig i2019.  
 
Det kommer mange publikumshenvendelser til enheten drift. Henvendelsene handler 
som oftest om vei, brøyting, gatelys, vann og avløp. Her planlegger enheten å ta i bruk 
digitale verktøy og digitale prosesser som kan gi raskere og bedre tilbakemeldinger til 
publikum. Samhandling med servicetorget er også viktig og derfor er det er et 
satsingsområde å styrke kompetansen til 1.linjen i forhold til omfanget av 
publikumshenvendelser.  
 

På tvers av enhetene i Samfunnsutvikling arbeides det nå med et prosjekt for bedre 

samhandling, effektive prosesser og bedre kvalitet. Dette vil bedre samhandlingen 

internt og skal bidra til å gi mer forutsigbarhet til forventninger og kortere responstid ut 

mot publikum.  

 
Innovasjon, kvalitet og produktivitet krever videreutvikling av kompetansen. 
Driftsenheten består av mange fagområder hvor det skjer raske endringer innenfor 
fagene. Skal enheten levere tjenester med riktig kvalitet krever det at man satser på 
riktig kompetanse.  
 
Enheten skal i planperioden ha målrettet fokus på individuell og enhetlig 
kompetanseutvikling. Det vil bli laget en kompetanseplan for enheten som grunnlag for 
å lage individuelle kompetanseplaner for hver medarbeider.   
 
 
Handlingsplan 2019-2022 
 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi 
akkurat dette? 

Når skal vi gjøre 
det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

 
Utarbeide 
hovedplaner for: 
 Kommunale Bygg 
 Kommunale Veier 
 

 
Stort etterslep på 
vedlikehold. 
Hovedplaner 
forankrer et 
målrettet og 
strategisk 
vedlikehold. 

 
Første halvår 
2019 

 
Planmessig 
tilnærming til 
vedlikeholdsoppgaver.  
Kommuneplanens 
samfunnsdel 

 
Kompetanseoverføring 
og samhandling med 1. 
linjetjenesten. 
Forbedringsgrupper 
som jobber med 
løsninger for hvert 
enkelt fag/oppgave  

 
Avlaster enhetens 
personell, raskere 
respons til 
publikum, riktig 
kvalitet på 
oppgaver innad i 
enheten 

 
2019 

 
Flere tjenester i 
1.linjen. 
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Lage kompetanseplan 
for enheten og for den 
enkelte. 
 
 
 
 
 

 
Oversikt over 
kompetansebehovet 
og retningen i 
Samfunnsutvikling. 
Tilpasset 
kompetanse er 
viktig for å levere 
riktig kvalitet. Det 
er også viktig å ha 
en klar strategi og 
retning for 
Samfunnsutvikling 

 
Oversikt over 
kompetansebehov 
2019 
-Kompetanseplan 
for enheten 2020 
-Individuelle 
kompetanseplaner 
2020-2021 

 
Organisasjonsstrategi 
 
 

Digitalisering av 
tjenester ut mot 
publikum og digitale 
arbeidsverktøy internt 
i enheten. Som 
eksempel nytt FDV 
program, Løsning for å 
melde feil på vei og 
gatelys mm.  
 

Bruken av digitale 
verktøy og digitale 
prosesser kan øke 
vår effektivitet, 
kvalitet og 
innovasjon 

2019-2022 Digitaliseringsstrategi 
Flere tjenester i 1. 
linje.  

 
 

  Ansvar Årsverk 2018 Årsverk 2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

1406 Parker og friområder   164 169 
Tilsyn og vedlikehold av Berse, Tobias jorde, Elveplassen og andre kommunale rekreasjonsområder samt 
lekeplasser i kommunen. I tillegg disponeres midler fra investeringsprosjekt 9460 som hovedsakelig benyttes 
til kommunale lekeplasser.  
 

1410 Sentrale tilt. vannfors. 1,4 1,35 2 403 1 995 
Drift av tre kommunale vannverk i kommunen, ett på Birkeland, ett på Herefoss og ett på Engesland, 
henholdsvis grunnvannsverk. Boligfelt på Mjølemoen og Grødum får vannforsyning fra Drangsholt vannverk, 
som ligger i Kristiansand. Kommunen leverer vann av god kvalitet til sine innbyggere. Hovedplanen for VA 
(2016 – 2026) fastsetter føringer og strategi for arbeidet og prioriteringer i planperioden. Hovedfokus for 
2019 vil bla være oppførelse og etablering av nytt høydebasseng Natveitåsen. 
 

1411 Vannledninger 1,15 1,1 -2 268 -2 083 
Kommunale avgifter for vann inntektsføres samlet på vannledningsnett, ansvar 1411. Samlet skal ansvar 
1410 og 1411 gå ut i null. Selvkostprogrammet Momentum benyttes for styring av avgiftsnivået i 
økonomiplanperioden i forhold til aktuelle investeringer og vedlikeholdsarbeider. Fond benyttes for å 
balansere differanser mellom inntekter og utgifter det enkelte år. Dette for å unngå store svingninger i 
gebyrene. På bakgrunn av hovedplanen VA (2015 – 2026) er arbeidet med utarbeidelse av en saneringsplan 
startet. Saneringsplanen blir gjeldene styringsverktøy for fremtidig vann – og avløpssaneringer. 
 

1420 Avløpsrenseanlegg 1,15 1,43 3 529 3 327 
Kommunen har tre kommunale renseanlegg, ett på Birkeland, ett på Herefoss og ett på Engesland. I tillegg har 
man et mindre infiltrasjonsanlegg på Mjølemoen. Renseresultatene er jevnt over gode ved anleggene. 
Høst 2017 ble rapporten og tilstandsanalysen på Birkeland renseanlegg ferdigstilt. Den konkluderte med at 
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  Ansvar Årsverk 2018 Årsverk 2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 
eksisterende anlegg ikke fungerer tilfredsstillende og det bør derfor bygges nytt, eventuelt vurderes andre 
løsninger. 
  

1421 Avløpsledninger 1,5 1,1 -3 460 -3 391 
Kommunale avgifter for avløp inntektsføres samlet på avløpsledningsnett, ansvar 1421. Samlet skal ansvar 
1420 og 1421 gå ut i null. På bakgrunn av hovedplanen VA (2015 – 2026) er arbeidet med utarbeidelse av en 
saneringsplan startet. Saneringsplanen blir gjeldene styringsverktøy for fremtidig vann – og 
avløpssaneringer. 

1440 Kommunale veier 1,43 1,5 4 383 4 298 
Vedlikeholdsarbeidet kommunale veier omfatter i tillegg til ordinært veivedlikehold også gang – og 
sykkelveier, rasteplasser og overvannsledninger tilknyttet veikroppen. Vintervedlikeholdet og deler av 
sommervedlikeholdet er konkurranseutsatt.  
Midler til vei – og vintervedlikehold er redusert og budsjettert til et minimum ift det anbefalte og 
erfaringstall. Tilgjengelige ressurser og midler benyttes i stor grad til å begrense pågående forfall. Arbeidet 
med utarbeidelse av en hovedplan for vei er startet og hovedplanen blir ferdigstilt i løper av første kvartal 
2019. Hovedplanen vil være et hensiktsmessig styringsverktøy for fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold 
av kommunens veianlegg. Det er også midler i investeringsprosjekt som benyttes til påkrevde 
oppgraderinger og sikkerhetstiltak. 
  

1442 Vei- og gatelys   520 525 
Drift og vedlikehold av kommunal vei – og gatelys er konkurranseutsatt. Det er også avsatte midler i 
investeringsprosjekt til pågående utfasing av kvikksølvkilder iht EU sitt økodesigndirektiv som stiller krav til 
effektivitet på lyskilder og forbyr alle kvikksølvdamplamper.  
  

1600 Administrasjonsbygg 5,7 6,17 4 669 4 686 
Drift og vedlikehold av kommunehuset mm. Vedlikeholdet er budsjettert til et minimum sammenlignet med 
erfaringstall. Grunnet bygningsmassers alder og tilstand er det risikabelt å budsjettere så lavt. 
 
I første kvartal 2019 skal det utarbeides en hovedplan for kommunehuset og resterende kommunale 
bygningsmasser.  Hovedplanen vil være et viktig styringsverktøy for fremtidig forvaltning, drift og 
vedlikehold av kommunale bygg og etableringen av den må sees i sammenheng med alle ansvarene 1600 - 
1609 
  

1601 Drift av alle typer boliger 0,7 0,74 -3 530 -3 474 
Drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger. Leieinntektene er noe redusert grunnet usikkerhet og 
ustabilitet knyttet til enkelte leietakere av kommunale boliger.  

1602 Fjernvarmeanlegget   140 470 

 Drift og vedlikehold av flisfyringsanlegget. 

1603 Birkeneshallen 0,52 0,52 581 583 
Drift og vedlikehold av Birkeneshallen. Vedlikeholdsbudsjettet er budsjettert til et minimum. Grunnet hallens 
alder og tilstand er det risikabelt å budsjettere så lavt. Lagt til grunn samme nivå som 2018.  
 

1604 Samfunnshus 0,76 0,76 513 563 
Drift og vedlikehold kommunens samfunnshus. Vedlikeholdsbudsjettet er budsjettert til et minimum. 
Grunnet bygningsmassers alder og tilstand er det risikabelt å budsjettere så lavt. Lagt til grunn tilnærmet 
samme nivå som 2017 
  

1605 Skolebygg 6,52 6,76 5 464 5 384 
Daglig drift og vedlikehold av kommunens skoler. Vedlikeholdsbudsjettet er redusert sett i forhold 2018 og er 
budsjettert til et minimum sammenlignet med erfaringstall. 
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  Ansvar Årsverk 2018 Årsverk 2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

1606 Bygg voksenopplæring 0,16 0,16 207 262 
Daglig drift og vedlikehold. Lagt til grunn tilnærmet samme nivå som 2017 
 
  

1607 Barnehagebygg 1,54 1,17 1 911 1 728 
Daglig drift og vedlikehold av kommunens barnehager. Vedlikeholdsbudsjettet er redusert sett i forhold 
2018. 
  

1608 Sykehjemsbygg 1,82 1,32 2 410 2 530 
Daglig drift og vedlikehold av sykehjemmet. Vedlikeholdsbudsjettet er redusert sett i forhold 2018 og er 
budsjettert til et minimum sammenlignet med erfaringstall. Grunnet bygningsmassers alder og tilstand er det 
risikabelt å budsjettere så lavt. 
  

1609 Flisfyringsanlegg   330 0 

Omfatter bioenergi og gass som energikilder til flisfyringsanlegget 

 
 

 

Teknisk forvaltning 

 
 
 
Antall årsverk: 16,1(2018) 16,8(2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 12 983 13 620 

Sum andre kostnader 4 315 4 410 

Sum inntekter -11 110 -11 669 

Netto 6 188 6 361 
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Enhet teknisk forvaltning ivaretar tjenestene eiendomsskatt, oppmåling, geodata/ kart, 
jordbruk, skogbruk, viltforvaltning for Birkenes og Lillesand kommuner gjennom 
vertskommunesamarbeid. Videre ivaretar enheten fagområdene planarbeid, byggesak, 
beredskapskoordinering, klimaarbeid og eiendomsforvaltning for Birkenes kommune. 
  
Ny teknologi og digitalisering kan forbedre mange arbeidsprosesser, og vi arbeider hele 

tiden innen fagområdene for å finne nye løsninger som kan forbedre arbeidet vårt.  

 

Faget geodata har en viktig rolle i enheten fordi de vedlikeholder et av de mest brukte 

verktøyet til saksbehandlere og publikum, nemlig kommunens kart- og plandatabaser. 

Vi har en god kartløsning i Birkenes og Lillesand, men det krever kontinuerlig 

investering for å holde grunnlaget oppdatert. 

 

I første del av planperioden skal eiendomsskattekontoret over på en digitalt feltløsning 

hvor alt av takseringsarbeidet skal skje digitalt, og data blir direkte overført til 

saksbehandlingssystemet vårt fra felten. I tillegg skal eiendomsskattekontoret bruke 

Svar Ut hvor alle skattesedler blir sendt digitalt direkte fra saksbehandlingssystemet til 

innbyggerne. Begge tiltakene gir en papirløs løsning, og vil være tidsbesparende for 

saksbehandler 

 

Enheten har mange fag som innbefatter publikumsveiledning.  Det finnes ulike måter å 

håndtere dette på, med faste tider til veiledning, ordning med å booke møte, faste dager 

og så videre. Det gjelder å finne den ordningen som passer vår kommunes innbyggere 

best. Dette foregår selvsagt i samarbeid med servicetorvet. Vi er helt avhengig av at de 

har nok kompetanse til det nivået vi har bestemt skal være i 1.linjen, og at vi har gode 

prosesser for informasjonsflyt oss imellom. Det er et satsingsområde å styrke 

kompetansen til 1.linjen i byggesak og oppmåling, som er to fagområder det er mange 

henvendelser til og stor aktivitet i. 

 

På tvers av enhetene i samfunnsutvikling arbeides det nå med et prosjekt for bedre 
samhandling, effektive prosesser og bedre kvalitet. Dette vil bedre samhandlingen 
internt, men også gi bedre tjenester og responstid ut mot publikum.  
 

En forutsetning for å levere tjenester med riktig kvalitet er tilpasset kompetanse. Et av 

tiltakene i planperioden er derfor å få en god oversikt over kompetansen i enheten. 

Dette arbeidet starter med at vi kartlegger kompetansebehovet overordnet for hele 

tjenesteområdet, lager kompetanseplan for enheten og deretter tar det ned på 

individuelt nivå.  

 



 

Side 91 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

Enheten har også et kontinuerlig samarbeid med servicetorvet hvor det er fokus på å 

heve og overføre kompetanse til 1. linjen.  Dette skal bidra til at publikum får best mulig 

tjenester ved første møte med kommunen, det være hjemmesiden, facebook eller i 

servicetorvet. 
 

Handlingsplan 2019-2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi akkurat 
dette? 

Når skal vi 
gjøre det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

Utarbeide 
Serviceerklæringer 
 

Gir innbyggere en 
informasjon om hva 
de kan forvente av de 
tjenestene enheten 
leverer,  f.eks. 
saksbehandlingstid og 
hva som forventes av 
innbyggerne. Dette vil 
gi en trygghet for 
både saksbehandlere 
og innbyggere. 

2019-2022 Flere tjenester i 1. linjen 
 Kommunikasjonsstrategi. 
 

Kompetanseoverføring 
til 1. linjetjenesten. 
Forbedringsgrupper 
skal jobbe med 
løsninger for hver 
enkelt aktuelt 
fag/oppgave.  
 

Dette avlaster 
saksbehandlerne og 
publikum vil få et 
bedre tilbud i det 
første møte med 
kommunen. 

2019-2022 Flere tjenester i 1. linjen. 
Organisasjonsstrategi 
Kommunikasjonsstrategi  
Digitaliseringsstrategi  
 

Lage kompetanseplan 
for enheten og for den 
enkelte.  

Oversikt over 
kompetansebehovet 
Tilpasset kompetanse 
er viktig for å levere 
riktig kvalitet. Det er 
også viktig å ha en 
klar strategi og 
retning for 
Samfunnsutvikling. 

2019-2022 Organisasjonsstrategien 
 
 



 

Side 92 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

  Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

1130 
Landbruksadministrasj
on Birkenes 1,6 1,8  1298 1494 

Forvaltning innen jord- og skogbruk. Saksbehandling i henhold til lovverket, forvaltning av tilskuddsordninger, 
veiledning til publikum. I forbindelse med skifte av skogbruksrådgiver ble det tillagt flere oppgaver som bla. 
viltforvaltning. Økning i netto ramme kommer som følge av økning av denne hjemmelen. Inngår i 
vertskommunesamarbeidet. 

1131 Viltnemnd Birkenes   120 119 

Organisering av ettersøkspersonell, godtgjørelser i henhold til arbeidskontraktene som beredskapsordning, 
kjøregodtgjørelse, obligatoriske kurs, nødvendig materiell etc. Inngår i vertskommunesamarbeidet. 

1138 Festetomter     -351 -361 

 Inntekter fra kommunale festetomter. De to store inntektene kommer fra FUS barnehagene på Birkeland og 
på Herefoss. 

1140 Beredskap 0,3 0,3 357 376 

Den daglige kommunale beredskapsarbeidet ligger hos beredskapskoordinatoren. Det innebærer samordning 
av det kommunale beredskapsarbeidet i form av beredskapsplaner, oversikt over utstyr, øvelser og kontakt 
med overordnede myndigheter.  

1152 Miljøfyrtårn     16 0 

 Det tas opp i egen sak hvordan miljøsertifisering/ miljøfyrtårn skal videreføres i kommunen.  

1153 Kommuneplanlegging 0,6 0,6 805 598 

Oppfølging av kommunal planstrategi og overordnede planer. Reduksjon i netto ramme er knyttet opp til 
reduksjon i midler til konsulenttjenester. 

1170 
Eiendomsskatt 
Birkenes 0,5 0,5 510 616 

 Eiendomsskattekontoret vedlikeholder opplysninger i forhold til eiendomsskatten og fakturagrunnlaget. De 
koordinerer takseringer, behandler klagesaker og forbereder til eiendomsskattenemnda. Økning i netto 
ramme som følge av konsulentbruk til anbud angående ny allmenn taksering som skal skje i 2020, og vi ser 
behov for en mindre oppjustering ift. generell bruk av takseringsfirmaet (nye og endrede skatteobjekter). 
Inngår i verstkommunesamarbeidet.  

1171 Eiendomsforvaltning 0,5 0 420 

Eiendomsforvaltning lå tidligere under ansvaret 1450 næring. Hjemmelen er uforandret fra 2018. 
Næringsansvaret er flyttet ut av enheten i forbindelse med vertskommunesamarbeidet Business Region 
Kristiansand. 

1180 
Felles LK/BK samarbeid 
Teknisk 1 1 584 536 

 Felles ansvar knyttet til vertskommunesamarbeidet. Alle fellesutgifter til materiell, mobil, kurs, 
kunngjøringer/ annonser, arbeidsklær mm er lagt til dette ansvaret. Hjemmel som ligger på ansvaret er 
enhetsleder. Nedgang i netto ramme 48. Kostnaden som fremgår på ansvaret er Birkenes sin del av 
fellesutgiftene. Inngår i vertskommunesamarbeidet. 

1181 
Landbruksadministrasj
on Lillesand 0,8 0,8 58 1 

 Forvaltning innen jord- og skogbruk for Lillesand kommune. Saksbehandling i henhold til lovverket, 
forvaltning av tilskuddsordninger, veiledning til publikum Det budsjetteres med refusjon for aktuelle utgifter 
slik at ansvaret går i null. Inngår i verstkommunesamarbeidet. 

1184 Oppmåling Lillesand 3,5 3,5 107 2 

Ivaretar oppmåling, adressering, seksjonering og føring i matrikkelen for Lillesand kommune. Hjemmel til 
avdelingsleder flyttet til ansvar 1180 Felles LK/BK samarbeid. I tillegg er hjemmel til fagansvarlig oppmåling 
nå delt mellom oppmåling Lillesand og 1402 oppmåling Birkenes. Det budsjetteres med refusjon for aktuelle 
utgifter slik at ansvaret går i null. Inngår i verstkommunesamarbeidet. 

1185 Geodata Lillesand 0,5 0,5 21 0 

 Geodata sin oppgave er å etablere og holde vedlike kommunens kart og plandatabaser, og legge til rett for 
bruk av disse for saksbehandlere, konsulenter og publikum. Det budsjetteres med refusjon for aktuelle 
utgifter slik at ansvaret går i null. Inngår i verstkommunesamarbeidet. 

1186 
Miljøadministrasjon 
Lillesand 1,5 1,5 46 0 

Oppgaver knyttet til miljø og naturforvaltning for Lillesand kommune. Behandling av tiltaksplaner i forhold til 
sulfidholdig grunn i Lillesand er en stor del av arbeidsoppgavene. Det budsjetteres med refusjon for aktuelle 
utgifter slik at ansvaret går i null. Inngår i verstkommunesamarbeidet. 
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  Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

1187 
Eiendomsskatt 
Lillesand 0,5 0,5 9 1 

 Eiendomsskattekontoret vedlikeholder opplysninger i forhold til eiendomsskatten og fakturagrunnlaget. De 
koordinerer takseringer, behandler klagesaker og forbereder til eiendomsskattenemnda. Det budsjetteres 
med refusjon for aktuelle utgifter slik at ansvaret går i null. Inngår i verstkommunesamarbeidet. 

1401 Plan- og bygning 2,1 2,1 654 604 

 Behandling av plan- og byggesaker i tråd med kommuneplan og andre overordnede planer. Dette innbefatter 
saksbehandling, kontakt med utbyggere og privatpersoner, publikumsveiledning, tilsyn etc.  

1402 Oppmåling Birkenes 1,5 1,5 436 363 

 Ivaretar oppmåling, adressering, seksjonering, føring av matrikkelen og kundeveiledning. Inngår i 
vertskommunesamarbeidet. 

1403 Geodata Birkenes 1 1 957 1023 

 Geodata sin oppgave er å etablere og holde vedlike kommunens kart og plandatabaser, og legge til rett for 
bruk av disse for saksbehandlere, konsulenter og publikum. Økning i netto ramme 65’ gjelder internsalg mot 
andre fagområder som er tatt bort.  Inngår i vertskommunesamarbeidet. 

1500 
Miljøadministrasjon 
Birkenes 0,7 0,7 559 567 

 Oppgaver knyttet til miljø og naturforvaltning i Birkenes kommune.  

 
 

Samfunnsutvikling felles 

 
Antall årsverk: 3,5 (2018) 2,0 (2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 2 633 1 778 

Sum andre kostnader 9 012 9 630 

Sum inntekter -6 198 - 5 816 

Netto 5 447 5 592 
 
Samfunnsutvikling felles ivaretar kostander til samarbeid og interkommunale selskaper 
som Businessregion Kristiansand og KBR ( brann og redning), samt det nasjonale 
kalkingsprosjektet i Tovdalselva.  Videre dekker dette fellesområdet opplæring for alle 
enheter innen samfunnsutvikling, enkelte kontingenter og stillingen til kommunalsjef.   
 
 

 Ansvar Årsverk 2018 Årsverk 2019 
Netto ramme 

 2018 
Netto ramme  

2019 

1145 Brannvesen     3 270 3 350 
Kommunens andel av utgifter til interkommunalt brann o redningsselskap KBR. Summen beregnes årlig 
på bakgrunn av innbyggertall.   

1159 Kalking Tovdalselva 1 1 19 0 
Nasjonalt kalkingsprosjekt i Tovdalselva sammen med 5 andre kommuner.  Birkenes har ansvaret for 
drift. Staten bidrar med prosjektmidler som dekker kostnader. Ansvaret skal gå i null gjennom året. Det 
benyttes fond for å balansere differanse mellom inntekt/utgifter.  

1400 Teknisk kontor 1 1,15  1 253 1 506 
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 Ansvar Årsverk 2018 Årsverk 2019 
Netto ramme 

 2018 
Netto ramme  

2019 
Felles ansvar for Samfunnsutvikling.  Stilling kommunalsjef føres i sin helhet her. I tillegg felles 
kostander for opplæring, samt samarbeidskostnader til Region Kristiansand. Disse var ikke ført her i 
2018.   
 
  

1450 Næringsarbeid 1,5   905 736 
Endringen i årsverk skyldes at en stilling i 2018 er overført til Businessregion Kristiansand. Birkenes 
betaler ressurs i henhold til samarbeidsavtalen.  0,5 årsverk som ivaretar kommunal 
eiendomsforvaltning er flyttet fra til nyopprettet ansvar for eiendomsforvaltning 1171 i enhet teknisk 
forvaltning. Ansvaret ivaretar i tillegg diverse kontingenter som Telemarksvegen, Midt Agder friluftsråd 
mm.   

 
 
 

Blink kulturskole 

 

 
 
Antall årsverk: 5,2 (2018) 5,2 (2019) 
 

Budsjettbeløp i hele tusen 2018-endret 2019 

Sum personalkostnader 3 723 3 701 

Sum andre kostnader 312 332 

Sum inntekter -3 072 -3 109 

Netto 963 923 
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Blink gir, alene eller i samarbeid med andre, tilbud til over 450 elever i alderen 3-62 år i 
Birkenes og Lillesand kommune.  Det er pr. i dag 21 ansatte fordelt på 5,2 årsverk. Vi gir 
tilbud i musikk, dans, korps og barnehage. Vi har 120 elever på venteliste. 
Blink kulturskole jobber under Norsk kulturskoleråds visjon om å være en kulturskole 
for alle.  Vi mangler flere etterspurte tilbud for å kunne ivareta nok bredde og være en 
kulturskole for alle f.eks. teater, visuell kunst, skapende skriving, film og 
musikkteknologi.  Ut fra brukerundersøkelsen som ble gjort i 2018 er det et særlig stort 
ønske om tilbud innen visuell kunst og teater. Samtidig som vi jobber for å få nye tilbud 
må vi få ned ventelistene. Det gjør økte stillingsressurser til fokusområde. 

I 2016 fikk vi ny rammeplan. Rammeplanen ansvarlig gjør kommunen som skoleeier i 

større grad, bl.a. med hensyn til å sikre at kulturskolen har kvalifiserte lærere. I 

rammeplanen ligger større føringer til undervisningen og gjør kulturskolen mer til en 

skole enn til et fritidstilbud.  Vi skal tilby bredde-, kjerne- og fordypningsprogram til 

elevene, og lærerne skal dokumentere og samarbeide mer enn tidligere. Implementering 

av rammeplan fortsetter fremover i samarbeid med kulturskolene i Agder. 
 
Vi underviser på 8 forskjellige steder i Birkenes og Lillesand. De fleste får undervisning 
på Møglestu i Lillesand og i Valstrand kulturarena i Birkenes.  Rommene kulturskolen 
disponerer er ikke godt nok egnet og ikke mange nok. Sambruk med andre er 
utfordrende. Kulturskolen trenger egnede og egne lokaler. Arbeidet med dette fortsetter 
i begge kommuner. 
 
Handlingsplan 2018-2022 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi akkurat 
dette? 

Når skal vi 
gjøre det? 

Hvilken strategi er det 
forankret i? 

Utarbeide en plan 
for utvikling av 
kulturskolen og  
politisk vedtak på  
lokal rammeplan 

Utvikle større 
eierskapsforhold i begge 
kommuner til utvikling av 
kulturskolen  
 

2018/2019 -Behov for utvikling av 
kommunens 
attraktivitet. 
-Læring og mestring  

Kursing og 
samarbeide med 
andre nærliggende 
kulturskoler om 
rammeplanen. 
Det skal søkes om 
hjelp fra 
Veiledningskorps 
fra Norsk 
kulturskoleråd  

Det er viktig at 
kulturskolens lærere er 
med på å påvirke 
endringene som skjer slik 
at kulturskolen blir slik 
de ønsker.  
 
Kulturskolen gjennomgår 
større endringer pga. 
rammeplan.  

2018/2019.  Kvalitet 
 

Skape flere 
tverrfaglige 
møteplasser 
Jobbe for å få til 
samarbeid med 
Lillesand 
barneteater og 

Kulturskolen sitter med 
kompetanse som kan 
brukes inn mot alle 
kommunes innbyggere i 
alle livsfaser. 
 I samspill og samarbeide 
innen kunstfag bygges 

2019 -2022 
 
 
 
Sette opp en 
større 
samarbeids 

Tidlig innsats og 
tverrfaglig samarbeide. 
 
 
 
 Mestring, læring og 
utvikling, samt utvikling 
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Birkelands 
Birkebilla for å 
sette opp større 
forestillinger 
 

gode relasjoner og 
fellesskapsfølelse.  
Større arenaer for større 
forestillinger er med på å 
skape minner , venner og 
mestringsglede som varer 
livet ut. 

forestilling i 
2019/2020 
 
 
 
 

av en samfunnsstruktur 
som gjør kommunene 
attraktive.  
 

Tilby tilbud innen 
visuell kunst og 
teater. 

Vi ønsker å tilby 
undervisning i visuell 
kunst og teater fordi det 
er stor etterspørsel etter 
dette tilbudet og 
kulturskolen skal 
etterstrebe å gi god 
bredde i sine tilbud. 

Visuell kunst 
helg en gang pr 
semester i 2019  

Mestring , læring og 
utvikling. 
 
Kvalitet. 

 
 

  Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

2170 
Kulturskolen ord. 
undervisning 3,51 3,54 159 74 

  
  

2171 Kulturskolen Korps Li 0,71 0,68 452 415 
  
 

2172 Kulturskolen Korps Bi 0,19 0,19 101 112 
  
  

2173 Kulturskolen Blikkbox 0,35 0,35 178 200 
 
  

2174 Kulturskolen Ballett 0,30 0,30 73 43 
  
  

2175 
Kulturskolen 
Strykeopplæring 0,1 0,1 1 80 
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Natveitåsen barnehage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Antall årsverk: 13,8 (2018) 14,0 (2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 8 703 9 160 

Sum andre kostnader 402 399 

Sum inntekter -2 023 -2 025 

Netto 7 082 7 535 
 
Natveitåsen barnehage har per september 2018 54 barn og 14 årsverk.  

Styrende for barnehagens arbeid er barnehageloven, rammeplan for barnehagen og 
vedtatte mål, satsningsområder og verdier i kommunens handlingsplaner. 
 
For å kunne møte den nye rammeplanens krav til pedagogisk innhold, for å ivareta 
barnas behov på en god måte, og for å kunne ha fokus på tidlig innsats, er det viktig at de 
ansatte i barnehagen har god kompetanse, og at bemanningen er i henhold til statlige 
normer.  
 
Gjennomgående fokusområder  
Trygge voksne, lek og inkludering og uteliv. 
Kvaliteten på samspill og relasjoner mellom barn og voksne er avgjørende for hvordan 
barna lærer og utvikler seg. Barna trenger varme reflekterte, bevisste voksne som 
skaper trygghet og gode og tydelige rammer. I Natveitåsen barnehage jobber vi 
målrettet med fokus på trygge voksne. Voksne som er opptatt av å vise forståelse og som 
tar ansvar for å bygge gode relasjoner. Vi opplever engasjerte og bevisste voksne som 
utvikler seg i sin praksis. 
Lek ute i naturen, og uteliv er viktig for barns utvikling, og gir mange gode opplevelser 
og læringserfaringer for barna. Naturopplevelser bidrar til lek og kreativ utfoldelse, til 
erfaring, mestring og læring, til rekreasjon og til fysisk og psykisk helse.  

https://www.facebook.com/natveitaasenbarnehage/photos/a.1682645045362253/2026917467601674/?type=3
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Tema for barnehageåret er «Lek for Livet» Lek for livet handler om å se leken her og nå, 
og i et perspektiv der leken har betydning for resten av livet. Leken danner grunnlaget 
for hvordan vi utvikler oss og hvordan vi lærer. Barns lek handler om resten av 
livsmestring, vennskap, problemløsning, selvbilde, helse osv., og den fremmer god 
psykisk helse.  
 
Utfordringer i budsjettet: 
Det ligger ikke inne rammer for eventuelle nye behov fra høsten 2019. Dersom 
barnetallet øker, vil det også være nødvendig å øke bemanningen. Dersom barnetallet 
øker fra august 2019, vil også kravet til flere pedagoger øke. Ny pedagognorm kan også 
medføre nedbemanning av årsverk assistent/fagarbeider. 
Budsjettet er stramt og det er lite mulighet til innkjøp av leker, sykler og diverse 
pedagogisk materiell.  
 
 

 
Enhet: Natveitåsen 
barnehage 
Tiltak 

Hvorfor gjør vi 
akkurat dette? 

Når skal vi 
gjøre det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

Prosjekt 
«Helsefremmende 
barnehager og 
skoler» 
Trygge voksne 
 

Fremme lek, 
utvikling, læring og 
mestring 

2018-
2022 

Organisasjonsstrategi: 
Utvikle kvalitet og 
kompetanse  
 
Tidlig innsats 
 

Tilrettelegge gode 
lekemiljø 
 
 
Ekstern vurdering 
med fokus på 
relasjoner 
 
 

Fremme lek, 
vennskap og helse 
 
 
Utvikle gode 
relasjoner mellom 
barn og voksne. 

2018-
2021 

 
Tidlig innsats 
 
Utvikle kvalitet 
 
Miljø for lek og læring 
 
 

Lekemiljø 
Relasjoner 
 
Ekstern-vurdering  

Utvikle gode 
relasjoner mellom 
barn og voksne 

2019-
2021 

Utvikle kvalitet og 
kompetanse 
 
Miljø for lek og læring 
 
 

Fysisk aktivitet, 
kosthold 
 
 

Utvikle god psykisk 
helse 
 
Skape gode vaner 
og fremme fysisk 
aktivitet, mestring 
og helse 

2020-
2022 

Tidlig innsats 
 
 
Utvikle kvalitet 
 
 

Innføre bruk av 
digitale verktøy i 

Gi barna erfaringer 
med bruk av 

2019-
2022 

Digitaliseringsstrategi – Økt 
bruk av digitale verktøy på 
området 
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ulike aktiviteter med 
barna 
 
Økt bruk av digitale 
verktøy i 
arbeidsprosessen 

digitale verktøy. Nå 
mål i rammeplanen 
 
Sikre gode 
tjenester, og 
forenkle 
arbeidsprosesser 

 
Effektivisering 
Kvalitet 
 
Miljø for lek og læring 

 
 

 Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

2214 
Natveitåsen 
Barnehage 13,8 14 7 082 7 535 

Ny bemannings- og pedagognorm medfører økte kostnader i 2019, og legges inn i 
budsjettet. Fra august 2018 har barnehagen fått godkjent en økning på 0,2 årsverk pga 
økning i antall barn under 3 år, slik at krav til ny bemanningsnorm ivaretas. Dette er 
videreført i budsjett for 2019. Økning av lønnsmidler pga behov for en ekstra pedagog 
er også lagt inn i budsjettet. 

 
 

Birkeland barnehage 
 

 
 
Antall årsverk: 7,8 (2018) 7,8 (2019) 
 
 
 
 
 



 

Side 100 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 5 224 5 084 

Sum andre kostnader 168 147 

Sum inntekter -1 159 -1 051 

Netto 4 233 4 180 
 
 
Barnehagen har pr august 2018, 29 barn fordelt på 2 avdelinger. Vi er til sammen 11 
voksne som arbeider her 
 
Mange som arbeider ved barnehagen har vært her i mange år, og det blir aktuelt med 
noen naturlige avganger. Mulighetene åpner seg da for å ansette i større stillinger ved 
sammenslåing av mindre stillinger. 
 
Vi arbeider med fagområdet nærmiljø og samfunn, samt fokus på barnas lek og 
lekemiljø.  
 
Det har de siste par årene gått noe ned med søkermengden til barnehagen. Dette skyldes 
i all hovedsak barnehagens gamle og nedslitte lokaler, som ligger langt fra standard til 
de nyere barnehagene i kommunen. Vi ser nå at ny barnehage er på planen og det 
motiverer og inspirerer oss veldig. Vi gleder oss veldig til den dagen kommer at vi kan 
flytte inn i nye fine og moderne lokaler. Det vil gi oss flere muligheter til å utvikle lek og 
miljø både ute og inne.  
 
Barnehagen satser sterkt på lekemiljø i barnehage og med det barnas lek. Andre 
satsingsområder er, og vil fortsette å være; natur, miljø og nærområde. Disse temaene er 
med på å fremme det vi mener er viktigst i en barndom. Bygge vennskap, ta vare på 
helsen, både psykisk og fysisk, og ta vare på naturen omkring oss. 
 
Handlingsplan 2019-2022 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi 
akkurat dette? 

Når skal vi 
gjøre det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

Rekruttere personal 
i heltid stillinger.  

Det vil bli noen 
utskiftninger i løpet 
av denne tiden. Vi 
trenger å bevare og 
følge opp de som 
kommer nye. Også 
med tanke på at vi 
skal få ny 
barnehage. 

2018-2022 Organisasjonsstrategien 
 
Rekruttering av personell 
med faglig kompetanse . 
 
Organisasjonsteori 
Heltids prosjektet. 

Være aktiv og 
deltagende i 
helsefremmende 

Barnehagen har en 
viktig rolle i 
forhold til barns 
psykiske helse. 

2019-2022 Miljø for lek og læring 
Kompetanse og kvalitet 
 
Tidlig innsats. 
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barnehage og skole 
prosjektet 
 

Personalet skal få 
bevissthet og 
kompetanse rundt 
dette. 

 

Utvikle barnas 
lekemiljø i 
barnehage.  
Fokusere på faglig 
kunnskap og 
observasjon 
 
 
 

Vi vil utvikle 
inkluderende 
lekemiljøer, for at 
barna opplever 
vennskap og 
samhold. Utvikle 
lekekompetanse og 
læring. 

2019 -2022 Miljø for lek og læring:  
 
Vennskap og inkludering 
  

 

 Ansvar Årsverk 2018 Årsverk 2019 Netto ramme 2018 Netto ramme 2019 

2217 Birkeland barnehage 7,8 7,8 4 233 4 180 
Vi regner med at Birkeland barnehage vil ha de samme antall barn og ansatte så lenge vi er i de gamle 
lokalene. 
Vi har pr. oktober 7,6 årsverk, men vi øke til 7,8. Dette fordi vi har ny pedagog og bemanningsnorm.  

 
 

Engesland oppvekstsenter 
 

 
Antall årsverk: 20,05 (2018) 19,93 (2019) 
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Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 13 293 13 306 

Sum andre kostnader 444 425 

Sum inntekter -1 255 -1 525 

Netto 12 483 12 207 
 
Organisering 
Engesland oppvekstsenter består av barnehage, 1-10-skole og SFO. Barnehagen har pr. 
1.9.2018, 15 barn (19 plasser), og skolen har 69 elever fra 1.-10.trinn. Vi har gode 
muligheter til å se enkeltbarn og -elever. Enhetsleder har ansvar for fag, personal og 
økonomi på skolen, og for personal og økonomi i barnehagen. Teamleder i barnehagen 
har ansvar for det faglige der, og hun er en god støtte for enhetsleder i personal- og 
økonomisaker. 
 
Barnehagen er nå én avdeling, men deler ofte i grupper for at barna skal få utfordringer 
som passer til deres alder og nivå. Skolen er fådelt, og klassene går sammen i en del fag. 
De deles for det i norsk, matematikk og engelsk, og i fag som ikke alle klassene har, for 
eksempel mat og helse. Skoleåret 2018-19 er det 17 barn på SFO, og de holder til i 
grendehuset. Hver morgen, og om ettermiddagene etter kl.16.00 er SFO i barnehagen. 
Det sparer oss for ca. 20 % stilling i SFO.  
 
Generelt om budsjett 2019 
Budsjettet er stramt og tar ikke høyde for nye og uforutsette behov, for eksempel nye 
eller økte tilrådninger om spesialundervisning, eller at vi ikke kan fortsette med SFO i 
barnehagen morgen og ettermiddag. Budsjettet gir mindre handlingsrom, for eksempel i 
forhold til kompetanseheving blant de ansatte og tilpasninger til enkeltbarn/ -elever. 
Det vil også være lite rom for innkjøp og oppgradering av utstyr til undervisning i 
barnehage og skole. Det at vi er et oppvekstsenter gir oss noe større fleksibilitet i bruk 
av ressursene. 
 
 
Handlingsplan 2019-2022 

 
Tiltak  Hvorfor gjør vi akkurat 

dette? 
Når skal vi 
gjøre det? 

Hvilken strategi er 
det forankret i? 

Implementering 
av ny rammeplan i 
barnehagen 

Det er viktig å bli kjent med og 
ta i bruk den nye 
rammeplanen, siden det er den 
vi skal styre etter.  

Følge 
kommunens 
plan for 
implementering.  

Tidlig innsats 
Kompetanseutvikling 

Trygge voksne 
videreføres 
gjennom å følge 
det nye årshjulet 
for arbeidet, og 
ved opplæring av 
nyansatte.  

Vi vet mye om hvorfor det er 
viktig med tidlig innsats, og at 
barn og unge møter trygge, 
ansvarlige voksne. Dette må vi 
hele tiden jobbe med, i tillegg 
til å involvere nye ansatte.  

2019-2022 Tidlig innsats 
Kompetanseutvikling 
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Helsefremmende 
barnehager og 
skoler 

Interkommunalt 
satsingsområde.  
Viktig med fokus på barn og 
unges psykiske helse.  

2019-2022 Tidlig innsats  
Livsmestring 
Kompetanseutvikling 

Sørge for et trygt 
og godt miljø for 
alle barn og elever 

Alle barn og elever skal ha et 
trygt og godt barnehage- og 
skolemiljø – et godt miljø med 
lek, omsorg, trivsel, læring, 
vennskap og inkludering.  

2019-2022 Livsmestring 
Miljø for lek og læring 
Trygt og godt 
barnehage- og 
skolemiljø 

Videreføre 
Ungdomstrinn i 
utvikling og 
Vurdering for 
læring 

Arbeid med lokale planer og 
undervisning med vekt på 
vurdering og kompetansemål 
er viktig for å gi en best mulig 
undervisning.  
Fokus på relevant og variert 
undervisning.  
«Omvendt planlegging», med 
fokus på kompetansemålene. 

2019-2022 Mestring, læring og 
utvikling: Miljø for lek 
og læring 
Kompetanseutvikling 

 

 Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

2212 
Engesland 
barnehage 4,8 4,2 2 663 2 359 

  Reduksjon i antall årsverk på grunn av nedgang i antall barn.  

2800 
Engesland skole - 
undervisning 14,65 15,07 9 710 9 699 

Økning i årsverk på grunn av enkeltvedtak. Nedgang i total ramme skyldes økte inntekter 
for gjesteelever. 

2810 
Engesland skole - 
SFO 0,6 0,66 110 150 
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Birkeland skole og SFO 
 
 

 
Antall årsverk: 53,23 (2018) 54,9 (2019) 
 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 36 017 36 699 

Sum andre kostnader 1 350 1 394 

Sum inntekter -2 309 -2 322 

Netto 35 058 35 771 
 
 
Birkeland skole har 475 elever fordelt på 22 klasser per 08.10.18 og 92 barn på SFO 
fordelt på to avdelinger. 
 
Generelt om budsjett 2019 
Budsjettet for 2019 er stramt og gir lite rom for fleksibilitet og ekstra oppfølging på 4.-
7.trinn. Det tar heller ikke høyde for nye og uforutsette behov, for eksempel nye eller 
økte tilrådninger om spesialundervisning. Øremerkede tilskudd blir brukt på 1.-3. trinn, 
noe som gir økt pedagogtetthet på disse trinnene, større muligheter for å gi bedre 
tilpasset opplæring, samt intensiv opplæring som skal forebygge behovet for senere 
spesialundervisning. Budsjettet gir ikke anledning til kompetanseheving blant de 
ansatte, annet enn det som kan gjøres internt på skolen, eller som kan dekkes av 
eventuelle midler fra fellesområdet til oppvekst. 
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Det vil være behov for å øke pedagogårsverk på 6.trinn fra januar 2019. Trinnet var 
opprinnelig delt i fire klasser, men ble slått sammen til tre klasser i januar 2015. Det var 
da en forutsetning at det skulle fortsettes med firedeling i basisfag. Ut ifra arbeidsavtaler 
for lærere, er det behov for 0,5 årsverk for å kunne fortsette med denne firedelingen. 
Det jobbes også spesielt med relasjoner på trinnet for å skape et trygt og godt skolemiljø 
for alle elevene. 
 
Skolen har behov for økt ledelsesressurs. Sammenlignet med andre skoler på 
tilsvarende størrelse, skulle skolen hatt inntil ca. 300% ledelse, mot 260% ledelse nå. 
Blant annet har innføring av to-nivå modellen i kommunen medført mindre 
tilstedeværelse på skolen, og skjerpet aktivitetsplikt for skoleleder med krav til at alle 
elevene skal et trygt og godt skolemiljø, bidratt til at det er mange andre viktige 
oppgaver som blir utsatt eller prioritert bort.  
 
 
Handlingsplan 2019-2022 

Tiltak Hvorfor gjør vi akkurat dette? Når 
skal vi 
gjøre 
det?  

Hvilken strategi er det 
forankret i 

Flere pedagoger på 
1.trinn. 

- Størst mulig effekt med 
tilpasset opplæring 

- Ny lærernorm for 1.-4. 
trinn 

- Ny lovgivning om 
intensiv opplæring på 
1.-4.trinn 

2019-
2022 

Tidlig innsats i skolen. 

Ekstra pedagog på 
2. og 3.trinn 
 

- Størst mulig effekt med 
tilpasset opplæring 

- Ny lærernorm for 1.-
4.trinn 

- Ny lovgivning om 
intensiv opplæring på 
1.-4.trinn 

2019-
2022 

Tidlig innsats i skolen. 

Skolevandring - Ledelsen følger opp 
undervisningen til alle 
lærere 2 til 3 ganger i 
året 

- Veilede i forhold til god 
undervisningspraksis 
og klasseledelse 

2019-
2022 

Organisasjonsstrategi. 
 
Skolebasert 
kompetanseutvikling 
 
Vi utvikler oss faglig og 
personlig og deltar i 
kontinuerlig 
personaloppfølging 

Pilotskole i 
Desentralisert 
etterutdanning i 
region Kristiansand 
(DERK) 

- Grunnleggende 
ferdighet i skolen. 

- Barn og elever i våre 
barnehager og skoler 
gis rammer og 

2018-
2019 

Digitaliseringsstrategi 
Birkenes kommune 
2021. 
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«Digitale 
ferdigheter» 
 

mulighet for å nå de 
målene som 
rammeplaner og 
læreplaner har satt. 

Kunnskapsløftet. En av 
fem grunnleggende 
ferdigheter. 

Prosjekt 
«Helsefremmende 
barnehager og 
skoler» (HBS) 
 
 

- Prosjekt for å styrke 
kommunenes kapasitet 
og kompetanse til å 
drive kunnskapsbasert 
arbeid med å fremme 
barn og unges psykiske 
helse. 

2018-
2022 

Tidlig innsats. 
 
Folkehelseprogrammet i 
Agder. 
 
 

 
 

 Ansvar 
Årsverk 
2018 

Årsverk 
2019 

Netto ramme 
2018 

Netto ramme 
2019 

2600 
Birkeland skole 
- undervisning 50,3 51,83 34 757 35 422 

Økt med 0,3 årsverk delingstimer mot kunst- og håndverk 6.trinn, høsten 2018  
Økt med 0,6 årsverk økt ledelse, mai 2018. 
Økning med 0,15 årsverk innen satsning DERK. Får refusjon for dette. 
Økning med 0,5 årsverk på 6. trinn. 
Budsjetterte driftsinntekter for skolen i 2018 er i liten grad endret i forhold til i 2017. 

2610 
Birkeland skole 
- SFO 2,9 3,07 301 349 

Økning i 0,17 årsverk. Flere barn har gjort det nødvendig å lage to avdelinger for elever 
fra 1. - 2.klasse og 3.- 4.klasse. Dette har medført økt behov for voksentetthet på 0,17 
årsverk i henhold til gjeldende bemanningsnorm. 
Budsjetterte driftsinntekter på SFO er beregnet til å være høyere enn i 2018, og 
dermed blir nettorammen noe lavere i 2019. 

 
 

Valstrand skole 
 

  
 
Antall årsverk: 23,9 (2018) 24,81 (2019) 
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Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 17 305 17 377 

Sum andre kostnader 717 698 

Sum inntekter -445 -275 

Netto 17 577 17 800 
 
Organisering 
Valstrand skole har i inneværende skoleår 179 elever og 30 ansatte. Hvert alderstrinn er 
delt i tre klasser. Spesialundervisningen blir ivaretatt gjennom deling i grupper og 
tolærersystem. Vi har en relativ god indikasjon på hvor store kull som kommer til 
Valstrand de nærmeste årene, da vi har tallene fra barneskolene å forholde oss til. Vi vet 
derfor at det i løpet av de nærmeste årene vil være en økning i elevtallet, noe som høyst 
sannsynlig vil kreve 4 deling på enkelte årstrinn, samt behov for flere undervisningsrom. 
Størrelsen på klasserommene er en klar begrensning for hvor mange elever man kan ha 
i hver klasse. 
 
Generelt om budsjett 2019 
Skoleåret 2019/2020 vil for Valstrand skole sin del by på få endringene i økonomisk 
forstand.  
 
Nettorammen er litt større enn det var i 2018. Det skyldes hovedsakelig noe mindre 
refusjon knyttet til gjesteelever. Det kan komme mindre endringer i behovet for 
spesialundervisning. Det vil vi søke å gjennomføre ved å omdisponere midler innen 
budsjettrammen. Valstrand gjennomgikk en oppussing av arbeidsrom og pauserom i 
sommer. Det er ikke planlagt noen større investeringer på Valstrand i 2019. 
 
Personalkostnadene vil holde seg stabile da det ikke er vesentlige endringer i antall 
årsverk. Det er mulig at det vil komme endringer som følge av vedtak om 
spesialundervisning, men dette er vanskelig å forutsi nøyaktig.  
 
Handlingsplan 2019-2022 

 
Tiltak Hvorfor gjør vi 

akkurat dette? 
Når skal 
vi gjøre 
det?  

Hvilken strategi er det 
forankret i 

Tidlig innsats, med 
fokus på 
forebyggende tiltak. 
Vi fanger opp faglige 
og sosiale 
utfordringer før de 
får utvikle seg. 

Vårt fokus på å gå fra 
tradisjonell tilpasset 
opplæring til tilpasset 
opplæring for alle, 
forutsetter tidlig 
innsats når 
utfordringene 
oppstår. 

2019 - 
2022 

Organisasjonsstrategi: 
Mennesker og 
møteplasser 
 

Implementering av 
nye læreplaner.  

Nye læreplaner skal 
tas i bruk skoleåret 
2020- 2021. Det 
forutsetter at skolen 

2020 - 
2021 

Organisasjonsstrategi: 
Mennesker og 
møteplasser 
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er forberedt og  har 
en god prosess i 
forkant. 

Videreutdanning av 
lærere som ikke har 
undervisnings-
kompetanse etter 
regler som trer i krav 
etter 2025 

Økt kvalitet på våre 
tjenester og for å 
etterkomme krav fra 
sentrale myndigheter 
etter 2025 

2019 - 
2022 

Organisasjonsstrategi: 
Kompetanse og kvalitet 

Kompetanseplan for 
fagarbeidere 
 

Økt kvalitet på våre 
tjenester og bidra til 
heltidstankegang. 

2019 Organisasjonsstrategi: 
Kompetanse og kvalitet 

 
 

  Ansvar 
Årsverk 
2018 

Årsverk 
2019 

Netto ramme 
2018 

Netto ramme 
2019 

2700 

Valstrand skole - 
undervisning 23,9 24,81 17 577 17 800 

  
 
 

Herefoss skole og SFO 
 

 
 
Antall årsverk: 5,0 (2018) 5,0 (2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 3 490 3 559 

Sum andre kostnader 84 74 

Sum inntekter -36 -74 

Netto 3 538 3 560 
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Herefoss skole er en tredelt barneskole med i alt 29 elever fordelt fra 1. til 7. årstrinn. 
SFO-tilbudet benyttes av et fåtall elever.  Antall årsverk er fordelt slik at 3,96 årsverk er 
til undervisning, 0,6 årsverk til administrasjon og 0,4 årsverk til SFO. Det er ikke 
budsjettert med endringer som kan komme i planperioden i forhold til eventuelle 
enkeltvedtak til spesialundervisning, eller andre særskilte hendelser som kan medføre 
behov for økte ressurser. Elevtallet har en svak nedadgående kurve frem til 2022. 
 
«Nærmiljøutvalget» som er nevnt i handlingsplanen under vil bestå av personer fra 
grupper/foreninger fra Herefoss, men også involvere relevante kommunale 
etater/tjenester. «Foreldreskolen» har samme mål som «Nærmiljøutvalget», med 
hovedfokus på informasjonsflyt mellom skole-hjem for foresatte som har barn i skolen 
de to første skoleårene. 
 
Skolen har ikke hatt nye §9A-saker (krenkelser/mobbing) siste år. Aktivt fokus på skole-
/nærmiljø vil styrke sannsynligheten for at dette vil fortsette også i årene som kommer. 
 
Handlingsplan 2019-2022 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi 
akkurat dette? 

Når 
skal vi 
gjøre 
det?  

Hvilken strategi er det 
forankret i 

«Spesialundervisning» 
gis i mindre grupper, 
fremfor en-til-en 
undervisning. 
 

PPT anbefaler «mindre 
grupper», der dette er 
hensiktsmessig, etter 
en individuell 
vurdering. Reduserer 
utgifter. 

2019 - 
2022 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 
 
Tidlig innsats 

Holde fokus på og 
oppmuntre til etter-
/videreutdanning av 
lærerne 

Kompetansekrav i 
fagene: norsk, 
matematikk og  engelsk 
innen 2025. 

2019 - 
2022 

Kompetanse og kvalitet 

Endre og implementere 
nye rutiner i forhold til 
vurdering/skoleutvikling 
generelt og innenfor 
digitale ferdigheter 
spesielt. 
Dette skal vi gjøre ved å 
arbeidet med eget 
nettlæringskurs lokalt og 
gjennom et regionalt 
pilotprosjekt (DERK) 

Forbedringspunkt fra 
«Ekstern 
skolevurdering» våren 
2018. samt at vi er 
sammen med Birkeland 
skole i et regionalt 
pilotprosjekt for 
skoleutvikling med 
fokus på digital 
kompetanse (DERK). 

2019-
2020 

Kompetanse og kvalitet. 
 
Digitalisering og teknologi 

Innføre nettbrett på 1. og 
2. årstrinn som 
førstevalg fremfor bruk 
bærbare datamaskiner. 

Målet er å styrke de 
digitale ferdighetene 
hos elevene. Henger 
sammen med tiltak nr. 
3.  

2019-
2022 

Digital ferdighet er en 
grunnleggende ferdighet alle 
skolene skal arbeide med jf. 
LK06. 
Miljø for lek og læring. 
Digitalisering og teknologi. 



 

Side 110 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

Først må lærere i denne 
basisgruppen kurses i 
bruken av nettbrettene. 
Styrke samarbeidet 
mellom skole, hjem og 
lokalmiljø gjennom å 
arbeide videre med tema 
fra «Systemanalysen» i 
et nytt «Nærmiljøutvalg» 
samt vår nye 
«Foreldreskole» som 
startet opp høsten 2018. 

Alle elever, foresatte og 
ansatte skal oppleve en 
skole som fremmer 
læring, helse og trivsel.  

2019-
2022 

Miljø for lek og læring.  
 

 
 

 Ansvar 
Årsverk 
2018 

Årsverk 
2019 

Netto ramme 
2018 

Netto ramme 
2019 

2900 
Herefoss skole - 
undervisning 4,56 4,56 3 382 3 376 

For 2019 vil det i tillegg knyttes 0,0513 årsverk til prosjektnummer: 2900902 (ressursperson i pilot-DERK, 
Desentralisert Etterutdanning Region Kristiansand) Utgiftene vil bli refundert. 

2910 Herefoss skole - SFO 0,4 0,4 156 185 

 
  

 
 

Ressurssenteret 
 

 
 
 
Antall årsverk: 29,3(4) (2018) 32,5 (0,15) (2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 29 723 29 467 

Sum andre kostnader 17 507 18 331 

Sum inntekter -9 979 -8 570 

Netto 37 251 39 228 
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Organisering og mål 
Ressurssenteret er sammensatt tverrfaglig og består av helsestasjon, PPT, SLT, psykisk 
helse, psykomotorisk fysioterapi, flyktning tjenesten, spes.ped. bhg, læringssenter og 
fellesområdet.  
Ressurssenteret har fortsatt som mål å være en pådriver i forhold til prosjektet om 
trygge voksne og ønsker å møte mennesker der de er med åpenhet og forståelse. 
Tiltakene våre er i stor grad forankret i denne strategien. 
Ressurssenteret har stort fokus på å gi lovpålagte og forsvarlige tjenester tilpasset den 
enkelte. I en tid hvor det er stadig fokus på kostnadskutt er dette svært utfordrende. 
 
Målet for Ressurssenteret er fortsatt å komme i forkant slik at det systemiske kan 
prioriteres høyere for alle team. Det er formålstjenlig å arbeide forebyggende, men det 
er ikke like lett å måle effekt av dette. Et ledd i denne strategien er tilsetning av 
psykolog. Det er lagt inn forslag om 50% stilling fra 2020. Det forutsettes noe nye midler 
fra staten.  
Fortsatt er det slik at det meste av vår innsats går mot enkeltpersoner/familier. Dette er 
noe vi ønsker å utvikle, men til det er ressursene pr i dag ikke tilstrekkelige.  
 
Læringssenteret, spes.ped. bhg og PPT er alle plassert i Ressurssentret. Spesielt 
koblingen mellom PPT og spesped. bhg fremstår som vellykket og de kan utnytte 
hverandres ressurser bra. Det er ønskelig å endre fokuset til systemisk rettet arbeid i 
større grad. Dette vil kreve en annen ressursbruk. Vi har store planer for fremtidsrettet 
arbeid her. Dette skal det jobbes mye med i 2019. 
Psykisk helse har gjennomgående mange brukere. Vi vil i den neste perioden se 
nærmere på hvordan vi kan yte enda bedre service her. Dette vil vi gjøre blant annet ved 
å introdusere raskere psykisk helsehjelp hvor vi tidlig setter mål og retning. Hensikten 
er å bevisstgjøre både terapeut og bruker på hva timene skal brukes til. Vi vil også satse 
enda mer på gruppetilbud og aktivitet. 
Barneverntjenesten har hatt en nedgang i antall plasserte i løpet av året. Dette er 
gledelig. Det er et stort ønske om at penger spart på barnevern kan anvendes 
forebyggende på Ressurssenteret eller i skoler og barnehager.  
Helsestasjonen har fått tilført midler fra statlig hold og har nå tilsatt ny helsesøster. Vi 
har også økt legeressursen i samsvar med lovkrav. Helsestasjonen har stor pågang og 
merker spesielt godt at det er redusert på familieterapeut stilling. En videreføring av 
prosjektet trygge voksne er hensiktsmessig og vi jobber målrettet med dette. 
 
Mangelen på merkantil ressurs er noe som går igjen i alle team. Ved økt merkantil 
ressurs kunne mer fagpersonell jobbet med dette og flere barn og unge kunne fått tilbud 
tidligere. Dokumentasjonen på arbeidet som gjøres ville også blitt markert bedre.  
 
Ressurssenteret har fortsatt arbeidet med fagdager og kompetanseheving. Det er et mål 
om at vi skal være oppdatert faglig. Dette krever både tid og ressurser, men det kommer 
også brukerne til gode. Faglig oppdatering er også nødvendig for å beholde 
arbeidstakere over tid.  
 
Flyktning tjenesten og Læringssenteret fortsetter arbeidet med integrering og 
opplæring av bosatte flyktninger. En viktig del av dette arbeidet er å møte mennesker 
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der de er og tilrettelegge på en god måte. Koblingen mot psykisk helse og PPT ønskes å 
styrkes ytterlige de neste årene. 
 
Handlingsplan 2019-2022 
 

 
Tiltak Hvorfor gjør vi 

akkurat dette? 
Når 
skal vi 
gjøre 
det?  
 

Hvilken strategi er det  
forankret i 

Bemannet bolig i 
psykisk helse og rus 
 
 

Økte krav fra brukerne 
Utnytte ressursen best 
mulig 

2020 Livsmestring.  
 

Innføre  
Raskere psykisk 
helse/tidsavgrenset 
tid med terapeut 
 

Det fremmer mestring.  
Det gjør at vi kan nå 
flere 
Det stiller krav til  
brukeren  
Utsette langvarige og 
omfattende 
tjenestebehov 

2019 Tidlig innsats 
Fremmer mestring 

 
Snu PPT sin rolle fra å 
være individorientert 
til systemorientert 
 

Fordi vi kan nå mange 
flere barn dersom 
skoler og barnehager 
lærer sammen på 
systemnivå. Barna blir 
heller ikke stigmatisert 
på samme måte 

2018 ---
-- 

Trygge voksne, 
Tidlig innsats 
 

 
Kompetanseheving 
ved at flere tar 
relevant 
videreutdanning 

Fordi det er økte krav 
til kompetanse og fordi 
vi da kan hjelpe bedre 
på laveste nivå før 
eventuelle plasseringer 
osv. 

2018---
- 

Trygge voksne, 
Tidlig innsats 
Kompetanseheving  

 
Jobbe med motivasjon 
via 
motivasjonsprosjektet 
 

Fordi det vil kunne få 
flere gjennom 
skoleløpet og skape 
trygge relasjoner 

2019 Trygge voksne, 
Tidlig innsats 
Helsefremmende barnehage  
og skole 

 
Implementere 
modellprosjektet i 
skole og barnehage 
 

Fordi vi da kan komme 
tidlig i kontakt med 
barn i risiko 

2019--- Trygge voksne, 
Tidlig innsats 
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 Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

2400 
Tjenester for 
barn/unge - Fellestiltak 2,2 

2,2 
 1 869 2 212 

  

2410 Helsestasjonen 6,25(1,8) 7,25 4 460 4 691 
  
 Endringer i årsverk på helsestasjonen har sammenheng med tilskuddsmidler. 

2420 Barneverntjenesten     13 650 12 920 
  
Barneverntjenesten har en liten nedgang som følge av færre barn i tunge tiltak utenfor 
hjemmet.  

2430 PP-kontoret 2,5 2,5 2 353 2 540 

  

2435 
Spes.ped. tiltak 
barnehage 2,4(0,8) 4,2 1 362 3 423 

  
Økning her skyldes et større behov, flere barn har krav på spesialpedagogisk hjelp. 
Deler av denne har tidligere vært budsjettert hos oppvekst felles. 

2440 SLT-midler 0,6 0 432 -9 
Ettersom budsjettet er stramt er forslaget å trekke inn denne stillingen. Funksjonen 
ivaretas så godt som mulig innenfor rammen.  

2530 
Flyktningeadministrasj
onen 3,35 3,35(0,15) 6 146 5 769 

Det er knyttet en liten stillingsprosent til et prosjekt (0,15) som finansieres eksternt. 
Det gjelder ICDP 

2540 Flyktningmottak     0 0 

 
2550 Birkenes Læringssenter 8,2 8,2 3 989 4 456 

  

3860 Psykiatrisk sykepleie 3,8 (1,4) 4,8 2 990 3 227 
 Det er ikke noen som fungerer i erfaringskonsulentstillingen derfor er 
summen i 19 lavere enn summen totalt i 18. Rop stillingen er gjort fast. 
Tilskudd forsetter.    
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Oppvekst felles 
 
Antall årsverk: 4,53 (2018) 4,53 (2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 4 058 3 867 

Sum andre kostnader 44 626 43 218 

Sum inntekter -2 172 -2 484 

Netto 46 512 44 600 
 
Oppvekst felles er et område som i stor grad ivaretar ansvar for oppgaver som ligger til 
området definert gjennom lovverk og forskrifter og for oppgaver som er overordnet/ 
gjelder flere enheter. Enheter på oppvekst er barnehager, skoler og ressurssenter. 
 
Administrasjon oppvekst har ansvaret for et overordnet forsvarlig system i forhold til 
grunnskole. Det ligger et stort «påseansvar» som administrativ skoleeier hjemlet i 
opplæringslovens §13.10 og oppfølgingen av §9a- retten til et trygt og godt skolemiljø. 
Oppfølging av nasjonale og regionale satsinger, samarbeid med andre kommuner, samt 
sammenstilling, analyse og utvikling på området gjøres i samarbeid med enhetene. De 
samme oppgavene ligger også i stor grad til barnehage, i tillegg til myndighetsoppgaver 
knyttet til tilsyn av egne og private barnehager. 
Oppvekst felles har også saksbehandling som går på tvers av enhetene. Eksempler på 
dette er skyss, enkeltvedtak for barn i andre kommuner og spesialpedagogisk vedtak for 
barn i barnehage.  
I budsjettet for 2019 ligger det ikke handlingsrom for uforutsette hendelser eller nye 
behov. Budsjettpostene er redusert i så stor grad at i noen av postene ligger det stor 
risiko, og det ligger ikke inne budsjettmidler i forhold til det som vi av erfaring vet kan 
komme. 
Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon utløses av rettigheter. Det er en stor 
økning i 2018 som forventes videreført i 2019. Videre er det satsinger i statsbudsjettet 
som vil få innvirkning dersom det blir vedtatt.  
Tilskudd til private barnehager er budsjettert ut fra en prognose på nedgang på fem 
barn under 3 år i private barnehager. Det er høy risiko i forhold til et lavt anslag på 
tilskudd på denne posten.   
 

 Ansvar 
Årsverk 
2018 

Årsverk 
2019 

Netto ramme 
2018 

Netto ramme 
2019 

2020 
Grunnskole-
tiltak 4,03 4,03 14 013 13 104 

 Årsverk på grunnskole er som følger: 
Kommunalsjef 1, fagutvikler 0,5(saksbehandling, forsvarlig system, kvalitet), sjåfør 
0,35, ledsagere 1,14, felles ressurs IKT 0,2, Lukking av avvik 0,84(7/12) 

2210 
Barnehage-
faglige tiltak 0,5 0,5 32 499 31 496 

Fagutvikler 0,5 (myndighetsoppgaver, saksbehandling, fagutvikling) 



 

Side 115 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

Hjemmetjenesten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmetjenesten innførte e-lås i 2018 
 

 
Antall årsverk: 32,18(2018) 32,18(0,5) (2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

                          2018- 
endret          2019 

Sum personalkostnader 22 886 23 600 

Sum andre kostnader 2 208 2 294 

Sum inntekter -2 584 -2 700 

Netto 22 510 23 194 
 
Enhet hjemmetjenester har som mål at innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem og 
motta tjenester der istedenfor på  institusjon. Tiltakene i handlingsplanen for  
2019-2022 handler om å tilrettelegge for riktige tjenester for fremtidens behov. Det vil 
komme en kraftig økning i antall eldre innbyggere rundt 2022.  Hjemmetjenesten ønsker 
å tilrettelegge for felles aktiviteter og måltider. Hjemmetjenesten har et forebyggende 
fokus. Eksempler på dette kan være forebyggende hjemmebesøk til innbyggere det året 
de fyller 78 år, hverdagsrehabilitering og livsmestringskurs. Alle søkere til 
hjemmetjenester vurderes med tanke på velferdsteknologi. I fremtiden vil det bli en 
økende forekomst av innbyggere med en demensdiagnose. Hjemmetjenesten innførte 
Tiltakspakke demens høsten 2018 og vil øke dette tilbudet i 2019.  Det er et mål å utvide 
dagtilbudet til personer med demens. Demenskoordinator vil fortsette å holde 
pårørendeskole for personer med demens. Hjemmetjenesten jobber for et 
demensvennlig samfunn i form av undervisning til næringslivet i kommunen. Skal vi 
klare strategien til helse og velferd må hjemmetjenesten styrkes i fremtiden. 
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Handlingsplan 2019 - 2022 

 
 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi akkurat 
dette? 

Når skal 
vi gjøre 
det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

Prosjekt 
heldøgnsomsorgsbolig 
(HDO) 

Bygningsmassen må 
tilpasses kommunens 
strategi om en 
venstreforskyvning av 
omsorgstrappen.. 
Vektlegge 
tilrettelegging for 
felles aktiviteter og 
måltider. 

2019-
2022 

Arbeid og aktivitet 
for alle 
Utvikle riktig 
kompetanse og jobbe 
med kvalitet i 
tjenestene. 
 

Utvikle dagtilbudet for 
personer med demens 

Det vil bli en økende 
forekomst av 
innbyggere med en 
demensdiagnose. 

2019-
2022 

Brukerne skal bo 
lengst mulig i eget 
hjem.  
Arbeid og aktivitet 
for alle. 

 
Tiltakspakke demens 
 
 
 
 

En systematisk 
arbeidsmetode rettet 
mot hjemmeboende 
personer med en 
demensdiagnose. 
Målet er å tilby det til 
alle hjemmeboende 
personer med en 
demensdiagnose. 

2019-
2022 

Brukerne skal bo 
lengst mulig i eget 
hjem.  
Utvikle riktig 
kompetanse og jobbe 
med kvalitet i 
tjenestene. 

KS-læring 
 
 

E-læringskurs for 
ansatte, effektiv og 
god måte å heve 
kompetansen på 

2019-
2022 

Utvikle riktig 
kompetanse og jobbe 
med kvalitet i 
tjenestene. 

 Nedsette arbeidsgruppe 
til «Prosjektet 
Hjemmetjenesten inn i 
framtiden» 

Vi skal være best 
mulig organisert for å 
kunne møte 
framtidens 
utfordringer 

2019 Brukerne skal bo 
lengst mulig i eget 
hjem. 
Utvikle riktig 
kompetanse og jobbe 
med kvalitet i 
tjenestene. 
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 Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

3200 Hjemmesykepleie 16,32 16,33(0,5) 13 168 13 627 

 0,5 årsverk i parentes er stilling Prosjekt heltid 

3230 Hjemmehjelp 3,35 3,35 1 842 1 843 

  

3240 Personlig assistent 6,81 6,81 3 310 3 532 

  

3250 
Hjelpemiddelteknike
r 1 1 731 764 

  

3830 Fysio- og ergoterapi 2,8 2,8 2 312 2 323 

  

3840 Aktivitetssenteret 1,9 1,9 1 147 1 105 

  

 
 
 
 

Sykehjemmet 
 

 
 
Antall årsverk: 42,33 (2018) 42,88 (1.1.2019)/ 37,88 (1.9.2019) 
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Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 34 302 33 743 

Sum andre kostnader 5 024 5 367 

Sum inntekter -6 566 -6 596 

Netto 32 760 32 513 
 
I sykehjemmet er det 32 sengeplasser fordelt på fire grupper. Ti av disse er beregnet til 
korttidsopphold. Av disse er det en lindrende seng for alvorlig syke. Sykehjemmet har en 
skjermet avdeling for personer med demenssykdom med særlig behov for miljøtiltak. 
Det ble opprettet et nytt lovpålagt tilbud første mai, Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 
for pasienter med psykisk helse og rusproblematikk.   

Strategien om tidlig innsats følges. Det er ledig kapasitet på sykehjemmet. Ledig 
kapasitet blir benyttet til implementerings og forbedringsarbeid i dag. Det planlegges 
reduksjon av 7 langtidsplasser gjennomført september 2019 som et ledd i å tilpasse 
driften til behovene. Det gjelder både tjenester og ressursbruk. 

Kommunen har eget institusjonskjøkken som tilbyr fire fullverdige måltider på 
sykehjemmet. I tillegg kan eldre innbyggere som bor i serviceleilighet, eller er 
hjemmeboende i bygda komme i kantina og kjøpe middag på virkedager. Dette er i tråd 
med kommunens strategi om tidlig innsats. Det motvirker ensomhet og er et godt 
ernæringstiltak for hjemmeboende. I tillegg tilbys hjemkjøring av middag til 
hjemmeboende. 
 
Sykehjemmet har eget institusjonsvaskeri. 
 
 
 
Handlingsplan 2019-2022 
 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi akkurat 
dette? 

Når skal 
vi gjøre 
det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

Tilrettelegge for et 
samarbeid mellom 
kjøkken og 
hjemmetjenesten med 
fokus på ernæring og 
forebygge 
underernæring hos 
hjemmeboende 

Sikre god ernæring og 
livskvalitet hos 
hjemmeboende 
 
Forebygge sykdom 
 
Unngå unødig 
innleggelse 

2019-
2022 

Birkenes kommune 
fremmer livsglede og 
mestring gjennom hele 
livet. 
Brukere skal bo lengst 
mulig i eget hjem 

Opprette Kommunal 
Øyeblikkelig hjelp- 
seng somatikk – det 
blir da et samlet KØH-

Sikre gode 
pasientforløp 
 
God forvaltning av 
kommunens 

2019 Utvikle riktig 
kompetanse og jobbe 
med kvalitet i 
tjenestene 
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Tiltak Hvorfor gjør vi akkurat 
dette? 

Når skal 
vi gjøre 
det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

tilbud innen somatikk,  
psykisk helse og rus 
 

kompetanse og 
ressurser 

Videreføre praksis med 
bruk av korttidsplasser 
og avlastning etter 
kommunens kriterier 
 
  

Legge til rette for at 
pasienter kan bo 
hjemme i eget hjem 
 
Bidra til at pårørende 
får avlastning og hvile 
og dermed kan klare å 
ha omsorgs-oppgaver 
for sine pårørende 
 
Utsette behov for 
langtidsplass på 
sykehjem 

2019-
2022 

Birkenes kommune 
fremmer livsglede og 
mestring gjennom hele 
livet. 
 
Brukere skal bo lengst 
mulig i eget hjem 

KS-læring, 
internundervisning og 
basiskompetansekurs 

E-læringskurs, effektiv 
og god måte å heve 
kompetansen på 

2019-
2022 

Utvikle riktig 
kompetanse og jobbe 
med kvalitet i 
tjenestene 

Legge ned 7 
sykehjemsplasser 

Riktig bruk av 
kommunens ressurser   

2019 Brukerne skal bo 
hjemme lengst mulig 

 
 
 
 

  Ansvar 
Årsverk 
2018 

Årsverk 
2019 

Netto ramme 
2018 

Netto ramme 
2019 

3300 Sykehjem 
37,58 
 

37,88 
  

                                              
30 334                       30 179 

1.1.2019 øker vaktordning lege 9%, samlet vaktordning 30 % stilling. 
1.9.2019 Redusere 5 årsverk på sykehjemmet  

3610 Kantinedrift               -307 -293 

                                                

3616 Kjøkken 3,75 4,00 2 530 2 381 
Omgjøring av ett lærlingeårsverk og økt inntekter kjøkken, øke kjøkkenbemanning 
0,25 % 

3617 Vaskeri  1,0 1,0 204 246 
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Boveiledertjenesten 
 

 
 
Antall årsverk: 30,4 (2018) 30,7 (2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen  

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader  25 572 28 023 

Sum andre kostnader  2 930 2 795 

Sum inntekter  -3 831 -3 931 

Netto  24 671 26 888 
 
Tjenestebehovet innenfor områdene som Boveiledertjenesten har ansvar for er økende.  
Det gjelder både avlastning, omsorgslønn og støttekontakt, samt brukere som blir eldre 
og med det får et økende omsorgsbehov.  På mange måter så kan en si at det er et 
generasjonsskifte på gang, Flere unge med betydelig hjelpebehov og flere eldre som får 
utfordringer i sin helse.  Det gir enheten både muligheter og utfordringer knyttet til 
kompetanse og omstilling. Men det drar også med seg økte kostnader.  
Staten har over flere år gitt kommunen et større økonomisk ansvar for ressurskrevende 
tjenester ved at kommunens egenandel er økt mer enn gjennomsnittlig lønnsvekst. 
Ny tariffavtale i KS området gir økte tillegg til ansatte som jobber mer enn 3. hver helg. 
Det gir estimerte ekstrautgifter på ca. kr 150.000 for Boveiledertjenesten.  
 
Ny avlastningsbolig skal stå ferdig 2.halvår 2019. Det betyr at enheten står overfor en 
stor omstilling og både ansatte, brukere og pårørende vil oppleve endringer. Dette er en 
gledelig og helt nødvendig endring. Det er krevende å ha avlastning på tre ulike steder 
slik vi har i dag. Planlegging og forberedelser til flytteprosessen er godt i gang.   
 
Stort tjenestebehov kveld og helg gjør det vanskelig å få til gode store stillinger. Enheten 
tar i bruk turnuser som innebærer annenhver helg og lange vakter både for å gi 
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brukerne større grad av stabilitet og for å få større stillinger. Det viser seg dessverre 
vanskelig å få til stabil bemanning over tid i noen av boligene og turnover er større enn 
ønskelig. Det gir økte kostnader.  
 
Det gjøres en prinsipiell endring i budsjett 2019. Brukere i boveiledertjenesten har ikke 
betalt for praktisk bistand tidligere. Dette er en betalingstjeneste, og fra 2019 er det 
forutsatt at disse brukerne skal betale på lik linje med andre brukergrupper.   
 
Handlingsplan 2019-2022 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi akkurat dette? Når skal vi 
gjøre det?  
 

Hvilken strategi er 
det forankret i 

 
Etablere ny 
avlastningsenhet 
 

Økende behov for avlastning. 
Ikke kapasitet eller 
tilrettelagt for det behovet vi 
har pr i dag slik det er 
organisert nå. Å bygge ny 
avlastningsbolig rigger 
kommunen for fremtiden 
både hva angår kvalitet i 
tjenesten samt legger til rette 
for å kunne ta i bruk 
velferdsteknologi.  

Mål for 
innflytting 
høsten 
2019 

Velferdsteknologi 
skal bli en 
integrert del av 
tjenestene innen 
2020 
 
Utvikle riktig 
kompetanse og 
jobbe med kvalitet 
i tjenestene 

 
Internopplæring i 
kombinasjon med e-
læring: velferdsteknologi 
ABC, mitt livs ABC og KS 
læring, inkl 
medikamenthåndtering. 
Delta i fagnettverk med 
andre kommuner for 
tilsvarende tjenester.  

Nødvendig med økt 
kunnskap innenfor viktige 
områder. Bidrar til økt 
kvalitet på tjenesten 

2019- 
2022 

Velferdsteknologi 
skal bli en 
integrert del av 
tjenestene innen 
2020 
 
Utvikle riktig 
kompetanse og 
jobbe med kvalitet 
i tjenestene 

 
Fortsette omlegging av 
dagsenteraktiviteten til 
mer varierte oppgaver. 
Øke samarbeidet med 
andre kommunale 
enheter og privat 
virksomhet. Søke statlige 
midler. Søknadsfrist 
februar 2019 
 
 
 

Økende behov jfr 
generasjonsskifte, for 
aktivitet på dagstid. Brukere 
med utviklingshemming 
og/eller 
autismespekterforstyrrelse 
faller ofte utenfor det 
ordinære arbeidsmarkedet. 
NAV har få virkemidler 
tilgjengelig. Innenfor 
tilgjengelige ressurser, evt 
med prosjektmidler, jobbe 
videre med å kunne tilby 
varierte og gode 
dagaktiviteter.  
 

2019 - 
2022 

Arbeid og aktivitet 
for alle 
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Tiltak Hvorfor gjør vi akkurat dette? Når skal vi 
gjøre det?  
 

Hvilken strategi er 
det forankret i 

 
Etablere nye boliger for 
personer som skal flytte 
fra foreldrehjemmet. 
Legge til rette for å kunne 
leve mest mulig 
selvstendige liv.  
Jfr plan for nye boliger i 
2020/2019 i 
investeringsbudsjettet.  
 
 

Flere ungdommer nærmer 
seg tiden for å flytte 
hjemmefra. 
 
Det er viktig å bygge boligene 
slik tilrettelagt at de 
muliggjør størst mulig grad 
av selvstendighet og 
livsløpsstandard. Samtidig 
som en faglig forsvarlig og 
effektiv drift ivaretas.  
 

 

2020-2021 Velferdsteknologi 
skal bli en 
integrert del av 
tjenestene innen 
2020 
 
 
Utvikle riktig 
kompetanse og 
jobbe med kvalitet 
i tjenestene 
 
 

 
Videreføre erfaringene fra 
prosjektet «foreldre til 
mennesker med 
utviklingshemming en 
ressurs i samhandlingen 
med kommunen».  
Prosjektet ferdigstilles i 
2018.  
 
Arrangere fagdager 
sammen med 
brukerorganisasjoner. 
 

Et godt samarbeid er 
nøkkelen til god kvalitet og 
gode liv. 
 
Utvikle felles forståelse for 
gleder og utfordringer 

2019-
23022 

Utvikle riktig 
kompetanse og 
jobbe med kvalitet 
i tjenestene 

 

 Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

3700 
Boveiledertjenesten - 
Fellesområde 1 1,3 1 055 1 364 

Enhetsleder samt 30% merkantile tjenester. Det er det nå helt nødvendig å få på plass merkantile 
ressurser for å sikre god oppfølging av arbeidsavtaler, refusjoner, fakturabehandling, timelister mv. 

3710 Birke Dagsenter 1,79 2,19 1 309 1 325 
Flere unge mennesker med behov for dagtilbud. Pr i dag er det 12 brukere som har sin «arbeidsplass» på 
dagsenteret.   

3720 
Smedens Kjerr, service og 
ambulerende 9,37 9,37 7 226 7 316 

 I stillingene her ligger både bemanning i bolig og avlastning. Stillingen i avlastningen vil bli flyttet med 
til ny avlastningsbolig når den står ferdig. 

3740 Digerhaug 11,3 11,6 8 127 8 421 
 Økningen gjelder økt behov for avlastning. For øvrig gjelder bemanningen både bolig og avlastning. 
Stillingen i avlastningen vil bli flyttet med til ny avlastningsbolig når den står ferdig. 

3750 Støttekontakt/avlastning 0,5 0,6 4 412 4 617 
Økt behov for avlastning privat, omsorgslønn og støttekontakt ca. 0,7 mill.. 0,1 årsverk er intern flytting 
av ressurser til ambulerende tjenester.  Saksbehandlerressursen er kritisk lav i forhold til å oppfylle 
lovkrav.  
Reduksjon i tillegg på lønnskostnader er flyttet til 3760. 
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 Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

3760 Avlastningsenhet 6,45 5,64 2 543 3 845 
Årsverk gjelder tjenester i midlertidige lokaler samt ambulerende tjenester.  Stillingene vil bli flyttet 
med til ny avlastningsbolig når den er ferdig.  
Forutsetningen for budsjett 2018 endret seg betydelig gjennom året. Årsverk som var beregnet å skulle 
gi inntekt ressurskrevende måtte omdisponeres til årsverk som ikke gir refusjon, se ansvar 3710, 3740 
og 3750 samt at egenandelen for ressurskrevende har økt mer enn lønnsveksten.  
I tillegg var det i 2018 for lavt budsjettert på utgifter til vikar og ulempetillegg for stillingene som ikke 
går under ordningen for ressurskrevende tjenester.. 
 

 
 

NAV 
 
 

 
 
 
Antall årsverk: 5,1 (2018) 5,4 (2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 3 560 3 826 

Sum andre kostnader 2 695 2 753 

Sum inntekter -137 -340 

Netto 6 118 6 239 
 
NAV kommunes tjenestemeny består av økonomisk sosialhjelp, herunder 
lavterskeltilbud til ungdom (bla Tjenesten i Lillesand), kvalifiseringsprogrammet, 
økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning, rusarbeid, nødbolig og Husbankens bostøtte. 
Pr oktober 2018 har NAV kommune gitt 39 personer sosialhjelp, 30 aktive gjeldssaker 
(dobling fra 2017) og 59 bostøttesaker (pr sept). Det er et stort fokus på å tilby aktivitet 
til brukerne i form av arbeid og utdanning ved hjelp av ulike virkemiddel og tiltak. NAV 
stat sine oppgaver og kostnader er ikke medregnet her. 
 
 
Handlingsplan 2019-2022 
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Tiltak Hvorfor gjør vi akkurat 

dette? 
Når skal 
vi gjøre 
det?  

Hvilken strategi er det forankret i 

Gjennomføre prosjekt 
om tilbud til 
sosialhjelpsmottakere 
under 30 år 

Skal vi benytte 
Tjenesten videre? Se 
på muligheten for å 
etablere lignende 
tilbud i Birkenes i 
framtida 

2019 Arbeid og aktivitet for alle 

Tidlig innsats rettet 
mot skolen, aktivt 
samarbeid med bla 
Oppfølgingstjenesten 
(OT). NAV stat har også 
fokus og samordning 
mot disse brukerne. 

Satse på ungdom ved å 
hindre «drop outs» fra 
skolen. 

 

2019-
2022 

Arbeid og aktivitet for alle 

Fullføre 
implementering av 
TQM (Digitalt 
styringssystem for 
Kvalitet, HMS og Miljø) 
ved at alle ansatte tar 
systemet i bruk. 

Ta i bruk digitale 
verktøy samt 
digitalisere våre 
rutiner i hht 
kommunes IT-strategi 

2019 Informasjonsteknologi skal 
fremme en god, effektiv og 
sikker forvaltning og 
tjenesteyting i Birkenes 
kommune 

 
 

 Ansvar Årsverk 2018 Årsverk 2019 Netto ramme 2018 
Netto ramme 
2019 

5500 Sosialkontor - Fellestiltak 4,6 4,8 3442 3441 
NAV sosial opplever stort press; brukerantallet er stort og økende både innen økonomisk sosialhjelp, 
gjeldsrådgivning og rus/edruskapsvern. Det er viktig at tjenesten nå gis muligheter til modernisering og 
digitalisering for å møte de utfordringer som kommer i 2019. Det er ikke en økning i årsverk bare en endring 
i finansiering i årsverk mellom kommune og stat. 

5510 Økonomisk sosialhjelp 0,5 0,6 2106 2208 
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker nå mer enn det vi har vært vant til de senere årene. Det skyldes et 
økende antall brukere med sammensatte behov for oppfølging (flere unge brukere med rus og 
psykiatriutfordringer som ikke kommer i gang i arbeidslivet og flere voksne som ikke klarer å etablere seg i 
arbeidslivet).  For all ungdom under 30 år som skal motta sosialhjelp, er det i 2017 innført aktivitetsplikt. 
Dette gjøres gjennom kjøp av plasser ved lavterskeltilbudet «Tjenesten» i Lillesand kommune.  Det er 
budsjettert med 2-3 brukere i kvalifiseringsprogrammet i 2019. Det er ikke en økning i årsverk bare en 
endring i finansiering i årsverk mellom kommune og stat. 

5520 Edruskapsvern     250 250 
Utgifter til edruskapsvern er alltid vanskelig å budsjettere. Utgangspunktet er at de behandlingstilbudene 
som finnes innenfor helseforetakene (staten), skal benyttes så langt dette er mulig. De kommunale utgiftene 
blir da de pliktmessige tiltakene som kommer i tillegg til de statlige (eksempelvis tvangstiltak overfor 
rusmiddelavhengige gravide og kortvarige innleggelser i private institusjoner).  Under dette ansvaret føres 
også kostnadene ved kontroll og oppfølging av salgsbevillinger for alkohol og skjenkebevillinger. 

5540 Andre sosiale formål     320 340 
Utgiftene her er kommunal betaling til arbeidsmarkedsbedriften Avigo AS fastsatt i avtale mellom 
kommunen og staten. I tillegg kommer utgifter til spesialtransport (Setesdal Bilruter AS). I Birkenes har vi 
de senere årene hatt et lavt, men stabilt antall funksjonshemmede som trenger tilbudet om varig tilrettelagt 
arbeid her.  Det antas at antallet brukere vil øke i årene fremover. 
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Helse og velferd felles 
 

 
 
 
Antall årsverk: 2,0 (2018) 2,08 (2019) 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum personalkostnader 1 841 1 890 

Sum andre kostnader 6 793 6 463 

Sum inntekter -790 -795 

Netto 7 844 7 558 
 
Fellesområdet for helse og velferd består av kommunalsjef med strategisk samordnende 

funksjon for helse og velferd. I tillegg er legetjenester og samarbeid med andre 

kommuner samlet her, f.eks. LIS1-legeordningen (tidligere turnuslegeordningen) 

legevakt, krisesenter, m.m. Endringen på 0,08 årsverk er omgjøring av godtgjørelse for 

veileder for LIS1-lege til fast stilling med fastlønn, i tråd med framforhandlet avtale 
mellom partene i arbeidslivet. 

 

  Ansvar 
Årsverk 
2018 

Årsverk 
2019 

Netto ramme 
2018 

Netto ramme 
2019 

3000 Omsorg - Fellestiltak 1 1 1 355 1 395 
På dette området føres lønnskostnader kommunalsjef og utgift til vår andel av lønn til 
samhandlingkoordinator for helse-, sosial- og omsorgsnettverket i Region Kristiansand. Tilskudd til lag 
og foreninger og kompetansemidler for helse og velferd samlet føres også her. 

3010 
Diagnose/behandlin
g/legevakt     5 420 4 951 

Her føres utgifter for kjøp av tjenester fra andre kommer. Det er hovedsakelig legevakt og krisesenter. 
Kjøp av kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) fra Kristiansand kommune avsluttes 31.12.18 og utgifter til 
dette er tatt bort. Kr 200 000 som ble betalt til KØH t.o.m. 2018, hører hjemme på legevakten 
(observasjonssenger) og ved avslutning av KØH blir legevaktutgiften ca. 200 000 kr høyere (ca. 37 kr 
per innbygger). Det er lagt inn midler til legevakt i tråd med avtalen med Kristiansand kommune. 
Avslutning av KØH medfører et nedtrekk på 0,9 mill. på dette ansvaret. Lokalt tilbud er opprettet på 
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  Ansvar 
Årsverk 
2018 

Årsverk 
2019 

Netto ramme 
2018 

Netto ramme 
2019 

sykehjemmet og budsjettmidler lagt dit. Basistilskudd til legene for pasienter på deres fastlegelister 
føres på dette ansvaret. Det finansieres gjennom midler fra Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Utgifter 
til gjestepasienter, pasienter med fastlege i annen kommune, føres her. Det var ikke avsatt 
budsjettmidler til gjestepasienter i 2018, men er lagt inn i 2019 med 350 000 kr (som utgiften i 2018). 
Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) føres også her. 
Det er usikkerhet knyttet til flere utgiftsposter siden utgiftene er avhengig av lønnsutvikling og 
innbyggertall. 

3020 
Legetjenester 
offentlig 1 1,08 1 069 1 212 

Utgifter og inntekter til LIS1 (tidligere turnus) -legeordningen føres her. Det er avtale med legesenteret 
om å ta imot LIS1-lege, lønn til veileder og til LIS1-legen. Det er en økning i lønn til veileder pga 
framforhandlet avtale i arbeidslivet. Eller føres også statlig tilskudd til LIS1-lege samt refusjonsinntekter 
fra legens arbeid. Utgift til kommuneoverlege føres også her. Vi fortsetter avtalen med Kristiansand 
kommune om å kjøpe kommuneoverlegeressurs, i 2019. Ordningen fungerer godt. Kommunen har 
avtale med legesenteret om dagberedskap. Godtgjørelsen her følger framforhandlet sum mellom 
partene i arbeidslivet. Innlagte summer er i tråd med avtaler. 

 
 

Virksomhetsstyring  
 

 
 
 
Antall årsverk: 6,4 (2018) 6,52 (2019) 
 

Budsjettbeløp i hele tusen 2018-endret 2019 

Sum personalkostnader 1 464 6 200 

Sum andre kostnader 6 350 6 425 

Sum inntekter -505 -456 

Netto 7 309 12 169 

 
Funksjonene for personal, HMS, kvalitet og økonomi er organisert som et team , og 
består av 4 årsverk. Rollen som personvernombud blir ivaretatt av HMS- og 
kvalitetsrådgiver.  
 

• Utførelse i tråd med  mål 
og planer

• Prosedyrer og rutiner

• Kontrollrutiner

• Hendelsesbehandling

• Overvåking-Måling

• Revisjoner

• Overordnede mål

• Planer

• Krav/lover

• Ansvar - myndighet

• Korrigerende tiltak

• Forebyggende tiltak

• Forbedringer 

Korrigere

Forbedre 
Planlegge

Utføre
Kontrollere

Følge opp
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Hovedmålet er å være en dyktig premissgiver for riktig kvalitet og effektiv drift i hele 
organisasjonen.  
 
Virksomhetsstyring er med på å legge forutsetninger og rammer for drift og 
oppgaveløsning.  Innenfor de respektive fagområdene skal teamet utarbeide gode 
systemer som gjelder organisasjonen.  
 
Veiledning, rådgivning og støtte til ledere er viktig i tillegg til å kontrollere og å følge opp 
kvaliteten.   
 
Prosjekt heltidskultur er et satsingsområde i kommunen. Overordnet ansvar for 
heltidskultur ivaretas av personalsjef. Prosjektet har egen prosjektleder. 
 
 
Handlingsplan 2019-2022 
 

Tiltak Hvorfor gjør vi 
akkurat dette? 

Når skal 
vi gjøre 
det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

Kartlegge og revidere 
arbeidsprosesser. 
Dokumentere og endre 
praksis 
 
 
 

Det er potensiale 
for å bedre 
administrativ 
ressursfordeling 
og arbeidsflyt i 
organisasjonen 

 

2019-
2022 

Organisasjonsstrategi og 
digitaliserings-strategi 

Årlige planer for 
kvalitetsarbeidet på alle 
enheter som følges opp i 
driftsrapporteringsmøtene. 
 
Utvikle ny praksis for 
systematisk oppfølging på 
kvalitative og kvantitative 
mål i alle enheter. 
 

Utvikle 
kvalitetskultur i 
hele 
organisasjonen 
 
For å kunne 
forbedre oss. 

 

2019-
2022 

Kommuneplanens 
samfunnsdel, 
organisasjonsstrategi og 
digitaliserings-strategi 
 
 

Revidere 
organisasjonsstrategien, 
identifisere og tidfeste tiltak. 
Gjøre strategi og tiltak kjent 
internt 
 

 
Sette 
organisasjonen i 
stand til å oppnå 
kommunens mål 

2020-
2022 

Kommuneplanens 
samfunnsdel og 
organisasjonsstrategi 

Revidere eierskapsmelding.  
Forankre den administrativt 
og politisk. 
 

For å utøve 
strategisk og 
operativ 
oppfølging av 
eierinteresser 

2019 Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Utarbeide innkjøpsstrategi 
med handlingsplan  

Sikre at 
planlegging og 

2019-
2022 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 
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Tiltak Hvorfor gjør vi 
akkurat dette? 

Når skal 
vi gjøre 
det?  
 

Hvilken strategi er det 
forankret i 

 gjennomføring av 
innkjøp utøves i 
henhold til lov 
om offentlige 
anskaffelser 

 
 
 

 Ansvar Årsverk 2018 Årsverk 2019 Netto ramme 2018 Netto ramme 2019 

6100 Stab 3,00 3,00 3 349 3 318 

 Ansvarsområde består av rådmann, økonomisjef og controller 

6200 Fellestiltak     205 5 332 
Det er budsjettert med kr 6,1 mill. i lønnspott (kr 5,5 mill. i budsjett 2018), og skal dekke kostnadene 
ved lønnsoppgjør. Dette fordeles ut på de operative enhetene når resultatet av oppgjøret er kjent. 
Premieavvik utgjør til sammen kr 5,6 mill. (kr 5,2 mill. i budsjett 2018 ). Øvrige kostnader på dette 
ansvaret er bla. medlemskap/kontingenter, kjøp av kemnertjenester, revisjon, samarbeid Region 
Kristiansand, arbeidsgiverkontroll, finansrådgivning og driftstilskudd Struktur1. 

6210 Personaltiltak 1,00 1,00 1 780 1 585 
Ansvarsområde har et fast årsverk; personalsjef. I tillegg er det avsatt kr 0,1 mill. til felles 
kompetanseheving, utgifter for ansatte under omplassering er budsjettert med kr 0,2 mill.. Det er også 
avsatt  midler for å øke antall lærlinger med 2 fra høsten 2019.  

6211 Hovedtillitsvalgt 1,24 1,32 748 715 
Midler til frikjøp av hovedtillitsvalgte fra fagforbundet, utdanningsforbundet og norsk 
sykepleierforbund.  

6212 Hovedverneombud 0,2 0,2 139 128 

 Frikjøp av hovedverneombud 

6240 HMS og kvalitet 1 1 1 089 1 090 

 Ansvarsområde har et fast årsverk som ivaretar fagområdene kvalitet og HMS. 
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Kirken og andre trossamfunn 
 
Budsjettbeløp i hele 
tusen 

2018-
endret 2019 

Sum andre kostnader 4 579 4 800 

Netto 4 579 4 800 
 
 

 Ansvar 
Årsverk 

2018 
Årsverk 

2019 
Netto ramme 

2018 
Netto ramme 

2019 

8000 Tilskudd til drift kirke     4 185 4 300 

  

8100 
Tilskudd til andre 
trossamfunn     394 500 

 Tilskuddets størrelse er basert på en enhetskostnad og summen av antall medlemmer i ulike 
trossamfunn. 

 
 
Den norske Kirke i Birkenes utarbeider detaljert driftsbudsjett og investeringsbudsjett som behandles i kirkelig 
fellesråd før oversendelse som forslag til administrasjonen i kommunen. Nødvendige avklaringer og 
korrigeringer gjøres før administrasjonen innarbeider størrelsen på tilskuddet som en del av totalbudsjettet til 
Birkenes kommune.    

Dette er budsjettert med en videreføring av dagens drift, men hvor lønnsoppgjør og kjente utgifter er økt 
basert på faktiske behov i driften. 

Budsjettert tilskudd totalt i 2019, kr 4,8 mill., er fordelt med tilskudd til drift av Den norske Kirken med kr 4,3 
mill. og til andre trossamfunn med kr 0,5 mill.   
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Vedlegg 
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Generelle planforutsetninger 
 

Befolkningsutviklingen 
 
Fra SSB: 

 
 
Befolkningsutviklingen er, sammen med statens føringer i kommuneproposisjonen, 
viktige forutsetninger for økonomi og handlingsplanen 2019-2022. 
Når vi snakker om befolkningsutvikling så tenker vi både på vekst/reduksjon, men også 
på andre endringer. Veksten for hele landet ble 0,18 %. Det er noe lavere enn i Birkenes. 
Det meldes om lavere befolkningsvekst enn vi har hatt i Norge de senere årene. I følge 
befolkningsframskrivingene(SSB) vil det bli større andel eldre i distriktene samt flere og 
eldre innvandrere. 

Hovedalternativet MMMM viser hvordan utviklingen blir når vi legger til grunn middels 
utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. Det 
innebærer at:  

• Fruktbarheten fortsetter ned til like under 1,60 barn per kvinne på kort sikt, før den 
stiger gradvis mot et langsiktig nivå på 1,76 barn per kvinne  

• Levealderen øker med over syv år for menn og seks år for kvinner frem mot 2060 

• Det innenlandske flyttemønstret vi har sett de siste ti årene fortsetter 

Veksten i folketallet kommer først og fremst i sentrale strøk, mens mange 
distriktskommuner får nedgang i folketallet. Dette henger sammen med at SSB 
forutsetter at de innenlandske flyttemønstrene de siste ti årene fortsetter. Dermed 
framskriver SSB en fortsatt sentralisering, særlig blant unge voksne.  

https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=354027&sprak=no
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Aldringen blir klart sterkest i distriktene, og flyttemønstrene forsterker aldringen på to 
måter: Unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen, og i tillegg blir dermed også 
barna i større grad født sentralt. De eldre blir igjen på bygda, og i 2040 vil mer enn hver 
tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år.  

De siste tiårene er det særlig nettoinnvandringen som har bidratt til den kraftige 
befolkningsveksten i Norge. Fødselsoverskuddet har ligget mer stabilt. 

Birkenes: 

 
Det er 5229 innbyggere i Birkenes per 2. kvartal, det er 26 personer fler enn per 2. 
kvartal 2017. 
Det er en økning på 0,5 % og litt mer enn økningen fra 2. kvartal 2016 til 2017 som bare 
var på 0,36 %. 

 
 
Det er en negativ utflytting i 2017, men et fødselsoverskudd på 32 personer. 
  2016K2 2017K2 2018K2 

https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=354030&sprak=no
https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=354031&sprak=no


 

Side 133 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

Folketallet ved inngangen av kvartalet 5134 5206 5216 

Fødde 16 15 14 

Døde 7 8 4 

Fødselsoverskudd 9 7 10 

Innvandring 46 15 2 

Utvandring 2 2 0 

Innflytting, innalandsk 46 47 80 

Utflytting, innalandsk 50 70 79 

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring 40 -10 3 

Folkevekst 49 -3 13 

Folketallet ved utgangen av kvartalet 5183 5203 5229 

 
Tabellen viser sammenligninger per 2. kvartal, det er befolkningen per 2. kvartal som 
bestemmer kommunens rammetilskudd i påfølgende år. Kommunen har et stabilt 
fødselsoverskudd når man sammenligner årene. Netto tilflytting viser derimot en 
nedadgående tendens. 
 
 

  
  

Hovedalternativet 
(MMMM) 

 
 

Lav nasjonal vekst 
(LLML) 

 
 

 
Høy nasjonal vekst 

(HHMH) 
 

   1.1.2018 2019 2025 2030 2019 2025 2030 2019 2025 2030 

0 år 61 62 69 74 59 62 64 65 76 84 

1-5 år 358 364 367 398 362 336 354 364 398 446 

6-12 år 584 569 542 548 569 534 509 570 550 592 

13-15 år 184 213 259 241 213 258 236 213 260 244 

16-19 år 271 266 324 308 265 321 304 266 327 313 

20-44 år 1714 1734 1782 1861 1730 1761 1827 1736 1807 1912 

45-66 år 1310 1329 1502 1657 1329 1495 1638 1329 1504 1671 

67-79 år 546 570 625 619 569 620 610 570 629 627 

80-89 år 126 128 213 297 128 211 285 129 219 308 

90 år 
eller 
eldre 33 36 32 41 36 30 34 36 33 43 

Totalt 5187 5271 5715 6044 5260 5628 5861 5278 5803 6240 

 
Kilde SSB 
MMMM: Middels vekst 
LLML: Lav vekst 
HHMH: Høy vekst 
Nye prognoser fra SSB gjeldende befolkningsframskrivingen viser ikke så sterk vekst i 
Birkenes som tidligere. Budsjett og økonomiplan 2019-2022 er utarbeidet med basis i 
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alternativet «Middels vekst». Det forventes en vekst på 10,2 % fra 2018 fram til 2025 
med dette alternativet.  
Veksten er størst i aldersgruppen 80-89 år med hele 69 %, fulgt av aldersgruppen 16-19 
år med vekst på 40,1 %. I aldersgruppen 6-12 år forventes det en nedgang. Barn i 
barnehagealder øker med 2,5 %, mens det forventes flere 0-åringer. 
Tallene bekrefter at vi trenger en utbedring av ungdomstrinnet i skolen, ny barnehage 
og styrking av helse og omsorgstjenester. 
De ulike alternativene har store forskjeller, men viser hvor stor betydning 
forutsetningene som legges til grunn har. Det er særlig usikkerhet i forhold til 
innvandring. Det knytter seg imidlertid også usikkerheter til fruktbarhet, levealder, 
innenlandsk flytting og utvandring. Usikkerhetene er større jo lenger fram i tid vi ser på 
og jo mindre grupper vi ser på. 
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Kolonnen utgiftsbehovet Birkenes viser faktisk utgiftsbehov for kommunen innen de 
ulike grupperingene. Indeksen for landet totalt er tilsvarende 1,0. 
 
Birkenes øker utgiftsutjevningen fra 2018 til 2019 med 0,5 % og fremstår som en 
relativt sett vesentlig tyngre kommune å drive. Fra en samlet utgiftsbehovindeks på 
1,07008 i 2018 til 1,07545 i 2019. 
 
En av de største oppgangene finner vi i PU over 16 år som går fra å være 0,20% tyngre i 
Birkenes til å være 0,39 % tyngre. Den største endringen finner vi i barn 1 år uten 
kontantstøtte som går fra å være -0,22 % lettere enn andre kommuner til å være 0,78 % 
tyngre. 
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Ellers har kommunen fortsatt en større andel barn og unge i forhold til 
gjennomsnittet og en mindre andel eldre over 67 år. 
 

Utvikling i Kostra-rapporteringen 
 

Ressursbruk i kommunen 
 
KOSTRA (Kommune-stat-rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
kommunal styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 
Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder 
blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstagere både 
nasjonalt og lokalt. Basert på antall innbyggere, bundne kostnader og frie inntekter kan 
en sammenligne med andre kommuner i samme økonomiske situasjon. 
Birkenes kommune er også i år plassert i kommunegruppe 02. Det er 62 kommuner på 
omtrent samme størrelse som sammenlignes. De som ligger nærmes oss er Froland, 
Gjerstad og Lindesnes. 
Tall publisert i KOSTRA per 15.6.2018 viser et netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter for kommunesektoren samlet på 3,8%, det er en nedgang fra 2017 da det 
var 4 %. Birkenes ligger litt høyere med 4,6 %, men også Birkenes har hatt en nedgang 
siden2016 fra 6 %. 
En økonomisk balanse på driftssiden går ved ca. 1,7 %. Dersom netto driftsresultat 
ligger under 1,7 % betyr dette at verdiene forringes. Årsaken er at det er avdragene på 
gjeld som ligger inne i kommuneregnskapene og ikke avskrivninger som i private 
selskaper. 1,7 % i kommunale selskaper tilsvarer et resultat på 0 i private. 
Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter er noe høyere enn resten av landet, samtidig 
er egenfinansieringen av investeringer lavere enn resten av landet. 
  
 

Nøkkeltall Enhet 
Birkenes 

 
Kostra-
gruppe 02 

Landet 
uten 
Oslo Landet 

Aust-
Agder 

År  2016 2017 2017 2017 2017 2017 

Netto driftsresultat i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 
(prosent) prosent 6 4,6 3 3,7 3,8 2,9 

Årets 
mindre/merforbruk i 
driftsregnskapet i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 
(prosent) prosent 4,2 3,1 1,8 1,8 1,9 1,5 

Arbeidskapital ex. 
premieavvik i prosent 
av brutto 
driftsinntekter 
(prosent) prosent 28,6 30,5 19,1 21,7 18,2 17,4 

Netto 
renteeksponering i 
prosent av brutto prosent 65,1 60,6 39,2 39,5 35,9 41,7 
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Nøkkeltall Enhet 
Birkenes 

 
Kostra-
gruppe 02 

Landet 
uten 
Oslo Landet 

Aust-
Agder 

driftsinntekter 
(prosent) 

Langsiktig gjeld ex 
pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 
(prosent) prosent 109,6 105,5 92,7 101,9 98,6 105 

Frie inntekter per 
innbygger (kr) kr 53 988 56 129 61 096 53 619 54 801 52 378 

Fri egenkapital drift i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 
(prosent) prosent 1 5 7,8 10,1 9,6 7,5 

Brutto 
investeringsutgifter i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 
(prosent) prosent 4,7 7,1 11,1 14,5 14,5 10,9 

Egenfinansiering av 
investeringene i 
prosent av totale 
brutto investeringer 
(prosent) prosent -78 24,9 24,1 24,5 29,3 19,8 

 

Nøkkeltall barnehager Enhet 
Birkenes 
 

Kostra-
gruppe 
02 

Landet 
uten 
Oslo Landet 

Aust-
Agder 

År  2016 2017 2017 2017 2017 2017 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i 
forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 79,8 72,7 80,1 83 82,5 81,3 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i 
forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 89,7 83,2 90,5 91,8 91,3 90,9 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i 
forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,5 90,2 96,9 97,3 97 97,1 

Antall barn korrigert for alder per 
årsverk til basisvirksomhet i 
barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,1 5,9 5,7 6,1 6,1 6,1 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) prosent 32,6 36,9 36,6 37,3 36,7 38 

Andel barn, eksklusive 
minoritetsspråklige, som får ekstra 
ressurser, i forhold til alle barn i 
kommunale barnehager (prosent) prosent 3,5 3,8 3,4 3,6 3,6 3,4 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
barnehager (f201, f211, f221) per 
korrigerte oppholdstimer i kommunale 
barnehager (kr) kr 71 68 65 64 65 70 

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrerbarn 
1-5 år (prosent) prosent 108,6 53,2 83,2 81,4 81,4 81,5 

Netto driftsutgifter barnehager i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter (prosent) prosent 16,8 15,3 11,5 14,4 14,5 14,4 

Netto driftsutgifter barnehager, per 
innbygger 1-5 år (kr) kr 139966 132514 146814 143914 145121 146352 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 
per korrigerte oppholdstimer i 
kommunale barnehager (kr) kr 58 55 55 51 52 57 
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Nøkkeltall Barnevern Enhet 
Birkenes 

 

Kostrag
ruppe 
02 

Landet 
uten 
Oslo Landet 

Aust-
Agder 

  2016 2017 2017 2017 2017 2017 

Netto driftsutgifter til 
barnevernstjeneste per innbygger 0-22 
år (kr) kr 7096 7798 8693 7978 7972 8205 

Barn med melding ift. innbyggere 0-17 
år (prosent) prosent 5,3 4,7 5 4,6 4,7 5 

Prosentdelen barn med undersøking ift. 
innbyggere 0-17 år (prosent) prosent 5,1 5,1 5,2 4,9 4,9 5,4 

Barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-22 år (prosent) prosent 3,5 3,1 4,4 3,9 3,8 4,5 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per 
barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 30390 30651 53649 46496 47588 36710 

Brutto driftsutgifter per barn som ikke 
er plassert av barnevernet (funksjon 
251) (kr) kr 35091 22828 38027 37963 37956 35315 

Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252) 
(kr) kr 294269 392826 417632 432387 429639 411222 

Barn med undersøking eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) (antall) antall 35 36,3 19,2 19,9 19,6 22,4 

Undersøkinger med handsamingstid 
innen 3 måneder (prosent) prosent 85 95 85 86 87 90 

 

Nøkkeltall skole Enhet 
Birkenes 
 

Kostra-
gruppe 
02 

Landet 
uten 
Oslo Landet 

Aust-
Agder 

  2016 2017 2017 2017 2017 2017 

Årstimer til særskilt norskopplæring per 
elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 95 76 55,3 38,2 33,7 32,7 

Årstimer til spesialundervisning per elev 
med spesialundervisning (antall) antall 61,2 80 142,6 135,4 133,6 115,1 

Elever i kommunale og private 
grunnskoler som får særskilt 
norskopplæring (prosent)1 prosent 2,5 1,2 4,3 5,5 7,1 4,6 

Elever i kommunale og private 
grunnskoler som får spesialundervisning 
(prosent) prosent 10,3 7,3 8,5 7,9 7,8 9,2 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 
prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 76,3 81 70,8 72,8 73,4 73,2 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 
prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 61,7 62,5 69,4 69,2 70,1 67 

Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,1 15,5 13,7 16,5 16,8 16,1 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,2 40,9 41 41,4 41,4 41,3 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), i prosent av 
samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 30,6 29,7 22,9 23,2 22,5 23,4 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 
år (kr) kr 115768 120051 128219 107654 108033 107158, 

1Fra og med 2010, er 
driftsansvar privat 
inkludert i indikatoren.    
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Nøkkeltall helse og omsorg Enhet 
Birkenes 
 

Kostra-
gruppe 
02 

Landet 
uten 
Oslo 

Lan-
det 

Aust-
Agder 

  2016 2017 2017 2017 2017 2017 

Utgifter kommunale helse- og 
omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 20312 21254 32209 25456 24800 25456 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 
innbygger (årsverk) årsverk 267,5 283,1 391,2 312,3 299,3 304 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i 
prosent av kommunens samlede netto drifts 
(prosent) prosent 26,8 26,1 33,1 31,1 30 29 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning 
(prosent) prosent 77,1 74,8 76,2 74,8 74,4 79,7 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 
(årsverk) årsverk 0,37 0,41 0,53 0,57 0,57 0,49 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) prosent 31,4 32,1 37 32,4 32 32,4 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) prosent 66,8 66,2 43,1 47 46,8 54,4 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,1 11,3 13,4 12,6 12,9 13,4 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc (prosent)1 prosent 100 100 91,2 89,2 86,6 90,4 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4815 4499 3330 3439 3381 3134 

Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0 0 1,1 5,9 10,7 0 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem 
(timer) timer 0,58 0,54 0,46 0,55 0,55 0,44 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0 0 0 0,65 0,67 0,54 

Netto driftsutgifter til 
kommunehelsetjenesten i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter 
(prosent) prosent 5,4 5 5,4 4,6 4,5 4,3 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) årsverk 11 11,6 13,2 11,1 11 10,7 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) årsverk 9,5 9,4 10,7 9,5 9,4 9,1 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 
0-20 år (årsverk) årsverk 70,4 65,5 47,4 39,4 39,5 40,4 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 
uker etter hjemkomst (prosent) prosent 107,1 105,2 92,4 90,6 88,6 100,4 

1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel plasser i enerom. Nå gjelder alle år bare 
andel enerom.   

 
 

Nøkkeltall psykisk helse og rus Enhet Birkenes 

Kostra-
gruppe 
02 

Landet 
uten 
Oslo Landet 

Aust-
Agder 

  2017 2017 2017 2017 2017 

Brutto driftsutg. tilbud til personer med 
rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 209,4 202,6 558,6 759,5 647,8 

Netto driftsutg. til tilbud til personer 
med rusproblemer pr. innb. 18-66 år 
(kr) kr -42,4 72,4 445,8 600,9 542,8 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer (prosent) prosent -1,9 2,3 11,5 13,8 12,8 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 
10 000 innbyggere (helse- og omsorg) 
(antall) antall 1,9 6,1 4,8 4,5 5,2 

Årsverk av personer med 
videreutdanning i psykisk helsearbeid antall 4,4 9,6 9,1 8,6 10,4 
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Nøkkeltall psykisk helse og rus Enhet Birkenes 

Kostra-
gruppe 
02 

Landet 
uten 
Oslo Landet 

Aust-
Agder 

per 10 000 innbyggere (helse og sosial) 
(antall) 

Årsverk av personer med 
videreutdanning i rusarbeid per 10 000 
innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 7,5 3,1 2,9 2,8 3,4 

Andel nyinnflyttede med psykiske 
problemer (prosent) prosent : 6 8 9 9 

Andel nyinnflyttede 
rusmiddelmisbrukere (prosent) prosent : 1 6 6 14 

Andel nyinnflyttede 
rusmiddelmisbrukere med psykiske 
lidelser (prosent) prosent : 3 : 5 : 

Andel med psykiske lidelser på 
venteliste (prosent) prosent : : .. .. .. 

Andel rusmiddelmisbrukere på 
venteliste (prosent) prosent : : .. .. .. 

Andel rusmiddelmisbrukere med 
psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : : .. .. : 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til 
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor 
kommunen per 10 000 innbyggere 18-
66 år (antall) antall 6,3 1,9 2,1 2,1 1,5 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til 
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor 
kommunen per 10 000 innbyggere 
(antall) antall 3,9 1,1 1,3 1,4 0,9 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere per 10 000 
innbyggere 18-66 år (antall) antall 6,3 3,2 3,5 3,6 3,8 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere per 10 000 
innbyggere (antall) antall 3,9 1,9 2,2 2,3 2,4 

 
 

Nøkkeltall sosialtjenesten Enhet Birkenes 

Kostra-
gruppe 
02 

Landet 
uten Oslo Landet 

Aust-
Agder 

  2016 2017 2017 2017 2017 2017 

Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 57 58 5098 118409 138784 3594 

Antall sosialhjelpsmottakere 
18-24 år (antall) antall 15 18 1032 25498 27817 801 

Sosialhjelpsmottakere med 
sosialhjelp i 6 måneder eller 
mer (antall)1 antall 7 12 1381 42789 53378 1262 

Sosialhjelpsmottakere med 
arbeidsinntekt som 
hovedinntekt (antall) antall 9 8 593 12034 13742 266 

Sosialhjelpsmottakere med 
sosialhjelp som viktigste kilde 
til livsopphold (antall)2 antall 13 15 1754 47787 57014 1104 

Sosialhjelpsmottakere som bor 
i eid bolig (antall) antall 6 6 694 8758 9549 300 

Antall barn i familier som 
mottok sosialhjelp (antall) antall 23 27 2712 60361 72236 1630 

1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og 
etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt 
beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til 
langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har 
fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og 
boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.» 

2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. 
For 2015 og 2016 er disse registrert sammen. 
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Nøkkeltall Samferdsel Enhet 
Birkenes 
 

Kostra-
gruppe 
02 

Landet 
uten 
Oslo Landet 

Aust-
Agder 

  2016 2017 2017 2017 2017 2017 

Andel km tilrettelagt for syklende 
som kommunen har ansvaret for 

av alle kommunale veier 
(prosent)5 prosent 12,6 12,9 9,2 14,8 14,7 14 

Andel kommunale veier og gater 
med belysning av alle kommunale 
veier og gater (prosent) prosent 21,1 21,5 35,2 59,3 60,7 59,9 

Utgifter til vedlikehold av 
kommunale veier og gater av 
totale nto. dr.utg. til kommunale 
veier og gater (prosent)4 prosent 60,6 74,5 39,3 32,4 35,6 41,6 

Andel kommunale veier og gater 
uten fast dekke av alle 
kommunale veier og gater 
(prosent)2 prosent 67,4 66,7 45,2 28,3 27,3 31,5 

Brutto driftsutgifter til samferdsel 
per innbygger (kr) kr 1122 1437 1584 1686 1688 1478 

Brutto driftsutgifter til 
gatebelysning langs kommunale 
veier og gater per kilometer 
belyst vei (kr)1 kr 19650 30700 15826 20216 21350 16562 

Brutto investeringsutgifter til 
kommunale veier og gater per 
innbygger (kr) kr 251 1125 1379 1068 1032 767 

Antall km tilrettelagt for syklende 
som er et kommunalt ansvar 
(km)3 km 12 12 313 5613 5751 146 

Netto driftsutgifter til kommunale 
veier og gater per innbygger (kr) kr 1122 1319 1459 1072 1000 1001 

Netto driftsutgifter til kommunale 
veier og gater per km (kr) kr 61147 73559 84533 130643 135420 112481 

1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og 
utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell 
og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med 
energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med 
nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør). 

2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer 
kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det 
kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at 
prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 
100 prosent. 

3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense 
skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. 
Fortau langs kommunal vei inngår ikke. 

4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang 
per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for 
vedlikehold. 

5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense 
skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. 
Fortau langs kommunal vei inngår ikke. 
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Nøkkeltall brann og ulykkesvern Enhet Birkenes 

Kostra-
gruppe 
02 

Landet 
uten 
Oslo Landet 

Aust-
Agder 

  2016 2017 2017 2017 2017 2017 

Brutto driftsutgifter til funksjon 338 
og 339 pr. innbygger, konsern (1000 
kr) 1000 kr 883 887 1446 1153 1106 1429 

Brutto driftsutgifter til funksjon 339 
pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 653 662 1179 929 897 1154 

Brutto driftsutgifter funksjon 338 per 
innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 230 224 266 224 209 274 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 
og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 634 659 1020 822 794 853 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 
pr. innbygger, konsern (kr) kr 34 63 20 57 56 75 

Netto driftsutgifter til funksjon 339 
pr. innbygger, konsern (kr) kr 600 597 1000 765 738 778 

Årsverk i brann- og ulykkesvern per 
1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,58 0,57 .. 0,71 0,7 0,61 

Årsverk til forebygging, funksjon 
338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,2 0,2 .. 0,25 0,24 0,23 

Årsverk til beredskap, funksjon 339, 
per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,37 .. 0,46 0,46 0,38 

Antall bygningsbranner (antall) antall 8 6 131 2711 3079 103 

Antall A-objekt med tilsyn i løpet av 
året (antall) antall 19 9 567 9745 11145 249 

 

Arbeid- og næringsliv i Birkenes kommune 
Birkenes har god spredning i årsverk i de ulike næringskategoriene. Dette gjør 
kommunen relativt robust. Kommunen har relativt sett en stor andel egendekning på 
arbeidsplasser, ca. 60%. Arbeidsledighet i gjennomsnitt i perioden januar- september 
2018 i Birkenes er 1,6 mot  2,6 % i samme periode i 2017. Tilsvarende er tallene for 
Aust-Agder i 2018 2,8 % i snitt. 
 
Industri- transport- og håndverksnæringen. 
3B – Fiberglass Norway as er kommunens hjørnesteinsbedrift med over 200 ansatte. Det 
er også flere andre industribedrifter som er lokalisert til Birkelandsområdet; Uldal as, 
Scanflex as, Foss Fabrikker as, Tratec Koab as, Syncron Media as, Aanesland Fabrikker as 
og Biva as.  
 
Sysselsettingen i industrien i Birkelandsområdet er på ca. 400 personer. Antall 
sysselsatte i industrien har vært stabil de siste årene også med noe økning for enkelte av 
bedriftene.  
 
Flere av industribedriftene er avhengig av internasjonal økonomi, spesielt 3B. Ellers er 
industrien  svært avhengig av et sterkt innenlandsmarked. 
 
Det er en betydelig transportnæring i kommunen – både relatert til bygge- og 
anleggssektoren, til flis- og tømmertransport og til ordinær busstransport. Bygge - og 
håndverkervirksomheten har også et betydelig omfang, og sysselsettingen innenfor 
denne bransjen har vært stabil de siste årene. 
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Handels – og servicenæringen. 
Det er fire dagligvarebutikker i kommunen, flere håndverksbedrifter, kiosker, noen 
spesialforretninger, bilverksteder, bank - og regnskapsvirksomhet, frisør – og hudpleie, 
treningssenter, interiør- og klesbutikk, gartneri- og blomsterbutikk, apotek, restaurant, 
m.fl. 
 
Det er en prioritert oppgave å styrke Birkeland sentrum som handels – og 
kommunesenter for på den måten å demme opp for handelslekkasjen til Sørlandsparken 
og bysentrene i Grimstad, Lillesand og Kristiansand. Sentrumsplanen ligger til grunn for 
utvikling i sentrum. Nye tiltak kan bidra til å bygge opp under intensjonen i planen og 
dette er det stort fokus på å bidra til. Dette kan bidra til at flere av våre innbyggere 
handler på Birkeland. 
 
Nettverkssamarbeid Tovdalselva 
Det er flere virksomheter knyttet til Tovdalselva. Flere av disse er knyttet opp til 
laksefiske. Utvikling av Tovdalselva i næringsøyemed, er et satsingsområde for 
kommunen. Kommunen har vært en pådriver for igangsetting av nettverkssamarbeid. 
Samarbeidet er støttet økonomisk fra Innovasjon Norge. I samarbeidet inngår 6 
bedrifter fra sør-enden av Herefossfjorden til Flakksvann.  Rislåvollen Gård er 
prosjekteier, mens Norske Lakseelver leder prosjektet. 
 
Det er på trappende et nytt prosjekt som skal ta for seg flere sider av 
opplevelsestilbudet i og langs Tovdalselva, inklusiv innlandsfiske. Vi snakker om 
strekningen fra Gauslåfjorden til Varoddbrua. Fylkesmannen vil være en pådriver i et 
slikt prosjekt, sammen med bl.a. kommunen, næringsliv og Norske Lakseelver. 
 
Primærnæringene. 
Omleggingen av landbrukspolitikken de siste år med favorisering av større bruk er ikke 
gunstig for landbruket i Birkenes som for en stor del består av mindre produsenter. 
Antall produsenter som søker produksjonstillegg har de siste 5 årene likevel vært 
stabilt. Det er nærmere 70 enheter som søker produksjonstilskudd. Årlige utbetaling er 
over 10 mill. kroner.  
 
Melkeproduksjon er dominerende innenfor grovfôrbasert husdyrproduksjon.  
Det er stor variasjon på bruksstørrelsen blant melkeprodusentene, fra 30 000 liter til 
nærmere  
200 000 liter i melkekvote. Til gjengjeld er Birkenes blant kommunene med flest 
melkeprodusenter i fylket. 
 
Vi ser en gledelig utvikling hvor flere yngre er i startgropa med etablering av sauehold 
eller storfekjøttproduksjon. Enkelte har investert mye i moderne fjøs og noen er i 
planleggingsfasen. 
Sentrale arealer i kommuner er godt egnet til planteproduksjon og kommunen har 
produsenter som driver med bær-, potet- og grønnsaksproduksjon i betydelig omfang.  
 
Sommeren 2018 ble landbruksproduksjonen sterkt påvirket av en lang tørkeperiode. 
Det er som følge av dette kommet ca. 40 søknader om avlingsskadeerstatning. 



 

Side 144 
Økonomi- og handlingsplan 2019–2022, årsbudsjett 2019 

Kommunen er saksbehandler for disse sakene som eventuelt medfører utbetaling fra 
staten.  
 
Tømmerprisene holde seg på et relativt godt nivå, noe som har ført til at avvirkningen 
holdes på et relativt høyt nivå. 
           
Felles bo– og arbeidsmarked. 
Mange personer bosatt i Birkenes pendler til arbeidsplasser i våre nabokommuner. De 
har sitt arbeid innenfor forskning og undervisning, IT - industrien, energibransjen, 
konsulent og rådgivningstjenestene, bygg- og anleggsbransjen, oljeindustrien, 
varehandelen osv. Dette er en etablert situasjon som vil fortsette idet kommunene 
Kristiansand, Lillesand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes er et felles bo- og 
arbeidsmarked. Avstandene i regionen er jo heller ikke store. Birkenes har imidlertid 
også en relativ omfattende innpendling både til industrien, til offentlig virksomhet med 
mer.  
 
Den samlede offentlige sektor har selvsagt stor betydning for den generelle virksomhet 
og verdiskapning og dermed for den totale sysselsettingen i kommunen. 
 
Tettstedene Herefoss og Engesland har relativt stabilt folketall, men noe reduksjon i 
Herefoss og noen færre elever på skolen.  
 
Herefoss Utvikling og Vegusdal Ve og Vel (VVV) arbeider aktivt for å skape aktivitet og 
ny virksomhet i disse  
Bygdesentraene. Hovlandsdalen, del av Vegusdal, vil bli overført til Evje- og Hornnes 
kommune 1.1.19. Dette innebærer reduksjon på va 30 innbyggere i Birkenes. Det har 
små utslag i antall lever på Engesland skole de  første årene.   
 
Engeslandstunet 
På Engesland foreligger det planer om bygging av ny butikk og nytt aktivitetshus i 
tilknytting til Engeslandstunet. I tillegg er tanken å sette opp eneboliger og 
leilighetsbygg.    Engeslandstunet SA samarbeider med arkitektkontoret Snøhetta om 
utforming av området ut fra bærekraftig og klimavennlig stedsutvikling. Den Norske 
Husbank støtter Engeslandstunet SA. Det er gjør dem i stad til å samarbeide med 
Snøhetta i Oslo.  
 
Region Kristiansand. 
Birkenes kommune har hatt et utstrakt samarbeid med de andre kommunene i tidligere 
Knutepunkt 
Sørlandet. (Songdalen, Søgne, Vennesla, Lillesand, Kristiansand, Iveland og Birkenes). 
Dette er nå videreført Region Kristiansand.  Strategien til Region Kristiansand 
innebærer en mer spisset politisk satsing. Sammen vil ordførerne fronte saker som har 
betydning for de 5 kommunene. Felles administrative saker får ikke lenger like mye 
oppmerksomhet. Det er opp til kommunene selv å løfte opp disse. Rådmannsutvalget vil 
fortsatte eksistere, samt styret som består av ordførerne. Det er også ventet at Region 
Kristiansand vil utvides til å omfatte flere Agder kommuner.   
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Kommunestyrene som inngikk i Knutepunkt Sørlandet har enstemmig vedtatt felles 
strategisk næringsplan. Planen medfører tettere, forpliktende og mer ambisiøst 
næringssamarbeid. Samarbeidet skal i hovedtrekk ivareta strategisk næringsplanarbeid, 
rådgivning/ tilrettelegger for nyetableringer, felles profilering og markedsføring av 
regionen.  Samarbeidet funger bra på alle måter og blir trukket frem som et godt 
eksempel for andre  
 
I forbindelse med endringer i Knutepunktorganiseringen har Kristiansand valgt å 
etablere Business Region Kristiansand. Denne organiseringen skal styrke Kristiansand 
sitt fokus på næringsutvikling. Birkenes kommune har inngått samarbeid for  
kommunens næringsarbeid, med Kristiansand som vertskommune.  
 
 
Birkenes Næringsforum – et samarbeidsforum med kommunens næringsliv. 
Birkenes Næringsforum som ble etablert i 1992 har bidratt til god kontakt og et godt 
samarbeid mellom vårt lokale næringsliv og den politiske og administrative ledelsen i 
kommunen. Formålet med næringsforumet har vært å bidra til økt kontakt mellom 
kommunen, enkeltbedrifter, håndverkerforeningen, sentrumsforeningen og 
primærnæringene. 
 
Uavhengig av om det blir vindkraftutbygging i Birkenes, er ambisjonsnivået å 
videreutvikle dagens Birkenes Næringsforum. I forbindelse med mulig 
vindkraftutbygging i kommunen har næringsforumet tatt initiativ til etableringen av 
Prosjekt Vindmuligheter. Dette skal bidra til å gjøre lokale leverandører i stand til å 
kunne levere tjenester i forbindelse med en eventuell utbygging.  Prosjekt 
Vindmuligheter ledes av ei styringsgruppe med sentrale næringslivsledere i Birkenes og 
ordfører.   
 
 
Næringsarealer, regionalt næringsfond og usikre konjunkturer. 
Tveide næringspark ble etablert i 2013 med salgsstart i mai og ferdigstillelse av arealene 
i oktober. Status er at det gjenstår 1 tomt. Det vil tidlig i 2019 bli tatt initiativ for videre 
detaljregulering av ytterligere arealer i Tveide næringspark avsatt til næring. I tillegg 
jobbes det gjennom kommuneplanens arealdel å finne nytt areal til fremtidig 
næringsområde.    
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Kommunen deltar aktivt i Regionalt Næringsfond for kommunene Iveland, Lillesand og 
Birkenes. Næringsfondet er opprettet gjennom fylkeskommunale og kommunale 
bevilgninger. Det er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i de tre 
kommunene, og kan nyttes til fellestiltak, bedrifter og nyetablerere. 
 
Vår kommune har et arbeids- og næringsliv som drives godt. Og det er vårt inntrykk at 
næringslivet er godt rustet til å møte økt konkurranse og krav til ny teknologi. 
Hovedutfordringen er imidlertid fortsatt lønnsomme bedrifter som kan beholde den 
høye sysselsettingen og dermed en fortsatt lav arbeidsledighet i en tid med urolige 
internasjonale konjunkturer. 
 
Hovedmålet for kommunens næringsarbeid er fortsatt å bidra til trygghet for arbeid og 
inntekt for alle kommunens innbyggere.  
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Forslag i statsbudsjettet 
Teksten er hentet fra Telemarksforskning: 
Statsbudsjettet for 2019- fra KMDs budsjettproposisjon til prop. 1 s(2018-2019) for budsjettåret 2019 og 
beregningsteknisk informasjon (Grønt hefte) for 2019. 
 

 
 
Figuren viser veksten i frie inntekter i 2019 regnet fra 

1) inntektsnivået slik det ble anslått i revidert nasjonalbudsjett for 2018, og 

2) fra oppdatert anslag på regnskap for 2018 i statsbudsjettet for 2019.  

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på om lag 2,6 milliarder kroner er regnet fra anslått 
inntektsnivå for 2018 i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Oppjusteringen kommunesektorens 
skatteinntekter i 2018 med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået på 
sektorens inntekter i 2019. 
Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018, blir inntektsveksten fra 2018 til 2019 lavere, siden 
nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i revidert 
nasjonalbudsjett for 2018. 
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Satsningsområder innenfor frie inntekter: 
 

• Opptrappingsplanen for rusfeltet 0,2 mrd. kr 
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– Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp 

• Tidlig innsats skole 0,2 mrd. kr 

– Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen på grunnskole 

• Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 0,2 mrd. kr 

– Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for helse 

• Opprustning og fornying av fylkesveinettet 

– Særskilt fordeling i tab. C-fk. 

 

 
 
Ressurskrevende tjenester: 
 

• Økt innslagspunkt til 1,320 mill. kroner. Dette innslagspunktet vil da måtte legges til grunn ved 

inntektsføringen av kommunenes krav i regnskap 2018.  

– Økningen fra 1,235 mill. tilsier en økning på 50’ utover «indeksregulering» med 2,8 % 

(lik lønnsveksten i år)   

– Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst.  

• Ved kommunens budsjettering av tilskuddet for 2019 bør en ta høyde for et innslagspunkt på 

(1,320 mill. x 1,0325) + kanskje 50’ igjen.  

• PU-verdi 2018 og 2019 hhv. 656.000 kr og 677.000 kr 

Demografikostnader: 
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• Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) estimerer at den demografiske 

utviklingen i 2018 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunene på om lag 1,9 

mrd. 2018-kr i 2019. Utgiftsberegningene er basert på hovedalternativet (MMMM) fra de nye, 

oppdaterte befolkningsframskrivingene fra SSB. Merutgiftene som må finansieres av de frie 

inntektene, vil med hovedalternativet kunne anslås til om lag 1,6 mrd. kr for 2019. For 

fylkeskommunene er det anslått reduserte demografikostnader på 0,6 mrd. kr i 2019. 

• Utvalget har også oppdatert anslaget for 2018 basert på endelige befolkningstall per 1.1.2018. 

Anslaget for kommunene er nå 1,8 mrd. kr (dvs. redusert med rundt 0,4 mrd. kr sammenlignet 

med det opprinnelige anslaget). Merutgiftene som gjelder frie inntekter kan anslås til 1,5 mrd. kr. 

Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et utrykk for 
hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med 
befolkningsutviklingen. 
 
Effektivisering: 

• Regjeringen ønsker å synliggjøre effektivitetspotensiale som ligger i kommunesektoren.  

• Dersom kommunene klarer å effektivisere med 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2 mrd. kr i 2019 som 

kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. 

– Statlige virksomheter er pålagt en effektivisering på 0,5 prosent i 2019. 

• SØF har laget et anslag for effektiviteten innenfor barnehage, grunnskole og omsorgstjenestene 

for den enkelte kommune.  

– Analysene anslår et effektiviseringspotensial for de tre sektorene på 13 prosent for 2016, 

noe som innebærer at det kan frigjøres om lag 30 mrd. kr til å styrke tjenestetilbudet 

dersom alle kommuner blir like effektive som de mest effektive kommunene. 

 
Kommuneøkonomien 2018: 

• Skatteanslaget oppjustert med 2,4 mrd. kr (hvorav ca. 2,1 mrd. på kommunene). 

– Skatteanslaget for kommunene oppjustert fra 1,0 til 2,4 %. 
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– Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteytere i 

inntektsåret 2017. 

• Deflator oppjustert til 3,0 pst (lønn 2,8) 

– Økningen skyldes i hovedsak økte elektrisitetspriser 

– Dette reduserer isolert sett realverdien av kommunesektorens inntekter i 2018 med 1,9 

mrd. kr. 

• I 2018 blir det betalt ut over 2,7 mrd. kr fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner og 10 

fylkeskommuner. Dette er om lag 460 mill. kr mer enn det ble anslått i RNB. 

• Presisering fra KMD: De ekstra skatteinntektene er av engangskarakter og videreføres ikke til 

2019. dette i motsetning til kostnadsveksten, som videreføres til 2019. 

• Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januar-august var på 99,661 mrd. kr, 

dvs. 3,3 prosent høyere enn samme periode i 2017. For august isolert var skatteinntektene ca. 24 

prosent lavere enn samme måned i fjor.  

Inntektssystemet 2019: 
 Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres (med unntak av regionsentertilskuddet) 

  Ved fordeling av distriktstilskuddene brukes den "gamle" distriktsindeksen oppdatert for 

2017-tall 

  Forslag i kommuneproposisjonen om å bruke konserntall ved beregning av utgiftsbehovet -  

dette ønsket ikke Stortinget. 

 I statsbudsjettet foreslås ellers at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 

prosentpoeng til 11,55 prosent. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av 

kommunenes samlede inntekter i 2019. 
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Tilskudd med særskilt fordeling: 

• En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordelingen etter de ordinære kriteriene i 

inntektssystemet, og blir gitt en særskilt fordeling (tabell C). 

– Helsestasjon- og skolehelsetjeneste + jordmortjeneste: fordeles til kommunene basert på 

innbyggere i alderen 0-19 år, med et minstenivå på 100 000 kr per kommune.  

– Tilskudd til frivillighetssentraler: Innlemmet i rammetilskuddet i 2017. Totalt 187,404 

mill. kr blir fordelt med særskilt fordeling i 2019 til frivillighetssentraler.  

– Overgangsordning for kommuner som slår seg sammen: gjelder kommuner som slår seg 

sammen i kommunereformen og som tapte på endringene i IS fra 2016 til 2017.  

– Uttrekk – avgiftslettelse differensiert arbeidsgiveravgift (114,9 mill.): 31 kommuner 

(hvorav 3 i AA) får avgiftslettelse. Som varslet i kommunepropen. for 2016 vil trekket bli 

trappet ned over 5 år. For 2019 er trekket fra 2015 prisjustert og trappet ned med 80 pst. 
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Helse og omsorg: 

• 50 mill. kroner til rekruttering av psykologer i kommunene – tilsv. 125 nye psykologer.  Totalt 

205 mill. kroner. 

• Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har vært 

en solid økning i rekrutteringen av psykologer i kommunene fra 2013-2018. I 2013 hadde 95 

kommuner psykolog, i dag er tallet 287. Antallet psykologer i norske kommuner har økt fra 130 

til 503 i løpet av 5 år. Vi har sett at rekrutteringen har gitt etablering av flere lavterskeltilbud, 

bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med 

spesialisthelsetjenesten. 

• Det foreslås 25 mill. kroner til å styrke rekrutteringen til og stabiliteten i allmennlegetjenesten, til 

sammen 39 mill. kroner i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, 

faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer. 

• Regjeringen foreslår 50 mill. kroner for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i 

dagaktivitetstilbud for demente, inkl. forhøyet tilskuddssats i 2019. Som oppfølging av Stortingets 

vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 pst. til 50 pst. ved 

opprettelsen av nye plasser i 2019.  Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for 

kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres 

gjeldende fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettfremleggene fra 2012 til og med 2019 har 

det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen vel 8800 plasser. Det faktiske antall plasser som 

finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018. 

 
• For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kroner og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kroner for å 

legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 pst. av tilsagnsrammen skal i 2019 gå 

til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige tilskuddsordningen 

forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns 

omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget tilskudd per år 

er i snitt om lag doblet sammenlignet med årene før 2014. 

• Det skal innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB i 2019. 

Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kroner flyttes fra regionale helseforetak til 

kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter også fra 

disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med somatikk. NB: betalingsplikten gjelder for 

oppholdskommunen. 
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• Det foreslås 281 mill. kroner til Opptrappingsplan for rusfeltet. Hvorav 200 mill. kroner gjennom 

styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kroner gjennom en tverrdepartemental 

oppfølging av opptrappingsplanen. 

• Regjeringen foreslår 100 mill. kroner til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 

som en del av kommunenes frie inntekter. Med dette så har Regjeringen har fulgt opp 

målsettingen om kr 300 mill. i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i  perioden 2017-2019. 

 
 
Barnehage 

 
• Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer til også å 

omfatte 2-åringer.  

• Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere barnehagetilbud og bidra til økt 

barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant 

minoritetsspråklige barn. 

• I tillegg foreslår regjeringen om lag 10 mill. kroner til opprettelse av nye studieplasser for 

barnehagelærere. Dette vil bidra til å øke tilgangen på barnehagelærere. 

• Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr per mnd. fra 1. aug. 2019.  

– 2 990 kr/mnd. fra 1.1.19 

– 3 040 kr/mnd. fra 1.8.19 

• Minstekrav til redusert foreldrebetaling videreføres inntektsgrense 548 167 kr fra 1.1.19 og 557 

333 kr fra 1.8.19 

• Inntektsgrense for gratis kjernetid 533 500 kr fra 1.8.18 og 548 500 fra 1.8.19 (inkl. 2-åringer) 

• Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære 

barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én 

voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. 

• Normen ble innført 1. august 2018. Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet. Hvis 

barnehagen ikke innfrir kravet innen 1. august 2019 må barnehageeier søke om dispensasjon. 

• Stortinget har for 2018 bevilget 100 mill. kr for å styrke finansieringen av bemanningsnormen. 

Midlene fordeles med 60 mill. kr til de private barnehagene, og 40 mill. til kommunale 

barnehager. Midlene utbetales som et øremerket tilskudd og fordeles til kommuner der det er 

mer enn 6,0 barn per voksen i de ordinære kommunale barnehagene. 

• I tillegg til bemanningsnormen er det vedtatt en skjerpet pedagognorm. Den innebærer at det skal 

være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn 

over tre år (fra 1.8.18). Det er en skjerping fra tidligere da kravet var 9 og 18 barn per pedagogisk 

leder. 

 
Grunnskole: 

• Siden 2015 er det bevilget betydelige øremerkede midler som har sikret flere lærere i 

grunnskolen. Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og totalt ble det bevilget 1,4 

mrd. i 2018. 

• I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk med 

1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mill. kr av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet 
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med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet kan benyttes til flere 

lærerårsverk ved opptrappingen av lærernormen høsten 2019. 

• Både de 200 mill. kr av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr av den øremerkede 

bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å øke 

lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. 

 
 

• Øremerket tilskudd for 2019 skal dekke 

 – Helårseffekt av norm for lærertetthet fra 2018 
 – Halvårseffekt av skjerpet norm fra 2019 (15 elever 1-4 trinn og 20   elever 5-10 
trinn) 
 – Økt lærertetthet 

• En større del av det øremerkede tilskuddet går til å bringe kommuner opp til normen – mindre 

andel til generell styrking av lærertetthet (blå del av søyle). Konsekvens mange kommuner vil få 

redusert sitt øremerkede tilskuddet  

• 200 mill. kr av realveksten i frie inntekter begrunnet i tidlig innsats – for å videreføre 2018-

kvalitet må mange kommuner prioritere i samsvar med denne føringen 

 
Innlemming av øremerkede tilskudd: 
 

• Innlemming av boligsosiale tilskudd i 2019  

– tilskudd til boligsosialt arbeid, ASD: 8,9 mill. kr 

– boligsosialt kompetansetilskudd, KMD: 15,6 mill. kr 

• Regjeringen vil legge fram en helhetlig, flerårig innlemmingsplan i kommuneproposisjonen for 

2020. 
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Skjønnstilskudd 2019: 

– 1 237 mill. kroner: 

• Basisrammen, 1 000 mill. kroner (-100 mill. kr) 

• Kompensasjon til "ufrivillig alene", 20 mill. kroner (-20 mill. kr) 

• Reservepott, 120 mill. kroner 

• Prosjektskjønn, 26 mill. kroner 

• Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, 71 mill. 

kroner 
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Prisliste 
 

Prisliste   

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2018 Enhet 
Endr. i 

% 

Kommunale avgifter m/mva           

           

           

Eiendomsskatt           

Beregnede skatter etter vedtatte skatter på under 
kr 1000,- per år, faktureres en gang per år.           

Renovasjon og slam innkreves av Libir IKS           

Årsavgift for renovasjon (Libir)   4 454 4 454 år  0 % 

Årsavgift for hytterenovasjon (Libir)   1 642 1 642 år  0 % 

Årsavgift for slamtømming, 2 årig (Libir)   2 697 2 697 år  0 % 

Årsavgift for slamtømming, 3 årig (Libir)   1 856 1 856 år  0 % 
Årsgebyr består av forbruksgebyr og 
abonnementsgebyr           

Forbruksgebyr for vann   13,95 13,0 pr m3 7,7 % 

Forbruksgebyr for avløp   19,50 18,4 pr m3 6,0 % 

Abonnementsgebyr :            
Brukerkategori 1: Bolig med inntil 2 boenheter - 
vann   1100 875 år  26,0 % 
Brukerkategori 2: Bolig med mer enn 2 boenheter 
- vann   2 733 2 169 år  26,0 % 

Brukerkategori 3: Næring/offentlig bygg med 
inntil 2 bruksenheter – vann   1100 875 år  26,0 % 

Brukerkategori 4: Næring/offentlig bygg med mer 
enn 2 bruksenheter – vann   2 733 2 169 år  26,0 % 
Brukerkategori 1: Bolig med inntil 2 boenheter - 
avløp   969 748 år  30,0 % 
Brukerkategori 2: Bolig med mer enn 2 boenheter 
- avløp   2 410 1 854 år  30,0 % 

Brukerkategori 3: Næring/offentlig bygg med 
inntil 2 bruksenheter – avløp   969 748 år  30,0 % 

Brukerkategori 4: Næring/offentlig bygg med mer 
enn 2 bruksenheter – avløp   2 410 1 854 år  30,0 % 
Årsavgift for feiing, satser utarbeidet etter 
selvkost.Tilsyn hvert 4. år, feiing utføres ved 
behov, pr. pipe   173 270 år  -19,9 % 

Årsavgift for feiing/tilsyn av fritidsbolig    173   år   

Tilknytningsavgifter:           

Tilknytningsavgift for vann for alle bygg   25 407 20 164 pr tilkobl. 26,0 % 

Tilknytningsavgift for avløp for alle bygg   29 901 23 001 pr tilkn. 30,0 % 

Gebyr           

      

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (kart og 
oppmåling) 

Se eget gebyrregulativ- indeksregulering hvert år etter 
kartindeksen. 

Betalingsregulativ for plan og  byggesaker        
    

2.1 tiltak etter PBL2008 § 20-1, bokstav a og b:Bygg 
m/boenheter 
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Prisliste   

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2018 Enhet 
Endr. i 

% 

Kommunale avgifter m/mva           
Enebolig (inkl. fritidsbolig/hytte) 

7408 7 242   2,3 % 
Enebolig m/sekundær boenhet 

8842 8 643   2,3 % 
Rekkehus, kjedehus, to-mannsboliger, leilighetsbygg med 
mer - per boenhet 

5377 5 256   2,3 % 
Tilbygg/påbygg/ombygging annet med bruksareal større enn 
50 kvm 

7385 7 219   2,3 % 
Tilbygg/påbygg/ombygging annet med bruksareal mindre 
enn 50 kvm 

4923 4 812   2,3 % 

2.2 Tiltak etter  PBL  §20-1, bokstav a og b: Andre 
typer bygg   

  

    
(Næring/industri/lager/garasjer//offentlig mv.)     

    
Gjelder nybygg/tilbygg/påbygg/ombygging       

    
For de første 50 m2(BRA)   4 779 4 672 

  2,3 % 
For de neste 51-100 m2(BRA) pr kvm.   7 408 7 242 

  2,3 % 
For de neste 101-200 m2(BRA) pr kvm.   11 816 11 551 

  2,3 % 
For den neste 201-400m2 (BRA) pr kvm.   17 719 17 320 

  2,3 % 
For de neste over 400 m2 (BRA) pr kvm.   22 152 21 654 

  2,3 % 

2.3 alle andre søknadspliktige tiltak etter 
PBL § 20-1 og § 20-2 

  

4 102 4 010   2,3 % 
Eks: Endring av tillatelser, bruksendring(*), 
rivning, terrenginngrep, støttemurer, gjerder, 
innhengninger, fasadeendring, brygger, 
bassenger, fyllinger, støyskjermer, heis, piper, 
skilt, ventilasjonsanlegg og endre tekniske 
installasjoner, VA-anlegg. 

  

  

  

    
Alminnelig driftsbygning i landbruket   

7 326 
7 161 

  2,3 % 
Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass   

4 804 
4 696 

  2,3 % 
*for ombygging/tilbygg/påbygg i forbindelse med 
bruksendring kommer gebyr for dette i tillegg 

  

  

  

    
2.4 Godkjenning av ansvarsrett (PBL2008 
Kap 22 og 23) 

  
2 316 

  
  2,3 % 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger   
1 067 

1 043 
  2,3 % 

2.5 Ferdigattest     
    0,0 % 

Midlertidig brukstillatelse   
1 067 1 043     

Utstedelse av ferdigattest 4 år etter igangsettelse 
eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse 

  

2 669 2 609   2,3 % 

2.6 delingssaker etter PBL 20-1 , bokstav m       
    

Fradeling av areal pr parsell i LNF-områder   9 207 9 000 
    

Fradelinger i områder avsatt til bebyggelse i 
kommuneplanen 

  6 138 6 000 
    

Fradeling i tråd med 
reguleringsplan/kommuneplan 

  2 558 2 500 
    

2.7 Dispensasjonssøknad etter PBL 2008 § 
19-2 og § 19-3 

      

    
Dispensasjon fra nye reguleringsplaner(maks 10 
år) 

  6 138 6 000 

    
Disp. fra LNF-formål   6 138 6 000 

    
Andre dispensasjoner   3 581 3 500 
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Prisliste   

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2018 Enhet 
Endr. i 

% 

Kommunale avgifter m/mva           
Ved søknad om tiltak på bebygd eiendom i LNF-
område etter §20-5 betales det kun 
behandlingsgebyr(ikke dispensasjonsgebyr) 

      

    

Gebyr ved ulovligheter           
Tilsyn med ulovlig byggevirksomhet faktureres 
den som har begått ulovligheten. Både 
tiltakshaver og utførende foretak kan faktureres. 
Tilsynet faktureres etter medgått tid, timepris. 
Kommunen har etter pbl § 25-1 2. ledd plikt til å 
føre tilsyn når den blir oppmerksom på 
ulovligheter. 
Hvis det skal søkes om ettergodkjenning, 
faktureres det for behandling av søknaden på 
ordinær måte. Dette kommer i tillegg til gebyr for 
tilsyn. 
Kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr i 
samsvar med SAK 10 kapittel 16 

  

1 507 1 473   2,3 % 

Ved påklaging og evt. Omgjøring av vedtak skal 
det faktureres fullt behandlingsgebyr. Det 
beregnes halvt behandlingsgebyr ved avslag. 

      

    
Dersom kommunen finner det nødvendig å leie 
inn sakkyndig bistand til saksbehandling i 
bestemte saker, faktureres kommunens utgifter 
til bistanden med et tillegg på 15 % av normale 
gebyrer. Tiltakshaver skal varsles før det gjøres 
avtale med sakkyndig. 

      

    

§ 3 PLANSAKER     
      

Gebyret gjelder reguleringsplaner etter PBL2008 
§12 og er delt inn i et grunngebyr og et 
arealgebyr. 

  

        
3.1 Det betales for å bringe et forslag til 
plan/planendring fram til 1. gang behandling. 
Inklusiv annonse og materialgebyr 

  

80 101 78 300   2,3 % 

3.2 Arealgebyr     

     
Arealgebyret beregnes utelukkende etter det som 
i planforslaget foreslås regulert til nye 

byggeformål jfr. PBL2008 § 12-5 nr 1, med 
avgrensing av gebyrsummen oppad og nedad. 

      

    
Det beregnes et arealgebyr på kr 8,-/BRA. BRA 
beregnes etter NS 3940. Arealgebyret har en 
minimumsgrense på 30 000 og en 
maksimumsgrense på 100 000. 

      

    

3.3 Gebyrreduksjoner       

    
3.3.1 Små reguleringsendringer etter PBL2008 § 
12-14(delegert til rådmannen) Unntas arealgebyr 
og betaler kun 1/4 av grunngebyret. 

  20 025 19 575 

    
3.3.2 For mindre reguleringsendringer etter 
PBL2008 § 12-14, andre avsnitt, første punktum 

betales 1/3 gebyr(av grunngebyr og arealgebyr) 

  26 700 26 100 
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Prisliste   

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2018 Enhet 
Endr. i 

% 

Kommunale avgifter m/mva           
3.3.3 Saker etter PBL2008 § 12-11, betaler 1/3 
gebyr av grunngebyret dersom kommunen ikke 
finner grunn til å fremme forslaget (innbetalt 
gebyr etter dette pkt. kommer til fradrag for sak 
som føres videre til politisk behandling). 

  

26 700 26 100 

    

        
    

§4 Forurensing       

    
4.1 Søknad om utslipp       

   
Søknad om tillatelse til utslipp etter 
Forurensningsforskriftens § 12-5 

   2 390  2 337 

  
  2,3 % 

Over 5 PE   

9 558 9 343   2,3 % 

4.2 Opprydding i forurenset grunn ved 
bygge- og gravearbeider etter 
forurensingsforskriften kap 2. 

    

     
  

    

Anslått mengde forurenset masse 100 - 1000 m3                 
Tiltakskategori 1 

  

5 300      
Anslått mengde forurenset masse 1000 - 10 000 
m3             Tiltakskategori 2 

  

12 800      
Anslått mengde forurenset masse 10 000 - 100 
000 m3        Tiltakskategori 3 

  

26200      
Anslått mengde forurenset masse >100 000 m3                   
Tiltakskategori 4 

  

50900       

      
     

Gebyr konsesjonssaker (maks ifht. lov)   5000 5 000 
sak   

Gebyr delingssaker etter jordloven   2000 2 000 
sak   

            

Øvrige priser er ikke momspliktige       

Kommunale bygg og leiligheter        

Trygdeboliger Birkeland, 1-12(u/strøm) 

  

4 367 4 269 mnd. 2,3 % 

Trygdeboliger Smedens Kjerr 60-66(u/strøm) 4 710 4 605 mnd. 2,3 % 

Herefoss Aldersboliger 4 590 4 487 mnd. 2,3 % 

Bofellesskap i kommunehuset m/strøm 6 485 6 340 mnd. 2,3 % 

Serviceleiligheter tilknyttet sykehjemmet m/strøm 7 215 7 053 mnd. 2,3 % 

Serviceleiligheter Rognlia 7 026 6 868 mnd. 2,3 % 

Gjeldende øvrige boliger kommunen har til utleie 
settes disse til markedspris ved inngåelse av nytt 
leieforhold. Husleie på inngåtte kontrakter 
reguleres ihht. husleieloven.         

Barnehagesatser (søskenmoderasjon 30 %) 
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Prisliste   

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2018 Enhet 
Endr. i 

% 

Kommunale avgifter m/mva           

100% - 5 dager/uke-forslag statsbudsjett 
(2019)2 990,- per mnd. fra 1.1.2019. 3 040,-  
per mnd. fra 1.8.2019 

 

3040 2910 mnd. 4,5 % 

80% - 4 dager/uke 2 700 2 492 mnd. 8,4 % 

60 %- 3 dager/uke 2 381 2 225 mnd. 7,0 % 

Skolefritidsordning 

(søskenmoderasjon 20 %) 

 

        

Timesats pr time/uke 5-14 t/per uke 171 167 mnd. 2,3 % 

Timesats pr time/uke 15-18 t/per uke 160 157 mnd. 2,3 % 

Timesats pr time/uke 19-20 t/per uke 151 148 mnd. 2,3 % 

Timesats pr time/uke 21-22t/per uke 143 143 time 2,3 % 

Besøkssats 51 51   0,0 % 

 
     
Heldagstilbud skolens ferier 
  257 251   2,3 % 
Matpenger 
  121 121 mnd. 0,0 % 

Kulturskolen (søskenmoderasjon 20 %) 

          
Individuell undervisning 
  3 400 3 389 år  0,3 % 
Aspirantopplæring 
  3 400 3 389 år  0,3 % 
Krusedull 
  2 500 851 år  193,0 % 
Ballett/dans 
  2 500 2 430 år  2,9 % 
Blikkbox 
  2 500 2 323 år  7,6 % 
Leie strykeinstrument 
  732 716 år  2,3 % 
 Makspris familie (2,5 ganger full egenandel) 
  8 500 8 474 kurs 0,3 % 

Hjemmebaserte tjenester 

          
Leie trygghetsalarmer - digital 
  3585 

           
3504  pr år 2,3 % 

Husleie korttidshybler de første tre uker 
  222 

              
217  døgn 2,3 % 

Husleie korttidshybler etter tre uker 
  249 

              
243  døgn 2,3 % 

Pårørende rom pr døgn inkl 1 stk middag 
  296 

              
289  døgn 2,3 % 

Middagsombringing med dessert 
  80 

                
77  pr måltid 3,9 % 

Middagsombringing  uten dessert 
  70 

                
69  pr måltid 2,3 % 

Frokost/kveldsmat 
  35 

                
28  pr måltid 25,0 % 

Bruk av vaskemaskin div. utleieboliger 
  27 

                
26  pr gang 2,3 % 

Leie av Bestestua 
  314 

              
307  Pr. gang 2,3 % 

Dagtilbud Bestestua 
  78 

                
77  pr dag 2,3 % 
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Prisliste   

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2018 Enhet 
Endr. i 

% 

Kommunale avgifter m/mva           
Utleie av buss inkludert diesel og bompenger 
  9 

                  
6 per km 50,0 % 

      
Utleie av buss m/tilhenger inkludert diesel og bompenger 
  10 

                  
7  per km 43,0 % 

Ved skade dekker leietager egenandel på kr 10 000,- 
          

Inntektsgrunnlag:           
Inntekt inntil 2 G, pris pr time 
  75 

                
73  pr time 2,3 % 

Inntekt 2 G t.o.m. 3 G, pris pr time 
  122 

              
119  pr time 2,3 % 

Inntekt 3 G t.o.m. 4 G, pris pr time 

  152 

              

148  pr time 2,3 % 
Inntekt 4 G t.o.m.6 G, pris pr time 
  176 

              
172  pr time 2,3 % 

Inntekt over 6 G, pris pr time 
  192 

              
188  pr time 2,3 % 

Maksimal betaling pr. mnd. 25 timer x timepris. 
          

Maximalsatser reguleres av de statlige vederlagsforskriftene, 
for inntekt inntil 2 G vil det si 205 pr måned gjeldende 2018. 
          
Korttidsopphold institusjon  maks døgnpris er lik statlig 
definerte maksimalpriser- gjeldende 2018 er det i 
statsbudsjettet  kr 160,- pr døgn, eller kr 80,- pr dag eller 
natt. 
          

 
 

Utleiepriser møtelokaler -

inklusiv renhold 

Øvrige 
leietage
re 2019 

40% 
påslag 

Lag/for-
eninger 

og 
kommun

alt 
ansatte 

2019 

Øvrige 
leietage
re 2018 

40% 
påslag 

Lag/forenin
ger og 

kommunalt 
ansatte 

2018 

En-
het 

Endr. 
i % 

Heimdal + Lille Heimdal 1 593 1 138 1 557 1 112 dag 2,3 % 

Heimdal + Lille Heimdal 797 569 779 556 

1/2 
dag/kv

eld 2,3 % 

Heimdal 1 115 796 1 090 778 dag 2,3 % 

Heimdal 557 398 545 389 

1/2 
dag/kv

eld 2,3 % 

Lille Heimdal 637 455 622 445 dag 2,3 % 

Lille Heimdal 318 227 311 222 

1/2 
dag/kv

eld 2,3 % 

Anretningskjøkken 287 205 280 200 
dag/kv

eld 2,3 % 

Audiovisuelt utstyr 383 273 374 267 
dag/kv

eld 2,3 % 

Flakksvann 637 455 622 445 dag 2,3 % 

Flakksvann 318 227 311 222 

1/2 
dag/kv

eld 2,3 % 

Himmelsyna 1 911 1 365 1 868 1 335 dag 2,3 % 

Himmesyna 1 115 796 1 090 778 

1/2 
dag/kv

eld 2,3 % 
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Utleiepriser møtelokaler -

inklusiv renhold 

Øvrige 
leietage
re 2019 

40% 
påslag 

Lag/for-
eninger 

og 
kommun

alt 
ansatte 

2019 

Øvrige 
leietage
re 2018 

40% 
påslag 

Lag/forenin
ger og 

kommunalt 
ansatte 

2018 

En-
het 

Endr. 
i % 

Aktivitetssenteret 312 223 305 218 

1/2 
dag/kv

eld 2,3 % 

              

Pc med trådløst internet 193 138 188 135 stk 2,3 % 

Tilkobling trådløst internett til egen pc 73 52 72 51 stk 2,3 % 

Data kurs priser ihht avtale             

Utleiepriser Birkeneshallen              
Alle under 18 år - gratis             
sosiale arrangement (flere dager etter 
egenavtale) 420 300 0 0 time 2,3 % 

Leie hall ferie minstepris 1 955 1 396 1 911 1 365 dag 2,3 % 

Leie miljørommet 979 699 957 683 dag 2,3 % 

leie miljørommet 203 145 199 142 time 2,3 % 

Leie miljørommet kveld 590 422 577 412 kveld 2,3 % 

Forretningsarr/Kulturarr. Etter avtale             

Tobias jorde og tomta             

Salgsplass(ved flere dager etter egen 
avtale) 200 gratis*     dag   
Tobias jorde inkl scene, scenerom , bord og 
stoler mm   gratis*         
Tobias jorde (inkl.scene osv) 
kommersielle/private 3 000      dag   

Tobias jorde - mindre plasskrevende arr 1 000      dag   

*kommunalt ansatte må betale som private             

Valstrand kulturarena             

  

Frivillige foreninger   

   

  

FASTE TREN/ØVELSER       

alle under 18 år gratis            

gymsal 176 126 172 123 time 2,3 % 

blackboks 176 126 172 123 time 2,3 % 

musikkavdeling 93 66 91 65 time 2,3 % 

kantine 176 126 172 123 time 2,3 % 

ENKELTARRANGEMENT:             

kantine m/kjøkken - halv dag 2 230 1 593 2 180 1 557 
halv 
dag  2,3 % 

kantine m/kjøkken - hel dag 2 868 2 048 2 803 2 002 
hel 
dag 2,3 % 

Blackboks:             

uten utstyr-halv dag 420 300 1 246 890 
halv 
dag 

-66,3 
% 

uten utstyr-hel dag 700 500 1 557 1 112 
hel 
dag 

-55,0 
% 

m/amfi, enkel lyd, prosjektor-halv dag 1 400 1 000 2 180 1 557 
halv 
dag 

-35,8 
% 

m/amfi, enkel lyd, prosjektor-hel dag 2 100 1 500 2 958 2 113 
hel 
dag 

-29,0 
% 

Gymsal             

gymsal- halv dag 420 300 0 0 
hel 
dag 

-28,6 
% 

gymsal-hel dag 700 500 0 0 
halv 
dag 

-28,6 
% 

Gymsal og Blackboks             

uten utstyr-halv dag 840 600 2 336 1 668 
halv 
dag 

-64,0 
% 

uten utstyr-hel dag 1400 1 000 2 958 2 113 
hel 
dag 

-53,0 
% 
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Utleiepriser møtelokaler -

inklusiv renhold 

Øvrige 
leietage
re 2019 

40% 
påslag 

Lag/for-
eninger 

og 
kommun

alt 
ansatte 

2019 

Øvrige 
leietage
re 2018 

40% 
påslag 

Lag/forenin
ger og 

kommunalt 
ansatte 

2018 

En-
het 

Endr. 
i % 

m/amfi og enkelt utstyr 2450 1 750 3 426 2 447 
halv 
dag 

-28,5 
% 

m/amfi og enkelt utstyr 2800 2 000 4 204 3 003 
hel 
dag 

-33,4 
% 

m/fullt utstyr lys og lyd 7000 5 000 8 409 6 006 

halv 

dag 

-16,8 

% 

Alle kommunalt ansatte skal betale for leie 
av kommunens lokaler (kommunehus, 
Valstrand Kulturarena, gymsaler, 
idrettshall) på lik linje med lag og 
foreninger.             

hel dag utgjør 8 t eller mer         
Alle kommunalt ansatte skal betale for leie 
av kommunens lokaler (kommunehus, 
Valstrand Kulturarena, gymsaler, 
idrettshall) på lik linje med lag og 
foreninger.             

Andre avgifter 
Alkoholavgifter: Avgiftene er i henhold til alkohollovens forskrifter 
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