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Prosess - handlingsplan og budsjett 
• «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)

• 07.06, 10.09 og 23.10: Temamøter med kommunestyre

• april -november: Administrasjonen utarbeider forslag til handlingsplan og budsjett

• 8. november:      Presentasjon av administrasjonens forslag

• 19. november:    Frist til politikere for å sende inn skriftlige spørsmål, kl. 09.00 - til ordføreren

• 23. november:    Administrasjonens svarfrist kl.16.00. Spørsmål og svar sendes kommunestyrets 
medlemmer

• 26. november:    Fellesråd og tjenesteutvalg

• 27. november: AMU

• 28. november : Administrasjonsutvalget

• 28.november:     Handlingsplan og budsjett behandles i formannskapet, og legges 
umiddelbart etter det ut til offentlig ettersyn

• 13. desember:    Kommunestyrets behandling



Kommuneloven § 44 
• Økonomiplanen skal minst omfatte de neste 4 årene

• Kommunestyrets prioriteringer

• Hva administrasjonen skal jobbe med

• Ressursfordeling for de neste 4 årene

• Er bindende det første året i planperioden

• Gi realistisk oversikt over
• Sannsynlige inntekter

• Forventede utgifter

• Prioriterte oppgaver



Om prosessen

• Dagens vedtatte plan ligger til grunn – revidert med kjente 
endringer, som f. eks: 
• Statlige forutsetninger for kommuneforvaltningen

• Politiske vedtak lokalt

• Endrede og nye tjenestebehov

• Forholde oss til de økonomiske realitetene
• Budsjett for 2019 er stramt, med udefinerte effektiviseringstiltak i 

planperioden og høy risiko på flere områder



Kommunens oppdrag

• Gi innbyggerne tjenester med tilstrekkelig kvalitet gjennom god 
ressursutnyttelse 

• Legge til rette for vekst og utvikling



«Sammen skaper vi vekstmiljø for alle»



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



Mye å være stolte av

• Kulturkommune

• Dugnadsinnsats

• Stort engasjement for lokalmiljø

• Rik på ressurser – menneskelig og i 
naturen

• Unikt oppvekstmiljø

• Folk bryr seg

• Mye industri – basert på tre og trevirke

• Et næringsliv som ønsker vekst og 
utvikling

• Lav arbeidsledighet

• Befolkningsvekst 
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Tilbakeblikk

• Økonomiske utfordringer

• Innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer

• Betydelige innsparinger – prosjekt balanse

• Omlegging av drift



Endrede forutsetninger
• Anslag i skatt- og rammeinntekter i statsbudsjettet for 2019 dekker ikke 

demografi og prisvekst 

• 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 tilskuddet i 2019. Avvikles fra 2020



Balansekunsten
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Administrasjonens forslag

• Det er ikke funnet rom for å budsjettere med avsetning til 
disposisjonsfond i planperioden

• Bruk av fond for å kompensere bortfall av inntekter i 2019 og 2020

• Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer
• 2019: 2 promille

• 2020: 3 promille

• 2021-2022: 3,9 promille
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Administrasjonens forslag fortsetter

• Kun minimumsavdrag på nedbetaling av gjeld i 2019-2020

• Nedbetaling utover minimumsavdrag i 2021-2022 (ikke fullt ut det 
avskrivningene er beregnet å utgjøre)
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Fortsette å gjøre det vi er i gang med

• Kontinuerlig omstilling og rasjonell bemanning av tjenestene

• Øke inntektene

• Gjennomføre finansstrategien
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Nasjonalbudsjettet 2019

• Regjeringens beskrivelse av tilstanden og de samlede utsiktene for 
norsk økonomi
• «Det går godt i norsk økonomi»
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Forslag til statsbudsjett 2019

• Realvekst i frie inntekter kr 2,6 mrd. (0,7%)  
• I kommuneproposisjonen i mai; realvekst i intervallet kr 2,6-3,2 mrd. 

• Kommunene kr 2,6 mrd. 

• Fylkeskommunene kr 0,0 mrd.

• Det er lagt opp til effektiviseringskrav på 0,5 % (kr 1,2 mrd.)

• Lønnsvekst 3,25 % og deflator 3,0%

• Skattevekstanslag i statsbudsjettet er basert på en nominell vekst på 
2,4 % i 2018 og 1,8 % i 2019
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Forslag til vekst 
frie inntekter 

2019: 
2,6 mrd. kroner

Oppjustert 
skatteanslag for 

2018: 
2,4 mrd. kroner

2018 2019

Inntektsnivå - anslag 
på regnskap 2018 i 
Prop. 1 S

Inntektsnivå i 
RNB 2018

Vekst i frie inntekter 2018-2019



Hva skal kr 2,6 mrd. dekke?

• Merkostnader demografi, kr 1,6 mrd.

• Merkostnader pensjon, kr 0,6 mrd.

• Satsingsområder, kr 0,6 mrd.
• Rus, kr 0,2 mrd.

• Tidlig innsats i skolen, 0,2 mrd.

• Habilitering/rehabilitering, kr 0,1 mrd.

• Fylkesveinettet, kr 0,1 mrd.
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Kjennetegn på sunn kommuneøkonomi 

• Netto driftsresultat bør utgjøre 1,7% av brutto inntekter

• Disposisjonsfondet (bufferfond) bør utgjøre 5 – 10% av brutto 
inntekter
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Økonomisk utvikling - Birkenes

• Resultater frem til 2015: kr +/- 0 mill.

• Resultat 2016: kr 17,3 mill.

• Resultat 2017: kr 13,5 mill.   

• Årsprognose 2018 kr   0,0 mill. (sannsynligvis negativt)
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Reduserte inntekter i 2019

• Eiendomsskatt redusert fra 3,9 til 2,0 promille
• Kr 6,0 mill.

• Reduksjon i ufrivillig alene tilskudd
• Kr 0,6 mill.

• Inntektsbortfall grensejustering Hovlandsdalen
• Kr 3,3 mill.

• Totalt kr 9,9 mill.

09.11.2018 Side 23



Frie inntekter 2019
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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 

 



Endring budsjett
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2018 2019 Endring

Sum til disposisjon 317 823 320 673 2 850 0,9 % økning

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

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



Anslag økte utgifter

• Demografikostnader
• Kr 6,4 mill.

• Hovlandsdalen
• Kr  -1,6 mill.

• Deflator (lønns- og prisvekst)
• Kr 8,9 mill.

• Totalt kr 13,7 mill.

09.11.2018 Side 26



Utvikling disposisjonsfond (bufferfond)

• 2015: kr   3,0 mill.

• 2016: kr 20,3 mill.

• 2017: kr 34,0 mill. 

• Budsjett 2018: kr 32,6 mill. (bruke kr 1,4 mill.)

• Budsjett 2019: kr 24,8 mill. (bruke 7,8 mill.)

• 2020: kr 23,0 mill. (bruke 1,8 mill.)

• 2021: kr 23,0 mill.

• 2022: kr 23,0 mill.
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Øke inntektene 

• Statlige overføringer er for lave og langsiktig gjeld for høy til å sikre lovlig og 
forsvarlig tjenester uten eiendomsskatt

• Forslag i årsbudsjett 2019 
• Eiendomsskatt  verker og bruk og annen næringseiendom, 7 promille
• Eiendomsskatt boliger, fritidseiendommer, 2,0 promille

• Inntekt kr 12,7 mill.

• 2020
• Eiendomsskatt  verker og bruk og annen næringseiendom, 7 promille
• Eiendomsskatt boliger, fritidseiendommer, 3,0 promille

• Inntekt kr 14,8 mill.

• 2021-2022
• Eiendomsskatt  verker og bruk og annen næringseiendom, 7 promille
• Eiendomsskatt boliger, fritidseiendommer, 3,9 promille

• Inntekt kr 17,4 mill.

09.11.2018 Side 28



Finansstrategi 

Forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022 er ikke i henhold 
til vedtatt finansstrategi.

• Vedtak (KS 062/15):
• 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.

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

• Avdrag gjeld nedbetales tilsvarende avskrivninger på investeringer hvert år.

• Andre nøkkeltall utarbeides hvert år i årsberetningen for kontroll av 
kommunens økonomiske situasjon og retning

09.11.2018 Side 29



Frie inntekter (1A)

• Vekst i skatt- og rammeinntekter
• men kun kr. 4,6 mill. (1,4%) fra 2018 til 2019 

• Befolkningsvekst i henhold til SSBs prognoser (MMMM)

• Høyere skattevekst (1,9%) enn regjeringen forutsetter i 2019

• Økte eiendomsskatteinntekter i planperioden 

• Nominell skattevekst på 0,7% pr år i perioden 2020 – 2022

• Redusert integreringstilskudd i planperioden
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Frie inntekter (1A) fortsetter

• Vekst i netto finans i planperioden
• Utbytte Agder Energi 

• Avkastning langsiktige plasseringer -

• Rentekostnader øker i planperioden

• Avdrag på lån øker i planperioden

• Disposisjonsfond
• Bruke kr 9,6 mill. 
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Investeringer i planperioden 

• Ny kommunal barnehage kr 33,8 mill.

• Avlastningsleiligheter kr 18,3 mill.

• Tilrettelagte leiligheter kr 12,6 mill.

• Boliger rus og psykisk helse kr 11,6 mill.

• Valstrand skole og kulturskole kr 55,6 mill.

• Oppgraderinger bygningsmassen kr 18,3 mill.

• Enøk-tiltak kr   9,3 mill.
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Investeringer i planperioden forts.

• Oppgradering kommunale veier kr   8,0 mill.

• IKT kr 23,4 mill.

• Vann og avløp kr 65,8 mill.

• Brutto investeringer i planperioden kr 308,2 mill.
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Utvikling gjeld, renter og avdrag 
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Beløp i hele 1 000 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



Drift – forutsetninger i planperioden
• Driftsbudsjett 2019

• Gjeldene lover og forskrifter
• Etterspørsel etter kommunens tjenester – det vi vet i dag 

• Drift i planperioden frem til 2022
• Gjeldene lover og forskrifter
• Etterspørsel etter kommunens tjenester basert på det vi vet i dag + 

framskrivningsprognoser
• Gjennomføre konkrete driftstiltak i planperioden
• Udefinerte effektiviseringstiltak

• 2020: kr 2,0 mill.
• 2021: kr 2,5 mill.
• 2022: kr 0,0 mill.
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Driftsbudsjett 2019  
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• Vekst i brutto driftsinntekter kr 5,9 mill. (1,4%)

• Vekst driftsutgifter kr 13,3 mill. (3,2%)
• Herav lønnsutgifter kr 8,5 mill.
• Herav øvrige driftsutgifter kr 4,8 mill.

• Negativt brutto driftsresultat kr 14,0 mill. 

• Negativt netto driftsresultat kr 8,9 mill. 
• Burde vært positivt med kr 6,9 mill.

• Netto bruk av fond kr 8,9 mill.

• Mer/mindreforbruk kr 0,0 mill.



Risikoområder

• Skatt- og rammeinntekter

• Eiendomsskatt verker og bruk (lovendringer)

• Agder Energi – utbytte

• Avkastning langsiktige plasseringer

• Integreringstilskudd

• Nye tjenestebehov i driften 
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Tjenestene
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Samfunnsutvikling
Fra forfall til sunn verdiforvaltning                                                                                            
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Største utfordring: Begrense sårbarhet og stoppe forfall

Investeringer
• ENØK tiltak
• Nytt renseanlegg
• Veier
• IKT ramme
• Bredbånd
• Samlokalisere driftsenheten
• Oppgradering bygg
• Idrett og fysisk aktivitet
• Næring
• Kjøp salg boliger

Drift og utvikling

• Beholde og rekruttere

• Sårbare for små endringer

• Ikke tilstrekkelig vedlikehold

• Planmessig grunnlag for våre 
oppgaver

• Styrket førstelinje – uutnyttet 
potensial

• IKT- løsninger med sikker effekt



Oppvekst 

Mestring, læring og utvikling for alle
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Drift og utvikling

• Vekst og økte behov

• Forskrifter som fastsetter rammer for 
bemanning og kompetanse

• Revidering av læreplaner

• Beholde og rekruttere 

• Manglende ressurser og reduksjon i 
årsverk

• Tverrfaglig samarbeid
• Familie

• Kompetanse

• Helsefremmende barnehage og skole

Investeringer

• Bemannet bolig

• Barnehage

• Ressurssenter 

• Kulturskole og ungdomsskole
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Største utfordring: Tidlig innsats og trange rammer 
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Helse og velferd

Fra passiviserende hjelp og omsorg

til aktiv omsorg og mestring



Drift og utvikling
• Planlegge for framtida

• Legge ned 7 langtidsplasser 

• Økte behov hos personer med psykisk 
utviklingshemming/autismespekter-
forstyrrelser

• Kvalitet- og forbedringsarbeid
• Gode pasientforløp – samarbeid på tvers

• Arbeid og aktivitet til alle, forebygge 
ensomhet

• Beholde og rekruttere kompetanse

• Heltid og heltidskultur

• Frivillig arbeid

Investeringer
• Avlastningsleiligheter

• Tilrettelagte leiligheter 2+2

• Utvidet kapasitet dagaktivitetssenter

• Aktivitetstilbud mottakere økonomisk 
sosialhjelp

• Tilpasning av heldøgns omsorgsboliger

• Heldøgns omsorgsboliger forprosjekt

• Birkenes sykehjem, prosjekt livsglede
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Største utfordring: økte behov og stramme rammer, forventninger



Fokusområder

• Mennesker og møteplasser

• Kompetanse og kvalitet

• Digitalisering og teknologi
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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
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Samhandling politikk og administrasjon

• «Samspillet mellom folkevalgte organer og administrasjonen 
forutsetter en kontinuerlig og god rolleavklaring og respekt for 
hverandres roller.» 
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Vi skal bruke mye penger

• Grunnleggende kommunale tjenester skal opprettholdes

• Vi skal omsette for 405 millioner kroner i 2019

• Vi skal investere for 308 millioner i planperioden

• Dette gir god grunn til fokus på alt vi faktisk får til!!

09.11.2018 Side 48



09.11.2018 Side 49



«Sammen skaper vi vekstmiljø for alle»


