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BYSTYRETS VEDTAK OM ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 -2023 

 

A. Lillesand bystyre vedtar årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for drift og 
investering som bygger på rådmannens forslag for netto budsjettramme for 2020 i henhold til 
følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan: 

• Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 første ledd med 
tilhørende spesifikasjon av linje 6 Sum bevilgninger drift, netto 

• Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-6 

• Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-5 første ledd 
 
med innarbeidelse av følgende endringer investeringer: 
 
1. Nytt tiltak langåpent bibliotek: 500.000 i 2020. 
 
2. Gågateprosjektet (prosjektnr 160540): ekstra investeringer 4.000.000 i 2021 og 6.000.000 
i 2022. 
 
3. Flyktning/boligsosialt (prosjektnr 440130 og 432008): 500.000 mindre i hvert av årene 
2020 til 2023, fordeling på prosjektene etter rådmannens skjønn. 
 
4. Prioritert handlingsprogram idrett og friluft: 4.100.000 mer i 2020, 4.000.000 mer i 2021, 
3.000.000 mer i 2022. 
 
5. Nytt tiltak opprusting skolegård Brentemoen: 150.000 i 2020. 
 
6. Nytt tiltak trykking bygdebøker: 300.000 i 2021, 300.000 i 2023. 
 
7. Skalleodden selges for minst 15 mill i 2021 (rådmannens budsjettforslag sier 10 mill i 
2021) ved hjelp av reguleringsarbeid som høyner verdien. 
 
8. Hovedplan vann/avløp (prosjektnr 653095): 5.300.000 mindre i 2020, 5.000.000 mindre i 
2021, 7.000.000 mindre i 2022 og 7.000.000 mindre i 2023. 
 
og innarbeidelse av følgende endringer drift: 
 
9. Fritidskort til barn og unge (400 kr per person for september-desember 2020, 600 kr per 
person for januar-juni 2021). Eventuelt statlig tilskudd mot barnefattigdom skal komme barn 
og unge til gode ved økning av satsene eller forlenget dekninsgperiode. Bevilgning 720.000 i 
2020, 1.080.000 i 2021. 
 
10. Markedsføringsmidler til disposisjon for formannskapet, prøveordning med 250.000 i 
2020. 
 
11. Det etableres ordning med støtte til miljø- og klimatiltak, 250.000 i hvert av årene 2020 til 
2023. Midlene disponeres av formannskapet etter innstilling fra administrasjonen. Bystyret 
får sak om kriterier og saksbehandling i bystyret første halvår 2020. 
 
12. Støtte til filmprosjekt Kristian Lofthus (filmprodusent Kim Eidem), betinget av at 
kommunen får rett til gratis ubegrenset visning i skoler i Lillesand, museet, klatretårn og 
andre kommunale infotiltak. Bevilgning 150.000 i 2020. 
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13. Ekstra ramme til skolenes SFO for å gjennomføre mer “trav-SFO” slik Høvåg skole har 
gjort det. Bevilgning 100.000 i 2020 og 100.000 i 2021. 
 
14. Bygdebokprosjektet (netto drift) bevilges 550.000 i 2020, 430.000 i 2021, 550.000 i 2022 
og 430.000 i 2023. 
 
15. Bygdebokprosjektet: inndekning for investering i trykking 50.000 i 2021, 100.000 i 2022 
og 150.000 i 2023. 
 
16. Rensing av vannbasseng Reveråsen bevilges 75.000 i 2020. Gjennomføres i samarbeid 
med velforening/interessenter. 
 
17. Langåpent selvbetjent bibliotek: til ekstra driftsutgifter bevilges 50.000 i 2020, 65.000 til 
hvert av årene 2021 til 2023. 
 
18. Langåpent selvbetjent bibliotek: inndekning for investering 100.000 i hvert av årene 2021 
til 2023. 
 
19. Inndekning for pilotprosjekt der AKT etablerer løsning med tilkallingsbuss(er) i hele 
kommunen (jfr kontakter mellom rådmannen og AKT, og informasjon i svar på spørsmål til 
rådmannen i forbindelse med busjettet), bevilges 250.000 i hvert av årene 2020 og 2021. 
 
20. Forsøksprosjekt i 2020 der Lillesands avgangselever ved videregående skoler tilbys 
gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse, bevilgning 50.000 i 2020. 
 
21. Anleggelse midlertidig atkomst til Dovre fra 420, bevilges 700.000 i 2020. 
 
22. Rammebevilgning for støtte til kultur og frivillighet, bestyres av administrasjon og utvalg 
som i tidligere år. Bevilgning 500.000 i hvert av årene 2020 til 2023. 
 
23. Støtte til Stiftelsen Arkivet, 30.000 i hvert av årene 2020 til 2023. 
 
24. Kommunen innfører ordning med Grønt Flagg i skoler og barnehager, bevilgning 25.000 i 
hvert av årene 2020 til 2023 til dekning av kontingent og kursholder. 
 
25. I 2020 startes “strukturprosjekt” som skal gjøre at vi blir i forkant på å tilpasse driften til 
fremtidige forventede rammebetalingelser og muligheter som “kommune 3.0”, sett i et lengre 
tidsperspektiv. Det skal også sees på bruk av lokaler, der forhold eie/leie og eventuelle 
innsparingsmuligheter ved nyinvesteringer og samlokaliseringer skal vurderes. Arbeidet 
baseres på eksternt utarbeidet rapport som viser utfordringsfelter og utviklingsmuligheter. 
Formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet. Konsulentkostnader beregnes til 
200.000 i hvert av årene 2020 og 2021. 
 
26. Forventet ekstra inntekt pga reforhandling av avtale om utleie av Møglestuhallen og Holta 
til fylkeskommunen (Lillesand videregående skole), med 300.000 i hvert av årene 2020 til 
2023. 
 
27. Det inngås avtale om utleie av turnhall og skytebane til de respektive brukerne (i den 
grad de faller utenfor gratisregelen for barn og unge), inntekt 50.000 i 2020 og 100.000 i 
hvert av årene 2021 til 2023. 
 
28. Kommunen bevilger i 2020 kr 25.000 til oppstartmidler for vann- og aktivitetspark i 
Langedalstjønna. Prosjektet er tenkt etablert av Frivilligsentralen og Lillesand Røde Kors, i 
hovedsak basert på støtte fra eksterne parter (Gjensidige-stiftelsen, Sparebankstiftelsen…). 
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29. Besparelse for kommunen med 200.000 i hvert av årene 2021 til 2023 pga salg av 
Skalleodden for minst 15 millioner. 
 
30. Inndekning for merinvestering gågateprosjektet med 100.000 i 2021, 350.000 i 2022 og 
500.000 i 2023. 
 
31. Besparelse pga lavere investering boliger flyktning/sosial med 25.000 i 2021, 75.000 i 
2022 og 125.000 i 2023. 
 
32. Inndekning for merinvesteringer prioritert handlingsprogram idrett og friluft, med 100.000 i 
2020, 250.000 i 2021, 450.000 i 2022 og 550.000 i 2023. 
 
33. Reduksjon i inntekt eiendomsskatt pga andre regler med 2.300.000 i 2020, 2.800.000 i 
2021, 1.800.000 i 2022 og 700.000 i 2023. 
 
34. Budsjettpost for utbytter økes med 3.500.000 i 2020 og 2.500.000 i 2021. 
 
35. Beregnede skatteinntekter økes med 1.000.000 i hvert av årene 2020 til 2023. 
 
36. Besparelser pga pålegg om mer produktivitet (til 0,5% pr år) økes med 780.000 i 2020, 
1.410.000 i 2021, 2.240.000 i 2022 og 3.270.000 i 2023. Barnehagedrift skjermes for disse 
besparelsene, forøvrig fordeles på rammeområdene etter rådmannens skjønn. Besparelser i 
2022 og 2023 sees i sammenheng med “strukturprosjektet”. 
 
B. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og 
anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til Bevilgningsoversikt drift i økonomiplan etter 
at ovenstående endringer er innarbeidet. 
 
C. For å legge til rette for heltidskultur og kunne praktisere en effektiv og funksjonell 
ressursbruk og tjenesteyting, gir bystyret rådmannen delegert myndighet til å opprette og 
nedlegge stillinger.  
 
D. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2020 vedtas. Forslag til gebyrer 
knyttet til vann og avløp fremmes som egen sak i første møte i 2020. 
 
E 1. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2020 
ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I 
medhold av eiendomsskatteloven (eskl.) § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille.  
 
Med hjemmel i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 skrives det i 2020 ut 
skatt på det særskilte grunnlaget med en skattesats på 3 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 2020 være lik fem sjudeler av differansen, og reduseres med en 
sjudel hvert påfølgende år. 
 
E 2. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2009. Med hjemmel i § 8 A-4 om 
kontorjustering økes skattetakstene i 2020 med 10 % av det opprinnelige skattegrunnlag. 
 
E 3. Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2020 på 600 000 kr som 
trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd. Fra og med 2021 er 
bunnfradraget for den enkelte boenhet begrenset oppad til den aktuelle boenhets 
eiendomsskattegrunnlag. 
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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.  
 
Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd. 
Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09. Alminnelig taksering utsettes. 
Gjeldende takster benyttes for skatteår 2020 (esktl. § 8 A-3 (2)). 
 
E 4. Med hjemmel i § 8 A-4 om kontorjustering økes skattetakstene i hvert av årene 2021, 
2022 og 2023 med 3,5 % av det foregående årets skattegrunnlag (takst pluss tidligere 
kontorjusteringer). 
 
F. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2020:  

• Startlån fra Husbanken til videre utlån: 15 000 000 kr.  

• Lån til finansiering av egne investeringer: inntil 173 357 000 kr. Lånene tas opp ved 
behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for 
positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og 
avdragstid.  

 
G. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil 9 969 500 kr. fra rammeområde 03 
(fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2020.  
 
H. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp 
likviditetslån. 
 

37. Bystyret ber om en sak i 2020 på anleggelse av flytebrygge til Slåttholmen. 
 
38. Kommunen skal i løpet av første kvartal 2020 skaffe seg en oversikt over støtteordninger 
for miljørettet arbeid (Miljødirektoratet, fylkeskommunen, fylkesmannen m.m.) og publisere 
den eller linke til den på hjemmesidene, og i fortsettelsen hjelpe folk som vil søke om støtte. 
 
39. Både privat og kommunal barnehagedrift i Høvåg skal være involvert og bli tatt hensyn til 
ved optimalisering av barnetall pr barnehage. 
 
40. I løpet av første halvår 2020 skal bruk av el-sykkel (og eventuelt vanlig sykkel) økes i 
kommunale tjenester. Eventuelle utvidelser av sykkelpark dekkes innenfor budsjettramme. 
Rådmannen synliggjør fremdrift i Tjenesteutvalget. 
 
41. Bystyret ber om en sak i første halvår 2020 på bruken av eTeateret og innholdet i 
stillingen som kinosjef, særlig sett i lys av satsingen på barn og unges behov og aktiviteter. 
 
42. Bystyret ber om en sak i 2020 på kommunens strategi for innkjøp og salg av boliger. 
 
43. Bystyret ber om en sak i 2020 som utreder legevakt på Lillesand senter (Tingsaker). 
 
44. Sykefravær-nivået i kommunen er bekymringsfullt. AVIGOs erfaringer fra 
sykefraværsoppfølging bør utnyttes. Kommunen skal bruke AVIGO i minst et konkret prosjekt 
for å se om det gir positive resultater. 
 
45. Bystyret ber om en sak i første møterunde 2020 om fritt brukervalg for hjemmetjenester. 
 
46. Havn (inkludert småbåthavner) skal vises som selvfinansierende i budsjett og regnskap. 
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47. For at Lillesand skal nå målet om 55 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 
er det behov for gode styringsverktøy. Vi ber derfor rådmannen legge fram en sak for politisk 
behandling om hvordan Lillesand kan innføre og bruke klimabudsjett og -regnskap, og når og 
hvordan det skal tas i bruk.  
 
48. Det er et mål at antall lærlinger og lærekandidater skal øke utover 3 per 1000 innbygger, 
dersom rammene tillater det. 
 
49. Støtte til Arkivet legges inn som årlige driftsutgifter. 
 
50. I Høvåg miljøstasjon skal det etableres kontainer eller en enkel byttebu  
 
51. Det skal vurderes å innføre EPC-modellen for energisparing i kommunale bygg  
 
52. Det skal gi veiledningshjelp for elever og ungdomsrådets involvering i planarbeid  
 
53. Bystyret ber om en sak i 2020 som utreder legevakt i Lillesand, fortrinnsvis i samarbeid 
med Birkenes 
 
54. Investeringer i nye kommunale bygg og rehabilitering av eksisterende skal vurderes 
finansiert gjennom ordningen med grønne lån i kommunalbanken 
 
55. Delta i gå- og sykkelkonkurransen Beintøft 
 
Forslag som oversendes rådmannen som innspill til arbeid med klimaplan (ikke stemt over): 
 
a. Bystyret ber rådmannen forberede en sak om bruk av oppgaveutvalg, for å utvikle 
klimatiltak i tråd med klimaveikart Agder.  
 
b. Innføre systematisk klimaarbeid, med sikte på å redusere kommunens samlede utslipp i 
tett dialog med øvrige aktører med vesentlige utslipp. Dette må være en del av rollen til 
kommunens nye klima- og miljørådgiver . 
 
c. Gjennomføre kostnadsberegning for bruk av fjernvarme fra Fiven. Dette må også være en 
del av rollen til kommunens nye klima- og miljørådgiver.  
 
d. Lillesand kommune etablerer et miljø- og klimaregnskap fra og med budsjett 2021 
 
e. Systematiske målinger av luft og vannkvalitet knyttet til utslippskilder i kommunen skal 
forsterkes.  
 
f. Bystyret ber om at det opprettes et oppgaveutvalg for å utvikle klimatiltak i tråd med 
klimaveikart Agder.  
 
g. Bystyret ber rådmannen inviterer lokale, grønne innovasjonsmiljøer til å gi innspill til 
hvordan Lillesand kan nå bærekrafts målene.  
 
h. Bystyret ber rådmannen invitere aktører fra grønne innovasjonsmiljøer, til å komme med 
innspill til hvordan vi kan etablere en modell som gjør det attraktivt å kjøpe solceller i 
Lillesand.  
 
i. Husstander som monterer solceller eller varmefangere på taket gis økonomisk støtte inntil 
10 000 kroner per husstand, innenfor en total budsjettramme på 100 000 kroner.  
 
j.  For alle nye kommunale bygg skal bruk av solceller/solfanger vurderes. 
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k. Motiveringsseminar lærere og pedagogisk personell 
 
l. Utrede mulighetene for solceller på alle kommunale bygg 
 
m.  Avgiftsparkering i sentrum 
 
n. Miljøsertifisering av samtlige kommunale enheter. 
 
Endringer i dokumentet som følge av bystyrets vedtak er merket med rød skrift. 
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RÅDMANNENS FORORD 

 

 
Ny kommunelov med krav til økonomiforvaltning 
Økonomiplanen for 2020-2023 markerer et tidsskille. Den skal vedtas i henhold til den nye 
kommuneloven som gjelder fra budsjettåret 2020.  
 
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge 
nødvendige rammer for det. Loven legger til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og 
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. Kommuner skal yte tjenester, 
drive samfunnsutvikling og myndighetsutøvelse til beste for innbyggerne. Videre skal loven 
bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige. 
 
Den nye kommuneloven setter noen grunnleggende krav til økonomiforvaltningen: 

• Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt 
over tid. 

• Kommuner skal utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og 
økonomi, og for lokalsamfunnets utvikling. 

• Kommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer 
vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved 
forfall. 

 
Høyt investeringsnivå medfører stramme budsjettrammer 
Rådmannens forslag til økonomiplan viderefører alle tidligere bystyrevedtak om 
investeringsprosjekter og har i tillegg noen nye mindre prosjekter. Det ligger inne midler til 
utbygging av 25 nye heldøgns omsorgsplasser på Dovre, utvidelse av Lillesand 
ungdomsskole fra fire til seks paralleller, nye gymsaler på Tingsaker og Borkedalen skoler, 
ny barneskole i sentrum, turnhall med skytebane i kjeller m.m. 
 
Dette er store offensive satsinger og medfører stor vekst i renter og avdrag 
(finanskostnader), særlig i slutten av og etter økonomiplanperioden. Finanskostnadene øker 
fra 76 mill. kr. i 2019 til 95 mill. kr. i 2023. I tillegg øker forvaltnings-, drift- og 
vedlikeholdskostnadene (FDV-kostnader). For nye bygg er FDV-kostnadene lagt inn. 
Eksempelvis betyr dette årlige FDV-kostnader på 650 000 kr. for turnhallen og skytebanen. 
 
Summen av finanskostnadene og FDV-kostnadene er store og sterkt økende i 
økonomiplanperioden. Dette er en krevende økonomisk situasjon og utfordrende med tanke 
på kommunelovens krav til økonomiforvaltning. Rådmannen har ikke funnet rom for vesentlig 
avsetning til disposisjonsfond. I 2023 er 13,9 mill. kr. av budsjettet saldert med bruk av SIO-
fond. Dette er en engangsfinansiering og kan ikke videreføres i 2024. 
 
For å finansiere økte finans- og FDV-kostnader har rådmannen fra og med 2019 lagt inn en 
årlig innsparing på 0,5 %. Fra 2019 og ut denne økonomiplanperioden representerer dette 
2,5 %. Innsparingen er fordelt jevnt ut på alle sektorer/enheter og stab, bortsett fra 
tjenesteområder innenfor SIO (Statlig finansierte omsorgstjenester). Tjenesteområdene 
innenfor SIO er statlig finansierte og innsparing her vil dermed ikke ha betydning for 
kommunen. I tillegg ser rådmannen seg nødt til å foreslå en forsiktig økning av 
eiendomsskatten ved å redusere bunnfradraget fra 400 000 kr. til 200 000 kr. i 2021.  
 
I 2020 må det jobbes målrettet med å finne nye måltall iht. ny kommunelov og hvordan 
realisere måltallene. Blant annet bør gjeldstak vurderes.  
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Oppfølging av kommuneplanen og videreføring av driftsnivået 
Selv om rådmannen er bekymret over det høye investeringsnivået og hva det betyr for 
kommunens økonomiske utvikling, vil rådmannen framheve at investeringene er et svar på 
befolkningsvekst og oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, særlig satsing på barn og 
unge. Det er svært positivt at tjenestenivået opprettholdes i alle enheter (bortsett fra årlig 

innsparing på 0,5 %). Økonomiplanen gir rom for målrettet innsats innen flere av 
kommuneplanens mål og strategier for de tre hovedsatsingsområdene:  
 
Identitet og bærekraftig utvikling 
Vi ønsker å sette søkelyset på og forsterke Lillesands identitet; det historiske bysentrum, kysten, 
Blindleia, uthavnene og omkringliggende heier. Ved å videreutvikle Lillesand som bysentrum og ta 
vare på kommunens unike kvaliteter skaper vi grunnlag for videre vekst, stolthet og tilhørighet til 
egen kommune.  

 
Folkehelse, livsmestring og tilhørighet 
Innbyggerne skal oppleve livsmestring, trygghet og fellesskap. Dette er viktige grunnpilarer for 
hvordan kommunen skal levere tjenester til kommunens innbyggere. Vi skal være en kommune 
med gode bo- og oppvekstsvilkår for alle.  

 
Organisasjon for fremtiden 
Lillesand kommune er til for innbyggerne. For å løse fremtidens utfordringer og sikre godt 
omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente 
medarbeidere som opplever mestring og utfører arbeid til nytte for innbyggerne.  
I økonomiplanen synliggjøres hvordan organisasjonen jobber med oppfølging av 
kommuneplanen. 
 
Utbygging på LUS, ny barneskole i sentrum, nye gymsaler, turnhall og videreføring av leie av 
ungdomshus i Sjøsportbygget i hele 2020, er en betydelig satsing på barn og unge og 
bygger opp under «folkehelse, livsmestring og tilhørighet». Livsmestring vektlegges ved at 
det er lagt inn kommunale midler slik at skolehelsetjenesten kan videreføres på samme høye 
nivå som i 2019. Kommunen har fått statlige midler som har muliggjort at det er 
helsesykepleiere og fysioterapeuter på alle skolene. De statlige midlene trappes ned i 2020, 
men i rådmannens budsjettforslag er tilsvarende beløp lagt inn slik at nivået kan videreføres. 
Tverrfaglig arbeid med BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats) videreføres. Modellen er nå 
utviklet og i økonomiplanperioden vil det være fokus på implementering. Bruk av modellen er 
et viktig verktøy for å samordne og sikre tidlig innsats rettet mot barn og unge.  
 
SIO (Statlig finansierte omsorgstjenester) medfører at kommunen har et høyt nivå og god 
kvalitet på omsorgstjenestene. Ordningen utløper i 2022 og kommunen må ruste seg for at 
tjenestene da må leveres innenfor lavere budsjettrammer. Samtidig som befolkningen eldes 
er dette en stor utfordring. Plan for helse og omsorg legges fram for bystyret på første møte i 
2020 og vil være et overordnet styringsdokument som angir retning for tjenesteutvikling i 
perioden 2020-2025. Planen baserer seg på «folkehelse, livsmestring og tilhørighet». Målet 
er at innbyggerne har innflytelse på eget liv, opplever livsmestring og har mulighet til å bidra i 
fellesskapet. Grunnelementer i fremtidens helse- og omsorgsplan er samarbeid og 
samordning, kompetanse, kvalitet, kultur og velferdsteknologi. Gjennom dette ønsker vi å 
bygge en robust, effektiv og kvalitativt god tjeneste for og i samarbeid med våre innbyggere. 
Det faglige innholdet skal være innovativt og fremtidsrettet.  
 
Helårs gågate er et viktig tiltak innen satsingsområdet «identitet og bærekraftig utvikling». 
Planlegging pågår og ved neste års budsjettbehandling vil tiltak og investeringsbehov være 
avklart. I tillegg er det en stor satsing på videre utbygging av kommunens vann- og 
avløpssystem, herunder tiltak for klimatilpasning. Kommunen er i ferd med å ansette klima- 
og miljørådgiver som blant annet skal utarbeide klima, miljø og energiplan. På denne måten 
styrker vi kompetansen innen klima- og miljøproblematikk og bidrar til å ta større 
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klimaansvar. Klimaveikart Agder er viktig når vi skal utvikle Agder til en miljømessig, sosialt 
og økonomisk bærekraftig region innen 2030, og blir et viktig premiss for det klimaarbeid 
som skjer i Lillesand kommune. Et viktig virkemiddel er kommunens partnerskap i 
Klimapartnere, for å kutte egne klimagasser og bidra til grønn næringsutvikling.  
 
En effektiv, innovativ og robust «organisasjon for framtiden» er avgjørende for at vi skal møte 
de økonomiske utfordringene vi ser og samtidig levere gode tjenester. For å sikre dette 
jobbes det målrettet med internkontroll, kvalitetssystem, lederutvikling, opplæring av 
enhetsledere og innføring av heltidskultur. I tillegg pågår arbeid med en lederplattform som 
vil synliggjøre både hva det innebærer å være leder og forventninger til alle kommunens 
ledere. Denne legges fram i 2020. 
 
Hvordan møte framtidas økonomiske utfordringer? 
Rådmannen vil spesielt løfte følgende utfordringer:  

• Økte finans- og FDV-kostnader som følge av høyt investeringsnivå 

• Bortfall av inntekter når SIO-prosjektet utgår i 2022 

• Økende andel eldre i befolkningen 

• Sikre tilgang på arbeidskraft 

• Sikre økt økonomisk handlingsrom 
 
Utfordringene blir spesielt store mot slutten av økonomiplanperioden og vil forsterkes i årene 
etter 2023. For å sikre fremtidig økonomisk bærekraft for kommunen og tilfredsstillende 
tjenester for innbyggerne, vil det derfor være behov for innsparinger fremover. Rådmannen 
legger opp til en omstilling og effektivisering på 10 mill. kr. i fireårsperioden. Bystyret og 
rådmannen må ha gode drøftinger og jobbe sammen for å finne ut hvordan kommunen 
forbereder seg på den økonomiske situasjonen som oppstår fra og med 2023. Langsiktig 
tenkning vil være nødvendig. I 2020 vil rådmannen som en del av lederutviklingen styrke 
kommunens ledere ved kompetanseoppbygging innen innovasjon og endringsledelse. I 2021 
og 2022 må det settes i gang en større prosess der det vurderes fornyelse, innovasjon, 
endringer i tjenestenivå og tjenestemåter samt strukturendringer slik at vi er beredt til å møte 
utfordringene i 2023. 
 
Takk til engasjerte medarbeidere 
I Lillesand er det 974 engasjerte ansatte som yter gode tjenester til våre innbyggere. 
Engasjementet er stort og arbeidsmiljøet er godt. Rådmannen vil rette en stor takk til alle 
kommunens ansatte. 
 
Velkommen til nytt bystyre 
Rådmannen vil også ønske alle nye folkevalgte, og særlig det nye bystyret, velkommen. 
Rådmannen ser fram til godt samarbeid i perioden. Sammen skal vi løse utfordringene. 
 
 

 

 

Guri Ulltveit-Moe 

Rådmann 

Lillesand, 6. november 2019 
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SAMMENDRAG  

 
Hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag: 

• De frie inntektene fra skatt og rammetilskudd øker i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet, 
korrigert for en annen sammensetning av befolkningsveksten i Lillesand kommune enn 
landsgjennomsnittet. Rådmannen opplever at de økonomiske rammene er strammere enn 
tidligere og at det er behov for å gjennomføre tiltak for å effektivisere driften. 
 

• Rådmannen følger opp bystyrets forutsetning fra økonomiplan 2019-2022 om å redusere 
bunnfradraget i eiendomsskatten fra 800 000 kr. til 400 000 kr. fra 2020 og kontorjustering av 
takstgrunnlaget på 10 % fra 2020. Rådmannen foreslår å redusere bunnfradraget til 200 000 
kr. i 2021. Tidlig i 2020 vil rådmannen legge frem en sak om innretning av eiendomsskatten 
fra 2024. Bystyret vedtok at det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2020 
på 600 000 kr som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd. Fra 
og med 2021 er bunnfradraget for den enkelte boenhet begrenset oppad til den aktuelle 
boenhets eiendomsskattegrunnlag. Med hjemmel i § 8 A-4 om kontorjustering økes 
skattetakstene i hvert av årene 2021, 2022 og 2023 med 3,5 % av det foregående årets 
skattegrunnlag (takst pluss tidligere kontorjusteringer). 

 

• Tjenestenivået fra 2019 opprettholdes i økonomiplanperioden. Det er knyttet usikkerhet til de 
økonomiske konsekvensene av SIO-prosjektet etter 2022. Oppvekst- og helsesektorene 
kompenseres delvis for økning i demografiutgifter. Det legges ikke opp til annet enn marginale 
økninger i stillinger utover økte stillinger i grunnskolen som følge av elevtallsvekst, og innen 
helse og omsorg som følge av vekst i antall eldre og ressurskrevende brukere. Barnehage får 
i utgangspunktet reduserte rammer som følge av nedgangen i antall barn i aldersgruppen 1-5 
år, men på grunn av økning av tilskuddssatser til private barnehager øker rammen til 
sektoren.  
 

• Det er lagt inn forutsetning om generell effektivisering av kommunens virksomhet på minimum 
0,5 % i pr. år i økonomiplanperioden 2020-2023. Dette tilsvarer 2,5 % effektivisering fra 2019-
023 og effektiviseringen tilsvarer ca. 12,5 mill. kr. i 2023. Bystyret vedtok at besparelser pga 
pålegg om mer produktivitet (til 0,5% pr år) økes med 780.000 i 2020, 1.410.000 i 2021, 
2.240.000 i 2022 og 3.270.000 i 2023. Barnehagedrift skjermes for disse besparelsene, 
forøvrig fordeles på rammeområdene etter rådmannens skjønn. Besparelser i 2022 og 2023 
sees i sammenheng med “strukturprosjektet”. 
 

• Det legges opp til et høyt investeringsnivå som følge av befolkningsutviklingen med 
investering i utvidelser av skoler og nye heldøgns omsorgsplasser. Rådmannen følger opp 
tidligere vedtak i økonomiplanen 2019-2022. En del prosjekter er blitt forsinket og er blitt 
justert i henhold til nye fremdriftsplaner.  
 

• Utgifter til renter og avdrag (finanskostnader) økes som konsekvens av økte investeringer de 
neste årene. Finanskostnadene øker fra 76 mill. kr. i 2019 til 95 mill. kr. i 2023. Det er lagt inn 
midler til økte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av nye bygg.  
 

• For å redusere rente- og avdragsutgifter er en rekke investeringsprosjekter redusert og 
skjøvet ut i tid sammenlignet med opprinnelige planer.  
 

• Det settes av 8,4 mill. kr. til disposisjonsfond i økonomiplanperioden for å bygge opp 
økonomiske reserver. Videre legges det opp til avsetninger til bundne fond fra SIO-prosjektet 
som kan benyttes etter prosjektets avslutning i 2022. I 2023 brukes 13,9 mill. kr. av SIO-
fondsmidler for å saldere budsjettet.  
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PRINSIPPER  

 
Kommuneloven med tilhørende forskrifter gir føringer om utarbeidelse og innhold i årsbudsjett og 
økonomiplan. I henhold til § 6 i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, skal det 
gjøres rede for de grunnleggende prinsipper kommunen har brukt ved fremstillingen av 
årsbudsjettet. Organiseringen av budsjettarbeidet skal også beskrives. 
 
Ny kommuneplan ble vedtatt 05.12.2018, og angir økonomiske resultatmål: «Vi sikrer økonomisk 
handlefrihet gjennom en god økonomisk planlegging og styring, og begrenset vekst i 
kommunens lånegjeld». Dette målet utdypes i økonomiplanen som er kommuneplanens 
handlingsdel, og viser konsekvensene av kommuneplanen omsatt i inntekter og utgifter. 
Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet de neste fire årene; både på drifts- og 
investeringssiden. Årsbudsjett for 2020 tilsvarer økonomiplanens år 1. Rådmannen ønsker en 
sterkere kobling mellom kommuneplanens mål og strategier, og tiltak i økonomiplanen. I 
økonomiplanen omtales mål og strategier i den nye kommuneplanen, og tiltak som utføres eller 
planlegges gjennomført i økonomiplanperioden.  
 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2020-2023 bygger på forutsetninger og 
prioriteringer som fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett 2020, gjeldende kommuneplan 
herunder kommunedelplaner, samt vedtak i politiske organer. I forhold til vedtatt økonomiplan for 
2019-2022 er det gjort endringer som følge av nye rammebetingelser, oppdaterte 
befolkningsprognoser, økt investeringsbehov og andre endrede forutsetninger. Rådmannen 
minner om at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ikke er endelig vedtatt og det kan 
komme endringer som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet. 
 
Budsjett og økonomiplan er i balanse, både isolert sett pr. år og totalt.  
 
Ny kommunelov 
 
Stortinget vedtok ny kommunelov i 2018, som trer i kraft ved konstitueringen av de nye 
kommunestyrene.  
 
I ny kommunelov er det også en del nye krav til kommunenes økonomiforvaltning som 
gjelder fra og med budsjettåret 2020: 
• Krav om vedtakelse av økonomireglement 
• Krav om plikt til å fastsette finansielle måltall 
• Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og økonomiplanen 

kan inngå i kommunens handlingsplan etter plan og bygningsloven 
• Samlet (konsolidert) konsernregnskap for kommunen som juridisk enhet 
• Lovfestet hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende inntekter 
• Lovfestet at det ikke adgang til å ta opp lån for å finansiere tilskudd til andre 

rettssubjekters investeringer – med visse unntak  
• Merforbruk må dekkes inn umiddelbart så langt det finnes tilgjengelige midler 

(egenkapital eller overskudd) 
• Nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån, som vil kunne bety en plikt til å øke 

låneavdragene 
• Skal fange opp kommuner med økonomisk ubalanse på et tidligere tidspunkt gjennom 

justering av ROBEK-ordningen. 
• Lovfester en aktivitetsplikt for kommuner i ROBEK som skal bidra til at økonomien 

bringes tilbake i balanse. 
 
Formålet med den nye kommuneloven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale 
selvstyret og å legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale 
folkestyre, og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. 



  Side 16 
   

 

Videre skal loven legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og 
drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne og legge til rette for kommunenes og 
fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Loven skal bidra til at kommuner og 
fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige. 
 
Et grunnleggende krav i økonomiforvaltningen er at kommunene skal forvalte sin økonomi 
slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Dette er en ny og generell plikt 
som har karakter av å være en formålsbestemmelse. Dette kravet er ment å skulle løfte frem 
idealet om en mer langsiktig økonomiforvaltning, og markerer kommunestyrets ansvar for å 
ivareta handlingsrommet. 
 
Det er nytt at både økonomiplan og årsbudsjettene skal inneholde finansielle måltall som 
skal være kommunestyrets bevisste mål for økonomisk styring. Disse måltallene skal 
utarbeides etter lokaløkonomisk politikk og både valg av indikator og nivå på indikatorene 
fastsettes etter lokalt skjønn og realistiske vurderinger. Foruten å bygge oppunder en 
langsiktig økonomiforvaltning, er målet å skape bevissthet og åpenhet om kommunens reelle 
økonomiske situasjon. 
 
I loven er det ikke bestemt hvilke indikatorer kommunene skal knytte økonomiske 
målsettinger til, men rådmannen anbefaler at mål på hva driftsresultat, gjeldsgrad og 
disposisjonsfond bør være, blir etablert for å sikre det økonomiske handlingsrommet over tid. 
Rådmannen vil fremme en egen sak om dette i 2020. 
 
Det presiseres at måltallene kun skal være retningsgivende for budsjettarbeidet og ikke 
forpliktende hverken for årsbudsjett (måltall fra økonomiplanen) eller rulleringer av økonomi- 
og handlingsplaner. 
 
Økonomiplanen skal, som tidligere, vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i 
kommunale og regionale planer følges opp. I det gamle lovverket hadde kommunene valget 
mellom å utarbeide økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel hver for seg, eller å 
utarbeide en handlingsdel hvor økonomiplanen ble integrert. I ny kommunelov er det åpnet 
for et tredje alternativ, nemlig at økonomiplanen fungerer som kommuneplanens 
handlingsdel. 
 
Kravene til økonomiplanens og årsbudsjettets innhold er i all hovedsak videreført i den nye 
kommuneloven: 
- Balanse, realisme, fullstendighet og oversiktlighet 
- En driftsdel og en investeringsdel 
- Vise kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger, mål og premisser 
- Vise utviklingen i kommunens økonomi. 
 
Et nytt innholdskrav finner vi likevel i ny kommunelov; det er nå er krav om å vise utviklingen i 
gjeld og andre langsiktige forpliktelser. 
 
Den nye kommuneloven krever tidligere grep hvis regnskapet viser merforbruk. Hvis 
regnskapet avlegges med merforbruk, skal rådmannen foreslå endringer allerede i årets 
budsjett, og disse endringene må behandles av kommunestyret innen 30. juni. Dersom 
regnskapet vedtas med merforbruk, skal kommunestyret i vedtaket angi hvordan 
merforbruket skal dekkes inn. 
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ORGANISERING AV BUDSJETTARBEIDET  
 

Budsjettarbeidet starter med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2019 og 
kommuneproposisjonen for 2020 i mai 2019. Det ble avholdt budsjettseminar i juni hvor 
kommunens enhetsledere og tillitsvalgte deltok. I august sendte rådmannen ut budsjettskriv 
til sektorene og enhetene med rammer og fremdriftsplan for budsjettprosessen. I oktober ble 
det arrangert budsjettseminar for bystyrets medlemmer, tillitsvalgte og ledere i kommunen, 
hvor rammebetingelser og utfordringer ble drøftet.  
 
Alle enheter har gitt innspill til budsjettet, men det har stor sett ikke vært rom for nye tiltak 
utover det som er politisk bestemt eller som følger av befolkningsveksten. Kommunalsjefene 
har deretter gjort prioriteringer innenfor sine rammeområder. Økonomiavdelingen har satt 
sammen innspillene, gjort beregninger på inntektssiden, lagt inn forutsetninger fra 
statsbudsjettet og føringer fra bystyret. Sammenstillingen viste et betydelig avvik mellom 
behov og tilgjengelige ressurser. Prioriteringene i siste runde er gjort i fellesskap av rådmann 
og kommunalsjefer. Politikerne er blitt orientert om budsjettarbeidet gjennom orienteringer til 
formannskapet og bystyret. Det er avholdt informasjonsmøter med de tillitsvalgte underveis i 
prosessen. 
 
I arbeidet med økonomiplanen er det lagt vekt på en bedre kvalitetssikring av 
investeringsprosjektene. Administrasjonen har innført en ny prosjektmetodikk som skal sikre 
bedre planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter. Det er engasjert eksterne 
rådgivere til å bistå i kvalitetssikringen av investeringsprosjektene. 
 
Budsjettet består av en overordnet del hvor premisser og budsjettrammer presenteres, samt 
en del som inneholder budsjettfordelingen ut på enhetsnivå og en nærmere presentasjon av 
investeringsprosjektene.  
 
I forbindelse med ny kommunelov er det nye obligatoriske tabeller. På grunn av  
at spesifikasjonene av innholdet først ble kjent i slutten av budsjettutarbeidelsen presenteres 
tabellene uten regnskaps- og budsjettall for tidligere år. . Følgende obligatoriske 
oversikter/budsjettskjemaer er presentert: 
 
Tabell 1 Obligatoriske oversikter 
 

Obligatoriske oversikter Forklaring 

Bevilgningsoversikt drift etter 
budsjett- og regnskapsforskriftens § 
5-4 første ledd 

Inntekter til fordeling på rammeområdene  

Økonomisk oversikt investering Investeringsbudsjett fordelt på bruk av investeringsmidler og 
finansiering av dette 

Økonomisk oversikt drift etter 
budsjett- og regnskapsforskriftens § 
5-6 

Driftsbudsjett fordelt på utgifts- og inntektstyper (arter) 

Spesifikasjon av  linje 6 Sum 
bevilgninger drift, netto 

Hvert rammeområde med utgifter, inntekter og nettoramme 

Bevilgningsoversikt investering etter 
budsjett- og regnskapsforskriftens § 
5-5 første ledd 

Årets finansieringsbehov samt finansiering av dette 

Budsjettskjema 2B (invest.) Bruttoinvesteringer per prosjekt 
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MÅL OG NØKKELTALL  

 
Mål 
Kommunens mål, strategier og tiltak på økonomisiden er beskrevet i kommuneplanens 
samfunnsdel under satsningsområdet 3: “Organisasjon for fremtiden”.  
 
Mål 3.4 sier at “Lillesand kommune benytter ressursene smart og bærekraftig” og at dette 
skal vi sikre bl.a. ved strategien: «Vi sikrer bærekraftig økonomisk utvikling og handlefrihet 
gjennom god økonomisk planlegging og styring. Med bærekraftig økonomi mener vi et netto 
driftsresultat på 2 %, et disposisjonsfond på 5 % og en langsiktig gjeld utenom 
pensjonsforpliktelser på 120 % av brutto driftsinntekter». 
 
Rådmannen vil i løpet av 1. halvår 2020 fremme en sak om nye finansielle måltall i tråd med 
den nye kommuneloven.  
 
Tabell 2 Nøkkeltall 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Renter og avdrag (mill. kr.) 70,1 76,5 79,7 84,0 89,2 95,8 

Renter og avdrag  
(% av brutto driftsinntekter) 

7,6 8,4 8,5 9,0 9,5 10,4 

Netto driftsresultat (mill. kr.) 9,4 2,8 4,8 2,9 6,8 -12,3 

Netto driftsresultat  
(% av brutto driftsinntekter) 

1,0 0,3 0,5 0,3 0,7 -1,4  

Disposisjonsfond (mill. kr.) 31,3 42,1 44,5 44,8 48,9 50,4 

Disposisjonsfond  
(% av brutto driftsinntekter) 

3,4 4,6 4,8 4,8 5,2 5,5 

Netto lånegjeld (mill. kr.) 1 232 1 401 1 544 1 598 1 711 1 801 

Netto lånegjeld (% av brutto driftsinntekter) 134 153 164 170 181 196 

 
 

Netto driftsresultat 

 

Figur 1 Netto driftsresultat (Kilde SSB) 

 

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for kommunenes økonomi. Netto 
driftsresultat har de tre siste årene vært svært positivt for Lillesand kommune. Med unntak for 
2018 har driftsresultatet ligget over målet om 1,75-2 % av brutto driftsinntekter. I 2016 og 2017 lå 
Lillesand kommune over både gjennomsnittet for landet, Aust-Agder og sammenlignbare 
kommuner i KOSTRA gruppe 11. De gode driftsresultatene i 2016 og 2017 på over 4 % skyldes 
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bl.a. ekstraordinære skatteinntekter. Det legges opp til et netto driftsresultat i 2020 tilsvarende 0,5 
% av brutto driftsinntekter. I 2023 vil netto driftsresultat være negativt med -1,4 %. 

Målet er å ha et netto driftsresultat på 2,0 % av brutto driftsinntekter. 

Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter 
(prosent) 
 

 

Figur 2 Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 
 
Indikatoren viser kommunens langsiktige gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto 
driftsinntekter. Ordinære renter og avdrag på lån (til investeringer) skal finansieres av 
driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån 
beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår 
også i indikatoren. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. 

Målet på sikt er at den langsiktige gjelden ekskl. pensjonsforpliktelser utgjør maksimalt 120 
% av brutto driftsinntekter. Lillesand har en gjeldsgrad på 134 % i 2018. Denne vil øke i 
økonomiplanperioden og være på 196 % av brutto driftsinntekter i 2023. 

Disposisjonsfond 

 

Figur 3 Disposisjonsfond  
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Indikatoren viser fri egenkapital til driftsformål i prosent av driftsinntektene. Fri egenkapital 
drift angir differansen mellom midlene som står på disposisjonsfond og regnskapsmessig 
merforbruk. 

I 2013 utgjorde frie disposisjonsfond ca. 2,1 % av brutto driftsinntekter. Etter underskuddet i 2014 
ble fondene tappet for å dekke deler av underskuddet. De gode økonomiske årene fra 2015 til 
2018 har gjort det mulig å dekke inn underskuddet fra 2014 i 2015 og 2016 og bygge opp et 
disposisjonsfond som etter årsregnskapet for 2018 er på 42 mill. kr. Målet om disposisjonsfond på 
5 % tilsier et fond i størrelsesorden 45-50 mill. kr.  

Det legges opp til at disposisjonsfondet øker med 8,4 mill. kr. i økonomiplanperioden. 
Disposisjonsfondet vil være på 50,5 mill. kr. eller 5,5 % av brutto driftsinntekter i 2023. 
Avsetningene til og bruk av bundne fond er knyttet til SIO-prosjektet og innen VAR-området. 

 

Andre økonomiske nøkkeltall 

Årets mindreforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter 

 

Figur 4 Årets mindreforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter 
 

Årets mindreforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor stor andel 
av driftsinntektene kommunen kan sette av til fond eller til andre formål. Mindreforbruket var i 
2018 på 1,4 %. Det er en nedgang på 33 % fra 2017.  
 
I økonomiplanperioden budsjetteres det ikke med mer- eller mindreforbruk. Lillesand kommune 
har ikke lenger udekket underskudd fra tidligere år. Mindreforbruket settes i budsjettet av til 
disposisjonsfond. Bystyret fatter vedtak om disponering er mindreforbruk i forbindelse med 
behandling av årsregnskapet. 
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Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 
 

 

Figur 5 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 
 

Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter var i 2018 på 7,1 %. Dette 
er under gjennomsnittet både for landet, Aust-Agder og sammenlignbare kommuner i KOSTRA-
gruppe 11. Det er en økning på 3 % fra 2017. Kommunen har utsatt låneopptak i 2017 til 2018 
og finansierte deler av investeringene med likviditetsreservene for å spare rentekostnader. 

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter  

 

Figur 6 Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 
 

Netto renteeksponering er netto lånegjeld minus gjeld knyttet til selvkostområdene vann, 
avløp og renovasjon (som finansieres av kommunale avgifter) og minus 
beregningsgrunnlaget for statlig rentekompensasjon for investeringer innen samferdsel, 
eldreomsorg og psykisk helse, skole og kirke, og minus likviditet som ikke er lånefinansiert. 

Indikatoren sier noe om hvor mye av kommunens renteeksponerte gjeld som er igjen etter at 
rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til driftsinntektene. 
Variabelen kan gi en indikasjon på hvor sårbar kommunen vil være for endringer i 
rentenivået.  

Lillesand har en større andel enn landsgjennomsnittet knyttet til investeringer innen VA-
området. Det betyr at vi ikke ligger like høyt over landsgjennomsnittet når det gjelder 
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renteeksponert gjeld sammenlignet med netto lånegjeld totalt. Imidlertid ligger kommunen 
vesentlig over landsgjennomsnittet, med sammenlignbare kommuner og fylket. 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 

 

 
 
Figur 7 Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 

 

Nøkkeltallet viser kommunens brutto investeringer i prosent av brutto driftsinntekter. 
Forholdstallet kan antyde noe om fremtidig belastning på driftsbudsjettet gjennom avdrag og 
renter, for den delen av investeringene som er lånefinansiert. Nivået på investeringene 
varierer i stor grad fra år til år, ut fra lokale behov og nasjonale prioriteringer, og dataene er 
vanskelig sammenlignbare. 
 
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) 
 

 
 

Nøkkeltallet beskriver hvor stor del av kommunens investeringer som finansieres med 
egenkapital. Med andre ord andelen av investeringene som ikke er lånefinansiert. Høy 
egenkapitalandel tilsier mindre belastning på fremtidige driftsbudsjett. 
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For å spare rentekostnader ble det i 2017 ikke tatt opp lån som forutsatt for 47 mill. kr. Dette 
er årsaken til den høye graden av egenfinansiering av investeringen i 2017. Disse midlene 
ble lånefinansiert i 2018. 
 
 
Økonomiske utsikter utover økonomiplanperioden 
 
Befolkningsutvikling 
Lillesand kommune har hatt en særlig høy befolkningsvekst de siste 10 årene. Fra 2008 til 
2018 har kommunen vokst med 1633 personer eller 17,7 %. Det vil si en gjennomsnittlig årlig 
vekst på 163 personer eller 1,8 %. Særlig har veksten prosentvis vært stor i aldersgruppen 
67-79 år (66 %), 90 år og over (34 %), barnehagealder 1-5 år (27 %) og i grunnskolealder 
(20 %). Dette er blant de mest kostnadskrevende aldersgruppene for en kommune og har 
medført et stort investeringsbehov i form av barnehager, grunnskoler og omsorgstilbud for 
eldre.  
 
Fra toppårene 2014 og 2015 da veksten var på 2,3 % hvert år har veksten avtatt. I 2019 
beregner vi en vekst på rundt 1 %. Nye befolkningsframskrivinger fra SSB viser at det er 
lavere fødselsoverskudd, lavere netto innvandring og lavere innenlandsk nettoinnflytting som 
er årsaken. Lillesand kommune opplever nå at antall innbyggere i aldersgruppen 0-5 år har 
en reell nedgang. Det har konsekvenser for barnehager ved at det blir overkapasitet og 
avdelinger må stenges. 
 
Lillesand kommune må forberede seg på utfordringer i årene fremover knyttet til økningen av 
antall eldre, økt levealder som fører med seg mer kompliserte sykdomsbilder, 
folkehelseutfordringer, klimautfordringer, kamp om arbeidskraft med videre. Hvis Lillesand 
kommune skal levere gode tjenester til befolkningen, krever dette en organisasjon med stor 
kapasitet og høy kvalitet. 
 
Økonomi 
Lillesand kommune har et beregnet utgiftsbehov noe over landsgjennomsnittet. Økonomiske 
sammenligninger med relevante kommuner viser at Lillesand kommune på mange områder 
driver effektivt. Imidlertid har vi en av landets høyeste netto lånegjeld pr. innbygger. Dette 
gjør at en vesentlig større del av de frie inntektene må benyttes til dekning av renter og 
avdrag. På grunn av høyt investeringsbehov de neste årene, blant annet innen skole og 
eldreomsorg, vil renter og avdrag øke markant. I tillegg kommer forventning om 
renteøkninger i årene fremover. På grunn av den høye lånegjelden er kommunen svært 
følsom for renteøkninger utover det som er en forventet renteutvikling. Kommunen vurderer å 
sikre stabilitet ved å ha en større andel av lånegjelden i fastrente. 
 
Lillesand kommune har derfor lite økonomisk handlingsrom. Etter to år (2016 og 2017) med 
gode økonomiske resultater har vi klart å dekke inn underskuddet fra 2014 og bygd oss opp 
et disposisjonsfond på 5 % av brutto driftsinntekter. Det er fortsatt vesentlig mindre enn 
landsgjennomsnittet.  
 
Kommunen opplever også at den økonomiske handlefriheten er blitt redusert de senere år. I 
2018 er det blitt innført bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene, og lærernorm i 
grunnskolen. I tillegg legger vår deltakelse i SIO-prosjektet begrensninger for overføring av 
midler fra helse og omsorg til andre områder i kommunen.  
 
Regjeringen forventer en årlig effektivisering på 0,5 % av kommunesektoren. Dette er svært 
krevende for vår kommune siden dette kommer i tillegg til økte utgifter til renter og avdrag. 
Det gjenstår kun marginale deler av budsjettet hvor det kan kuttes uten å komme i konflikt 
med bemanningsnormer, lovpålagte oppgaver og øremerkede tilskudd. Å kutte i 
kulturområdet, tekniske tjenester og administrasjon monner lite når de store sektorene som 
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barnehage, skole, sosiale tjenester, barnevern, helse og omsorg er mer eller mindre skjermet 
fra kutt på grunn av bemanningsnormer og SIO m.m. Rådmannen har likevel lagt inn 
effektiviseringskrav på 0,5 %. 
 
Den store økonomiske utfordringen kommer i 2023 når SIO-prosjektet avsluttes. SIO-
prosjektet har dekket kommunens utgifter bl. a. knyttet til ressurskrevende brukere. Etter 
2022 må en egenandel for hver bruker dekkes av kommunen. Det er usikkert hvor mange 
ressurskrevende brukere kommunen vil ha i 2023. Kommunen vil saldere budsjettet i 2023 
med bruk av fondsmidler fra SIO. Fra 2024 har ikke kommunen slike midler og må dekke 
utgiftsbehovet ved effektivisering og omstilling.   
 
Fremtidig investeringsbehov 
Kommunens investeringsbehov styres i stor grad av befolkningsutviklingen. Etter flere år 
med stor befolkningsvekst har investeringsbehovet vært stort særlig innen barnehage- og 
skolesektorene. Den videre befolkningsutviklingen viser at vi får en større andel eldre. Det 
innebærer at investeringene må dreies mer mot omsorgsboliger i fremtiden. Kommunen har 
under utarbeidelse en helse- og omsorgsplan som analyserer behovene. 
 
Det er videre behov for å holde et relativt høyt investeringsbehov innen vann- og 
avløpssektoren for å møte klimautfordringene og sikre innbyggerne rent vann. Det er behov 
for å etablere en reservevannløsning i samarbeid med andre kommuner. 
 
For å redusere gjeldsbelastningen, må kommunen investere mindre enn den betaler i avdrag 
eller betale ekstraordinære avdrag.  
 
Lillesand kommune har ikke vesentlig varige forpliktelser utover lånegjeld. Slike forpliktelser 
kan være knyttet til leie og leasing av f. eks. bygninger. Kommunen eier sine bygg. 
 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 
Budsjettforslaget er en framskrivning av fremtiden sett ut fra hva vil kjenner til i høsten 2019. 
Det innebærer at statsbudsjettet, som gir de viktigste premissene for vårt budsjett, ikke er 
vedtatt. Det kan derfor komme endringer frem til endelig budsjettbehandling i desember 
2019.  
 
Planlegging og budsjettering er ikke en eksakt vitenskap. Det kan og vil oppstå uønskede 
hendelser som får konsekvenser for kommunen. Derfor er det viktig å ha en tilstrekkelig 
økonomisk reserve for å dekke eventuelle uforutsette hendelser. Noen av hendelsene kan 
være selvforskyldte, mens andre er utenfor vår kontroll. Administrasjonen jobber med å 
redusere risikoen for slike hendelser gjennom kvalitetssikring av anslagene som blir gjort, 
men i et budsjett opp mot 900 mill. kr. vil det kunne oppstå feil. I budsjettarbeidet jobber man 
for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer og med å redusere 
konsekvensene av slike hendelser.  
 

Uønskede hendelser: 
 

Renteøkninger 
Lillesand kommune har en betydelig lånegjeld om er dermed sårbar for renteøkninger. 
Rentenivået nådde et historisk lavt nivå i 2018 med en styringsrente på 0,75 % pa. Norges 
Bank har vedtatt flere økninger av styringsrenten som nå er på 1,5 %. På grunn av uro i 
finansmarkedene ellers i verden på grunn av handelskrig, Brexit og konjunkturnedgang, er 
det usikkert om Norges Bank vil heve renten ytterligere. Administrasjonen forventer kun 
mindre økning av renten de nærmeste årene. Det er tatt høyde for dette i budsjettet. 
Kommunens gjeldsportefølje er fordelt mellom fastrente og flytende rente i henhold til 
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gjeldende finansreglement. Rentefølsomheten ved en økning på 1 prosentpoeng er beregnet 
til ca. 3,4 mill. kr. ut fra dagens portefølje. Årsaken til eventuelle rentesjokk ligger utenfor 
kommunens kontroll. 
 

Refinansiering av lån 
For å redusere renteutgifter har kommunen en del av sin gjeld i kortsiktige sertifikatlån for å 
erstatte eldre, dyre lån. Ved krise i finansmarkedet kan kommunen bli tvunget til å 
refinansiere slike sertifikatlån med dyrere nye lån. Vår samarbeidspartner innen finans, 
Nordea, vurderer situasjonen fortløpende og anbefaler de til enhver tid beste løsningene i 
markedet, ut fra lønnsomhetsvurderinger og risikovurderinger.  
 
Svikt i skatteinntektene og andre inntekter 
Kommunens anslag for fremtidige skatteinntekter baserer seg på de føringer som legges i 
statsbudsjettet om videre vekst. Hvis skatteinntektene svikter lokalt i Lillesand kommune, 
kompenserer inntektsutjevningen svikten med 60 %. Hvis skatteinntektene samtidig svikter 
nasjonalt, vil kommunen få lavere inntekter. Sannsynligvis vil noe av dette bli kompensert av 
staten.  
 
Økte driftsutgifter 
Sannsynligheten for at kommunen vil oppleve uforutsette økte driftsutgifter er stor. En 
betydelig del av driftsutgiftene er styrt av forhold som ligger utenfor vår kontroll, for eksempel 
økning i antall ressurskrevende brukere. Det kan skje naturkatastrofer som flom, ras, brann 
mv. Det kan skje feilbudsjettering og det vil være andre forhold som ikke kan forutses. Derfor 
er det viktig å ha tilstrekkelige økonomiske reserver som kan takle slike hendelser uten at 
kommunen havner på ROBEK. En vesentlig del av driftsutgiftene er personalkostnader i form 
av lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift. Det er satt av midler til å dekke lønnsoppgjøret i 
2020. Pensjonskostnadene er basert på beregninger fra pensjonskassene, men 
erfaringsmessig blir det til dels store endringer i pensjon fra år til år. 
 
Det er usikkerhet knyttet til utløpet av SIO-prosjektperioden. I prosjektperioden har staten 
finansiert ressurskrevende brukere som vi normalt ville ha betalt en betydelig egenandel for. I 
tillegg har SIO-prosjektet finansiert ressurskrevende brukere over 67 år som vi må dekke helt 
ut. 
 
Kommunen har anket saken om erstatning for kunstgressbanen i Holta. Denne saken 
kommer opp til ny behandling i retten i 2019. Det er satt av midler på disposisjonsfond for å 
dekke saksomkostninger fra rettsbehandlingen i 2018 hvis kommunen taper ankesaken.  
 
 
Endring i rammebetingelser 

Det kan inntreffe uforutsette hendelser ved at rammebetingelsene endres. Det kan komme 
lovendringer og endringer i regelverk som medfører økte utgifter for kommunen uten at dette blir 
kompensert. Eksempel på dette er forslaget til endringer i lov om eiendomsskatt. 
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KOMMUNEPLANENS MÅL OG STRATEGIER OG TILHØRENDE TILTAK  

 

Innledning 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og skal gi retning for 
hvordan vi som kommune skal møte fremtidens utfordringer. Kommuneplanen sier noe om 
hvordan vi ønsker at Lillesand kommune skal utvikle seg som lokalsamfunn, hvordan 
kommunen skal levere gode tjenester til innbyggerne og videreutvikle egen organisasjon. 
 
Kommunens innbyggere, frivillige organisasjoner, barn og unge, ulike råd og utvalg og en 
politisk referansegruppe har vært invitert med i prosessen med å utforme kommuneplanen. 
Internt har mange i administrasjonen arbeidet aktivt med utvikling av planen. 
 
Bystyret har vedtatt at Lillesand kommune skal bestå som egen kommune.  
Kommunestørrelsen er mindre enn det ekspertutvalget anbefalte i forbindelse med 
kommunereformen, og vi vil være avhengige av samarbeid med andre for å løse oppgavene 
fremover. Vi er også avhengige av tilstrekkelig med ressurser og høy kompetanse for å 
kunne levere og utvikle tjenester av god nok kvalitet. Kommunen må derfor ha god 
økonomisk styring og utnytte ressursene effektivt. Ansatte i kommunen er den viktigste 
ressursen vi har.  
 
I kommuneplanen har vi tre hovedsatsingsområder: 
  

Identitet og bærekraftig utvikling 
Vi ønsker å sette søkelyset på og forsterke Lillesands identitet; det historiske 
bysentrum, kysten, Blindleia, uthavnene og omkringliggende heier. Ved å 
videreutvikle Lillesand som bysentrum og ta vare på kommunens unike kvaliteter 
skaper vi grunnlag for videre vekst, stolthet og tilhørighet til egen kommune.  
 
Folkehelse, livsmestring og tilhørighet 
Innbyggerne skal oppleve livsmestring, trygghet og fellesskap. Dette er viktige 
grunnpilarer for hvordan kommunen skal levere tjenester til kommunens innbyggere. 
Vi skal være en kommune med gode bo- og oppvekstsvilkår for alle.  
 
Organisasjon for fremtiden 
Lillesand kommune er til for innbyggerne. For å løse fremtidens utfordringer og sikre 
godt omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og 
har kompetente medarbeidere som opplever mestring og utfører arbeid til nytte for 
innbyggerne.  

 
Her presenteres de tre hovedsatsingsområdene nærmere og det synliggjøres hvordan vi 
som kommune skal jobbe for å nå målene. 
 

 
1. Identitet og bærekraftig utvikling  

Lillesands tydelige identitet er det historiske bysentrum, kysten, Blindleia, uthavnene og 
omkringliggende heier. Vi er attraktiv, fremoverlent og næringsvennlig, og vi er en aktiv og 
viktig aktør i en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Vi vil videreutvikle Lillesand som 
bysentrum og ta vare på kommunens unike kvaliteter for innbyggere og tilreisende. Vi sikrer 
nødvendig kompetanse og tar vår del av klimaansvaret innenfor bærekraftige økonomiske 
rammer. 
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1.1 Lillesand kommune har en tydelig identitet med unike kvaliteter 

• Vi satser på Lillesand som helårsby med et levende og attraktivt sentrum; samtidig som 
at vi ivaretar det historiske preget  

• Vi tar vare på og utvikler uthavner og Blindleia med tanke på rekreasjon, formidling av 
kystkultur og bevaring av kulturmiljø  

• Vi utvikler Høvågs og Justøyas egenart  

• Vi satser på et aktivt kulturliv for å styrke identiteten og bidra til næringsutvikling  

• Vi forvalter og benytter kommunens naturkvaliteter på en god måte og tilrettelegger for 
friluftsliv for alle. 

• Vi ivaretar og videreutvikler badeplasser langs sjø, vann og elver 
 

Viktige tiltak 2020-2023: 

• Lillesand kommune skal fortsatt være en attraktiv kommune å bo og arbeide i. 
Befolkningsveksten vil være høyere enn veksten på landsbasis, og veksten er i hovedsak 
netto innflytting til kommunen. 

• Skjærgårdstjenesten ivaretar friluftsområdene i skjærgården og tilrettelegger for et aktivt 
friluftsliv. 

• Lillesand kommune, sammen med frivillige, opparbeider og vedlikeholder et omfattende 
nett av turstier 

• Det utarbeides en handlingsplan for sentrum for realisering av intensjonene i 
sentrumsplanen. 

• Det arbeides med å få noen av uthavnene våre på UNESCOs verdensarvliste 

• Kommunen har inngått en avtale med Telenor om et prøveprosjekt på «Smart by»-
teknologi i 2020. Områder som i første omgang skal utprøves er parkeringssensorer for å 
vise ledige plasser, måling av vann- og badekvalitet samt luftkvalitet.  

• Dekningen for gratis trådløst nett i sentrum utbedres i 2020. 
 

 
1.2 Lillesand kommune er en attraktiv arena for næringsutvikling med grønn og 
bærekraftig næringsvirksomhet 

• Vi legger til rette for varierte og gode bomiljøer  

• Vi sikrer attraktive og tilgjengelige næringsarealer  

• Vi deltar aktivt i regionalt og nasjonalt samarbeid med tanke på kompetanse og 
næringsutvikling  

• Vi arbeider for å ligge i forkant med digitalisering og med en godt tilrettelagt teknisk 
infrastruktur  

• Vi arbeider for å være en innovasjonsarena  

• Vi sikrer rask og forutsigbar utøvelse av offentlig myndighet; særlig i plan- og 
byggesaksbehandling  

• Vi stimulerer til miljøvennlige løsninger for all næringsvirksomhet både ved etablering og 
tilrettelegging  

• Vi jobber aktivt for å opprettholde en levende kyst og bærekraftige marine næringer 
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Viktige tiltak 2020-2023: 

• Det etableres 25 nye boliger med heldøgns omsorg på Dovre-området. 
• Kommunen har utbyggingsklare næringstomter på Gaupemyr, og i tillegg tomter på 

Sørlandsparken Øst og Kjerlingland gjennom eierskapet i Lillesand Næringsarealer AS 
(LINA), 

• Mål om å realisere næringsarealer og arealer for boligbygging 

• Plan- og byggesaksavdelingene har internkontroll og saksbehandlingstid i fokus for å 
sikre riktig myndighetsutøvelse. 

• Kommunen følger anbefalinger for areal- og transportplanlegging som tilsier økt tetthet 
og bygging langs transportakser.  

• Kommunen er siden 2018 medlem i Blå Vekst Agder som arbeider for å utvikle 
bærekraftige marine næringer. 

• Kommunen er medlem av KIMO (Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon) som 
arbeider over landegrenser for å beskytte, bevare og forbedre havmiljøet. 

• Kommunen tilrettelegger for rydding av plast langs kystområdet. 

• Gjennom kommuneplanens arealdel legges det føringer for varierte og gode bomiljøer 

• 40 % av boligene i nye områder skal kunne finansieres av Husbanken 

• Det legges til rette for fiberutbygging med mål om høyhastighetsfiber til alle innbyggere 
før 2023. For 2020 har kommunen fått statlig og fylkeskommunalt tilskudd til 
fiberutbygging i sjønære områder som mangler tilbud i dag. 

• Kommunen har ambisiøse mål for digitalisering av kommunale tjenester, og arbeidet 
fortsetter i 2020 

• Lillesand kommune er med i et interkommunalt samarbeid om velferdsteknologi og 
varslingsteknologi. 

 
1.3 Lillesand er grønn kommune som er pådriver for klimatilpasning og omstilling til 
lavutslippssamfunnet 

• Vi arbeider for at innbyggere har frisk luft, og sikrer rent vann  

• Vi tilrettelegger for miljøvennlig transport  

• Vi bygger tett og sikrer høy arealutnyttelse i senterområder og nær kollektivaksene  

• Vi er pådrivere for klimavennlig bygging, og tre skal fortrinnsvis brukes i alle kommunale 
prosjekter  

• Vi arbeider for økt kompetanse om klimautfordringene og vi klimatilpasser infrastrukturen 
i kommunen  

• Vi tar nødvendige forholdsregler for å bevare livet i Kaldvellfjorden  

• Vi driver god skogskjøtsel på skog som kommunen eier 
 

Viktige tiltak 2020-2023: 

• Kristiansand og Lillesand kommuner samarbeider om etablering av felles reserveløsning 
for drikkevann ved å koble sammen ledningsanlegg i Lillesand og Kristiansand. 

• Gjennom handlingsplan for vann og avløp investeres det i utskifting av ledningsnett 

• Kommunen er med Klimapartner og utarbeider årlige klimaregnskap for kommunen.  

• Kommunen er medlem av KIMO og Blå Vekst Agder fra 2018. 

• I våre byggeprosjekter vurderer vi klimavennlig bygging, og da fortrinnsvis i tre. 

• El-biler utgjør 10 % av alle personbiler i Lillesand kommune. Lillesand og Kristiansand 
kommuner har størst andel el-biler på Agder; med en økning i antall på 23 % fra 2017. 

• Lillesand kommune gjennomfører en gradvis utskifting av sine tjenestebiler til elbiler. 

• Lillesand kommune har de siste årene gjennomført betydelige ENØK-tiltak i sine bygg. 
Energiutgifter pr. m2 kommunalt eide bygg ligger i 2018 27 % under landsgjennomsnittet 

• Kommunen deltar i areal- og transportplanen (ATP-prosjektet) i Kristiansandsregionen. 
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2. Folkehelse, livsmestring og tilhørighet  
 
Lillesand kommune skal være en kommune hvor innbyggerne opplever livsmestring, trygghet 
og fellesskap. Et inkluderende samfunn hvor alle føler tilhørighet, føler seg nyttige og 
opplever mening er viktig for trivsel, livskvalitet og helse for hver enkelt. Vi skal være en 
kommune med gode oppvekstsvilkår, som er et godt sted å bo for alle og med inkluderende 
møteplasser uansett interesse og alder. Dette samfunnet skaper vi i fellesskap med 
innbyggerne, frivillige organisasjoner og næringslivet. 
 
2.1 Alle innbyggere opplever livsmestring, opplever seg nyttige og har innflytelse på 
eget liv 

• Vi sikrer tidlig innsats i alt vi gjør og for alle livsfaser 

• Vi fremmer livsmestring, og fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet 

• Vi har enkeltindividets styrke, målsetting og muligheter i fokus 
 
 

Viktige tiltak 2020-2023: 

• Deltakelse i SIO-prosjektet skaper muligheter for å styrke kompetanseheving, 
heltidskultur og arbeidet med å rekruttere nødvendig fagkompetanse innen helse og 
omsorg. 

• SIO-prosjektet gir mulighet til å satse på tidlig innsats på flere områder innen helse- og 
omsorgstjenesten, bl.a. innsatsteam, oppsøkende hjemmebesøk og dagsentertilbud for 
demente 

• Bo- og aktivitetssentrene i Høvåg og i Lillesand er sertifiserte «Livsgledehjem» og 
tilrettelegger for aktiv deltakelse ved fysisk, sosial og kulturell aktivitet. Den enkelte 
beboers livshistorie legges til grunn for aktivitetstilbudet som tilbys. 

• Kommunen legger stor vekt på tidlig innsats rettet mot barn og unge gjennom forsterket 
innsats både på helsestasjon, i barnehager, skole og overfor familier. 

• Gjennom NAV-sosial, er det etablert en rekke virkemidler for å motvirke sosial ulikhet og 
utjevne levekårsforskjeller. Arbeidsfellesskapet Tjenesten er styrket bemanningsmessig, 
og gir et tilbud til ungdom som har sosial stønad og gått uvirksom. 

• BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) implementeres som samarbeidsmodell, og vil sette 
tjenesteområdene bedre i stand til tidlig å identifisere og igangsatte tiltak for sårbare barn 
og unge. Det er utarbeidet en handlingsveileder, som skal standardisere og sikre 
samarbeidet rundt barn og unge for alle involverte tjenester. Lillesand kommune er i 
implementeringsfase av BTI. 

• Kommunen er med i den nasjonale satsingen «Program for folkehelsearbeid i 
kommunene 2017-2027». Det arbeides med Helsefremmende barnehager og skoler, 
med målsetting om å fremme psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. I Lillesand 
kommune er barnehagene i fokus.  

• Ny kvalitetsplan for skole vil ha «livsmestring» i fokus. 

• Folkehelse og livsmestring er nå prioritert tema som skal vektlegges i flere fag i skolen og 
gjennom barnehagelovens paragraf 2. 

• Kommunen med i satsingen «inkluderende læringsmiljø» sammen med kommunene 
Søgne, Songdalen, Iveland og Vennesla  

• Enhet for psykisk helse og rus jobber Recoverybasert og bidrar inn i den enkeltes 
utviklingsprosjekt. Det er brukers prosjekt, og de som har ansvaret. 

• Enhet for tverrfaglig helse legger vekt på universelle tiltak som reduserer behov for 
individuelle tiltak senere i livet. Riktig tiltak settes inn til rett tid. Dette gjøres både 
universelt og individuelt, og det gjelder i alle livets faser fra tidlig barndom til aldring. 

• Enhet for habilitering sikrer stor grad av brukermedvirkning ved at brukerens stemme blir 
hørt gjennom kartlegging, ansvarsgrupper og utarbeidelse av tiltaksplaner/ individuell 
plan. 
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2.2 Alle innbyggere har mulighet til å bidra og delta i felleskapet 

• Vi jobber aktivt for å motvirke sosial ulikhet og bidrar til utjevning av levekårsforskjeller 

• Vi arbeider for at innbyggere som faller utenfor de formelle, etablerte støtteordninger 
identifiseres og blir tatt vare på. 

• Vi tilrettelegger for gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser som fremmer 
deltakelse og fellesskap 

• Vi sikrer god informasjon om våre tjenester og tilrettelegger for åpne og inkluderende 
medvirkningsprosesser 

• Vi jobber for at alle kan få mulighet til å delta i frivillig arbeid etter eget ønske og interesse 

• Vi satser på inkludering, og for å motvirke utenforskap arbeider vi for at alle er inkludert i 
fritid og i arbeid. 

 

Viktige tiltak 2020-2023: 

• Kommunen tilrettelegger for gode fysiske møteplasser for å sikre at innbyggerne i alle 
aldre kan opprettholde sitt sosiale liv, men også sitt aktive liv; dette gjelder alt fra 
lekeplasser til turstier. 

• Kommunen bidrar til livsmestring gjennom å tilby oppgaver og arbeid til mennesker som 
har falt utenfor ordinært arbeidsliv en periode av livet. Dette tiltaket gir dem både 
mestringsfølelse og arbeidserfaring.  

• Ved sin satsing bidrar Frivilligsentralen til å utvikle fellesskap, sosial og meningsfylt 
frivillig aktivitet for og blant enkeltpersoner og grupper.  

• Ved alle arrangementer i regi av Høvåg bo- og aktivitetssenter tilrettelegges det for 
fellesskap med bygdas innbyggere og frivillige, for beboerne ved sykehjemmet og deres 
pårørende. 

• Det er en tverrfaglig arbeidsgruppe (knutepunktfunksjon) som arbeider med og bidrar til 
koordinering av det frivillige og offentlige arbeidet rettet mot barn i lavinntektsfamilier. 

• Enhet psykisk helse og rus har brukerråd som bidrar i utvikling av enheten. Brukerråd og 
brukere er med på fagdager, og de bidrar inn i arbeidsprosjekt som Dagsen og 
RammeVerket. 

• Kommunen bidrar i videreutvikling av MinSide; en personlig side for innbyggeren hvor 
han/ hun får tilgang til relevant informasjon fra alle kommuner hun/han har et forhold til.  

• Kommune sikrer innføring av flest mulig digitale selvhjelpsløsninger som blir gjort 
tilgjengelige på lillesand.kommune.no. Ny versjon lanseres januar 2020. 

• Prosjektet «felles førstelinje for fremtiden» vektlegger samhandling, informasjon og digital 
veiledning/opplæring i sterkere en grad enn før. 

• NAV innfører «DigiSos», en digital løsning som bl.a. legger til rette for at innbyggerne kan 
søke om sosiale tjenester på nett. 

 

 
2.3 Lillesand kommune er en god kommune å vokse opp i 

• Vi sikrer helsefremmende barnehager og skoler, med et inkluderende læringsmiljø hvor 
alle barn og unge blir sett og anerkjent for sine ressurser 

• Vi arbeider for et mangfoldig fritidstilbud for barn og unge, uten betydelige økonomiske 
terskler for deltakelse 

• Vi jobber for at barn som vokser opp under svake økonomiske og sosiale kår får 
muligheter til å bidra og delta i fellesskapet 

• Vi sikrer nulltoleranse mot krenkelser og mobbing, og forebygger vold i nære relasjoner 

• Vi sikrer et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud med utgangspunkt i individets 
forutsetninger og medvirkning 

• Vi jobber for å redusere bruk av rusmidler 
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Viktige tiltak 2020-2023: 

• Kommunen med i satsingen «inkluderende læringsmiljø» 

• Folkehelse og livsmestring er et prioritert tema som skal vektlegges i flere fag i skolen og 
i barnehagene. 

• Arbeidet med å identifisere barn og unge som faller utenfor, er styrket ved at NAV og 
Familiesenteret gir barn i lavinntektsfamilier “Opplevelseskortet” som sikrer "likere" 
muligheter for deltakelse i aktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt. 

• Kulturenheten og SLT samarbeider tett med ungdom for å utvikle arenaer hvor ungdom 
selv kan bidra med å styre og utvikle. Rådmannen foreslår fortsatt å leie Sjøsportbygget 
til ungdomshus. 

• Lillesand kommune har eget mobbeombud og et eget innsatsteam mot mobbing 

• Etablering av et eget øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud (ØHD) for somatikk, og rus og 
psykiatri, fra 2020. 

• Det er lagt inn midler til etablering av nye nødboliger 

• Enhet for psykisk helse og rus har etablert tiltak og arenaer hvor samskaping med 
innbyggere og brukere er i fokus, bl.a. gjennom Dagsen. 

• Enhet psykisk helse og rus har stort fokus på barn og ivaretar et stadig tettere samarbeid 
med enhet for tverrfaglig helse. Gjennom sinnemestringskurs bidrar vi til å hindre eller 
stoppe vold i nære relasjoner.  

• Enhet for tverrfaglig helse tilbyr ulike typer tiltak for å styrke oppvekstsvilkårene i 
kommunen på de fleste arenaer hvor barn og unge oppholder seg. Helsetjenesten og 
familiesenteret arbeider for å bedre barns og unges oppvekstforhold 

 

 
2.4 Innbyggerne har kompetanse som samsvarer med fremtidens behov 

• Vi sikrer god utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for alle 

• Vi arbeider for at alle får muligheten til å fullføre videregående skole 

• Vi sikrer økt arbeidsdeltakelse blant unge 
 

Viktige tiltak 2020-2023: 

• Lillesand kommune har lav arbeidsledighet og ledigheten er under landsgjennomsnittet 

• Lillesand er en av kommunene på Agder med høyest utdanningsnivå, men vi har lavere 
andel med lang universitets- og høyskoleutdanning enn landsgjennomsnittet. 

• Lillesand kommune tilbyr sommerjobb til ungdomsskoleelever 

• I kvalitetsplan for skole er språk et av våre to fokusområder. Lillesand kommune ble 
«Språkkommune» i 2019. 

• Enhet psykisk helse og rus har utarbeidet en kompetanseplan hvor ansatte får mulighet 
til formell videreutdanning. I løpet av året arrangeres det to fagdager med alle ansatte, 
hvor andre tjenester blir invitert inn. Enheten satser også bevisst på et kontinuerlig 
kvalitetsarbeid hvor gode rutiner og en lav terskel for det å melde avvik fører til stadig 
forbedringer av tjenesten. 
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3. Organisasjon for fremtiden - Lillesand kommune er til for innbyggerne  
 
Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. 
Innbyggernes forventninger til kommunens tjenesteleveranser vil trolig øke mer enn 
kommunens inntekter. For å løse framtidas utfordringer og sikre godt omdømme må vi ha en 
organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. 
Verdiene åpenhet, respekt og humor er styrende for de ansattes arbeid. 
 
3.1 Lillesand kommunes politikere og medarbeidere har innbyggernes behov i fokus 

• Vi har bevissthet om at vi er til for innbyggerne og i all oppgaveløsning har vi 
innbyggerperspektivet med oss. 

• Vi følger kommunens overordnede mål, visjon og verdier og ivaretar en høy etisk 
standard. 

• Vi sikrer likestilling, inkludering og mangfold. 
 

Viktige tiltak 2020-2023: 

• Lillesand kommune jobber kontinuerlig for at alle ansatte skal ha like arbeidsvilkår, og 
ikke forskjellsbehandles på bakgrunn av kjønn, religion og livssyn, seksuell orientering 
eller etnisitet. 

• I planstrategien er det vedtatt at alle relevante planer skal ivareta likestilling, inkludering 
og mangfold.  

• Vi har innbyggerfokus i lederutvikling og opplæring av nyansatte ledere og alle 
medarbeidere 

• Lillesand kommune deltar i prosjektet «Menn i helse» 

• Reviderte rekrutteringsrutiner og opplæring bidrar til at alle søkere til stillinger blir 
behandlet i tråd med lov og avtaleverk 

• Enhet psykisk helse og rus tilpasser kurstilbud og kompetanse til de ansatte utfra 
innbyggernes behov.  

• Enhet psykisk helse og rus utarbeider handlingsplaner i tråd med kommunens 
overordnede mål og visjoner. setter respekt for hverandre og den enkelte bruker høyt. 

 

 
3.2 Lillesand kommune er en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver med tydelig ledelse 
og godt kvalifiserte medarbeidere 

• Vi vektlegger en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk 

• Vi har ansatte som opplever mestring og mening i sin arbeidshverdag og har en klar 
ansvars- og rolleforståelse 

• Vi arbeider i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten  

• Vi sikrer felles forståelse for og forpliktelse av hvordan en helhetlig, tydelig og strategisk 
ledelse utøves 

• Vi har en utstrakt bruk av delegering og beslutninger tas på lavest mulig nivå 

• Vi har, rekrutterer og beholder kompetente ansatte, og sikrer løpende 
kompetanseutvikling 

• Vi utvikler en heltidskultur og høy grad av nærvær 

• Vi arbeider for å tilby flere lærling- og praksisplasser 
 

Viktige tiltak 2020-2023: 

• Rådmannens lederteam har fokus på lederutvikling.  

• Lederstrukturen gjennomgås og delegasjonen tydeliggjøres på alle nivåer for hvor ansvar 
for personal, fag, økonomi, informasjon ligger og hva ansvaret innebærer.  

• Program for introduksjon av nytilsatte ledere videreføres og vil bli revidert. 
• Kommunen har satt i gang et prosjekt for å fremme en heltidskultur i kommunen. 
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• Rådmannen møter tillitsvalgte og hovedverneombud hver måned. I tillegg er 
hovedtillitsvalgte representert i arbeids- og prosjektgrupper som etableres. 

• Ansatte deltar i interne og eksterne kurs, samt etter- og videreutdanning i tråd med 
enhetenes behov. 

• Det budsjetteres årlig for utvidelse med 6 nye lærlingekontrakter/praksisplasser for å nå 
målet om 3 lærlingeplasser pr 1 000 innbyggere i løpet av økonomiplanperioden. 

• Kommunen har fokus på heltidskultur og følger tett opp sykemeldte. Ved tydelig ledelse 
sikrer vi de ansatte forutsigbarhet og respekt. 

• Omsorgstjenesten innfører årsturnus som et virkemiddel for å oppnå høyere andel 
heltidsansatte, samt høyere gjennomsnittlig stillingsstørrelse. 

• Arbeidet med å utarbeide stillingsbeskrivelser fortsetter for å klargjøre stillingenes 
grunnpreg, hovedoppgaver samt å tydeliggjøre delegasjon 

• Kommunen videreutvikler kommunens digitale delegeringsreglement som i klart språk 
skal bidra til å sikre ansattes og innbyggernes innsikt i og forståelse for hvem som har 
ansvar for hva organisasjonen. 

• I 2020 vil det gis opplæring innenfor flere sentrale temaer som for eksempel rekruttering, 
omorganisering og strategisk kompetansebygging. 

• Kommunen iverksetter nye rutiner for rekruttering med påfølgende opplæring av alle 
ledere med personalansvar for å sikre kvaliteten i alle ledd ved ny rekruttering. 

• Lillesand kommune deltar i prosjekt #Drømmejobben, som er et rekrutterings- og 
omdømmeprosjekt for kommunene på Agder 

 

 
3.3 Lillesand kommune har fremtidsrettede tjenester av høy kvalitet 

• Vi arbeider for å gi riktige tjenester ut fra definerte krav, innbyggernes behov og de 
ressursrammene vi har 

• Vi etterlever en helhetlig internkontroll 

• Vi ivaretar vårt ansvar for beredskap og krisehåndtering med et risikobilde i stadig 
endring 

 

Viktige tiltak 2020-2023: 

• Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold er revidert og varslingsgruppe etablert. Det er 
særlig oppmerksomhet knyttet til hvordan saksbehandlingen skal ivaretas til akseptable 
forhold er gjenopprettet. 

• Kommunen samarbeider med andre kommuner på Agder om den lovpålagte 
personvernombudsfunksjonen.  

• Utvikling av kommunens helhetlige ROS-analyse i tråd med lov og forskrift fullføres i 
2020.  

• Kommunen etablerer retningslinjer for kommunens internkontroll i 2020, som skal bidra til 
å sikre oppfyllelse av ny kommunelov. Kommunen arbeider systematisk med å sikre og 
utvikle organisasjonens helhetlige internkontroll på alle nivåer og for alle tjenester. 

• Kommunens kvalitetsløsning (EQS) utvikles i tråd med lov og forskrift og bidrar til å 
systematisere og tilgjengeliggjøre kommunens helhetlige internkontroll 

• Prosjektet «Felles førstelinje for fremtiden» fullføres i 2020. Prosjektet skal bla. utvikle og 
sikre en førstelinje med et klart innbyggeroppdrag.  

• I 2020 publiseres kommunens nye innbyggerportal som skal sikre innbyggernes behov 
for informasjon og digitale tjenester. 

• Enhet psykisk helse og rus tilbyr nettjenester for brukerne som effektiviserer og forbedrer 
tjenesten. 
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3.4 Lillesand kommune benytter ressursene smart og bærekraftig 

• Vi satser på digitalisering og innovasjon for å oppnå optimal oppgaveløsing 

• Vi samarbeider med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet om gode løsninger 

• Vi sikrer bærekraftig økonomisk utvikling og handlefrihet gjennom god økonomisk 
planlegging og styring. Med bærekraftig økonomi mener vi et netto driftsresultat på 2 %, 
et disposisjonsfond på 5 % og en langsiktig gjeld utenom pensjonsforpliktelser på 120 % 
av brutto driftsinntekter 

• Vi legger til rette for innovative løsninger ved offentlige anskaffelser 

• Vi vektlegger miljøvennlige løsninger og unngår sosial dumping ved offentlig anskaffelser 
 

Viktige tiltak 2020-2023: 

• Lillesand kommune skal i samarbeid med Birkenes kommune evaluere sin felles IT-
tjeneste. 

• Den vedtatte digitaliseringsstrategien med tilhørende handlingsplan følges opp og 
utvikles. Sikre tjenestedesign og digitalisering av innbyggertjenester 

• Det skal etableres en digital løsning for interne personalmeldinger 
• Det innføres digitalt timeplanprogram for skolene  
• “Digital kompetanse” blir et viktig fokusområde i ny kvalitetsplan for skole. 

• Skolenes kompetanse i programmering og bruk av teknisk digitalt utstyr styrkes. 

• Det er inngått avtale om utbygging av fiber i Høvåg-området. 

• Kommunen vil styrke sin kapasitet og kompetanse på innkjøp og sikrer internkontroll. 

• Lillesand kommune iverksetter et omstillings- og effektiviseringsprosjekt for å komme i 
økonomisk balanse etter SIO-prosjektets utløp.  

• Det etableres et prosjekt for nytenkning og etablering av organisasjonens felles interne 
informasjons- og samhandlingsflate, som skal erstatte dagens intranett.  

• Identitetshåndteringssystem, for automatisering og sikring av tilganger 

 
Listen er ikke uttømmende for alle de tiltak som Lillesand kommune gjennomfører eller 
planlegger gjennomført i kommende økonomiplanperiode. I omtalen av sektorene og 

enhetene er mål og strategier behandlet ulikt. 
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STATUS FOR KOMMUNALE PLANER 

 

Kommunal planstrategi 
Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i gjeldende 
valgperiode for å møte kommunens behov og legge til rette for ønsket utvikling i kommunen 
(plan- og bygningsloven § 10-1). Planstrategien skal inneholde en vurdering av kommunens 
planbehov ut fra utviklingstrekkene og utfordringsbildet for kommunen. I planstrategien skal 
det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Prioriteringene som gjøres i 
planstrategien skal være realistiske i forhold til kommunens økonomi og øvrige tilgjengelige 
ressurser. 
 
Kommunal planstrategi for Lillesand kommune 2016-2019 ble vedtatt av bystyret 19.10.2016, 
sak 114/16. Her beskrives status for oppfølging av planstrategien vedtatt i 2016. Ny 
planstrategi skal utarbeides og vedtas i 2020. 
 
Kommuneplan for Lillesand kommune 2019-2031: 
 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og skal gi retning for 
hvordan vi som kommune skal møte kommende utfordringer. Kommuneplanen sier noe om 
hvordan vi ønsker at Lillesand kommune skal utvikle seg som lokalsamfunn, hvordan 
kommunen skal levere gode tjenester til innbyggerne og videreutvikle egen organisasjon. 
 
Bystyret vedtok i møte 05.12.2018, sak BS-124/18 kommuneplan for Lillesand kommune 
2018-2030, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. 
 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet  
Trafikksikkerhetsplanen revideres hvert fjerde år og danner grunnlag for vurdering av 
utbedringstiltak på kommunens vegnett. Ved annen planlegging gjennom kommuneplan, 
kommunedelplaner og reguleringer skal trafikksikkerhetsplanen legges til grunn. Ny plan ble 
vedtatt i bystyret 21.06.17. Bystyret ba administrasjonen utarbeide en egen kommunedelplan 
for sykkel. Denne planen er utarbeidet og er under politisk behandling i 2019.  
 
Områdereguleringer og detaljreguleringer: 
 

• Områderegulering for Kokkenes - er for tiden ikke relevant. 
 

• Lillesand sentrum - områderegulering for Lillesand sentrum ble prioritert i forrige 
planperiode og sentrumsplanen ble vedtatt av bystyret 16.11.2016.   

 
Temaplaner:  
 

Hovedplan for omsorg  
Omsorgsplanen, handlingsplan for demens, handlingsplan for somatisk rehabilitering, plan 
for habiliteringstjenesten samt elementer fra plan for psykisk helse og rus, innarbeides i én 
samlet hovedplan for omsorg som omfatter alle aldersgrupper. Dette vil gjøre planverket mer 
oversiktlig, og én felles plan for disse fagområdene vil være et godt utgangspunkt for 
tverrfaglig samarbeid. Planarbeidet startet opp våren 2018 og legges fram til politisk 
behandling i første møte i 2020.  
 
Hovedplan for tidlig innsats og inkludering  
Det skal utarbeides en tverrsektoriell plan for tidlig innsats og inkludering. Plan for psykisk 
helse og rus, inkludert rusmiddelpolitisk handlingsplan, plan for vold i nære relasjoner og 
boligsosial handlingsplan kan inngå i denne hovedplanen. I tillegg vil tema som likestilling, 
inkludering, mangfold, barnefattigdom, flyktninger med mer, bli tematisert i planen. 
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Planarbeidet startet i januar 2017, men ble lagt på is 2018 i påvente av ny kommuneplan. 
Tas til ny vurdering i revidert planstrategi som behandles politisk i 2020. 
 
Barnehageplan  
Bystyret vedtok 29.03.2017 ny plan for barnehagestruktur i Lillesand kommune. Planen tar 
hensyn til befolkningsutvikling, ser på eksisterende kapasitet, peker på utfordringer og 
muligheter, samt foreslår tiltak i forhold til ny barnehagebehovsplan for kommunen.  
 
Det utarbeides en ny felles kvalitetsplan for barnehage og skole som kommer til politisk 
behandling i 2020. 
 
Kulturminne- og museumsplan 2019-2030 
Vedtatt av bystyret 13.02.2019. Planen munner ut i en 4-årig handlingsplan som viser 
administrasjonens forslag til satsinger i perioden 2019-2022. Tiltaksoversikten er 
retningsgivende og tiltak som forutsetter økte ressurser vurderes i økonomiplan og budsjett 
for kommende periode. 
 
Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2027 
Vedtatt 2014. Planens langsiktige del har et 12-års perspektiv og inneholder et prioritert 
handlingsprogram som rulleres hvert år. Siden Kulturdepartementet ikke krever at denne 
planen må være en kommunedelplan og for å lette planarbeidet, omgjøres planen til en 
temaplan ved førstkommende revisjon av planens langsiktige del.  
 
Helse-, kultur- og velferdsutvalget vedtok forslag til planprogram for plan for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet 13.02.2019. 
 
Plan for kultur  
Kommunedelplan for kultur ble vedtatt i bystyret 12.09.2012. Hensikten med planen er å 
bidra til at kulturaktører, politikere og administrasjon får et overordnet og samordnet syn på 
kulturfeltet og kulturarbeidet i kommunen. I planen er det definert klare, fremtidsrettede 
satsningsområder og strategier for kulturvirksomhetene. Plan for kultur vil bli vurdert i ny 
planstrategi. 
 
Overordnet plan for beredskap og kriseledelse  
Overordnet plan for beredskap og kriseledelse med tilhørende varslingsliste er levende 
dokument. I tråd med lov skal planen revideres hvert år; det betyr i praksis at den er under 
kontinuerlig revisjon.  
 
Arbeidet med å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lillesand kommune, i 
tråd med lov og forskrift, er i gang og avsluttes i 2020.  
 
Interkommunale planer  
Klima- og energiplan for Knutepunkt Sørlandet ble vedtatt av Lillesand bystyre 02.12.2009. 
Bystyret vedtok 07.02.2018 at klimasamarbeidet i Region Kristiansand kobles til det 
regionale arbeidet med Klimaveikart Agder, og at ny klimaplan/-strategi skal utarbeide egne 
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger. Klimaveikart Agder er 
utarbeidet som en del av regionplan Agder 2030. 
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Andre planer: 
 

Boligsosial handlingsplan - kommer til politisk behandling i desember 2019 eller i 
begynnelsen av 2020. 
 
Kommunedelplan sykkel - bystyret vedtok 04.09.2019 å legge plan med handlingsprogram 
ut til offentlig ettersyn.  
 
Ny kvalitetsplan for barnehage og skole 
Barnehagene og skolene har hatt en felles kvalitetsplan siden 2016.  Planen gjelder årene 2016-2020 
og har to fokusområder; sosial- og emosjonell kompetanse og språk. 
Sektoren er i gang med arbeidet med ny plan. Hva planen skal hete er ikke bestemt ennå, men den vil 
ha følgende to felles satsinger for barnehagene og skolene i Lillesand kommune: 

• Livsmestring 
• Digital kompetanse 

Planen skal ha oppstart høsten 2020. 

 

Strategisk plan for bredbåndsutbygging - vedtatt i 10.02.2016 og er fulgt opp med 
bevilgninger i økonomiplanene. Fiber til husstander i Høvåg er i ferd med å bli bygd ut. Målet 
er at alle husstander, bedrifter og fritidsboliger i Lillesand kommune har et grunnleggende 
tilbud om bredbåndsteknologi innen 2023. 
   
Digitaliseringsstrategi 2017-2020 - vedtatt politisk 21.06.2017. Planen følges opp gjennom 
en handlingsplan som danner grunnlaget for bevilgninger i økonomiplanen. 
  
Hovedplan Vann og avløp - behandles årlig av bystyret og danner grunnlag for 
investeringer innen vann og avløp i økonomiplanen. 
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BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN 

 
Store deler av kommunal virksomhet påvirkes direkte av antall innbyggere og fordelingen på 
aldersgrupper. Det er derfor viktig å følge den demografiske utviklingen og framskrivningen 
av befolkningen de neste årene. Det statlige rammetilskuddet til kommunen beregnes bl.a. ut 
fra befolkning, befolkningsvekst og demografisk inndeling. Befolkningsøkning gir oss økte 
kostnader og inntekter. Imidlertid slår inntektene først inn året etter at befolkningsveksten har 
skjedd. Dette skyldes at tildelingen i statsbudsjettet bygger på befolkningen i kommunen pr. 
1. juli året før budsjettåret. Tilflytting og barnefødsler som skjer etter 1. juli får ikke utslag på 
rammetilskuddet før neste budsjettår. Befolkningsveksten siste halvår vil ha noe effekt på de 
totale overføringene fra staten på grunn av inntektsutjevningen, men denne effekten er 
begrenset.  
 
Er befolkningsveksten i kommunen større enn landsgjennomsnittet vil det gi en økning i 
inntektsutjevningen, mens en lavere vekst vil ha motsatt effekt. Motsatt treffer eksempelvis 
kostnadene til nye barnehageplasser oss med én gang behovet oppstår. Befolkningsveksten, 
som skissert under, er lagt til grunn for inntekter og utgifter i økonomiplanperioden. 
 
Kommunen har de siste årene mottatt et veksttilskudd fra staten gjennom inntektssystemet; i 
2019 var veksttilskuddet på 1,8 mill. kr. Grensen for å motta veksttilskudd er 1,4 % 
gjennomsnittlig befolkningsvekst over en 3-års periode. Gjennomsnittlig vekst i Lillesand 
kommune de tre siste årene er på 1,3 % og vi er dermed under den gjeldende grensen for 
vekstkommuner. Vi får dermed ikke veksttilskudd i 2020 og i årene fremover hvis ikke 
befolkningsveksten øker igjen. 
 

BEFOLKNINGSUTVIKLING 

 

De siste ti årene fra 01.01.2009 til 31.12.2018 har Lillesand kommune vokst med 1661 
innbyggere eller 17,8 %. Årsaken til veksten er i stor grad innflytting til kommunen. 75 % av 
befolkningsveksten er netto innflytting. 
 
For 2019 forventer administrasjonen en vekst på om lag 1,0 %. Dette er lavere enn tidligere 
forutsetninger. Den lavere veksten skyldes lavere fødselsoverskudd og lavere innvandring. 
Veksten er i stor grad avhengig av innenlandsk innflytting til Lillesand. Veksten er høyere enn 
landsgjennomsnittet på 0,6 %.  
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fødte 114 136 132 117 117 114 118 123 98 104 

Døde 80 73 81 69 68 73 75 79 77 88 

Fødselsoverskudd 34 63 51 48 49 41 43 44 21 16 

Innvandring 94 100 90 94 99 155 143 109 119 89 

Utvandring 33 27 32 34 36 25 25 30 47 39 

Netto innvandring 61 73 58 60 63 130 118 79 72 50 

Innflytting, innenlandsk 420 543 526 477 438 528 554 521 558 518 

Utflytting, innenlandsk 383 430 469 431 478 465 478 521 482 466 

Netto innenlandsk innflytting 37 113 57 46 -40 63 76 0 76 52 

Folkevekst 136 248 165 154 74 234 237 125 169 119 

Befolkning pr 31. desember 9465 9713 9878 10032 10106 10340 10577 10702 10871 10990 

Prosentvis vekst 1,5 % 2,6 % 1,7 % 1,6 % 0,7 % 2,3 % 2,3 % 1,2 % 1,6 % 1,1 % 
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Tabell 3 Befolkning fordelt på aldersgrupper 01.07.2018 og 01.07.2019 

 

Innbyggere per 1.7. 2018 2019 Diff Prosent 

Innbyggere 0-1 år   229 212 -17 -7,4 % 

Innbyggere 2-5 år 540 541 1 0,2 % 

Innbyggere 6-15 år 1 506 1526 20 1,3 % 

Innbyggere 16-22 år 948 942 -6 -0,6 % 

Innbyggere 23-66 år 6 032 6091 59 1,0 % 

Innbyggere 67-79 år 1 274 1317 43 3,4 % 

Innbyggere 80-89 år  340 358 18 5,3 % 

Innbyggere 90 år + 79 78 -1 -1,3 % 

 Sum 10 948 11065 117 1,1 % 

 
Befolkningsutviklingen pr 2. kvartal 2019 var nokså tilsvarende kvartal i 2018. Folkeveksten 
pr 31.07.2019 var på 75 personer mot 76 på samme tid i fjor. Det er et høyere 
fødselsoverskudd med 13 personer, mens netto innflytting er på 60 personer mot 74 på 
samme tid i fjor. Det er særlig innvandring som er blitt lavere og innenlandsk utflytting som er 
høyere enn i på samme tid i 2018. Prosentvis vekst fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019 er 
på 1,1 % som er det samme som i fjor. 
 

Det har vært størst prosentvis økning i aldersgruppen 80-89 år med 5,3 % og i gruppen 67-
79 år med 3,4 %. Størst nedgang har det vært i aldersgruppen 0-1 år med -7,4 %. Det er 
fortsatt en økning i aldersgruppen 6-15 år med 1,3 %.  
 
Lillesand kommune har en relativt ung befolkning sammenlignet med landet som helhet. Vi 
har en større andel i aldersgruppene 6-12 år og 16-19 år. Lillesand har også en større andel i 
aldersgruppen 67-79 år, men en lavere andel i aldersgruppen 20-44 år. 
 

BEFOLKNINGSFREMSKRIVINGER I PLANPERIODEN 

 

SSB lager nye befolkningsframskrivinger hvert annet år og la frem en ny prognose i slutten 
av juli 2018. Prognosen baserer seg på befolkningsveksten i kommunen de to siste årene 
forut for framskrivningen, dvs. 2016 og 2017. I 2016 var veksten på 1,2 % og i 2017 på 1,6 
%. Det var derfor forventet at befolkningsveksten i SSBs framskrivning i 2018 ville være 
lavere enn den forrige prognosen. 
 
 

 
Figur 8 Alternativer for befolkningsutvikling 
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Det er flere årsaker til at veksten på nasjonalt nivå blir lavere enn i det siste tiåret. 
Innvandringen har gått tydelig ned, særlig på grunn av lavere innvandring fra Øst-Europa. 
Fruktbarheten har også gått betydelig ned, og SSB forventer at den vil holde seg lav i noen 
år før den øker noe. I tillegg vil de store kullene fra etterkrigstiden begynne å komme inn i de 
eldste aldersgruppene, noe som gjør at SSB forventer en tydelig økning i antall døde 
framover, til tross for økt levealder. 
 
Befolkningsframskrivingen fra SSB er oppdatert med reelle tall fra 01.01.2019. Den 
prosentvise veksten i SSBs prognose er videreført.  
 
Tabell 4 Befolkningsframskriving pr 1.1. fordelt på aldersgrupper (kilde: SSB – MMMM-alternativet) 

  
2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 2035 2040 

0 år 107 107 107 108 110 115 126 133 135 

1-5 år 653 647 647 629 623 633 684 733 753 

6-12 år 1138 1122 1117 1114 1106 1057 1016 1084 1157 

13-15 år 383 441 466 496 494 514 474 449 480 

16-19 år 572 538 526 525 560 620 647 602 594 

20-44 år 3291 3357 3375 3408 3434 3470 3594 3670 3675 

45-66 år 3129 3152 3230 3249 3282 3349 3514 3615 3696 

67-79 år 1286 1330 1367 1425 1459 1507 1593 1718 1856 

80-89 år 351 369 377 397 417 476 645 774 831 

90 år + 80 75 80 80 81 78 107 144 207 

Sum 10990 11138 11292 11430 11564 11816 12404 12926 13393 

Årlig vekst 1,1 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 

 
 
Tabell 5 Fremskrevet, prosentvis vekst i forhold til 2019-tall for ulike aldersgrupper, 2019-2040 (kilde: SSB) 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 

0 år 1,000 1,000 1,000 1,009 1,028 1,047 1,075 1,179 1,245 1,264 

1-5 år 1,000 0,991 0,991 0,963 0,954 0,958 0,969 1,048 1,123 1,152 

6-12 år 1,000 0,986 0,981 0,979 0,972 0,958 0,929 0,893 0,952 1,017 

13-15 år 1,000 1,150 1,216 1,296 1,290 1,306 1,343 1,237 1,172 1,253 

16-19 år 1,000 0,941 0,920 0,918 0,979 1,039 1,084 1,132 1,052 1,039 

20-44 år 1,000 1,020 1,026 1,035 1,044 1,048 1,054 1,092 1,115 1,117 

45-66 år 1,000 1,007 1,032 1,038 1,049 1,059 1,070 1,123 1,155 1,181 

67-79 år 1,000 1,034 1,063 1,108 1,135 1,163 1,171 1,239 1,336 1,443 

80-89 år 1,000 1,050 1,075 1,131 1,187 1,246 1,358 1,838 2,204 2,369 

90 år + 1,000 0,940 1,000 1,000 1,012 1,048 0,976 1,337 1,795 2,590 

Sum 1,000 1,013 1,027 1,040 1,052 1,064 1,075 1,129 1,176 1,219 

 
 
Tabellen viser prosentvis vekst fra faktiske tall i 01.01.2019. Tabellene viser at Lillesand 
kommune skal vokse med 826 personer eller 7,5 % frem til 2025. Den største prosentvise 
veksten frem mot 2025 er i aldersgruppen 80-89 år med 36 %. Det innebærer 125 flere 
innbyggere i denne aldersgruppen.  
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Også aldersgruppen 13-15 år øker kraftig frem mot 2025. Her er veksten på 34 % eller 131 
innbyggere.  
 
Størst prosentvis nedgang er det i aldersgruppen 6-12 år som har en nedgang på -7 % eller 
39 innbyggere. 
 
SSBs prognose er sannsynligvis for optimistisk ut fra utviklingen de siste årene. Veksten vil 
sannsynligvis ligge på rundt 1,0 % i de neste årene. 
 
SSBs prognoser fanger ikke opp lokale variasjoner. En av de viktigste lokale 
usikkerhetsmomentene er netto innflytting. Denne varierer fra år til år og styres av 
arbeidsmarkedet, tilgang på boliger/boligpriser og netto innvandring.  
 
Over lengre tid har det vært en klar tendens at kommunen har en netto utflytting av ungdom 
etter videregående skole og en netto innflytting av foreldre med små barn. Det er erfaringsvis 
i gjennomsnitt 25 flere elever som begynner på skole enn antall fødte i det samme årskullet. 
 
Lillesand kommune har en relativt stor boligreserve i form av nye boligprosjekter som er 
under bygging eller planlegges bygd. Lillesands sentrale beliggenhet i det regionale 
arbeidsmarkedet er gunstig. Utviklingen av arbeidsmarkedet er fortsatt positiv med 
nyansettelser i oljeleverandørbransjen og nyetableringer. Kommunen har god tilgang på 
næringsarealer. 
 
Et annet usikkerhetsmoment er innvandring fra land utenom EU. Dette styres i liten grad av 
lokale forhold, men har utgjort en stor del av befolkningsveksten i kommunen de senere år.  
 

ET BLIKK UTOVER PLANPERIODEN  
 

Figur nr. 9 viser SSBs prognose på ulike aldersgrupper i perioden frem til 2040. Lillesand 
kommune skal vokse med 2 584 personer eller nesten 24 % frem til 2040. Det er stor 
forskjell i veksten i de ulike aldersgruppene.  
 

 
 
Figur 9 Fremskrevet, prosentvis vekst i forhold til 2018-tall for ulike aldersgrupper, 2018-2040 (Kilde: SSB) 
 
Prognosen viser videre at de yngre aldersgruppene vil øke mindre enn samlet vekst frem 
mot 2040. Lillesand hadde en stor vekst i de yngste aldersgruppene fra 2010-2017. I 2025 er 
disse barna i stor grad ferdig med grunnskolen. Veksten i antall 0-åringer har de siste årene 
avtatt, men vil etter prognosen øke igjen mot 2030. I 2040 er det 30 % flere 0-åringer enn i 
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2018. Aldersgruppen 1-5 år vil ha negativ vekst frem 2025 før veksten øker mot 2030. I 2040 
er det 12 % flere barn i barnehagealder.  
 
Aldersgruppen 6-12 år de senere år hatt en stor vekst som når sin topp i 2019. I 2025 er det 
4 % færre barn i grunnskolealder. Nedgangen fortsetter frem mot 2030 før veksten tar seg 
opp igjen. I 2040 er det 5 % flere i alderen 6-12 år. Aldersgruppen 13-15 år har en stor 
økning på 34 % frem mot 2025, mens veksten avtar i 2030 og 2035 før den øker til 25 % i 
2040. Aldersgruppen 16-19 år vil ha vekst frem mot 2025 og 2030 før veksten avtar mot 
2035. I 2040 vil aldergruppen 16-19 år være på nivå med 2018.  
 
Antall innbyggere i yrkesaktiv alder 20-44 år og 45-66 år øker mindre enn samlet 
befolkningsvekst gjennom perioden. I 2040 er det 14 % flere i alderen 20-44 år og 20 % flere 
i alderen 45-66 år. Samlet befolkningsvekst i 2040 er på 24 % sammenlignet med 2018. 
 
Aldersgruppen 67-79 år de senere år hatt den største prosentvise veksten. Dette henger 
sammen med de store barnekullene etter 1945. Veksten blir fortsatt høy med 20 % i 2025, 37 
% i 2035 og 48 % i 2040. Aldersgruppen 80-89 år er den aldersgruppen som vokser mest i 
2025-2035 med 45 % i 2025, 95 % i 2030 og ender med 155 % i 2040. Aldersgruppen 90 år 
eller eldre har en spesiell utvikling med nedgang på 2 % i 2025. Deretter øker aldersgruppen 
kraftig og ender med den største veksten av alle med 159 % i 2040. 
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KONSEKVENSER FOR TJENESTETILBUDET 

 
 

 
Figur 10 Antall tjenestemottakere 
 
Det er selvfølgelig vanskelig å spå om hvordan Lillesand kommune ser ut om 25 år. 
Omverdenen er i rask endring. Endringene i oljesektoren, flyktningkrisen og 
klimautfordringene er eksempler på dette.  
 
Den eldre befolkning blir større, og levealderen går opp. Bare innen helse og omsorg er det 
behov for 85 % flere årsverk gitt dagens bemanningsnorm. Samtidig vet man at størstedelen 
av utgiftsveksten innen helse og omsorg de siste årene er for tjenester til personer under 67 
år. Videre vet man at forventet levealder øker med ca. 1 år pr. tiår. Det betyr at frem mot 
2040 har levealderen økt med 2,5 år. Ved økt levealder øker hyppigheten av flere 
sykdommer som f.eks. demens. Dette skaper ytterligere press på helse- og 
omsorgssektoren. En stor del av veksten i spesialisthelsetjenesten må tas av kommunene i 
fremtiden. Dette kan innebære at kravene til kompetanse innen helse- og omsorgssektoren 
øker ytterligere. Nye generasjoner med eldre vil stille andre krav til kvalitet og 
individtilpassede tjenester. 
 
Økt levealder gir også utfordringer i form av økte pensjonskostnader. De neste 
generasjonene må finne seg i å jobbe lenger for å opprettholde dagens nivå på pensjonen.  
 
Frem til nå har staten i mer eller helst mindre grad kompensert for økte demografikostnader 
til kommunene. Med økte pensjonskostnader, usikre oljeinntekter, klimakostnader m.m. er 
det ikke sikkert at staten har råd til automatisk å finansiere de økte kostnadene. Det er helt 
nødvendig at man klarer å få eldre til å bo hjemme lengre gjennom hverdagsrehabilitering og 
tilrettelegging. Kommunen vil være nødt til å dreie fokus fra behandling til forebygging på 
mange områder. Kommunen er også nødt til å samarbeide med pårørende og frivillig sektor i 
større grad. 
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Mer kompliserte oppgaver til kommunene øker behovet for kompetanse, innovasjon og 
teknologiutvikling. Endringene må skje raskt. Det blir større krav til tverrfaglig og 
tverrsektorielt samarbeid i en helt annen grad, og på en helt annen måte enn i dag. Staten 
setter i større grad krav til formell kompetanse på flere områder. 
 
Digitale tjenester og kommunikasjon har endret grensesnittet mellom kommunen og 
innbyggerne. Det er færre som i dag oppsøker rådhuset for å få utført tjenester; dette blir 
gjort digitalt. En kan sammenligne utviklingen med det som skjedde med bankene for 10-15 
år siden. Det samme vil skje innen helse og omsorg med bruk av velferdsteknologi, kunstig 
intelligens og roboter. 
 
Kampen om arbeidskraften i fremtiden blir hard. En større andel av befolkningen må arbeide 
innen kommunal sektor. Mange flere må jobbe heltid i stedet for deltid. En undersøkelse 
viser at deltidsansatte i Lillesand kommune representerer en reserve-arbeidskraft på ca. 125 
årsverk. Flere kommuner har vansker med å rekruttere innen spesielle yrkesgrupper. 
Etterspørselen etter flere av kommunens yrkesgrupper vil være større enn tilbudet fra 
utdanningssystemet, og gapet bare vil øke.  
 
Kommunene vil være nødt til å utnytte arbeidskraftreserver på en helt annen måte. Dette er 
grupper som i stor grad faller utenfor arbeidsmarkedet som uføre, innvandrere, mottakere av 
sosialhjelp, deltidsarbeidende, hjemmeværende, pensjonister m.m. Det hevdes at 
kommunene i fremtiden vil i større grad få ansvar for arbeidslinjen i samfunnet. 
 
Lillesand kommune er nødt til å være en attraktiv arbeidsgiver; ha konkurransedyktige vilkår 
og ha et godt omdømme for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft i fremtiden. Det vil komme 
konkurranse fra private aktører som tilbyr de samme tjenestene som kommunene. 
 
Lillesand kommune har levekårsutfordringer, som resten av Agder. Lillesand har større andel 
uføre, unge arbeidsledige, personer med psykiske plager og lidelser, dødelighet av 
lungekreft og kols, og muskel- og skjelettsykdommer. Én av forklaringene kan være et svakt 
og ensidig næringsliv med få arbeidsplasser i deler av regionen. Videre ligger regionen dårlig 
an når det gjelder likestilling, spesielt i forhold til yrkesdeltakelse blant kvinner. Det er en 
utfordring at dårlige levekår skaper et dårlig omdømme for Agder. 
 
Regionen skiller seg ut fra andre storbyregioner ved lavere utdanningsnivå og få 
kompetansearbeidsplasser. Regionen kommer spesielt dårlig ut i andel med høyere 
universitetsutdanning. Dette er en hindring for videre utvikling og omstilling av næringslivet.  
Et annet viktig forhold er at foreldres utdanningsnivå har sammenheng med barnas 
muligheter for å lykkes i utdanningssystemet; dette gjelder f.eks. frafall, spesialundervisning 
osv. Det er også stor forskjell på levealder når man ser på utdanningsbakgrunn. Satsing på 
utdanning er viktig; både for sikre levekårene i regionen og for å omstille næringslivet. 
 
Kommunene opplever at klimaendringene skjer nå. Ikke i form av merkbar havstigning og 
temperaturøkning, men i form av hyppigere ekstremvær. I løpet av høsten 2017 opplevde 
Agder to kraftige flomsituasjoner med betydelig skade. Kommunene må derfor i større grad 
planlegge, utbygge infrastruktur og ha beredskap for klimaendringer og ekstremvær. Det 
ligger store investeringer foran kommunen innen vann, avløp og renovasjonssektoren. 
 
97 % veksten i Norge fra 2000-2010 kom i storbyregionene. Halvparten av Norges befolkning 
bor i storbyene og det er en klar tendens til fortsatt sentralisering. Det er derfor et stort behov 
for å ha en koordinert areal- og transportplan i de funksjonelle byregionene. Det vil være 
fokus på kollektivtransport og byutvikling. Økt transportbehov må løses ved bruk av 
kollektivtransport, sykkel og gange slik man kjenner fra bymiljøavtalene. 
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Figur 11 Utvikling i årsverk 

 
Figuren viser at behov for årsverk i institusjon og hjemmetjeneste øker med 67 årsverk fra 
2017 til 2025; en økning på 23 %. I 2040 vil behovet være 213 flere årsverk enn i 2017. Det 
er en økning på 73 %.  
 
Behovet for årsverk i barnehage reduseres med 16 årsverk i 2025 sammenlignet med 2017; 
en nedgang på 10 %. I 2040 vil arbeidskraftbehovet innen barnehage øke med 12 årsverk 
sammenlignet med 2017; en økning på 7 %.  
 
Innen grunnskole øker arbeidskraftbehovet i 2025 med 16 årsverk eller 10 % sammenlignet 
med 2017. I 2040 vil behovet være 24 flere årsverk enn i 2017; en økning på 15 % fra 2017.  
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ORGANISERING OG BEMANNING 

ORGANISERING 
 

Administrativt er kommunen inndelt i 3 sektorer med kommunalsjefer, som rapporterer til 
rådmannen. I tillegg tilhører formannskapssekretær, juridisk rådgiver, rådgiver 
samfunnsplanlegging og folkehelse, Administrative fellesfunksjoner og Økonomi direkte 
under rådmannen.  
 

Sektorene er inndelt i 21 enheter med enhetsledere som rapporterer til respektive 
kommunalsjef. Organisasjonen justeres og tilpasses fortløpende i tråd med hva som er mest 
hensiktsmessig for driften. Oppdatert organisasjonskart finnes på kommunens hjemmeside.  
 
Fra og med 1.1. 2020 iverksettes følgende organisasjonsendringer:  

• Økonomi i stab endres til “Økonomi- og prosjektavdeling” Ny prosjektkoordinator 
stilling samt øvrige prosjektledere legges til avdelingen for bedre økonomistyring av 
prosjektene, bidra til bedre porteføljestyring, -prosjektledelse og samspill mellom 
økonomi og de store investeringsprosjektene. 

• Enhet for teknisk forvaltning endres til Enhet for næring og byutvikling. Tiltaket vil i 
tillegg til dagens aktivitet bidra til å styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler. 

 
Dette er det mer utfyllende redegjort for i 2. tertial 2019. 
 
Ved overgangen til 2020 er følgende interkommunale samarbeid etablert der Lillesand 
kommune er deltaker:  
 
• Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen Jf. kommuneloven 28-1b. Kristiansand er 

vertskommune.  
• Felles tekniske tjenester for Lillesand og Birkenes kommuner (oppmåling, geodata, 

eiendomsskatt, naturforvaltning, jord og skog). Jf. kommuneloven 28-1b. Birkenes er 
vertskommune.  

• Kemneren i Grimstad og Lillesand. Jf. kommuneloven § 28-1b. Grimstad er 
vertskommune. Regjeringen har foreslått at skatteoppkreverfunksjonen overføres til 
staten fra og med 1. juni 2020. 

• Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Arendal kommune er 
vertskommune. Regjeringen har foreslått at arbeidsgiverkontrollen overføres til staten fra 
og med 1. juni 2020. 

• Kulturskolen for Birkenes og Lillesand Jf. kommuneloven § 28-1b. Birkenes er 
vertskommune.  

• IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner Jf. kommuneloven § 28-1b. Lillesand er 
vertskommune.  

• Langemyr skole og ressurssenter Jf. kommuneloven § 27 (interkommunalt samarbeid) 
• Struktur1 (samarbeid med Birkenes kommune om regnskap og lønn). Jf. kommuneloven 

§ 27 (interkommunalt samarbeid)  
• Arendal revisjonsdistrikt IKS. Jf. lov om interkommunale selskap  
• Aust-Agder museum og arkiv IKS. Jf. lov om interkommunale selskap  
• LIBIR IKS (Lillesand og Birkenes renovasjonsselskap). Jf. lov om interkommunale 

selskap  
• KBR IKS (Kristiansandsregionens brann og redningstjeneste) Jf. lov om interkommunale 

selskap  
• Region Kristiansand (tidl. Knutepunkt Sørlandet) med tilhørende fagnettverk. Jf. 

kommuneloven § 27  
• Legevaktsamarbeid   
• Kommunal øyeblikkelig hjelp  



  Side 47 
   

 

• OKOS Agder Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder 
• Innkjøpssamarbeidet «Offentlig Anskaffelser Agder (OFA)» 
• Telemark – sekretariat for kontrollutvalg  

  
Formålet med etableringene er å bygge robuste fagmiljø som kan møte fremtidens 
utfordringer både i forhold til drift og utvikling.  
 

ÅRSVERK 
 

Ved 2. tertial 2019 har Lillesand kommune ca. 764 årsverk (974 personer), inkludert ansatte i 
fødselspermisjon, vikarer, engasjement, lærlinger og politikere (som får lønn).  
  
Alle stillinger er registrert i et hjemmelsregister. Stillingshjemler kan bare opprettes eller 
fjernes etter eget vedtak i formannskapet. Grunnskolen oppretter og fjerner stillingshjemler 
på basis av tildeling til sektoren.  
  
Rådmannen tilsetter i stillinger som handler om den løpende tjenesteytingen. Dette gjelder 
også stillinger som er opprettet og finansiert gjennom egne politiske vedtak.  
 
Heltidskultur – økonomiske konsekvenser 
Bystyret har vedtatt mål om heltidskultur i Lillesand kommune. Dette er viktig av mange 
grunner; økt tilgang til arbeidskraft, økt kvalitet på tjenestene og mulighet for full stilling for 
ansatte. 
 
Arbeidet med å innføre heltidskultur ved å gjøre om deltidsstillinger til heltidsstillinger, vil ha 
en økonomisk konsekvens i en overgangsperiode hvor man er nødt til å ha noe ekstra 
stillingsressurser. Gjennom naturlig utskiftning av ansatte vil man øke stillingsprosenten for 
ledige deltidsstillinger opp til stillingsstørrelser som passer inn i nye turnusplaner og som 
tilfredsstiller de mål som er satt med sikte på å etablere en heltidskultur.  Dette vil utfordre 
stillingshjemmelsystemet som kommunen bruker for å holde kontroll over antall ansatte. En 
heltidskultur har også gevinster som kan benyttes for å finansiere en slik overgangsperiode. 
Erfaringen fra andre kommuner som har innført heltidskultur er lavere sykefravær og mindre 
vikarbruk, mer effektiv turnus og bemanningsplaner, samt økt kvalitet og høyere trivsel for 
brukere og ansatte. Den demografiske utviklingen i befolkningen i årene som kommer, 
medfører et stort behov for økning i stillinger, spesielt innenfor helse og omsorg. Dette 
arbeidskraftbehovet kan i stor grad løses ved å utnytte arbeidskraftreserven som ligger i at 
svært mange ansatte jobber deltid.   
  
Rådmannens konklusjon er at mye av deltidsproblematikken kan løses innenfor rammene til 
sektor for helse og kultur gjennom bruk av SIO-midler. Tildeling av tjenester til 
brukere/pasienter innenfor funksjonene som dekkes av SIO er styrt med utgangspunkt i 
vedtak på timer. Dette betyr at enhetsledere i dag har styring med bemanning knyttet til 
vedtak. For å kunne praktisere en effektiv og funksjonell ressursbruk og tjenesteyting, ber 
Rådmannen om å få delegert myndighet til å opprette og nedlegge stillinger. Denne 
fullmakten vil så bli videredelegert enhetsledere via kommunalsjef. Det er svært vanskelig å 
budsjettere kostnader knyttet til utvikling av heltidskultur. Dette er avhengig av nye 
turnusplaner, turnover og et godt samarbeid og dialog med ansatte og deres organisasjoner. 
Det legges inn 3 mill. kr. i budsjettet til formålet for 2020 og videre i økonomiplanperioden. 
Midlene finansieres gjennom SIO. 
 
For å legge til rette for heltidskultur og kunne praktisere en effektiv og funksjonell ressursbruk 
og tjenesteyting, vedtok bystyret rådmannen delegert myndighet til å opprette og nedlegge 
stillinger. 
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Følgende forslag til økning av stillingshjemler ligger i budsjett og økonomiplanen:  
 
Nye lærerstillinger 
Som følge av elevtallsveksten er det lagt inn midler til skolene til opprettelse av nye 
lærerstillinger. Siden skoleåret ikke følger budsjettåret, er det ikke mulig å si hvor mange 
stillinger og fordelingen av stillingene på de forskjellige skolene. Skolesektoren er derfor 
unntatt fra krav om stillingshjemler.  
 
Stillinger innen SIO-prosjektet 
Det er lagt inn stillinger innen SIO-prosjektet i tråd med endring i aktivitetsnivået. Stillingene 
finansieres av økte inntekter.  
 
Andre stillinger 
Kinosjef økes til 100 % stilling. 
0,5 årsverk kjøkkenet Dovre 
 
Omorganisering økonomi/prosjektavdelingen 
I forbindelse med omorganiseringen av Enhet Teknisk prosjekt og Økonomiavdelingen flyttes 
til sammen 4 stillinger til den nye avdelingen 
 
Lærlinger 
Bystyret vedtok i 2019 at antall lærlinger eller lærekandidater økes fra 4 til 6 pr. år i perioden 
2020-2022. Økningen dekkes ved omdisponering av midler innenfor rammeområdene. Fra 
2023 legges det ikke inn ytterligere økning i antall lærlinger da målet om 3 lærlinger pr 1000 
innbyggere vil være oppnådd. 
 
Bystyret vedtok at det er et mål at antall lærlinger og lærekandidater skal øke utover 3 per 
1000 innbygger, dersom rammene tillater det. 
 
Helårsvirkning av stillinger opprettet i 2019 
 
Når det budsjetteres nye stillinger i årsbudsjettet, legges disse som regel inn med et halvt års 
lønn siden det tar tid før nyansatte tiltrer. Dermed må rammene for neste års budsjett økes til 
12 måneder med lønn og sosiale kostnader. 
 
I 2019 ble det vedtatt opprettet følgende stillinger som får helårseffekt fra 2020: 

• Rådgiver HR 

• Næringskonsulent (ikke opprettet som egen stilling, men enhetsleder næring og 
byutvikling, se 2 tertialrapport 2019) 

• Prosjektkoordinator 

• Utekontakt 
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Tabell 6 Oversikt over faste årsverk og ansatte i fødselspermisjon pr 31.08.19 og forslag til opprettelse av nye stillingshjemler 

Enhet  Ansvar  2019  Nye   Beskrivelse  
30  Rådmann  4,0   
31  Økonomi  2,0 4,0 Omfordelingen av stillinger fra Teknisk 
38  Administrative fellesfunksjoner  18,5   
40  Kommunalsjef helse og kultur  5,8   
41  Enhet for kultur og bibliotek  9,4 0,4 Øke kinosjefstillingen fra 60 til 100 % 

42  Enhet for psykisk helse og rus  23,9   
44  Enhet for tverrfaglig helse  19,0   
45  Enhet for omsorg Høvåg  44,6 0,2 Avdelingsleder kjøkken 
46  Enhet for omsorg sentrum  79,9 0,5 Kjøkken Dovre 
47  Enhet for tjenestetildeling  6,8   
48  Enhet for habilitering  94,0   
49  NAV  14,2   
50  Kommunalsjef skole og barnehage  9,3  Økte lærerstillinger som følge av elevtallsvekst 

51  Høvåg skole  28,9   
52  Borkedalen skole  48,4   
53  Brentemoen skole  20,6   
54  Tingsaker skole  39,7     
55  Lillesand ungdomsskole  37,8     
56  Enhet for voksenopplæring  10,0     
60  Barnehage felles  9,2     
61  Framsyn barnehage  14,8     
62  Prestholt barnehage  11,8     
63  Borketun barnehage  14,2     
65  Blåbæråsen barnehage  16,0     
70  Kommunalsjef tekniske tjenester  3,0   
72  Enhet for teknisk forvaltning  11,2 -1,0   Flyttes til Økonomi/prosjektavdelingen 
74  Enhet for teknisk prosjekt  3,0 -3,0   Flyttes til Økonomi/prosjektavdelingen 
76  Enhet for teknisk drift  53,1     
   Sum årsverk  652,9     

 
 

EN FREMTIDSRETTET ARBEIDSGIVERPOLITIKK  
 

Kommunesektoren står overfor utfordringer når det gjelder tilgang på kvalifisert arbeidskraft i 
fremtiden, særlig innenfor helse- og omsorg. For å fremstå som en profesjonell og attraktiv 
arbeidsgiver, må arbeidsgiverstrategien videreutvikles i tråd med kommuneplanens føringer, 
jf. kommuneplanens satsningsområde Organisasjon for fremtiden. Viktige satsningsområder 
er å utvikle en heltidskultur. Dette innebærer bl.a. å videreutvikle partsamarbeidet for å finne 
smidige og gode løsninger der ansatte ønsker å være mest mulig i jobb, og ta del i den 
løpende kompetanseutviklingen for å bidra til fremtidsrettede tjenestelevering.  
 

LÆRLINGER OG PRAKSISPLASSER  

 
Et viktig bidrag til fremtidig rekruttering av kvalifisert arbeidskraft er å legge til rette for flere 
lærlingekontrakter og åpne enhetene for å tilby praksisplasser ved behov.  
  
Lærlinger bidrar både med verdiskapning og kompetanseutvikling. Etter endt lærekontrakt 
kommer de nye fagarbeiderne ofte tilbake til lærebedriften som dyktige medarbeidere. 
Lillesand kommune har ved overgangen til 2020 19 lærlinger innenfor fagene; 
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helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, IKT servicefag og kokkefag, og ca. 25 
praksisplasser. 3 av lærlingene lønnes av henholdsvis NAV og fylkeskommunen.  
 
Lillesand kommune får jevnlige henvendelser om praksisplasser, og har gjennom hele året 
inntak av personer som trenger arbeidstrening/praksis. Antall personer, ordninger og tidsrom 
varierer.  
 
Tabellen under viser fordelingen av lærlinger ved enhetene.  
 
Tabell 7 Oversikt over lærlinger pr. 16.10.19: 

 

Enhet  Antall lærlinger 
2018 

Antall lærlinger 2019 

Lønnes av NAV/fylke  3 

Omsorg sentrum  5 5 

Omsorg Høvåg  1 2 
Habilitering  0 0 
Lillesand ungdomsskole  0 0 
Borkedalen skole  1 0 
Tingsaker skole  1 1 
Brentemoen skole  1 2 
Blåbæråsen barnehage  1 1 
Framsyn barnehage  0 0 
Prestholt barnehage  1 1 
Borketun barnehage  1 1 
IT-tjenesten  2 3 
Totalt  14 19 

 

Rådmannen deler politikernes ønske om å øke antall lærlinger i organisasjonen. Følgende 
tiltak er iverksettes for å få en mer helhetlig oversikt og koordinering av ordningen internt. 
 

• Budsjett for opprettelse av nye lærlingekontrakter er lagt til Avdeling for HR.  

• Inntak av nye lærlinger administreres av Avdeling for HR. Tiltaket bidrar til et bedre 
samarbeid med opplæringskontoret i forhold til planlegging, inntak og fordeling av 
lærlinger ut i enhetene. Enhetsledere vil fremdeles ha det overordnede ansvaret for 
tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.   

• Vi ser på muligheten for å utvide lærlingekontrakter med andre fagområder.  

• Veiledere for lærlinger får en godtgjøring i form av et funksjonstillegg som en stimulans til 
å påta seg veilederansvar.  

 
For å innfri politikernes ønsker om 3 lærlinger pr. 1000 innbyggere, budsjetteres det med 6 
nye lærekontrakter/praksisplasser i 2020. Tilsvarende legges det inn en årlig økning på 6 
kontrakter til og med 2022. 
 
Enhetslederne ønsker å ta imot lærlinger forutsatt friske lønnsmidler.  
 
Bystyret vedtok at det er et mål at antall lærlinger og lærekandidater skal øke utover 3 per 
1000 innbygger, dersom rammene tillater det. 
 
Kommunen er med i prosjektet «Menn i helse» hvor det tilstrebes å få unge menn til å 
utdanne seg til helsefagarbeidere. Kommunen har forpliktet seg til å legge til rette for 2 
praksisplasser og 2 læreplasser i 2019. Pga. at én trakk seg fra læreplassen, så har 
Lillesand kommune nå 1 lærling gjennom «Menn i helse».  
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FRAVÆR/NÆRVÆR  

 
Sykefraværet har holdt seg stabilt på 7,7 % de siste 2 årene. Ved 2. tertial i 2019 var det 
totale sykefraværet på 7,1 %, mot 6,3 % ved samme tidspunkt i 2018. Linjeledere sikrer 
oppfølging i tidlig fase av sykefravær og ved lukking av avvik. Dette arbeidet ser nå ut til å gi 
resultater. Sektorene vektlegger kvalitet og utvikling av tjenestene. Organisasjon og ledelse 
er en naturlig del av utviklingsarbeidet.   
 

Enheter med høyt fravær deltar i NED-satsningen, et tidligere samarbeidsprosjekt mellom 

NAV og KS som har utarbeidet gode samtaleverktøy med fokus på mestringsorientert 

ledelse, godt arbeidsmiljø og tett oppfølging av sykemeldte. Avdeling for HR bistår enhetene 

i arbeidet. 

 

Bystyret pekte på at sykefravær-nivået i kommunen er bekymringsfullt. AVIGOs erfaringer fra 

sykefraværsoppfølging bør utnyttes. Kommunen skal bruke AVIGO i minst et konkret prosjekt 

for å se om det gir positive resultater. 
 

INNOVASJON, OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING 

 
Befolkningsvekst medfører store investeringsbehov og andre økonomiske utfordringer. Som 
følge av dette må kommunen som organisasjonen innstille seg på store omstillinger i 
planperioden.   
 
Rådmannen vil spesielt løfte følgende økonomiske utfordringer:  

• Økte finans- og FDV-kostnader som følge av høyt investeringsnivå 

• Bortfall av inntekter når SIO-prosjektet utgår i 2022 

• Økende andel eldre i befolkningen 

• Sikre tilgang på arbeidskraft 

• Sikre økt økonomisk handlingsrom 
 
Utfordringene blir spesielt store mot slutten av økonomiplanperioden og vil forsterkes i årene 
etter 2023. For å sikre fremtidig økonomisk bærekraft for kommunen og tilfredsstillende 
tjenester for innbyggerne, vil det derfor være behov for innsparinger fremover. Langsiktig 
tenkning vil være nødvendig. I 2020 vil rådmannen som en del av lederutviklingen styrke 
kommunens ledere ved kompetanseoppbygging innen innovasjon og endringsledelse. I 2021 
og 2022 må det settes i gang en større prosess der det vurderes fornyelse, innovasjon, 
endringer i tjenestenivå og tjenestemåter samt strukturendringer slik at vi er beredt til å møte 
utfordringene i 2023. 
 
For å oppnå optimal oppgaveløsning vil satsingen på digitalisering og innovasjon øke. 
Lillesand kommune har utarbeidet en digitaliseringsstrategi, og i økonomiplanperioden vil 
rådmannen ha fokus på iverksetting av denne. Det har i praksis vist seg vanskelig å hente ut 
effektiviseringsgevinster av digitalisering. Rådmannen vil prioritere dette arbeidet i 
økonomiplanperioden. 
 
For å møte de økonomiske utfordringene i årene fremover, vil det være nødvendig å frigjøre 

ressurser i kommunens virksomhet gjennom effektivisering. Effektivisering handler bl.a. om å 

kunne møte befolkningsvekst med de samme ressursene man har i dag. I budsjettforslaget 

er det lagt inn forutsetning om effektivisering. Det må arbeides målrettet og systematisk med 

fornyelse, kontinuerlig forbedring, innovasjon og tjenestedesign.  
 

I Sektor for helse og kultur er det satt i gang en prosess der det jobbes med tjenestedesign 
og vurderes strukturendringer for å rasjonalisere driften. Dette arbeidet vil ha stort fokus i 
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økonomiplanperioden. Metodisk tilnærming og innbyggerperspektiv prioriteres også for andre 
tjenesteområder og er helt sentralt for å lykkes med kommunens førstlinjeprosjekt. Arenaer 
for tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid skal videreutvikles.  
  
For å lykkes i endringene, må det arbeides kontinuerlig med kapasitet, kvalitet, kompetanse, 
kommunikasjon og en helsefremmende kultur. Kompetente, trygge og utviklingsorienterte 
ledere er avgjørende i dette arbeidet. En annen suksessfaktor er et åpent, respektfullt og 
godt samarbeid med organisasjonene.  
  
Bystyret vedtok å starte et “strukturprosjekt” i 2020 som skal gjøre at vi blir i forkant på å 
tilpasse driften til fremtidige forventede rammebetalingelser og muligheter som “kommune 
3.0”, sett i et lengre tidsperspektiv. Det skal også sees på bruk av lokaler, der forhold eie/leie 
og eventuelle innsparingsmuligheter ved nyinvesteringer og samlokaliseringer skal vurderes. 
Arbeidet baseres på eksternt utarbeidet rapport som viser utfordringsfelter og 
utviklingsmuligheter. Formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet. 
Konsulentkostnader beregnes til 200.000 i hvert av årene 2020 og 2021. 
 
Bystyret vedtok at besparelser pga pålegg om mer produktivitet (til 0,5% pr år) økes med 
780 000 kr. i 2020, 1 410 000 kr. i 2021, 2 240 000 kr. i 2022 og 3 270 000 kr. i 2023. 
Barnehagedrift skjermes for disse besparelsene, forøvrig fordeles på rammeområdene etter 
rådmannens skjønn. Besparelser i 2022 og 2023 sees i sammenheng med 
“strukturprosjektet”. 
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PREMISSER FOR BUDSJETTET 

 
Statsbudsjettet 2020 
Regjeringen Solberg 3 la 07.10.2019 frem forslag til statsbudsjett for 2020. Regjeringen har 
flertall i Stortinget, men det kan likevel bli endringer helt frem til at statsbudsjettet vedtas av 
Stortinget rett før jul.  
 
De viktigste punktene som gjelder kommuner i forslag til statsbudsjett for 2020 er: 
 
Samlede inntekter/frie inntekter 

• Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 på 
3,2 mrd. kr., tilsvarende 0,6 %. 

• Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på om lag 1,3 mrd. kr. i sin helhet tildeles 
kommunene. Det tilsvarer en realvekst på 0,3 %. 

• Av veksten begrunnes 400 mill. kr. med satsing på tidlig innsats i skolen og 150 mill. kr. 
med satsingen på rusfeltet. 

• Ny informasjon om skatteinngangen i 2019 tyder på at kommunesektorens 
skatteinntekter i 2019 blir 5 mrd. kr. høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 
for 2019.  
 

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 

• Deflatoren for 2019 anslås til 3,0 %, hvorav lønnsvekst på 2,4 %. Dette er 0,4 

prosentpoeng høyere enn anslaget i Revidert nasjonalbudsjett for 2018. 

• For 2020 legges det til grunn en deflator på 3,1 %, hvorav lønnsvekstanslag på 3,5 % og 

prisvekst på varer og tjenester på 2,4 %. Denne er lagt til grunn ved beregningen av 

realveksten i kommunesektorens inntekter i 2020. 

Skatteandel/kommunal skattøre 
Den kommunale skattøren for personlig skattytere reduseres fra 11,55 til 11,10 %. 
 
Nærmere om veksten i kommunenes frie inntekter på 1,3 mrd. kr. 
 
Tabell 8 Vekst i frie inntekter 

 Mrd. kroner 

Vekst frie inntekter 1,3  

- merkostnader til demografi  -0,9 

+ reduserte kostnader til pensjon  0,45 

- satsinger innenfor veksten i frie inntekter -0,55 

= Økt handlingsrom  0,3 

 
Satsninger innenfor veksten i frie inntekter er fordelt med 400 mill. kr. til tidlig innsats i skolen 
og 150 mill. kr. til innsats på rusfeltet. For Lillesands del utgjør dette 950 000 kr. til tidlig 
innsats og 259 000 kr. på rusfeltet.  
 

Midlene til tidlig innsats i skolen må ses i sammenheng med det øremerkede tilskuddet til 
tidlig innsats som innlemmes i rammetilskuddet i 2020. Lærernormen har så langt vært 
finansiert gjennom et øremerket tilskudd på KDs budsjett. Midlene fordeles særskilt i 2020 
(tabell C). Fra 2021 vil midlene bli fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. 
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Inntektssystemet for kommunene 
 
Utgiftsutjevning 
 
Kommunene får kompensasjon for disse ufrivillige kostnadsforskjellene i utgiftsutjevningen. 
Størsteparten av kommunenes rammetilskudd fordeles i utgangspunktet med et likt beløp pr. 
innbygger, det såkalte innbyggertilskuddet. Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en 
kostnadsnøkkel, som sørger for at denne andelen av rammetilskuddet blir omfordelt fra 
kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å 
drive enn landsgjennomsnittet. 
 
Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er 
forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant 
annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre og bosettingsmønster og reiseavstander i 
kommunen. 
 
Innbyggertilskudd før omfordeling 
Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp pr. innbygger. Dette beløpet er 

25 083 kr. i 2020. For Lillesand kommune utgjør dette: 25 083 kr. × 11 065 innbyggere = 
277 549 000 kr. 
 
Tabell 9 Virkning for Lillesand 

Mill. kr. 2019 2020 Endring % endring 

Innbyggertilskudd før omfordeling 270,521 277,549 7,028 2,6 % 

Utgiftsutjevning 9,015 11,451 2,436 27,0 % 

Trekk som følge av saker med særskilt 
fordeling 

-181,857 -186,575 4,718 2,6 % 

Trekk for inntektsgarantiordningen -0,583 -0,596 0,013 2,2 % 

Innbyggertilskudd etter justering 97,096 101,829 4,733 4,9 % 

Veksttilskudd 1,811 0 -1,811 -100,0 % 

Ordinært skjønnstilskudd 1,410 1,230 -0,180 -12,8 % 

Saker med særskilt fordeling:     

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 1,986 2,061 0,075 3,8 % 

Frivilligsentral 0,414 0,427 0,013 3,1 % 

SIO -184,258 -190,939 -6,681 3,6 % 

Innlemming av tilskudd økt lærertetthet  1,875 1,875  

 
 
Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet 
Rammefinansiering i form av frie inntekter er hovedprinsippet for finansiering av 
kommunesektoren. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2020 foreslår regjeringen å 
innlemme en rekke tilskudd i rammetilskuddet. Innlemming styrker det kommunale selvstyret 
og fører til mindre byråkrati både i stat og kommune. Følgende tilskudd foreslås innlemmet i 
2020: 

• Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

• Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  

• Tilskudd til habilitering og rehabilitering. 

• Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.  

• Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med 
spesielle behov.  

• Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning.  

• Tilskudd til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere. 

• Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn.  
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• Tilskudd til leirskoleopplæring. 

• Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.  

• Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn.  

• Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse.  

• Tilskudd til skredsikring av fylkesveier.  

• Tilskudd til gang- og sykkelveier.  
 
I kommuneproposisjonen ble det varslet at tilskuddet til klinisk veterinærvakt ville bli foreslått 
innlemmet i rammetilskuddet. Etter en helhetlig vurdering foreslår imidlertid Landbruks- og 
matdepartementet å videreføre tilskuddet på sitt budsjett. 
 
 
Tabell 10 Kostnadsnøkler i utgiftsutjevningen i rammetilskuddet for 2018 
 

Kommune Vekt 2020 2019 2020 Endring 

Indeks innb. 0-1 år 0,0056 0,9710 0,9167 -5,6 % 

Indeks innb. 2-5 år 0,1374 1,0690 1,0814 1,2 % 

Indeks innb. 6-15 år 0,2615 1,1422 1,1483 0,5 % 

Indeks innb. 16-22 år 0,0233 0,9972 0,9966 -0,1 % 

Indeks innb. 23-66 år 0,1053 0,9582 0,9566 -0,2 % 

Indeks innb. 67-79 år 0,0565 1,0793 1,0811 0,2 % 

Indeks innb. 80-89 år 0,0772 0,9184 0,9417 2,5 % 

Indeks innb. over 89 år 0,0389 0,8556 0,8343 -2,5 % 

Indeks gradert basiskriterium 0,0161 0,8637 1,0151 17,5 % 

Indeks reiseavst. innen sone 0,0102 2,0506 2,0425 -0,4 % 

Indeks reiseavst. til nabokrets 0,0102 0,7822 0,7795 -0,3 % 

Indeks landbrukskriteriet 0,0021 0,5373 0,5489 2,2 % 

Indeks innv. 6-15 år 0,0070 0,8271 0,7986 -3,4 % 

Indeks PU 16 år og over 0,0491 1,0019 0,9697 -3,2 % 

Indeks ikke-gifte 67 år og over 0,0458 0,8892 0,8942 0,6 % 

Indeks dødelighets-kriteriet 0,0458 0,9047 0,9728 7,5 % 

Indeks uføre 0,0065 1,2411 1,2184 -1,8 % 

Indeks flyktninger 0,0084 0,7168 0,7157 -0,2 % 

Indeks opphopingsindeks 0,0096 0,6111 0,5597 -8,4 % 

Indeks aleneboende 0,0195 0,7896 0,7990 1,2 % 

Indeks barn med enslig forsørger 0,0177 0,9453 0,9276 -1,9 % 

Indeks lavinntektskriteriet 0,0111 0,7275 0,7007 -3,7 % 

Indeks barn 1 år uten kontantstøtte 0,0168 1,0687 0,7010 -34,4 % 

Indeks innb. m. høyere utdanning 0,0184 0,9680 0,9596 -0,9 % 

Indeks beregnet utgiftsbehov 1,0000 1,0175 1,0177 0,0 % 

Bef. andel per 1.7.18  2,0608 2,0699 0,4 % 

Andel beregnet utgiftsbehov 2018  2,0969 2,1065 0,5 % 

 
Tabellen viser beregnet utgiftsbehov for Lillesand kommune målt mot landsgjennomsnittet. 
Samlet sett har Lillesand kommune et beregnet utgiftsbehov som er på 1,0177. Det vil si at 
vårt utgiftsbehov er 1,77 % høyere enn landsgjennomsnittet. Vektingen sier noe hvordan 
utgiftsbehovet fordeler seg på landsbasis. Indeks for Lillesand sier hvordan kommunen ligger 
an sammenlignet med landsgjennomsnittet hvor landet er 1,000. Når indeksen for Lillesand 
kommune for kriteriet «Innbyggere 6-15 år» er lik 1,1483 betyr det at Lillesand har 14,83 % 
større andel innbyggere 6-15 år enn landsgjennomsnittet. Kolonnen “Endring” viser hvordan 
kriteriedataene har endret seg fra 2019 til 2020. Størst økning har det vært i «Indeks gradert 
basiskriterium» med 17,5 % økning og i «Indeks dødelighets-kriteriet» med 7,5 %. Størst 
nedgang er det i «Indeks barn 1 år uten kontantstøtte» med 34 % reduksjon. Økningen i 
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«Indeks gradert basiskriterium» skyldes endring i inntektssystemet i forbindelse med 
sammenslutning av kommuner. 
  
Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 
Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og 
private skoler trekkes et gitt beløp pr. elev for de elevene kommunene ikke yter 
grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private 
skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet 
utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 
omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner 
med få eller ingen elever i statlige og private skoler. Det er gitt trekksatser for ulike 
skolekategorier, og trekket for hver kommune blir beregnet slik: 
 

Skolekategori Sats Antall elever i Lillesand 
 

Sum trekk 

Vanlig undervisning 101 100 kr. 44 = 4 448 400 kr. 

Spesialskoler 312 700 kr. 0 = 0 kr. 

Skoler med opphold 330 300 kr. 0 = 0 kr. 

Totalt trekk for Lillesand = -4 448 000 kr. 

 
Dette gir for Lillesand kommune: 

 
Trekk for elever i statlige og private skoler -4 448 000 kr. 

+ Landssum fordelt etter kostnadsnøkkelen 5 164 000 kr. 

= Omfordeling statlige og private skoler 716 000 kr. 

 
Regionalpolitiske tilskudd 
I rammetilskuddet inngår også regionalpolitisk begrunnede tilskudd. Disse tilskuddene er 
viktige virkemidler for å nå regional- og distriktspolitiske mål. Regionalpolitiske tilskudd til 
kommunene er distriktstilskudd Nord-Norge, distriktstilskudd Sør-Norge, storbytilskudd, 
regionsentertilskudd og veksttilskudd. For Lillesands del er det kun veksttilskudd som er 
aktuelt. 
 
Veksttilskudd 
Lillesand kommune har de siste årene fått veksttilskudd som følge av at vi de tre siste årene 
har hatt en gjennomsnittlig vekst på over 1,4 %. I 2019 var veksttilskuddet på 1,8 mill. kr. Det 
er ingen kommuner på Agder som får veksttilskudd i 2020. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Gj. snitt vekst 3 foregående år 1,54 % 1,78 % 1,93 % 1,68 % 1,28 % 
Veksttilskudd (mill. kr.) 0,206 2,293 3,234 1,811 0 

 

Gjennomsnittlig vekst i Lillesand kommune de tre siste årene er på 1,28 % og vi er dermed 
under gjeldende grense for vekstkommuner som er på 1,4 %. Vi får dermed ikke 
veksttilskudd i 2020 og i årene fremover. Gjennomsnittlig befolkningsvekst på nasjonalt nivå 
har gått ned de siste årene uten at grensen for veksttilskudd har blitt justert ned. 
 
Skjønnstilskudd 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler årlig en del av rammetilskuddet til 
kommuner og fylkeskommuner etter skjønn. Formålet med skjønnstilskuddet er å 
kompensere kommuner og fylkeskommuner for lokale forhold som ikke fanges opp i den 
faste delen av inntektssystemet. Departementet fordeler skjønnstilskuddet til 
fylkeskommunene, og fastsetter tilskuddsrammer til hvert enkelt fylkesmannsembete for 
skjønnstildeling til kommunene. Fylkesmannen fordeler tilskuddet til kommunene etter 
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retningslinjer gitt av departementet. Lillesand kommune får 1,230 mill. kr. i ordinært 
skjønnstilskudd for 2020. Dette er en reduksjon på 180 000 kr. fra 2019. 
 
Inntektsgarantiordningen (INGAR) 
Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for 
enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra ett år til det neste. 
Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.  
 
Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til 
det neste som er lavere enn 400 kr. under veksten på landsbasis, målt i kroner pr. innbygger. 
Ordningen finansieres ved et likt trekk pr. innbygger i alle landets kommuner. 
Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i 
inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og 
kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd. 
 
Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen 
inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgarantiordningen. 
 
Veksten i rammetilskuddet fra 2019 til 2020 er på landsbasis 669 kr. pr. innbygger. Det 
innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 269 kr. pr. 
innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen. 
 
Lillesand kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2019 til 2020 er 891 kr. pr. innbygger, og 
kommunen får derfor 0 kr. pr. innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner 
er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp pr. innbygger 
i innbyggertilskuddet. For 2020 er trekket på 54 kr. pr. innbygger; -54 kr. × 11 065 innbyggere 
= -596 000 kr. 
 
Korreksjoner i rammetilskuddet 
 

 Lillesand 
1000kr. 

Justering for NAV kontaktsenter -13  

Justering for nedskalering forsøk barnevern (Røyken/nye Asker) 0  

Justering for overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten -1 334  

Justering for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 456  

Justering for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 738  

Justering for tilskudd til habilitering og rehabilitering 187  

Justering for tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende 
tiltak 

11  

Justering for A.C. Møller kompensasjon til Trondheim kommune  
(helårsvirkning) 

0  

Justering for tidlig innsats i skolen, økt lærertetthet 1.-10. trinn 1 875  

Justering for statlig/private skoler, økning i elevtall -406  

Justering for gratis kjernetid barnehage 2-åringer fra 1.8.2019 helårseffekt 
2020 

123  

Justering for økt foreldrebetaling barnehage fra 1.8.2019 helårseffekt 2020 -176  

Justering for nettogevinst gjennomføring av prøver -3  

Justering for moderasjonsordninger SFO 1.8.2020, innt. grad. 1.-2. trinn 138  

Justering for gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn 50  

Justering for tilskudd til leirskoleopplæring 133  

Justering for myndighet etter naturmangfoldsloven for mindre verneområder 5  
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Justering for myndighet etter forurensningsloven 4  

Justering for etablering og tilpasning av bolig 856  

Justering for forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten -784  

Justering for forvaltning av landbrukspolitiske tilskudd 12  

Justering for tilskudd til gang- og sykkelveier 102  

Justering for helsestasjons- og skolehelsetjenester 13  

Justering for endring i innbyggertilskudd som følge av grensejustering 0  

Justering for frivilligsentraler -11  

Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2020 1 976  

 
 

AKTUELLE SAKER MED BETYDNING FOR KOMMUNESEKTOREN  
 

Her presenteres et utvalg aktuelle saker med betydning for kommunesektoren på ulike 
departementers budsjetter.  

Tidlig innsats 

Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommunene for innføringen av lærernormen 
øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt 
lærerinnsats på 1.–10. trinn, innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, slik det ble varslet 
i Prop. 113 S (2018–2019) Kommuneproposisjonen 2020. Midlene blir i 2020 fordelt særskilt 
for å ta hensyn både til kommuner med et relativt og med et absolutt behov for lærerårsverk. 
I tillegg er 400 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med tidlig 
innsats i skolen. Disse midlene må sees i sammenheng. Fra 2021 vil midlene som blir 
innlemmet i rammetilskuddet bli fordelt etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet.  
 
For Lillesands del betyr dette at rammetilskuddet til kommunen blir økt med 1,875 mill. kr.  

Opptrappingsplanen for rusfeltet 

Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kr., i tråd med 
langsiktige mål og tiltak i Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–
2020). Rapporteringen viser at regjeringens innsats med opptrappingsplanen har gitt 
resultater i økt tjenesteyting og flere årsverk. For 2020 er 150 mill. kr. av veksten i 
kommunenes frie inntekter begrunnet med behovet for å fullføre den flerårige satsingen på å 
styrke tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kr. 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014–2019 økt betydelig 
for å gi kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av omsorgsplasser for 
personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose 
eller funksjonsnedsettelse. Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019, jf. 
Innst. 11 S (2018–2019), at investeringstilskuddet fordeles på to poster og at 50 % av den 
samlede tilsagnsrammen nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns plasser. Den resterende 
andelen av tilsagnsrammen nyttes til rehabilitering/modernisering, utskifting av eksisterende 
plasser og tiltak som ikke innebærer netto tilvekst. I budsjettforslaget for 2020 foreslås det en 
samlet tilsagnsramme på 3 595 mill. kr. Rammen gir rom for tilsagn om tilskudd til om lag 
2 000 heldøgns omsorgsplasser. 
 
Lillesand kommune søker om investeringstilskudd til 25 heldøgns omsorgsplasser på Dovre 
med ferdigstillelse i 2021.  
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Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger 

Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for 
arbeidsavklaringspenger. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble kommunene kompensert 
gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kr. for anslåtte merutgifter som følge av 
disse endringene. Kompensasjonen videreføres i 2020. Se nærmere omtale i Prop. 1 S 
(2019–2020) for Arbeids- og sosialdepartementet.  
 
Rådmannen foreslår å øke bevilgningen til økonomisk sosialhjelp med 0,7 mill. kr. i 2020 
bl.a. på grunn av større etterspørsel etter økonomisk sosialhjelp som følge av endringene i 
regelverket for arbeidsavklaringspenger. 
 
Frivilligsentraler 
De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 
rammetilskuddet til kommunene i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis en særskilt 
fordeling i fire år. Bevilgningen ble økt i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den er 
ytterligere økt i 2018 og 2019. Det foreslås en økning på 12,8 mill. kr. i 2020 til nyetablerte 
sentraler. Totalt fordeles det 200,2 mill. kr. i 2020. Fra 2021 vil midlene bli fordelt etter 
ordinære kriterier i inntektssystemet.  
 
I 2020 mottar Lillesand kommune 427 000 kr. gjennom rammetilskuddet. 
 

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten 

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. 
juni 2020. Kommunenes utgifter til skatteoppkreving er anslått til 1 104,7 mill. kr. årlig. 
Effekten av dette er 644,4 mill. kr. i 2020, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende.  

Lillesand kommune trekkes med 1,334 mill. kr. i 2020 som følge av overføring av 
skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Kommunens reelle kostnader til skatteoppkreving og 
arbeidsgiverkontroll er lavere slik at denne endringen vil gi et netto tap for kommunen.  

Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer 

Regjeringen har gjennom et rekrutteringstilskudd lagt til rette for at alle kommuner kan 
rekruttere psykologkompetanse før plikten til å ha slik kompetanse i kommunale helse- og 
omsorgstjenestene trer i kraft 1. januar 2020. Tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet i 2020 
gjennom en overføring på 211,6 mill. kr. fra kap. 765, post 60. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. 

For Lillesands del er 0,456 mill. kr. i rammetilskuddet begrunnet med plikt til å ha 
psykologkompetanse. 

Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 

Fra 1. januar 2020 har kommunene plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
personer med demens. For å bygge ut et slikt tilbud ble det i 2012 etablert en 
tilskuddsordning som innlemmes i rammetilskuddet i 2020. Det overføres derfor 369,1 mill. 
kr. fra kap. 761, post 62. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg.  

For Lillesands del er 0,738 mill. kr. i rammetilskuddet begrunnet med plikt til å tilby et 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering 

I statsbudsjettet for 2017 la regjeringen fram en treårig opptrappingsplan for habilitering og 
rehabilitering og opprettet et øremerket stimuleringstilskudd. 2019 er siste år i 
opptrappingsplanen og stimuleringstilskuddet innlemmes i rammetilskuddet i 2020. Det 
overføres derfor 87 mill. kr. fra kap. 762, post 64. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen 
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for kommunehelse. I tillegg til det øremerkede tilskuddet er 200 mill. kr. av veksten i 
kommunesektorens frie inntekter i planperioden begrunnet med planen.  

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene  
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene ble iverksatt 1. mai 2016 og 
administreres av Helse- og omsorgsdepartementet. Forsøket finansieres hovedsakelig ved at 
midler er trukket ut av forsøkskommunenes innbyggertilskudd (kap. 571, post 60) og overført 
til kap. 761, post 65, på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. 

Forsøket videreføres og utvides ved at dagens deltakerkommuner og kommuner disse skal 
slå seg sammen med, fortsetter i forsøket fra 01.01.2020-01.07.2020. Trekket i 
rammetilskuddet på 33,2 mill. kr. er netto effekt av endringer i antall forsøkskommuner. Det 
legges opp til å utvide forsøket med ytterligere seks nye kommuner med sikte på oppstart 
senest andre halvår 2020. Nytt uttrekk fra rammetilskuddet som følge av en eventuell 
utvidelse av forsøket vil bli gjort i revidert nasjonalbudsjett for 2020 og i statsbudsjettet for 
2021.  

Lillesand kommune har deltatt i SIO-prosjektet fra 2016 og er med videre til og med 2022. 
Lillesand trekkes for 190,939 mill. kr. i rammetilskuddet som følge av deltakelsen i SIO-
prosjektet. Dette er en økning på 3,6 % fra 2019. Kommunen kompenseres for utgiftene i 
prosjektet med direkte tilskudd fra staten. 

Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende 
tiltak 

Tilskuddsordningen innlemmes i rammetilskuddet gjennom en overføring på 6,3 mill. kr. fra 
kap. 474, post 60. Innlemmingen underbygger kommunenes helhetlige ansvar for det 
kriminalitetsforebyggende arbeidet.  

Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven 

Som en del av kommunereformen overføres myndighet fra Fylkesmannen til kommunene 
etter naturmangfoldloven § 62 for mindre verneområder som ikke forvaltes av nasjonalpark-/ 
verneområdestyrer. Med utgangspunkt i Fylkesmannens ressursbruk i dag overføres det 
2,5 mill. kr. fra kap. 525, post 01, til rammetilskuddet. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for administrasjon og miljø.  

Overføring av myndighet etter forurensningsloven 

Som en del av kommunereformen overføres myndighet fra Fylkesmannen til kommunene 
etter forurensningsloven § 11 for behandling av støy fra motorsportbaner, skytebaner og 
vindmøller. Med utgangspunkt i Fylkesmannens ressursbruk i dag overføres det 1,7 mill. kr. 
fra kap. 525, post 01, til rammetilskuddet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 
administrasjon og miljø.  

Innlemming av tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig 

Som en del av kommunereformen overføres ansvaret for tilskudd til etablering i egen bolig 
og tilskudd til tilpasning av bolig fra Husbanken til kommunene i 2020. Tilskuddet på kap. 
581, post 75, innlemmes i rammetilskuddet som økes med 496,5 mill. kr.. Midlene fordeles 
etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.  

For Lillesands del er 0,856 mill. kr. i rammetilskuddet begrunnet med overføringen av 
ansvaret for tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig. 

Innlemming av tilskuddet til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet på 1.–10.-trinn 

Som varslet i Prop. 1 S (2018–2019) skal midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt 
lærertetthet på 1.–10. trinn på innlemmes i rammetilskuddet i 2020. Det overføres 1 
316,8 mill. kr. fra kap. 226, post 63. Midlene blir fordelt særskilt i 2020 (tabell c) for å ivareta 
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både kommuner med et relativt og med et absolutt behov for lærerårsverk. Fra 2021 vil 
midlene blir fordelt etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet. Innlemmingen må ses i 
sammenheng med midler til tidlig innsats innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene.  

Innlemming av tilskudd til leirskoleopplæring 

Fra 1. august 2019 har kommunene plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur med 
overnatting som del av grunnskoleopplæringen. Det øremerkede tilskuddet til 
leirskoleopplæring på kap. 225, post 60 innlemmes, og 56,1 mill. kr. overføres til 
rammetilskuddet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.  

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn 

Regjeringen foreslår å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i 
SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et 
heltidstilbud i SFO på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 % av den samlede person- og 
kapitalinntekten i husholdningen. Kommunene kompenseres i 2020 gjennom en økning i 
rammetilskuddet på 58,2 mill. kr. som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. 
Helårseffekten av tiltaket er 139,7 mill. kr.  

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn  
Regjeringen foreslår å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn fra 
skoleåret 2020/21. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 
21 mill. kr. i 2020. Helårseffekten av tiltaket er 50,4 mill. kr. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for grunnskole.  

Gratis kjernetid i barnehagen for to-åringer fra familier med lav inntekt – helårseffekt 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019 ble det besluttet å øke rammetilskuddet med 
45,7 mill. kr. som kompensasjon for innføring av gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 
2019 for to-åringer fra familier med lav inntekt. Endringen får helårseffekt i 2020, og 
rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 57,8 mill. kr. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for 
Kunnskapsdepartementet. 

Økt maksimalpris i barnehagen – helårseffekt 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019 ble det besluttet å øke maksimalprisen i 
barnehage med 50 kr. pr. måned fra 1. august 2019. Som følge av dette ble rammetilskuddet 
redusert med 65,8 mill. kr. Endringen får helårseffekt i 2020, og rammetilskuddet reduseres 
derfor med ytterligere 82,9 mill. kr.  

Overføring av oppgaver på landbruksområdet 

Som en del av kommunereformen får kommunene overført ansvaret fra Fylkesmannen for 
forvaltning av nærings- og miljøtiltak i skogbruket, tilskudd til tiltak i beiteområder og tilskudd 
til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk 
fjordlandskap. Med utgangspunkt i Fylkesmannens forvaltning av ordningene i dag 
innebærer oppgaveoverføringene at det overføres 10,4 mill. kr. fra kap. 525, post 01 til 
rammetilskuddet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for landbruk.  
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Drift – overordnet nivå 

 

ØKONOMISK OVERSIKT –  DRIFT  
Tabell 11 Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-6 

 
Økonomisk oversikt drift (1000 kr) Budsjett 

2020 
ØP 

2021 
ØP 

2022 
ØP 

2023 

1 Rammetilskudd 121 459 124 100 127 688 322 300 

2 Inntekts- og formuesskatt 320 950 325 275 328 302 331 159 

3 Eiendomsskatt 21 665 23 177 24 437 25 799 

4 Andre skatteinntekter 0 0 0 0 

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 26 650 16 500 12 000 10 500 

6 Overføringer og tilskudd fra andre 328 233 328 033 328 033 105 033 

7 Brukerbetalinger 28 896 28 896 28 896 28 896 

8 Salgs- og leieinntekter 88 667 92 017 93 017 94 017 

9 SUM DRIFTSINNTEKTER 936 520 937 998 942 373 917 704 

10 Lønnsutgifter 483 443 480 053 475 126 464 586 

11 Sosiale utgifter 124 004 123 042 122 836 122 581 

12 Kjøp av varer og tjenester 231 141 237 083 235 574 235 154 

13 Overføringer og tilskudd til andre 38 224 35 624 35 624 35 624 

14 Avskrivninger 54 473 54 473 54 473 54 473 

15 SUM DRIFTSUTGIFTER 931 285 930 275 923 633 912 418 

16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 5 235 7 723 18 740 5 286 

17 Renteinntekter 5 800 5 800 5 800 5 800 

18 Utbytter 19 000 18 930 16 930 17 930 

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 

20 Renteutgifter 36 400 38 743 40 453 43 534 

21 Avdrag på lån 43 265 45 237 48 720 52 315 

22 NETTO FINANSUTGIFTER -54 865 -59 250 -66 443 -72 119 

23 Motpost avskrivninger 54 473 54 473 54 473 54 473 

24 NETTO DRIFTSRESULTAT 4 843 2 946 6 770 -12 360 

0 Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 

25 Overføring til investering 3 200 0 0 0 

26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -850 2 688 2 687 -13 935 

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 2 492 258 4 083 1575 

28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 

29 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO 
DRIFTSRESULTAT 

4 842 2 946 6 770 -12 360 

30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0 0 
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INNTEKTER TIL FORDELING (BUDSJETTSKJEMA 1A)  
 

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 legger til grunn balanse i økonomiplanperioden. 
Gjennomsnittlig nivå på «netto driftsresultat» er i perioden på 0,05 %. Nivået er betydelig 
lavere enn anbefalingene for en sunn kommuneøkonomi. I de tre første årene i perioden er 
det snittet på ca. 0,6 %, mens kommunene forventet et negativt netto driftsresultat i 2023. 
Årsaken til det negative resultatet i 2023 er avslutningen av SIO-prosjektet. Økonomiplanen i 
dette året balanseres med bruk av tidligere avsatte overskudd (bundne fond), samt noe bruk 
av disposisjonsfondet. Med bakgrunn i disse svake resultatene, foreslår rådmannen at det 
iverksettes omstillingsarbeid for å se på hvordan kommunen kan møte de utfordringene som 
vil komme i økonomiplanperioden.   
 

Budsjettet for 2020 legger opp til en avsetning til frie disposisjonsfond i størrelsesorden 
2 492 000 kr. I tabellen under vises årene 2019-2022 i 2019-kroner. I økonomiplanperioden 
legger rådmannen opp til netto avsetning til disposisjonsfond i størrelsesorden ca. 8,4 mill. 
kr. Oppbygging av disposisjonsfondet må gjennomføres slik at kommunen har et 
sikkerhetsnett for å møte de utfordringene som ligger i slutten av økonomiplanperioden og 
tiden etter. 
 
Tabell 12 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 første ledd 
 

Bevilgningsoversikt drift (1000 kr) Budsjett 2020 ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 

1. Rammetilskudd 121 459 124 100 127 688 322 300 

2. Inntekts- og formuesskatt 320 950 325 275 328 302 331 159 

3. Eiendomsskatt 21 667 23 177 24 437 25 799 

4. Andre generelle driftsinntekter 26 650 16 500 12 000 10 500 

5. Sum generelle driftsinntekter 490 724 489 052 492 427 689 758 

6. Sum bevilgninger drift, netto 431 016 426 856 419 214 629 999 

7. Avskrivninger 54 473 54 473 54 473 54 473 

8. Sum netto driftsutgifter 485 489 481 329 473 687 684 472 

9. Brutto driftsresultat 5 234 7 723 18 740 5 286 

10. Renteinntekter 5 800 5 800 5 800 5 800 

11. Utbytter 19 000 18 930 16 930 17 930 

12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                -    
  

  

13. Renteutgifter 36 400 38 743 40 453 43 534 

14. Avdrag på lån 43 265 45 237 48 720 52 315 

15. Netto finansutgifter -54 865 -59 250 -66 443 -72 119 

16. Motpost avskrivninger 54 473 54 473 54 473 54 473 

17. Netto driftsresultat 4 842 2 946 6 770 -12 360 

  Disponering eller dekning av netto driftsresultat: 
   

  

18. Overføring til investering 3 200       

19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -850 2 688 2 687 -13 935 

20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 2 492 258 4 083 1575 

21. Dekning av tidligere års merforbruk 
   

  

22. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 4 842 2 946 6 770 -12 360 

23. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).                -                 -                 -                   -    
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FRIE INNTEKTER - SKATT OG RAMMETILSKUDD 

 
De frie inntektene er en samlebetegnelse på 4 inntektsposter; rammetilskudd, 
skjønnstilskudd, skatt på inntekt og formue og inntektsutjevning. I forslag til statsbudsjett 
2020 er anslaget på de frie inntektene for Lillesand kommune på 441,4 mill. kr. Av dette 
utgjør skatteinntekter 319,95 mill. kr. og inntekstutjevningen 18,4 mill. kr. 
 
Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2019 anslått til 0,4 % for kommunene. 
Vekstanslagene ble justert opp til 1,0 % i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det har imidlertid 
ikke blitt en så sterk nedgang i skatteinntektene på landsbasis som forutsatt, og i forbindelse 
med fremlegging av forslaget til statsbudsjett for 2020 er det gjort nye anslag for 2019. For 
kommunene er det nå anslått en vekst i 2019 på 3,8 %. Økningen er begrunnet med økt 
sysselsetting og økt utbytte fra selskaper. Veksten i skatteinntektene for 2020 beregnes ut 
fra anslaget på nasjonal vekst i 2019. På nasjonalt nivå er veksten i skatteinntekten for 2020 
beregnet til 2,1 %. 
 
Regjeringen har som mål at skatteinntektene i kommunesektoren skal utgjøre 40 % av 
samlede frie inntekter. Regjeringen har foreslått å sette ned skatteøre til kommunene til 
11,10 %. 
 
Skatteanslaget for Lillesand kommune i 2020 er på ca. 319,95 mill. kr. Ut fra forutsetningene 
som legges til grunn for forventet utvikling av skatteinntektene i landet, vil Lillesand ligge på 
89,6 % av landsgjennomsnittet. Dette vil gi kommunen 18,4 mill. kr. i inntektsutjevning. Det 
legges opp til en vekst i skatteinntektene i 2019 på 3,9 % på nasjonalt nivå fra anslaget på 
skatteinntekter i 2018. I våre prognoser har vi lagt til grunn en tilsvarende vekst. For 
beregning av de frie inntektene for 2020 og resten av økonomiplan-perioden benytter 
administrasjonen KS sin prognosemodell. Modellen som er lagt til grunn for prognosene i 
budsjett og økonomiplan 2020-2023 er versjon «1903 KS alternativskatt treaar».  Veksten i 
skatteinntektene fra 2019 til 2020 er for Lillesand stipulert til 2,5 %. Årsaken til et høyere 
vekstanslag enn landet skyldes at befolkningsveksten i Lillesand er høyere enn landet for 
øvrig. 
 
Bystyret vedtok at beregnede skatteinntekter økes med 1.000.000 i hvert av årene 2020 til 
2023. 
 
Rammetilskuddet er beregnet til 103,059 mill. kr. basert på kostnadsnøklene og 
innbyggertallet pr. 1. juli 2019. Dette inkluderer et skjønnstilskudd på 1,230 mill. kr. 
Deltagelsen i SIO-prosjektet medfører at Lillesand kommune blir trukket 190,258 mill. kr. i 
rammetilskuddet. Bortfallet av rammetilskudd erstattes med direkte øremerkede inntekter 
knyttet til tjenesteproduksjonen i helse- og omsorgsektoren.  
 
KS legger inn statsbudsjettets anslag på frie inntekter i sin prognosemodell for å gi 
kommunene et hjelpemiddel i budsjettarbeidet. Administrasjonen har benyttet 
prognosemodellen med betegnelsen "1903 KS alternativskatt treaar ", datert den 11. oktober 
2019. I modellen har administrasjonen, på bakgrunn av de siste opplysningene om 
befolkningsvekst, lagt inn SSB sine prognoser med alternativ MMMM på befolkningstallet pr. 
1.1.2018. Befolkningsveksten i Lillesand er noe høyere enn i resten av landet, noe som vil gi 
en positiv uttelling ved beregning av inntektsutjevningen. Befolkningsveksten for landet ligger 
for tiden på ca. 0,7 % pr. år. I våre prognoser er det lagt til grunn en årlig snittvekst i 
planperioden på ca. 1,2 % lokalt og 0,7 % på landsbasis. Ved beregning av frie inntekter 
(summen av skatt og rammetilskudd) i planperioden er det lagt inn en realvekst på 0,4 % 
årlig i rammeoverføringene.  
 
Figuren under illustrerer hvordan Inntektsutjevningen omfordeler skatteinntektene mellom 
kommunene i landet.  
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EIENDOMSSKATT 

 

Lillesand kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Det 
omfatter boliger, fritidseiendommer, næringseiendommer, verker og bruk samt tomtegrunn.  
 
Det gis fritak for eiendomsskatt for: 

• 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. 

 
Tabell 13 Oversikt over eiendomsskatt pr 1. mars 2018 

 
Type 
skatteeiendom 

Ant. 
avtaler 

Sum boenh. Sum takst Sum bunnfr. Sum grunnlag Sum skatt 

Bolig 4287 4603 9 441 590 000 3 674 400 000 2 453 223 780 4 904 664 

Fritid 1687 1699 7 124 240 000 1 360 800 000 3 193 670 500 6 387 327 

Tomt - næring 172 0 291 720 000 0 183 783 600 551 328 

Næring 321 20 1 409 508 000 17 600 000 877 595 340 2 632 708 

Tomt - unntak 74 0 200 000  0 126 000 252 

Unntak 373 87 37 463 000 69 600 000 22 294 540 44 589 

Tomt - bolig 611 79 132 635 000 15 200 000 80 148 900 233 802 

Energianlegg 2 0 99 270 000 0 62 540 100 187 619 

Tomt - landbruk 320 1 0 800 000  0 0 

Landbruk 354 367 571 210 000 294 400 000 104 774 480 209 447 

Ikke funnet i kart 204 0 0 0 0 0 

Næring - tidl. verk 
og bruk 

106 0 738 841 000 0 465 469 830 1 396 366 

Parkering/veg 158 0 100 000 0 63 000 126 

Annet 1 0 0 0 0 0 

Tomt - verk og bruk 2 0 0 0 0 0 

Tomt - fritid 343 0 20 784 000 0 13 093 920 39 273 

Sum 9015 6856 19 867 561 000 5 432 800 000 7456 783 990 16 587 501 

 
Tabellen viser antall skatteobjekter pr. mars 2019, sum takstgrunnlag, sum skattegrunnlag 
med 0,37 som reduksjonsfaktor, bunnfradrag og sum utlignet skatt for de ulike 
eiendomstypene. 
 
Stortinget vedtok i 2017 å fjerne kategorien verker og bruk. Disse eiendommene skal 
omtakseres til næringseiendommer med virkning fra 2019. De endelige takstene viser at 
omtakseringen til næringseiendom ikke ga store utslag for Lillesand kommune.  
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Fra 2020 reduseres maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 7 til 5 promille. 
Det er forslag om å redusere den maksimale skattesatsen ytterligere til 4 promille i 2021. 
 
Forslaget til endring vil ikke få umiddelbare konsekvenser for Lillesand kommune siden 
kommunen har en generell skattesats på 3 promille og 2 promille for boliger og 
fritidseiendommer. En økning på ett promillepoeng vil gi en inntektsøkning på 6,9 mill. kr. for 
Lillesands del. 
 
Bystyret vedtok å foreta en kontorjustering av takstene på eiendommer i 2020 med 10 % og 
ytterligere kontorjustere skattetakstene i hvert av årene 2021, 2022 og 2023 med 3,5 % av 
det foregående årets skattegrunnlag (takst pluss tidligere kontorjusteringer). 
Bystyret vedtok redusere bunnfradraget til 600 000 kr. i 2020. Fra og med 2021 er 
bunnfradraget for den enkelte boenhet begrenset oppad til den aktuelle boenhets 
eiendomsskattegrunnlag. 
 
Tabell 14 Eiendomsskatt basert på forslag for 2020 – bystyrets vedtak 

 
Type skatteeiendom Ant.avtaler Sum boenh. Sum takst Sum bunnfr. Sum grunnlag Sum skatt 

Bolig 4287 4603 10 385 749 000 2 755 800 000 3 787 221 870 7 574 444 

Fritid 1687 1699 7 836 664 000 1 020 600 000 3 916 498 320 7 832 997 

Tomt - næring 172 0 320 892 000 0 202 161 960 606 486 

Næring 321 20 1 550 458 800 13 200 000 963 589 044 2 890 767 

Tomt - unntak 74 0 220 000 0 138 600 416 

Unntak 373 87 41 209 300 52 200 000 -26 238 141 44 589 

Tomt - bolig 611 79 145 898 500 11 400 000 80 516 055 233 802 

Energianlegg 2 0 109 197 000 0 68 794 110 187 619 

Tomt - landbruk 320 1 0 600 000 -600 000 0 

Landbruk 354 367 628 331 000 220 800 000 175 048 530 350 097 

Ikke funnet i kart 204 0 0 0 0 0 

Næring - tidl. verk og bruk 106 0 812 725 100 0 512 016 813 1 536 050 

Parkering/veg 158 0 110 000 0 69 300 139 

Annet 1 0 0 0 0 0 

Tomt - verk og bruk 2 0 0 0 0 0 

Tomt - fritid 343 0 22 862 400 0 14 403 312 28 807 

Sum 9015 6856 21 854 317 100 4 074 600 000 9 693 619 773 21 286 212 

 
 
Totalt er det budsjettert med 21,664 mill. kr. i inntekt fra eiendomsskatt i 2020. Det er tatt 
hensyn til nye bolig- og fritidseiendommer i planperioden.  
 
Regjeringen har innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på skattetaksten på 30 %. Det vil si 
at taksten reduseres med 30 % før beregning av eiendomsskatt. Dette blir gjort for å hindre 
at noen eiendommer får et høyere takstgrunnlag enn reell verdi. Kommuner kan ha større 
reduksjonsfaktor. I Lillesand kommune er reduksjonsfaktoren på 37 %. Denne vedtas ved 
allmenn taksering og ligger fast i 10 år frem til ny taksering. Reduksjonsfaktoren kan ikke 
endres ved kontorjustering. Rådmannen foreslår at reduksjonsfaktoren ligger fast til neste 
allmenntaksering. 
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Tabell 15 Virkning av foreslåtte endringer i eiendomsskatt – bystyrets vedtak 
 

Dagens takst Skatt Ny takst Ny skatt Differanse 

1 000 000 0 1 100 000 186 526 

1 500 000 290 1 650 000 879 589 

2 000 000 920 2 200 000 1 572 652 

2 500 000 1 550 2 750 000 2 265 715 

3 000 000 2 180 3 300 000 2 958 778 

3 500 000 2 810 3 850 000 3 651 841 

4 000 000 3 440 4 400 000 4 344 904 

4 500 000 4 070 4 950 000 5 037 967 

5 000 000 4 700 5 500 000 5 730 1 030 

6 000 000 5 960 6 600 000 7 116 1 156 

7 000 000 7 220 7 700 000 8 502 1 282 

8 000 000 8 480 8 800 000 9 888 1 408 

9 000 000 9 740 9 900 000 11 274 1 534 

10 000 000 11 000 11 000 000 12 660 1 660 

 
Ny allmenntaksering 
Taksering skal etter hovedregelen skje hvert 10. år. Siste allmenntaksering skjedde i 2009. 
Takster og reduksjonsfaktor ligger fast i denne 10-års perioden. Etter 10 års perioden kan 
kommuner utsette allmenn taksering i 3 år uten å endre takstene. Kommuner kan også foreta 
en kontorjustering som innebærer at alle takster økes med den samme prosentvise 
økningen. Rådmannen foreslår at takstene i Lillesand kontorjusteres med 10 % i 2020.  
 
Rådmannen foreslår at Lillesand kommune inngår et samarbeid med Birkenes kommune om 
felles innkjøp av takseringstjenester. Birkenes kommune skal ha nye takster med virkning fra 
2024. En slik løsning innebærer følgende fremdrift: 
 
2022 – anbudsprosess ny allmenntaksering 
2023 – takseringsjobben utføres 
2024 – ny allmenntaksering gjeldende 
 
Et alternativ til ny allmenn taksering er å benytte Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger 
som takstgrunnlag. Det innebærer at man slipper å retaksere boliger, men ikke fritidsboliger 
og andre eiendommer.  
 
Rådmannen fremmer en egen politisk sak om eiendomsskatt og taksering. 
 

ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD  

 
Ved årsskiftet 2019/2020 forventes det bosatt 14 flyktninger. Kommunen har mottatt 
forespørsel fra IMDI om bosetting av 15 nye flyktninger for 2020. Det er lagt inn en 
forutsetning om å bosette 15 nye flyktninger pr år i planperioden.  
 
For Lillesand vil dette gi en prognose for integreringstilskudd på ca. 24,45 mill. kr. inkludert 
tilskudd til mindreårige flyktninger. Utfordringen knyttet til bosetting av flyktninger er å 
fremskaffe egnede boliger.  
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FINANSTRANSAKSJONER 

 
Avdrag 
I økonomiplanen beregnes avdrag i henhold til prinsippet om minimumsavdrag. 
Minimumsavdrag er beregnet ved å dele anleggsmidler på langsiktig gjeld ganget med 
avskrivninger. Hvis for eksempel gjelden utgjør 90 % av den bokførte verdien på 
anleggsmidlene, skal minimumsavdraget være 90 % av årets avskrivingskostnader. 
 
Det er lagt inn økning i avdrag i økonomiplanperioden som følge av nye låneopptak. 
 
Renter 
Norges Bank økte styringsrenten i september 2019 fra 1,25 til 1,50 %. Internasjonalt er det 
nå usikre økonomiske tider og svært mange nasjonalbanker har satt ned styringsrenten. 
Norsk økonomi er imidlertid i positiv utvikling, men signalene fra Norges Bank er at 
styringsrenten sannsynligvis ikke vil bli økt det neste halve året. Rentemarkedet tror imidlertid 
ikke helt på en slik premiss og forventer i stedet en framtidig reduksjon i styringsrenten. 
Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover. Tilspisningen av 
handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan dempe 
veksten ute og her hjemme. 
 

 

 
Figur 12 Renteutvikling 
 
Som det fremgår av figuren er det mest sannsynlig at styringsrenten vil være mellom 1,0 og 
2,0 % frem til 2020. Sammenlignet med tidligere prognoser er det nå større sannsynlighet for 
at rentenivået vil gå ned de nærmeste årene. I økonomiplanperioden er renteutgiftene økt 
både på grunn av økt låneopptak. 
 
Tabell 16 Nøkkelindikatorer gjeld 
 

 Sep 2018 Des. 2018 Okt. 2019 

Gjeldsportefølje 1,172 mrd. kr. 1,232 mrd. kr. 1,225 mrd. kr. 

Gjennomsnittsrente 2,43 % 2,30 % 2,51 % 

Rentebindingstid 3,87 år 5,10 år 4,70 år 

Andel fastrente 55 % 58 % 65 % 

Kortsiktig rentefølsomhet 2,657 mill. kr. 4,516 mill. kr. 3,447 mill. kr. 

Andel sertifikater 51 %  55 % 
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Figur 13 Utvikling renter og avdrag 
 

 
 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Andel renter og avdrag av brutto 
driftsinntekter 

8,8 % 8,4 % 8,0 % 7,6 % 8,4 % 8,5 % 8,7 % 8,9 % 9,6 % 

 
Tabellen viser utviklingen av andelen av brutto driftsinntekter som går med til renter og avdrag 
på kommunens lånegjeld. I planperioden er brutto driftsinntekter justert med en prisvekst på 3 
% pr år. En økning i andelen på 1 prosentpoeng utgjør ca. 10 mill. kr. 
 
Gjeldsutvikling 
I planperioden øker netto gjeld, det vil si total gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, 
formidlingslån fra Husbanken og VA-gjeld. VA-gjelden øker i planperioden som følge av 
investeringsprogrammet i hovedplan for vann og avløp. Denne gjeldsøkningen er underlagt 
regler for selvkost. Tabellen under viser utviklingen basert på antatt inngang fra 2019, samt 
investeringer, rente og avdrag i planperioden. Tabellen inkluderer et årlig opptak av 
formidlingslån i størrelsesorden 15 mill. kr. 
 
Tabell 17 Gjeldsutvikling (tall i hele 1 000) 

Utvikling lån: Reg 2018 B- 2019e Budsjett 2020 ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 

Lån 31.12.2018 1 231 864           

Lån 2019 
 

202 052 
   

  

Lån 2020     171 357       

Lån 2021 
   

83 780 
 

  

Lån 2022         146 580   

Lån 2023 
     

127 240 

Formidlingslån   10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Avdrag 
 

-42 434 -43 265 -45 237 -48 720 -52 315 

Sum langsiktig gjeld 1 231 864 1 401 482 1 544 574 1 598 117          1 710 977           1 800 902  

VA Gjeld (inv.-avdrag) -363 092 -389 015 -426 989 -461 182 -512 395 -562 153 

Sum formidlingslån 
(netto) 

-90 560 -98 526 -113 526 -128 526 -143 526 -158 526 
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Ifølge kommunens finansreglement skal styring av låneporteføljen skje ved å optimalisere 
låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling  
innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i 
lånekostnader.  
 
Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende:  

• Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.  

• Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet 
rentebærende gjeld skal ikke overstige 7 år.  

• Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente bør fordeles på en slik måte at kommunen 
får lavest mulig refinansieringsrisiko. 

 

 
Figur 14 Fordeling fast lån og flytende lån 

 
 

 
Figur 15 Gjeldsutvikling 
 
Renteinntekter 
Renteinntekter utgjør renter for bankinnskudd samt formidlingslån. Plassering av midler fra 
aksjesalg i Agder Energi i 2002 er gjort i Lillesands Sparebank (BS 105/01). Renten utgjør pr. 
i dag NIBOR 3 mnd. (renten som brukes mellom banker) pluss 70 punkter (0,7 %-poeng). 
Dette tilsvarer 2,37 % pr. 31.08. 2019. 
 
Utbytte 
Agder Energis utbyttepolitikk legger til grunn at foreslått utbytte for 2020 fastsettes basert på 
konsernets årsresultat etter GRS-prinsipper (god regnskapsskikk) for 2018. Dette for å sikre 
en forutsigbarhet i utbyttenivået for eierne.  
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Eiermøtet i Agder Energi fastsatte utbytte for 2018 til 592 mill. kr. Det vil si noe lavere enn 
2017. Lillesand kommune regner med å få ca. 13,0 mill. kr. i utbytte i 2020. Administrasjonen 
legger til grunn samme utbytte i resten av økonomiplanperioden.  
 
I 2020 er det budsjettert med totalt 15,5 mill. kr. i utbytte fra de selskapene kommunen er 
medeiere i. I tillegg til Agder Energi er det også budsjettert inntekter fra andre selskaper. Det 
har kommet signaler at det blir utbytte fra LINA i 2020 pga. salg av tomter. 
 
Bystyret vedtok at utbytter økes med 3.500.000 i 2020 og 2.500.000 i 2021. 
 
Interne overføringer 
Interne finanstransaksjoner består av avsetninger til og bruk av ulike driftsfond. I tillegg finnes 
bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk og dekning av merforbruk under 
denne posten.  
 
I 2020 legges det opp til en avsetning til ubundne disposisjonsfond på 2,492 mill. kr. Bruk av 
bundne driftsfond er på 0,85 mill. kr. I hele perioden avsettes netto 8,4 mill. kr. til 
disposisjonsfond. 
 
Overskudd innen SIO-prosjektet kan ikke disponeres i andre deler av kommunen. Dette 
overskuddet må settes av på bundne driftsfond. Disse midlene kan disponeres til bestemte 
formål etter at SIO-prosjektet er avsluttet. Det legges opp til en netto bruk av bundne 
avsetninger med ca. 23,34 mill. kr., primært er det innenfor SIO-områdene og VA-områdene 
bruken av bundne fond foretas. 
 

Kommuneplanens mål om disposisjonsfond tilsvarende 5 % av sum driftsinntekter vil nås i 
planperioden.  
 
Tabell 18 Fondsutvikling 

Fondsutvikling Regnskap 
2018 

Vedtatt 
budsjett 

2019 

Budsjett 
2020 

ØP 2021  ØP 2022 ØP 2023 

Sum Fond 121 914 133 677 133 418 134 464 139 335 126 975 

Herav: 
     

  

Disposisjonsfond 31 262 42 063 44 555 44 813 48 896 50 471 

Bundne driftsfond 39 293 40 255 39 405 42 093 44 781 30 846 

Ubundne invest. Fond 41 640 17 624 17 624 17 624 17 624 17 624 

Bundne invest. fond 9 718 33 734 31 834 29 934 28 034 28 034 

 
 

Overføring fra drift til investering 
I kommuneregnskapet har man anledning til å overføre budsjettmidler fra drift til investering, 
men ikke omvendt. I planperioden er det lagt opp til å bruke 3,2 mill. kr. av bundne 
driftsavsetninger fra SIO-prosjektet til investeringer i velferdsteknologi innen helse og 
omsorg.  
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Inndekning av bystyrets vedtak i investeringsbudsjettet 
 

Tiltak 2020 2021 2022 2023 

(15) Bygdebok  50.000 100.000 150.000 

(18) Langåpent bibliotek  100.000 100.000 100.000 

(29) Salg Skallodden  -200.000 -200.000 -200.000 

(30) Gågate  100.000 350.000 500.000 

(31) Boliger  -25.000 -75.000 -125.000 

(32) Handlingsplan idrett 100.000 250.000 450.000 550.000 

Sum 100.000 275.000 725.000 975.000 

Økte rentekostnader 100.000 138.000 363.000 486.000 

Økte avdrag  137.000 362.000 487.000 
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BUDSJETT FORDELT PÅ TJENESTENE  

 
Tabell 19 Spesifikasjon av  linje 6 Sum bevilgninger drift pr rammeområde 

 (1000 kr) Budsjett 2020 ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 2019  R2018 

Fordelingsutgifter 13 022 13 022 13 022 13 022 11 572 -11 320 

Utgifter 13 024 0 0 0 11 574 -11 316 

Inntekter -2 0 0 0 -2 -4 

Fellesfunksjoner -348 503 -348 503 -348 503 -88 503 -327 648 -289 958 

Utgifter -26 191 0 0 0 -16 382 -4 281 

Inntekter -322 312 0 0 260 000 -311 265 -285 677 

Folkevalgte 6 454 6 604 6 204 6 604 5 443 4 384 

Utgifter 6 487 150 -400 400 5 487 4 416 

Inntekter -33 0 0 0 -44 -32 

Rådmann med stab 49 833 49 579 49 603 49 802 43 384 38 803 

Utgifter 61 307 -254 24 199 52 584 48 867 

Inntekter -11 474 0 0 0 -9 201 -10 063 

Sektor for Helse og kultur 364 667 361 338 357 284 311 226 355 413 340 580 

Utgifter 407 210 -3 329 -4 054 -9 058 393 336 396 176 

Inntekter -42 543 0 0 -37 000 -37 923 -55 596 

Sektor for Skole og PPT 160 347 160 978 161 256 159 279 152 156 147 466 

Utgifter 184 805 631 278 -1 977 186 147 188 693 

Inntekter -24 458 0 0 0 -33 991 -41 227 

Sektor for Barnehage 106 023 105 510 102 839 101 621 100 907 104 391 

Utgifter 118 737 -514 -2 671 -1 218 113 801 120 345 

Inntekter -12 713 0 0 0 -12 894 -15 954 

Teknisk - Drift-forvaltning, EBE, Brann 92 379 92 536 92 717 93 156 87 073 94 589 

Utgifter 118 737 2 307 181 439 124 787 133 318 

Inntekter -35 352 -2 150 0 0 -37 714 -38 728 

VA Selvfinansierende -11 513 -12 513 -13 513 -14 513 -6 801 -8 183 

Utgifter 38 241 0 0 0 36 941 33 377 

Inntekter -49 754 -1 000 -1 000 -1 000 -43 741 -41 560 

Havn -1 695 -1 695 -1 695 -1 695 -1 344 -1 215 

Utgifter 3 011 0 0 0 3 295 3 795 

Inntekter -4 706 0 0 0 -4 639 -5 010 

  0 0 0 0 0 0 

ALLE 431 015 426 856 419 214 629 999 420 155 419 537 

 Utgifter 934 362 -1 009 -6 642 -11 215 911 569 913 388 

 Inntekter -503 347 -3 150 -1 000 222 000 -491 414 -493 851 

 

 
Den totale budsjettrammen for rammeområdene er økt med ca. 10,9 mill. kr. i forhold til 
opprinnelig budsjett 2019. 
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ØKONOMISK OVERSIKT –  INVESTERING  

 
Tabell 20 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-5 første ledd 

  budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 
Budsjett 

2019 
Regnskap 

2018 

Investeringer i varige driftsmidler 286 391 154 350 194 850 184 050 249 377 116 520 

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 0 183 

Investeringer i aksjer og andeler i selskap 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 2 058 

Utlån av egne midler     0 8 926 

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 5 516 

Sum investeringer 288 291 156 250 196 750 185 950 251 277 133 203 

Kompensasjon for merverdiavgift -45 417 -20 570 -25 470 -23 310 -38 225 -9 719 

Tilskudd fra andre -38 617 -10 000 -10 800 0 0 -12 079 

Salg av varige driftsmidler -25 800 -40 000 -12 000 -33 000 -15 000 -6 184 

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 -5 853 

Bruk av lån -171 357 -83 780 -146 580 -127 740 -184 652 -98 926 

Sum investeringer inntekter -281 191 -154 350 -194 850 -184 050 -237 877 -132 760 

Videre utlån 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 

Bruk av lån til videre utlån 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 

Avdrag på lån til videre utlån 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på videre utlån 0 0 0 0 0 0 

Netto utgifter videre utlån 0 0 0 0 0 0 

Overføring fra drift -3 200 0 0 0 -4 500 -1 146 

Netto avsetning til eller bruk av bundne 
investeringsfond 

0 0 0 0 0 -2 000 

Netto avsetning til eller bruk av ubundne 
investeringsfond 

-3 900 -1 900 -1 900 -1 900 -8 900 2 783 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 47 074 

Sum overføinger fra drift og netto avsettinger -7 100 -1 900 -1 900 -1 900 -13 400 46 711 

Fremført til inndekning i senere år (udekket 
Beløp) 

0 0 0 0 0 -47 154 

 
 
Prosjektene som er foreslått i investeringsbudsjettet er bruttoinvesteringer, med andre ord 
inklusiv merverdiavgift. Momskompensasjonen inntektsføres på et eget prosjekt for så å 
inngå i den totale finansieringen av prosjektene sammen med lånemidler og refusjoner.  
 
I planperioden er det lagt opp til en høy investeringstakt med utvidelse av to skoler, en ny 
gymsal, en turnhall med skytebane, bygging av 25 nye heldøgns omsorgsboliger og en rekke 
andre prosjekter, samt investeringer innen vann og avløp. Behovet for noen investeringer i 
boliger i planperioden, knytter seg til omsorgsboliger for habiliteringstjenesten og 
flyktningeboliger. De enkelte prosjektene omtales i kap. 7.  
 
Det totale omfanget av budsjetterte investeringer i 2020 er på 286,4 mill. kr. Kompensasjon 
for merverdiavgift er på ca. 45,4 mill. kr. Det er forutsatt inntekter fra salg av anleggsmidler 
(eiendommer og boliger) på 25,8 mill. kr. Låneopptaket i 2020 er foreslått til å være i 
størrelsesorden 171,357 mill. kr. for å dekke de fysiske investeringene. I tillegg kommer 15 
mill. kr. i låneopptak knyttet til formidlings lån (Startlån) fra Husbanken. I 2020 legges det opp 
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til bruk av ubundne investerings fond på 3,9 mill. kr. Fondsbruken finansier kapital tilskuddet 
til KLP, samt tilskudd til utbygging av fiber i Høvåg.  
 
Bystyret vedtok i økonomiplanen 2019-2022 ytterligere salg av eiendom for 42 mill. kr. i 
perioden:  
 
År 2020: Skalleodden 10 000 000 kr., Stykkene 12 000 000 kr. 
År 2021: Sjømannshjemmet/Sjømannshaven 10 000 000 kroner  
År 2022: Brannstasjonen: 10 000 000 kr. 
 
Det viser seg å være vanskelig å gjennomføre salg av eiendommer ut fra denne tidsplanen. 
Rådmannen foreslår følgende tidsplan for salg: 
 
År 2021: Skalleodden 10 000 000 kr., Stykkene 12 000 000 kr. 
År 2023: Sjømannshjemmet/Sjømannshaven 10 000 000 kr.  
År 2023: Brannstasjonen: 10 000 000 kr. 
 
Netto utvikling i låneporteføljen (nye låneopptak – avdrag) i 2020 vil dermed være på ca. 143 
mill. kr.; av dette utgjør investeringene innen VA 47 mill. kr. og formidlings lån 15 mill. kr. I 
løpet av planperioden når ikke kommunen målet om at gjelden utenom VA-området skal 
reduseres pga. nye investeringsbehov; bl. a. utvidelse av skoler, nye omsorgsboliger og 
andre investeringer.  
 
(7) Bystyret vedtok at Skalleodden skal selges for minst 15 mill i 2021 ved hjelp av 
reguleringsarbeid som høyner verdien. 
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DRIFT AV TJENESTENE –  RAMMEOMRÅDENE 

 
Tabellene for hvert rammeområde viser det nominelle nivået i forslag til budsjett for 2020, 
samt regnskap 2018 og budsjett for 2019. For årene 2021 til 2023 er det endringer fra 2020 
som er beskrevet. 
 

RAMMEOMRÅDE 0 OG 1 FORDELINGSUTGIFTER 

 
Fordelingsutgifter består av budsjettposter som pensjonsføringer inkludert premieavvik og 
amortisering, administrasjonsandelen for personalforsikring, OU-midler og kontingenter 
(Region Kristiansand og KS). Her føres også motposten til avskrivninger, hvor tilsvarende 
utgift føres på øvrige rammeområder.  
 
Tabell 21 Rammeområde fordelingsutgifter  

Ansvar 2 Budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

02 - Pensj.innsk.til fordeling 3 0 0 0 0 -11 603 

03 - Forsikring til fordeling 13 019 0 0 0 11 572 283 

10 - Premieavvik -26 191 0 0 0 -16 412 -4 320 

11 - Skatt, ramme, flyktn.tilsk. -267 839 0 0 260 000 -257 177 -234 625 

12 - Motpost avskrivninger -54 473 0 0 0 -54 008 -51 026 

13 - Renter, utbytte, avdrag 0 0 0 0 24 12 

14 - Intern finans, årets res. 0 0 0 0 -75 1 

ALLE -335 480 -335 480 -335 480 -75 480 -316 076 -301 278 

              

Utgifter -13 167 0 0 0 -4 808 -15 597 

Inntekter -322 314 0 0 260 000 -311 268 -285 681 

Totalt -335 480 -335 480 -335 480 -75 480 -316 076 -301 278 

 

Pensjonspremien fra KLP og SPK belastes enhetene ved hver lønnsutbetaling. Fremtidig 
premie er vanskelig å estimere, og KLP gir prognoser kun ett år frem i tid. Rådmannen har 
på bakgrunn av dette valgt å fremskrive prognosene for 2020 også for årene 2021-2023.  
 
Alle statlige overføringer i forbindelse med SIO prosjektet inntektsføres på dette området. 
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RAMMEOMRÅDE 2 FOLKEVALGTE 

 
Rammeområdet omfatter folkevalgte organer som bystyret, formannskapet, 
oppvekstutvalget, planutvalget, helse-, kultur- og velferdsutvalget, kontrollutvalget og andre, 
samt revisjon og valg. Formannskapet har 100 000 kr. i frie midler til disposisjon, hvor bruk 
vedtas etter søknad. Alle typer godtgjørelser til politikere belastes ansvar "Bystyre". Det er 
lagt inn midler til gjennomføring av stortingsvalg i 2021 og kommunevalg i 2023. 
 
Tabell 22 Rammeområde folkevalgte   

Ansvar 2 Budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

20 - Bystyre 4 477 0 0 0 3 674 3 016 

21 - Utvalg 828 -250 0 0 393 417 

22 - Revisjon og valg 1 150 400 -400 400 1 376 950 

ALLE 6 454 6 605 6 205 6 605 5 443 4 384 

              

Utgifter 6 487 150 -400 400 5 487 4 416 

Inntekter -33 0 0 0 -44 -32 

Totalt 6 454 6 354 5 954 6 354 5 443 4 384 

Lønn til ordfører, varaordfører, utvalgs- og gruppeledere har blitt justert årlig på bakgrunn av 
endring i stortingsrepresentantenes lønn. Øvrig møtegodtgjørelse utbetales i henhold til 
reglement vedtatt av bystyret. Budsjett til kontrollutvalg og revisjon samsvarer med 
kontrollutvalgets eget budsjettinnspill, som for øvrig følger budsjettet som vedlegg.  
 
(10) Bystyret bevilget 250 000 kr. som prøveordning i 2020 til markedsføringsmidler til 
disposisjon for formannskapet. 
 
(11) Bystyret vedtok å etablere en ordning med støtte til miljø- og klimatiltak, 250 000 kr. i 
hvert av årene 2020 til 2023. Midlene disponeres av formannskapet etter innstilling fra 
administrasjonen. Bystyret får sak om kriterier og saksbehandling i bystyret første halvår 
2020. 
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RAMMEOMRÅDE 3 RÅDMANNENS STAB 

 
Tabell 23 Rammeområde rådmannens stab 

  Budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

30 - Rådmann 5 233 -304 -526 -351 4 614 5 006 

31 - Økonomi 9 884 -500 0 0 9 290 7 753 

74 - Enhet for Teknisk prosjekt ETP 0 0 0 0 30 0 

38 - Administrative fellesfunksjoner 34 716 550 550 550 29 480 26 045 

ALLE 49 833 49 579 49 603 49 802 43 384 38 803 

              

Utgifter 61 307 -254 24 199 52 584 48 867 

Inntekter -11 474 0 0 0 -9 201 -10 063 

ALLE 49 833 49 694 49 762 49 714 43 384 38 803 

 
 
Tabell 24 Endringer Administrasjon 

Enhet Tiltak 2020  2021 2022 2023 

Sektor Budsjett inkl. endr. 2019 43 497    

Sektor Deflatorjustering 1 305     

Sektor Effektivisering -217 -234 -235 -237 

Rådmann Bortfall refusjon folkehelse koordinator 240    

Rådmann Bortfall fordelte utgifter 430    

Økonomi Økonomi ny rådgiver 
rådgiver/prosjektkoordinator 

1 000    

Økonomi Bortfall fordelte utgifter 280    

Økonomi Skatteoppkrever/arb.giverkontroll -700 -500   

Adm. felles Lærlinger 2 500 550 550 550 

Adm. felles Frikjøp Fagforeninger 200    

Adm. felles Personvernombud 115    

Adm. felles Årsvirkning ny stilling HR 400    

IKT Overført lisenser fra Teknisk 766    

IKT Økte lisenskostnader 450    

Sektor Diverse justeringer -546    

Sektor Konsulentkostnader “strukturprosjekt” 200  -200  

Sektor Bystyrevedtak om effektivisering -86 -70 -91 -114 

Sektor Sum endringer 6 337 -254 24 199 

Sektor Ny ramme 49 834 49 694 49 762 49 714 

 

RÅDMANNEN  

 

På dette ansvaret ligger rådmann, formannskapssekretær, jurist samt rådgiver innen 
samfunnsplanlegging og folkehelse. De to sistnevnte yter tjenester for hele organisasjonen, 
mens hele utgiften føres under ansvar Rådmann.  
 
Rådmannen er den øverste administrative leder i kommunen. Assisterende rådmann er 
beredskapskoordinator og leder av kommunens kriseledelse ved en krise.  
 

Formannskapssekretæren er kontaktperson for politikerne, og fungerer som utvalgssekretær 
for bystyret og formannskapet.  
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ØKONOMI- OG PROSJEKTAVDELINGEN  
 

Fra og med 2020 slås økonomiavdelingen og Enhet for teknisk prosjekt sammen. Avdelingen 
vil bestå av økonomisjef, to økonomirådgivere, en prosjektkoordinator og tre 
prosjektlederstillinger fra Enhet for teknisk prosjekt. I tillegg har avdelingen en prosjektstilling 
knyttet til oppfølging av SIO-prosjektet. 
 
Avdelingen utarbeider budsjett og økonomiplan, årsberetning og tertialrapporter. I tillegg 
bistår avdelingen kommunens enheter i økonomispørsmål, og er også involvert i diverse 
prosjekter. Avdelingen har også kontrollerfunksjon ovenfor resten av organisasjonen, samt 
en rådgivende rolle innen innkjøp.  
 
Avdelingen har et overordnet gjennomføringsansvar for kommunens investeringsprosjekter 
knyttet til nybygg samt vann og avløp. Enheten skal også lede relevante prosjekter for alle 
sektorene i kommunen. Prosjektansvaret omfatter også prosjekter knyttet til rammeområdet 
selvfinansierende tjenester med hovedansvaret for å planlegge, bygge og tilrettelegge for 
drift av kommunaltekniske anlegg (vei/samferdsel, vann/avløp og havn), kommunale 
formålsbygg innenfor bl.a. skole og barnehage, og helse og omsorg. 
 
Inn under Økonomi ligger to interkommunale samarbeid. Struktur1 (jf. kommuneloven § 27, 
samarbeid med Birkenes kommune om regnskap og lønn) og Kemneren i Grimstad og 
Lillesand (jf. kommuneloven § 28 – 1 b) med Grimstad som vertskommune. Samarbeidene er 
bundet til avtaler som medfører at rådmannen ikke kan justere ned disse budsjettene.  
 
Ansvaret for skatteoppkrever foreslås i statsbudsjettet overført til Skatteetaten fra og med 1. 
juni 2020. Rammetilskuddet fra staten er redusert med 1,35 mill. kr. Uttrekket utgjør en 7/12 
virkning i 2020, og ytterligere 960 000 kr. vil bli trukket ut fra 2021. Rammen til 
økonomiavdelingen reduseres med de faktiske utgiftene til skatteoppkrever. Dette utgjør 0,7 
mill. kr. i 2020 og ytterligere 0,5 mill. kr. fra 2021. Staten trekker dermed ut mer fra 
rammetilskuddet enn de faktiske kostnadene. 
 
Tilskuddet til Struktur1 er vedtatt økt for 2020. 
 
Utfordringer: 
Lillesand kommune har en krevende økonomisk situasjon preget av høy lånegjeld som gjør 
at en stor andel av kommunens frie inntekter går med til å betjene renter og avdrag. Dette 
krever en tett økonomioppfølging av sektorer og enheter samt betydelige 
investeringsprosjekter. For å skape en bærekraftig og forsvarlig økonomi i Lillesand 
kommune, kreves det at kommunen effektiviserer sin virksomhet kontinuerlig. 
 
Hovedutfordringene innen prosjekt er knyttet til bemanningssituasjonen, stor 
prosjektportefølje og behov for å få implementert en felles prosjektmetodikk samt elektronisk 
prosjektportal. Enheten gjennomfører store offentlige anskaffelser, og kontraherer både 
konsulentfirmaer og entreprenører. Formålsbyggene kontraheres stort sett som 
totalentrepriser hvor kommunen leier inn eksterne prosjektledere. Innenfor vann- og 
avløpsprosjektene er det mer vanlig å benytte byggherrestyrte hovedentrepriser hvor 
kommunen har ansvar for prosjektledelse, men kontraherer eksterne prosjekterende og 
byggeledere.  
 
På grunn av den store prosjektporteføljen, den lave bemanningen, krevende anskaffelser og 
stor grad av usikkerhet knyttet til brukermedvirkning og tredjepartsforhold i 
gjennomføringsfasen er det utfordrende å ivareta den planlagte fremdriften som fremgår av 
økonomiplanen. Investeringsprosjektene gjennomføres innenfor budsjettrammene vedtatt av 
bystyret. Investeringsplanene for 2020 er krevende og har fortsatt flere usikkerheter knyttet til 
seg.  
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Enheten har imidlertid tro på at fremdriftsmålene vil bli oppnådd når enheten har full 
bemanning igjen. Påbygging av Lillesand ungdomsskole, ny turnhall med skytebane i kjeller, 
nye omsorgsboliger på Dovre og nye gymsaler ved Tingsaker og Borkedalen skole er 
forventet å stå ferdige i løpet av 2020. Felles prosjektmetodikk og elektronisk prosjektportal 
forventes å være implementert i løpet av kommende budsjettår. Hovedplan for vann og avløp 
2020-2031 er styrende for investeringene innen VA-området, og følger forslag til 
handlingsplaner for kommende økonomiplanperiode. 
 
Tiltak: 

• Ny organisering av avdelingen, kapasiteten økes 

• Tilpasse økonomistyring til ny kommunelov fra 2020 

• Tilpasse styrende dokumenter som økonomireglement, finansreglement og 
investeringsinstruks til ny kommunelov. 

• Forbedre økonomioppfølging av sektorer og enheter samt investeringsprosjekter 

• Øke den innkjøpsfaglige kompetansen 

• Gjennomføre effektiviseringsprosjekter innenfor avdelingens ansvarsområde 
 
Effektiviserings- og innovasjonstiltak: 
Økonomiavdelingen vil i 2020 innføre systemer for mer effektiv rapportering og budsjettering. 
Videre vil vi ta i bruk eHandelsverktøy for å effektivisere innkjøpsarbeidet. Avdelingen vil 
revidere reglementer og rutiner for å forbedre internkontroll og forenkle økonomistyringen. 

 
ADMINISTRATIVE FELLESFUNKSJONER  
 

Administrative fellesfunksjoner er lokalisert på rådhuset og på Tingsaker senter.  
 

I Administrative fellesfunksjoner ligger HR-avdelingen, arkivtjenesten, kommunetorget og IT-
tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner (administrativ vertskommunemodell jf. 
kommuneloven § 28-1 med Lillesand som vertskommune). Rådgiver for informasjon og 
kvalitet er overført til Avdeling for HR og dette justeres i budsjettet pr. 01.01.2020. 
Mobbeombud, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud med frikjøp får også sin lønn her. 
Lærlingeordningen blir ivaretatt under ansvaret, og HR sørger for å koordinere arbeidet. 
 
Ved inngangen til 2020 er det 24,7 årsverk i Administrative fellesfunksjoner inkludert 3 
lærlinger, fordelt på 26 ansatte. 
 

Ansvarsområder:  
Tjenesten er en stab- og støttefunksjon og leverer tjenester til hele organisasjonen på 
overordnet systemnivå, samt ved å gi service, rådgiving, og drifts- og utviklingsstøtte til 
primærtjenestene i samsvar med primærtjenestenes behov. I tillegg til kommunetorget yter 
deler av Administrative fellesfunksjoner dessuten en del innbyggertjenester. En ressurs for 
beredskapskoordinators arbeid med beredskap og krisehåndtering ligger også i 
Administrative fellesfunksjoner. 
 
De ulike fagområdene bidrar dessuten i en rekke prosjekter i ulike roller; både som 
prosjekteier, med prosjektledelse og som prosjektdeltagere. 
 
Bystyret har vedtatt tre overordnede strategier som IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand 
kommuner har et direkte ansvar for å følge opp og realisere; Digitaliseringsstrategi for 
Lillesand kommune (2017-2020), Strategisk plan for bredbåndsutbygging (2016-2023) og IT-
strategi for Lillesandsskolen med tilhørende handlingsplaner. 
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Utfordringer: 
Administrative fellesfunksjoner opplever stor etterspørsel etter tjenester, og 2020 er et år der 
Administrative fellesfunksjoner arbeider med prioriteringer og avpasser oppgaver i forhold til 
tilgjengelige ressurser.   
 
Tiltak for å sikre effektivitet, kvalitet og innovasjon: 
 

Mål 1.1 - strategi: Vi satser på Lillesand som helårs by med et levende og attraktivt 
sentrum; samtidig som at vi ivaretar det historiske preget 
 

Mål 1.2 - strategier:  

• Vi arbeider for å ligge i forkant med digitalisering og med en godt tilrettelagt 
teknisk infrastruktur 

• Vi arbeider for å være en innovasjonsarena 
 
Mål 1.3 - strategi: Vi jobber for at innbyggere har frisk luft, og sikrer rent vann 

 
Tiltak for å oppfylle mål i henhold til strategiene: 

• Avtale med Telenor om prøveprosjekt på «Smart by»-teknologi i 2020. Områder som i 
første omgang skal utprøves er parkeringssensorer som viser ledige plasser, måling 
av vann- og badekvalitet samt luftkvalitet. IT-tjenesten leder prosjektet, i samarbeid 
med teknisk sektor. 

• Dekningen for gratis trådløst nett utbedres i 2020, for turister og besøkere. 
• I Strategisk plan for bredbåndsutbygging er målet høyhastighetsfiber til alle 

innbyggere før 2023. For 2020 har kommunen fått statlig og fylkeskommunalt tilskudd 
til fiberutbygging i sjønære områder som mangler tilbud i dag. 

• Ambisiøse mål for digitalisering av kommunale tjenester, og arbeidet fortsetter i 2020. 
• IT-tjenesten bidrar i arbeidet med etableringen av velferdsteknologi.  

 

Mål 2.2 - strategi: Vi sikrer god informasjon om våre tjenester og tilrettelegger for åpne 
og inkluderende medvirkningsprosesser 

 
Mål 3.1 - strategi: Vi har bevissthet om at vi er til for innbyggerne og i all 
oppgaveløsning har vi innbyggerperspektivet med oss 

 
Tiltak for å oppfylle mål og i henhold til strategiene: 

• Tverrsektorielt prosjekt, ledet av Avdeling for HR, med å få på plass innhold i ny 
innbyggerportal som publiseres i januar 2020. Vil bety et kvalitetsmessig løft, og vil 
sikre organisasjonens eierskap til innbyggerdialog og innbyggerinformasjon.  

• Lillesand.kommune.no er kommunens digitale førstelinje åpen 24/7, og 
digitaliseringsprosessen sikrer at innbyggerne i tillegg til relevant informasjon får 
tilgang til aktuelle og trygge selvhjelpsløsninger. 

• Statens og KS føringer for digitalisering i offentlig sektor og kommunens 
digitaliseringsstrategi har et klart innbyggerfokus.  

• Kommunen deltar i arbeidet med utvikling av MinSide for innbyggerne samt apper 
knyttet til tjenester. På MinSide kan innbyggerne lese digital post til og fra kommunen, 
se egen eiendomsinformasjon, og finne relevante offentlige tjenester. 

• Prosjektet «felles førstelinje for fremtiden», under ledelse av Avdeling for HR, skal 
sikre innbyggernes første møte med kommunen. Nasjonale føringer for 
førstelinjefunksjonen innebærer en vektlegging av samhandling, informasjon og 
digital veiledning/ opplæring i sterkere en grad enn før.  

• Innbyggerfokus i lederutvikling og i opplæring av nyansatte ledere. 
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Mål 3.2 - strategi: Vi arbeider i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten 

• Avdeling for HR viderefører at etablerte arenaer for utveksling av informasjon, 
drøfting og forhandling på overordnet nivå ivaretas i tråd med føringer i lov, avtaler, 
forskrifter og interne rutiner. Årshjul for samhandlingen tas i bruk. 

 

Mål 3.1 - strategi: Vi følger kommunens overordnede mål, visjon og verdier og ivaretar 
en høy etisk standard. 
 
Mål 3.2 - strategier:  

• Vi har ansatte som opplever mestring og mening i sin arbeidshverdag og har en 
klar ansvars- og rolleforståelse 

• Vi sikrer felles forståelse for og forpliktelse av hvordan helhetlig, tydelig og 
strategisk ledelse utøves 

• Vi har en utstrakt bruk av delegering og beslutninger tas på lavest mulig nivå. 
 

Tiltak for å oppfylle mål i henhold til strategiene: 

• Felles lederutvikling for rådmannens lederteam, enhets- og avdelingsledere fortsetter, 
ny leder plattform iverksettes. Det utvikles forpliktene avtaler/ planer for å bidra til at 
prioriterte mål og strategier i kommuneplanen iverksettes og følges opp. 

• Avdeling for HR har, i nært samarbeid med rådmannens lederteam og stab, ansvar for å 

utvikle et lederutviklingsprogram.  
• Arbeidet med å utarbeide stillingsbeskrivelser for alle ansatte videreføres; skal 

klargjøre stillingenes grunnpreg, hovedoppgaver samt å tydeliggjøre delegasjon.  

• Lederstrukturen gjennomgås og delegasjonen tydeliggjøres på alle nivåer for hvor 
ansvar for personal, fag, økonomi, informasjon ligger og hva ansvaret innebærer.  

• Vi videreutvikler og oppdaterer innholdet i kommunens elektroniske løsning for 
delegering som i klart språk skal bidra til å sikre ansattes og innbyggernes innsikt i og 
forståelse for hvem som har ansvar for hva.  

• Vi utarbeider kompetanseplaner og arbeider strategisk for å tilby utviklingsmuligheter 
til våre ansatte, og dermed sikre nødvendig kompetanse for å utøve gode tjenester.  

• Administrative fellesfunksjoner er ansvarlig for kvaliteten; herunder rutinebeskrivelser 
på overordnet nivå for ulike fagområder innen organisasjons- og personalledelse. I 
2020 vil det gis opplæring innenfor flere sentrale temaer som for eksempel 
rekruttering, omorganisering og strategisk kompetansebygging. 

• Program for introduksjon av nytilsatte ledere videreføres og vil bli revidert. 
 

Mål 3.2 - strategi:  

• Vi har, rekrutterer og beholder kompetente ansatte, og sikrer løpende 
kompetanseutvikling 

• Vi arbeider for å tilby flere lærling- og praksisplasser 
• Vi utvikler en heltidskultur og høy grad av nærvær 

 
Tiltak for å oppfylle mål i henhold til strategiene: 

• Avdeling for HR bidrar i det etablerte prosjektet «heltidskultur», samt KS sin satsing på «Nytt 
Blikk». I tillegg er vi representert i prosjekt #Drømmejobben, som er et rekrutterings- og 
omdømmeprosjekt for kommunene på Agder. Ti kommuner, fylkeskommunen, de fire største 
arbeidstakerorganisasjonene og KS Agder utgjør prosjektgruppa. Deltakelsen i prosjektene vil 
bidra til å skape retning i utvikling av vår arbeidsgiverstrategi.  

• Vi iverksetter nye rutiner for rekruttering med påfølgende opplæring av alle ledere 
med personalansvar, for å sikre kvaliteten i alle ledd.  

• Vi utarbeider kompetanseplaner og arbeider strategisk for å tilby utviklingsmuligheter 
til våre ansatte, og dermed sikre nødvendig kompetanse for å utøve gode tjenester.  

• Vi reviderer kommunens lønnstrategi og fremmer denne for politisk behandling.  
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• Arbeidet med lærlinger er sentralisert, og HR-avdelingen administrerer og koordinerer 
ordningen. Det er ønskelig med et nytt lærefag innen kontor og administrasjon.  

• Vi prioriterer å revidere og videreutvikler overordnede rutiner i «personalhåndboken» 
for å bidra til målrettet arbeid for heltid. HR-avdelingen gir veiledning og støtte til 
ledere i deres nærværsarbeid. 

 

Mål 3.3 - strategi: Vi etterlever en helhetlig internkontroll. 

• Avdeling for HR bidrar aktivt kommunens kontinuerlige arbeid med å oppfylle lovkrav 
og sikre forståelse for internkontroll som skal ivaretas i alt vi gjør.  I ny kommunelov, § 
25-1 og § 25-2, beskrives kommunens ansvar for internkontroll i klart språk og gir en 
tydeligere retning for hva internkontroll er og hvordan den skal ivaretas.  

• Avdeling for HR bidrar som faglig ressurs for å sikre at implementering av BTI-
modellen oppfyller kvalitetskrav i henhold til internkontroll; herunder arkivplikt, 
personvern og informasjonssikkerhet 

• Bidrar til at organisasjonens helhetlige internkontroll, på alle nivåer og for alle 
tjenesteområder, utvikles i tråd med ny kommunelov og nye retningslinjer. 
Internkontroll er en forutsetning for kvalitet og skal ivaretas innen tjenesteyting, 
støtteprosesser og det sektorovergripende; eks. beredskap, økonomi, personvern og 
informasjonssikkerhet. 

• Etableres et kompetanseteam på tvers av sektorene koordinert av rådgiver for 
informasjon og kvalitet for å sikre organisasjonens oppfyllelse av og krav til 
internkontroll. 

• Videre implementering og videreutvikling av kommunens kvalitetsløsning (EQS) 
prioriteres.   

• Vi ivaretar lovkrav om å ha et personvernombud ved å kjøpe ekstern bistand for å 
ivareta den lovpålagte funksjonen som personvernombud fra årsskiftet. Rådgiver for 
kvalitet og informasjon fungerer i dag som personvernombud, men har i dag en 
uheldig dobbeltrolle som ikke er forenlig med lovgivningen.  

  

Mål 3.3 - strategi: Vi ivaretar vårt ansvar for beredskap og krisehåndtering med et 
risikobilde i stadig endring. 

• Rådgiver for kvalitet og informasjon bidrar i prosjekt for utvikling av helhetlig ROS for 
kommunen som ferdigstilles i 2020.  

 
Mål 3.4 - strategi: Vi satser på digitalisering og innovasjon for å oppnå optimal 
oppgaveløsing 

Arbeidet med digitalisering av interne arbeidsprosesser fortsetter med følgende tiltak;  

• Etableres et prosjekt for nytenkning og etablering av organisasjonens felles interne 
informasjons- og samhandlingsflate, som skal erstatte dagens intranett.  

• Sikre tjenestedesign og digitalisering av innbyggertjenester; prioritert fokusområde i 
digitaliseringsstrategien  

• Digitalt timeplanprogram for skolene  
• Identitetshåndteringssystem, for automatisering og sikring av tilganger 
• Digital løsning for interne personalmeldinger 
• Innføring av Digisos i samarbeid med NAV. Løsningen forenkler arbeidet for 

saksbehandlerne og legger til rette for at innbyggerne kan søke om tjenester via nett. 
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Tabell 25 KOSTRA oversikt administrasjon og styring 

  
Lillesand   KOSTRA-

gruppe 11 
Aust-Agder Landet Andel 

landet  
2017 2018 Endring  

2017-2018 
2018 2018 2018 2018 

100 Politisk styring 345 297 -13,0 % 474 403 364 81,6 % 

110 Kontroll og revisjon 108 114 5,6 % 133 145 97 117,5 % 

120 Administrasjon 2 984 3 494 17,1 % 3 945 3 785 3 503 99,7 % 

121 Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen 

289 260 -10,0 % 283 265 288 90,3 % 

130 Administrasjonslokaler 170 174 2,4 % 364 491 376 46,3 % 

 
Netto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger økte med 17,1 % fra 2017 til 2018 og ligger i 2018 0,3 % under landsgjennomsnittet, 
men godt under sammenlignbare kommuner og fylkesgjennomsnittet.  
 

 
Figur 16 Netto driftsutgifter pr innbygger administrasjon 
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RAMMEOMRÅDE 4 HELSE OG KULTUR  

 
Tabell 26 Rammeområde helse og kultur 

  Budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

40 - Kommunalsjef for helse og kultur 42 692 -784 -1 094 -8 938 39 979 34 523 

41 - Kultur og bibliotek 10 418 -585 0 0 9 637 7 632 

42 - Psykisk helse og rus 32 845 0 0 -10 000 31 655 23 463 

44 - Enhet for tverrfaglig helse 30 901 0 0 0 28 591 25 362 

45 - Pleie og omsorg Høvåg 39 296 -270 120 -120 40 025 39 910 

46 - Pleie og omsorg Sentrum 82 268 0 0 -2 000 76 459 77 165 

47 - Enhet for tjenestetildeling omsorg 8 179 310 -1 080 0 7 097 6 829 

48 - Habiliteringstjeneste 91 240 -2 000 -2 000 -25 000 94 204 94 474 

49 - NAV (sosial-flyktning) 26 829 0 0 0 27 765 31 221 

ALLE 364 667 361 338 357 284 311 226 355 413 340 580 

              

Utgifter 407 210 -3 329 -4 054 -9 058 393 336 396 176 

Inntekter -42 543 0 0 -37 000 -37 923 -55 596 

ALLE 364 667 361 338 357 284 311 226 355 413 340 580 

 
 
Tabell 27 Endringer Helse og kultur 

Enhet Tiltak 2020 2021 2022 2023 

Sektor Budsjett 2019 355 413    

Sektor Deflatorjustering 10 736    

Kommunalsjef Uttrekk lærlinger -930    

Kommunalsjef Kirkelig fellesråd 300    

Kommunalsjef Psykolog - tilskudd inn i ramme 410    

Habilitering EM - drift av boliger -8 200 -2 000 -2 000  

Habilitering Birke Varde / Avigo transport 400    

Habilitering Ressurskrevende brukere 
 

  -25 000 

Kultur Uttrekk kulturmidler -1 135    

Kultur Økt stilling kinosjef 60 – 100 % 200    

Kultur Museet tilskudd 240    

Kultur Ungdomshus  -600   

Psykisk helse Nytt tiltak KO og uttrekk psykisk helse 3 900    

Psykisk helse Inntekt nytt tiltak KO -4 000    

Psykisk helse Ressurskrevende brukere    -10 000 

Omsorg sentrum Omsorgsboliger    -2 000 

NAV Redusert introstøtte -1 200    

NAV Økt sosialhjelp 700    

Tverrfaglig helse Skolehelsetjeneste 1 500    

Sektor Driftstilpasning i forb. med utfasing og 
investering SIO 

   -6 885 

Sektor Diverse justeringer 4 863    

Sektor Effektivisering -594 -594 -594 -1 742 

Sektor Bystyrets vedtak pkt 9, 12, 14, 17, 19, 20, 
22 og 23 

2 300 55 -1 210 -120 

Sektor Bystyrets vedtak om effektivisering -236 -190 -250 -311 

Sektor Sum endringer 9 254 -3 329 -4 054 -46 058 

Sektor Ny ramme 364 667 361 338 357 284 311 226 

 
Sektor for helse og kultur består av enhetene/virksomhetsområdene kultur og bibliotek, 
psykisk helse og rus, tverrfaglig helse, omsorg sentrum, omsorg Høvåg, habilitering, NAV - 
sosial og flyktning og tjenestetildeling inklusiv kreftkoordinator, frivilligkoordinator, 
demenskoordinator og boligkoordinator. Barnevernet er en del av Kristiansandsregionens 
barnevern, med Kristiansand kommune som vertskommune.  
 
I tillegg har sektoren prosjektansvar og driftsansvar for Statlig finansiering av 
omsorgstjenestene («SIO2») samt prosjektet «Deltid-Heltid». Folkehelserådgiver er i løpet av 
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2019 overført til Rådmannens stab. Rådgiver velferdsteknologi er overført til IT-tjenesten. 
Kommuneleger, kommunepsykolog og SLT-koordinator er funksjoner som administrativt 
sorterer direkte under kommunalsjefen, selv om disse i stor grad yter tjenester til mange 
enheter i organisasjonen. Kirken får sine tilskudd overført fra sektoren. Sektoren disponerer 
over 300 årsverk fordelt på de 7 nevnte driftsenhetene, pluss stab og prosjektledere. 
 
Satsningsområde: 
 
God helse 
God helse faller inn under kommuneplanens mål 1.0 Livsmestring og tilhørighet //Deltakelse 
og fellesskap. Lillesand kommune skal sørge for gode og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester, og velferdstjenester. Kommunen skal fremme gode og likeverdige vilkår 
slik at innbyggerne bevarer god helse lengst mulig. Gode kulturtilbud er en viktig del av dette.  
Den demografiske utviklingen og endringer i befolkningssammensetningen vil gi økte utgifter 
på alle forvaltningsnivå. Kommunen har et ansvar for å bidra til å skape bærekraftige 
løsninger som møter helseutfordringene, som motvirker sosiale helseforskjeller, og som 
fremmer god helse for alle uansett alder. God helse og livskvalitet skapes på en rekke 
arenaer, og innebærer behov for en tverrsektoriell og målrettet innsats. For å lykkes 
forutsetter det involvering av hele samfunnet og de fleste av kommunens tjenesteområder. 
Utvikling av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester krever en mer helhetlig og 
tverrfaglig tilnærming, bedre samhandling på tvers av nivåer og sektorer, samt med andre 
aktører.  
 

Videre må det gjennom medborgerskap og samskaping utvikles nye løsninger for 
bærekraftige helsetjenester – ikke bare internt i kommunen, men også sammen med 
innbyggerne, næringsliv, forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner.  
 
Følgende strategier som er utledet fra kommunens planverk, skal ligge til grunn for utvikling 
av tjenestetilbudet i sektoren og på tvers av sektorer i organisasjonen: 

• Vi sikrer tidlig innsats og fremmer livsmestring i alt vi gjør og i alle livsfaser  

• Vi fremmer livsmestring og psykisk helse gjennom hele livsløpet 

• Ressursinnsatsen dreies mot helsefremmende og forebyggende arbeid og aktivitet. 

• Vi legger til rette for at innbyggerne kan leve aktive liv og bo trygt i eget hjem så 

lenge som mulig. 

• Vi skal sikre et differensiert tjenestetilbud, helhetlige brukerforløp, god tverrfaglig 

koordinering og en strategisk og fleksibel ressursforvaltning 

 

Status og prioritering i perioden  
 
Status 
Nasjonale reformer og omstillinger har gitt kommunen tydeligere og større ansvar for 
befolkningens helse. Helse og omsorg, og velferdstjenestene i Lillesand kommune skal være 
bærekraftige og sikre innbyggerne gode levekår og likeverdige tjenester. I tråd med 
nasjonale utfordringer står helse- og omsorgstjenestene i kommunen overfor store oppgaver. 
Kommunen skal legge til rette for god helse gjennom å forebygge og behandle sykdom, og 
sikre likeverdige muligheter for helsefremmende aktivitet, fellesskap og samfunnsdeltakelse 
for innbyggere i alle aldre. En viktig målsetting er at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. 
Dette forutsetter en kultur hos ansatte og holdninger i samfunnet som fremmer egenomsorg, 
mestring og innbygger-/brukermedvirkning. Kommunen skal vektlegge nærhet og 
tilgjengelighet til tjenestene, og utnytte muligheter i nærmiljø og sosiale nettverk.  
 

I årene fremover vil befolkningssammensetningen endre seg. Det blir en større andel eldre 
og flere som lever lenger, i kombinasjon med lavere fødselskull. Det vil ikke være bærekraftig 
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å framskrive dagens dekningsgrad på sykehjemsplasser. Utviklingen må ses i sammenheng 
med at eldre er friskere og lever lenger, og at den nasjonale trenden er å gå ned i 
dekningsgrad, i kombinasjon med en oppbygging av ambulante tjenester som bl.a. 
innsatsteam, lavterskel-/ støttetjenester, bruk av velferdsteknologiske løsninger, samt nye 
måter å arbeide på. For å utvikle kommunen til et «aldersvennlig samfunn» kreves en bred 
og tverrsektoriell innsats. 
 

Endringer i sykdomsbildet innebærer at det stadig blir flere brukere med sammensatte 
behov. Mange av disse er unge og trenger tjenester store deler av livet. Selv om det 
forventes at flere eldre vil ha bedre helse, vil også mange ha behov for helsetjenester. 
Demens og psykisk helse- og rusproblematikk antas å bli en økende utfordring. Endringer i 
spesialisthelsetjenesten, med sterkt reduserte liggetider og omlegging til dagpoliklinikk og 
dagbehandling, gir kommunen økte oppgaver, både med hensyn til kompetansekrav og 
omfang av tjenester. Dette krever helhetlige og koordinerte tjenester, både i kommunen, 
spesialisthelsetjenesten og i andre organisasjoner, hvor enkelte tilbud overlapper. Bedre 
samarbeid og koordinering vil gi et mer treffsikkert og helhetlig tilbud til den enkelte bruker, 
samt bidra til mer effektive tjenester av god kvalitet. Det er anslått at det er behov for ca. 40 
% flere årsverk frem mot 2040; for Lillesand kommune tilsvarer det 213 årsverk. Utviklingen 
stiller krav til høyere og endret kompetanse i kommunen, optimal og fleksibel utnyttelse av 
eksisterende kompetanse, god prioritering og riktig ressursbruk. 
 
Det er et stort engasjement, særlig overfor barn og unge når det gjelder å etablere tiltak for å 
motvirke psykisk uhelse og utenforskap; jf. utfordringsbildet i kommunens folkehelseprofil. 
Inkludering er i fokus i plansammenheng, men også ved at det i større grad enn tidligere 
arbeides på tvers i organisasjonen med å styrke tidlig innsats, helsefremming og 
forebyggende tiltak blant utsatte grupper og i befolkningen generelt. Dette prioriteres for å 
redusere risiko for utvikling og konsekvens av psykiske lidelser og plager. Psykiske vansker 
er den vanligste årsaken til at personer faller utenfor skole og arbeid, og skaper risiko for 
marginaliserte liv. 
 
Ifølge mål og strategier i kommuneplanen skal vi være en kommune med gode 
oppvekstsvilkår, som er et godt sted å bo for alle og med inkluderende møteplasser uansett 
interesse og alder. Barn og ungdom skal ha økt fokus, og det er igangsatt arbeid med å sikre 
de ulike gruppenes innflytelse og medbestemmelse gjennom å styrke ungdomsrådet, og 
etablere arenaer for samskaping og utvikling av tilbud og tjenester. 
 
Frivillig arbeid vil fortsatt være en viktig ressurs i framtiden og det er behov for å legge 
ytterligere til rette for dette, og se det i sammenheng med offentlige tjenestetilbud. 
Frivilligsentralen er dynamisk og bidrar til og tilrettelegger for gode fysiske, sosiale og 
kulturelle møteplasser som fremmer deltakelse og fellesskap. 
 
Videre vil innovasjon i tjenestene, særlig utnyttelse av teknologi, spille en sentral rolle for å 
utføre tjenestene på nye måter, og støtte opp under egenmestring og økt livskvalitet. 
Sektoren må arbeide aktivt med å utvikle beste praksis, og delta i nettverk, partnerskap og 
på delingsarenaer, for å sikre innovativ kompetanse og gjennomføringskraft. Tilgjengelige 
velferdsteknologiske løsninger skal tas i bruk overfor alle aktuelle målgrupper. I tillegg vil 
flere universelle teknologiske løsninger være integrert i hjemmet. 
 
Prioriteringer 
Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag sektoren og enhetene vil prioritere i 
økonomiplanperioden for å møte utfordringene, følge opp strategiene og nå målene i våre 
plandokumenter. 
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Harmonisering 
Kommunen har inngått ny avtale med Helsedirektoratet om deltakelse i forsøksordning med 
statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO2). Forsøket vil vare i perioden 2019-2022. 
Kommunen har gjennom SIO1 utviklet gode standarder og kvalitet i behovsutredning og 
tjenestetildeling. Ifølge evalueringsrapporter i prosjektet, er det ulik «bemanningsfaktor» ved 
kommunens institusjoner, og det vil bli igangsatt arbeid for finne en rasjonell og 
tilfredsstillende bemanningsnorm. I sin helhet handler dette om å sikre at tjenestene også er 
bærekraftig når SIO2 og den statlige finansieringen opphører våren 2022. 
 
Forebygging 
Tjenesteområdene skal sikre helsefremming og tidlig innsats, mestring og rehabilitering i 
utforming av kommunens tjenestetilbud. Dette gjelder alle målgrupper. Særlig innen 
rehabiliteringsfeltet forventes en ytterligere oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten, 
og hovedtyngden av rehabilitering vil skje i kommunen. Derfor er det viktig å videreutvikle 
lærings- og mestringstiltak, med en bred tilnærming til mestring av sykdom eller 
funksjonssvikt som sikrer at innbyggere over tid tilegner seg verktøy til å håndtere hverdagen 
på en god måte. Samtidig skal det jobbes videre med hverdagsmestring og bruk av 
velferdsteknologi. 
 
Helhet og samhandling 
Tjenesteområdene skal sikre samarbeid og koordinering, både ved å utvikle gode rutiner 
internt mellom tjenesteområder, og eksternt med spesialisthelsetjenesten og andre 
tjenesteytere. Dette er særlig viktig for at brukerne skal få et godt og helhetlig tilbud, men 
også for å sikre effektive tjenester av god kvalitet, og riktig ressursbruk. Teambasert 
arbeid/teamorganisering videreutvikles bl.a. i tråd med primærhelsemeldingen, og gjeldende 
føringer. Målet er en effektiv og best mulig koordinert og samordnet tjeneste, spesielt til 
brukere med behov for tverrfaglige tjenester. Etablert innsatsteam er eksempel på dette, og 
denne arbeidsmåten skal videreutvikles. 
 
Medborgerskap og aktiv bruker og pårørenderolle 
Brukerne og pårørende skal ha en mer aktiv rolle. Løsninger skal jobbes frem sammen med 
brukeren og brukerens nettverk, med utgangspunkt i tilnærmingen «hva er viktig for deg». 
Dette krever endring i leder- og medarbeiderrollen. Medarbeiderne må jobbe på nye måter, 
og utnytte muligheter og ressurser i brukerens nærmiljø og sosiale nettverk. 
Livsgledekonseptet og dagtilbud i form av mer aktiv omsorg og medvirkning, skal 
videreutvikles til ulike brukergrupper innen tjenesteområdene.  
 

Innovasjon og velferdsteknologi 
Enhetene skal jobbe med innovasjon og trinnvise forbedringer av tjenester, prosesser og 
organisasjonen. Vi skal delta i nettverk, partnerskap og på delingsarenaer for å sikre 
innovativ kompetanse og gjennomføringskraft. I tråd med sentrale føringer om at 
innbyggerne skal bo i eget hjem lengst mulig, er det vesentlig å styrke satsingen på 
velferdsteknologiske løsninger. Løsninger som kan benyttes for å kompensere for avstand 
mellom tjenestemottaker og hjelpeapparat skal også stå i fokus. 
 

Planlegge for en økende andel eldre  
Den nasjonale kvalitetsreformen «Leve hele livet», med formål å skape et mer aldersvennlig 
samfunn, er førende for et sentralt og viktig arbeid i perioden. Det legges opp til en bred og 
involverende prosess i arbeidet med lokal gjennomføring av reformen. Kommunens plan for 
helse og omsorg som skal til behandling, blir også et viktig retningsgivende dokument i 
sammenhengen. Dekningsgraden for heldøgns omsorg og dimensjonering av 
«tjenestetrappen» vil bli gjennomgått. Ved å gå ned på dekningsgrad må oppbygging av 
ambulante tjenester og lavterskel/støttetjenester, bruk av velferdsteknologiske løsninger og 
nye måter å jobbe på, skje parallelt. Enhetene skal jobbe med tjenestedreining gjennom 
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tjenestedesign; forebygging skal fremme god helse hos innbyggerne og legge til rette for at 
flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, så lenge det er forsvarlig. 
 

 
Attraktiv arbeidsgiver  
Rekruttering av fagpersonell til helse- og omsorgstjenestene er svært viktig i årene som 
kommer. Prosjektet deltid-heltid har som mål at flest mulig av kommunens medarbeidere skal 
kunne tilbys 100 % stilling. Dette vil ha en positiv effekt på flere områder bl.a. stabilitet og 
mer kvalitet i tjenesteytingen, samtidig vil vi klare å drifte tjenesten med færre medarbeidere. 
Det vil erfaringsvis medføre økte lønnskostnader i en periode, men dette flates ut over tid. 
Merkostnader for Lillesand kommune, vil i hovedsak kunne dekkes inn gjennom bruk av SIO-
midler. Videre har mange kommuner erfart at det blir reduserte utgifter til sykefravær. Det er 
satt i gang et lederutviklingsprogram som skal bidra til at våre ledere blir enda bedre på å 
ivareta sine medarbeidere og sikre god oppslutning om endrings- og utviklingsarbeid.  
 
Pågående utredninger 
Flere samarbeidsavtaler for ulike tjenesteområder er oppe til vurdering eller er reforhandlet. 
Dette gjelder ulike avtaler med helseforetaket/ sykehusene, og avtaler om interkommunalt 
barnevern, legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp KØH. Noen av avtalene har gått ut på 
dato, andre reforhandles som en konsekvens av at Kristiansand blir en ny juridisk enhet 
sammen med Søgne og Songdalen kommuner.  
 
Kommunen har opparbeidet et fond på ca. 11,5 mill. kr. i SIO1 perioden, 2016-2019. Dette er 
midler som må brukes i løpet av 2020, innenfor funksjonsområdene som SIO dekker. Det er 
allerede satt av ca. 4,5 mill. kr. fordelt på investeringer til velferdsteknologi og infrastruktur 
knyttet til dette i 2019. Videre 2 mill. kr. som skal dekke noen av kostnadene til 
velferdsteknologi i forbindelse med etablering av boliger for heldøgns omsorgstjenester på 
Dovre. Rådmannen vil utrede bruk av øvrige midler med sikte på å tilrettelegge for styrket 
tjenestetilbud til demente (lovpålagt fra 2020), og ellers tilrettelegge for bedre lokaliteter for 
tjenesteyting i lokalene ved Lillesand bo- og aktivitetssenter.  
 
Utvikling av Dovreområdet: 
Området på Dovre er vedtatt at skal benyttes innenfor helse og omsorgsformål. Det er 
igangsatt arbeid med å bygge 25 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Området er 
unikt med tanke på å kunne etablere og realisere mål som er vedtatt i ny kommuneplan og 
ny plan for utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Dette handler om å komme tidlig inn og 
etablere tjenester og infrastruktur som forebygger og bl.a. utsetter innleggelse i institusjon. 
Det er stor etterspørsel etter bomiljø/områder som inneholder møteplasser og mulighet til å 
leve et godt sosialt liv.  
 
Pr. dato er det også betydelig ledige arealer ved Lillesand bo- og aktivitetssenter, som kan 
benyttes til andre funksjoner, f.eks. kontorfasiliteter. I tillegg er det mange boenheter i 
området som benyttes til omsorgsformål, som har behov for betydelig renovering og 
oppgradering. Kommunen leier i dag betydelige arealer til bla. kontorformål på det private 
marked. Arealene benyttes av ansatte som i stor grad yter tjenester innenfor helse, tidlig 
innsats og rehabilitering. Å kunne utnytte ledige lokaler på Dovre vil kunne være rasjonelt på 
flere måter. Det er videre aktuelt å gå i dialog med bla. legesenter og privatpraktiserende 
fysioterapeuter for å se på muligheter for samarbeid og samlokalisering på Dovre. 
 
Rådmannen foreslår å sette av nødvendige midler i investeringsbudsjettet i 2020 til et 
forprosjekt hvor man ser på hvordan området kan utvikles på en økonomisk bærekraftig 
måte.   
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KOMMUNALSJEF HELSE OG KULTUR  
 

Under kommunalsjefens ansvar ligger en rådgiver for sektoren, SLT-koordinator, 
kommuneleger, kommunepsykolog og enkelte prosjekter/prosjektstillinger knyttet til plan- og 
utviklingsarbeid. Kirken får sine kommunale overføringer fra ansvarsområdet til 
kommunalsjefen.  
 
(19) Bystyret vedtok å bevilge 250.000 kr. i hvert av årene 2020 og 2021 til inndekning for 
pilotprosjekt der AKT etablerer løsning med tilkallingsbuss(er) i hele kommunen (jfr kontakter 
mellom rådmannen og AKT, og informasjon i svar på spørsmål til rådmannen i forbindelse 
med budsjettet),  
 
(42) Bystyret ber om en sak i 2020 på kommunens strategi for innkjøp og salg av boliger. 
 
(43) Bystyret ber om en sak i 2020 som utreder legevakt på Lillesand senter (Tingsaker). 
 
45. Bystyret ber om en sak i første møterunde 2020 om fritt brukervalg for hjemmetjenester. 
 
53. Bystyret ber om en sak i 2020 som utreder legevakt i Lillesand, fortrinnsvis i samarbeid 
med Birkenes 
 

ENHET FOR KULTUR OG BIBLIOTEK 

 

Omtale av enheten:  
Enhet for kultur og bibliotek består i dag av fire fagavdelinger; Avdeling for kultur og fritid, 
Lillesand folkebibliotek, Lillesand by- og sjøfartsmuseum og Avdeling for kino og kulturhus. 
Tjenesten er lokalisert på Rådhuset (kultur og fritid), eTeateret (kino og kulturhus), 
Strandgata 6 (biblioteket) og Nygårdsgata 1 (museet). Dessuten ligger fritidsklubbene 
Lillesand Ungdomsklubb (Sjøsportbygget Sekkebekk) og Grasroda (Høvåghallen) under 
Enhet for kultur og bibliotek.  
  
Antall ansatte/årsverk  
Enheten har 11 årsverk fordelt på 22 fast ansatte.  
 
Relevante mål og strategier i kommuneplanen:  
Kulturenheten jobber målrettet for å skape et variert, fremtidsrettet og spennende kulturtilbud 
for alle, i tråd med kommuneplanens mål og strategier. Satsningsområdene for 
kultursektoren er nedfelt i vedtatt kommunedelplan for kultur og legger vekt på gode 
kulturtilbud for barn og unge, det frivillige og profesjonelle kulturliv, det å drifte kulturarenaer 
og å ivareta kulturarven som ressurs. Kulturminne- og museumsplanen ble vedtatt i februar 
2019; og plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet revideres i 2019. Revisjon av 
kommunedelplan for kultur står for tur.  
 
Utfordringer:  
Det er behov for utvikling og vedlikehold av idrettsanleggene i kommunen. Ny turnhall med 
skytebane ventes å stå ferdig i 2020, og kunstgraset på to av banene på stadion må skiftes 
ut uansett utfall av pågående rettsak. Det er spilt inn ønske om nytt dekke på løpebanen.  
Forventningene til kommunen som tilrettelegger for kulturaktiviteter er økende, både blant 
politikere, lag og organisasjoner og publikum generelt. Budsjettet er veldig trangt, og 
økningen i kulturmidlene i budsjett for 2019 blir tatt bort i 2020. Det som tilbys av 
stimuleringsmidler til det frivillige kulturlivet er oftest symbolske beløp. På lang sikt vil det 
være behov å styrke bemanningen innen kultur, imidlertid er det behovet for aktivitetslokaler 
og -arenaer til ulike kulturformål som er mest prekært.  
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Hovedprioriteringer:  
Det er gjort politiske vedtak som innebærer at kino, museum og omfanget av kulturmidler 
opprettholdes. Drift av bibliotek er lovpålagt. Lillesand kommune mottar hvert år 240 000 kr. i 
støtte til museumsformål fra fylket, representert ved Aust-Agder museum og arkiv. Denne 
ordningen bortfaller ved fylkessammenslåingen fra 2020 og må kompenseres ved 
kommunale midler. Dette ligger inne i rådmannens budsjettforslag. 
  
Tiltak:  
Sist avlagt årsmelding dokumenterer at både biblioteket og museet kan vise til 
aktivitetsøkning, og dette er en tendens som har holdt seg også i år. Kompensasjon for 
bortfall av fylkesstøtte til museet er lagt inn. Dessuten legges det opp til å innføre Meråpent 
Bibliotek, noe som vil gi økt tilgjengelighet for publikum. Når det gjelder eTeateret så har 
inntektsanslagene for utleie, billett- og kiosksalg vært for ambisiøse, og i budsjett 2020 er 
disse noe nedjustert. Samtidig foreslår Rådmannen å utvide kinosjefstillingen til 100 %. Dette 
er nødvendig for å sikre en stabil og forutsigbar drift, og å oppfylle ambisjonen om i større 
grad å kunne tilby eTeateret som kulturhus.  
 

Prosjektet Lillesands historie går nå inn i sitt 13. år, og forventes å være ferdig i 2027. Det er 
uttrykt sterk politisk vilje til å fullføre prosjektet. Nåværende budsjettramme holder til daglig 
drift, men boksalget er ikke stort nok til å dekke kostnadene til trykking av nye bind. Det vil bli 
behov for ekstra midler til dette i 2021, 2023, 2025 og 2027 hvis prosjektet skal fullføres. 
Rådmannen har ikke funnet rom for midler til dette i rådmannens budsjettforslag.  
 
(14) Bystyret vedtok at Bygdebokprosjektet (netto drift) bevilges 550.000 i 2020, 430.000 i 
2021, 550.000 i 2022 og 430.000 i 2023. 
 
(12) Bystyret vedtok å støtte et filmprosjekt Kristian Lofthus (filmprodusent Kim Eidem), 
betinget av at kommunen får rett til gratis ubegrenset visning i skoler i Lillesand, museet, 
klatretårn og andre kommunale infotiltak. Bevilgning 150.000 i 2020. 
 
(17) Bystyre vedtok å bevilge ekstra driftsmidler til langåpent selvbetjent bibliotek med 
50.000 kr.  i 2020 og 65.000 kr. til hvert av årene 2021 til 2023. 
 
(22) Bystyret vedtok at rammebevilgning for støtte til kultur og frivillighet, bestyres av 
administrasjon og utvalg som i tidligere år. Bevilgning 500.000 kr. i hvert av årene 2020 til 
2023. 
 
(23) Bystyret vedtok å gi støtte til Stiftelsen Arkivet, 30.000 kr. i hvert av årene 2020 til 2023. 
 
(41) Bystyret ber om en sak i første halvår 2020 på bruken av eTeateret og innholdet i 
stillingen som kinosjef, særlig sett i lys av satsingen på barn og unges behov og aktiviteter. 
 
 
Lokaler til ungdomsformål:  
Høsten 2018 ble det inngått avtale om å leie Sjøsportbygget til ungdomsformål, foreløpig for 
et år. Våren 2019 flyttet både skateklubben og den kommunale fritidsklubben inn i bygget. 
Det er også lagt til rette for at rockeklubben og andre kan komme til etter hvert. Hva som blir 
det permanente stedet for et ungdomshus og hva slags innhold det skal ha er imidlertid ikke 
avklart. Det legges fram en sak for bystyret innen årets budsjettbehandling, og det legges 
opp til at leieperioden for Sjøsportbygget forlenges med et år til. Det er generelt behov for 
mer bemanning på fritidsklubbene for å kunne øke åpningstidene og tilgjengeligheten.  
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Tabell 28 KOSTRA oversikt kultur 

Nøkkeltall Lillesand 
   

Endring 
2017-208 

Landet Andel 
landet  

2015 2016 2017 2018 
 

2018 2018 

Netto driftsutgifter til kultursektoren i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter (prosent) 

3,0 3,8 4,4 4,4 0,0 % 4,0 110,0 % 

Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter (prosent) 

0,8 0,8 1,3 1,3 0,0 % 1,3 100,0 % 

Netto driftsutgifter til barn og unge 
(f231+f383) i prosent av kommunens totale 
netto driftsutgifter (prosent) 

0,5 0,7 0,9 0,8 -11,1 % 0,8 100,0 % 

Netto driftsutgifter til allmenn kultur 
(f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 
kr.) 

9601 11019 9424 10814 14,7 % 5917151 0,2 % 

Netto driftsutgifter til kultursektoren per 
innbygger (kr.) 

1552 1679 1710 1894 10,8 % 2428 78,0 % 

Brutto investeringsutgifter til kultursektoren 
per innbygger (kr.) 

773 153 204 259 27,0 % 1239 20,9 % 

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) 4,5 4,3 4,1 3,8 -7,3 % 4,7 80,9 % 

Besøk per kinoforestilling (antall)1 24 26,2 23 21,4 -7,0 % 30,7 69,7 % 

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole 
(prosent) 

0 0 0 0 #DIV/0! 13,2 0,0 % 

Omløpshastighet for bøker (antall) 1 0,8 0,8 0,7 -12,5 % 0,8 87,5 % 

Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 
kr.) 

2446 2776 2682 2720 1,4 % 1731479 0,2 % 

 
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger økte med 10,8 % til 1 894 kr. i 2018. Lillesand kommune ligger godt under 
landsgjennomsnittet, fylket og KOSTRA gruppen når det gjelder midler til kultursektoren. Brutto investeringsutgifter til 
kultursektoren per innbygger økte med 27,0 % til 259 kr. i 2018. Det er imidlertid mye lavere enn landsgjennomsnittet, fylket og 
KOSTRA gruppen. Investeringsutgifter varierer mye fra år til år i kommunene avhengig av om man har mange/store prosjekter 
eller få. 

 
Besøk i folkebibliotek per innbygger gikk ned fra 4,1 i 2017 til 3,8 i 2018. Besøkshyppigheten i Lillesand er noe lavere enn 
landsgjennomsnittet og KOSTRA gruppen, men på nivå med fylket.  

 

 
Figur 17 Netto driftsutgifter pr innbygger til kultur 
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OMSORGSTJENESTENE  

 

Pr. dags dato har Lillesand kommune 74 institusjonsplasser i drift; fordelt på Høvåg bo- og 
aktivitetssenter med 28, Lillesand bo- og aktivitetssenter med 32 og Sjømannshjemmet med 
14. Plassene er fordelt på langtidsplasser, rehab./ korttid, avlastning, og plasser for demente 
i ulike stadier i sykdomsutviklingen. Ved Lillesand bo- og aktivitetssenter er det i tillegg 
etablert en egen trygghetsavdeling som benyttes etter behov. Det er etablert en rekke 
omsorgsboliger, de fleste ligger i tilknytning til institusjonene. 

 
ENHET FOR OMSORG HØVÅG  

 
Omtale av enheten:  
Enhet for omsorg Høvåg har ansvar for sykehjemmet, Høvåg bo- og aktivitetssenter, med 28 
plasser fordelt på to avdelinger for personer med demens, en somatisk langtidsavdeling og 
en kombinert langtids- og korttidsavdeling. Sykehjemmet ble sertifisert som livsgledehjem i 
2018. Sykehjemmet har eget kjøkken som lager fersk mat til beboere og middag for bygdas 
hjemmeboende som har behov for denne typen bistand. I tilknytning til sykehjemmet ligger 
17 omsorgsboliger som betjenes av enhetens hjemmebaserte tjeneste.  
 
Høvåg bo- og aktivitetssenter er i tillegg base for mange aktiviteter for bygdas pensjonister, 
som i stor grad blir drevet av frivillige lag og foreninger i samarbeid med aktivitør. Denne 
aktiviteten bidrar til at omsorgstjenesten har stor brukerkontakt med Høvågs eldre befolkning 
og gir nærhet og trygghet i forhold til fremtidige brukere. Arrangementer lokalisert på 
sykehjemmet tiltrekker innbyggere fra hele kommunen.  
 
Ansvarsområder:  
Enhet for omsorg Høvåg skal gi nødvendig helsehjelp etter gjeldende lovverk, på lavest 
mulig nivå, og med brukerperspektivet i fokus. Dette innebærer tjenester til brukere i egne 
hjem og omsorgsboliger, som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, matombringing, 
trygghetsalarmer, samt avlastning, korttids-/rehabiliteringsopphold og langtidsplass i 
sykehjem.  
 
Antall ansatte/årsverk:  
51,3 årsverk fordelt på 106 personer.  
 
Utfordringer:  

• Morgendagens brukere har høyere forventninger og krav til omsorgstjenestene.  

• Flere eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig, ofte med store behov for individtilpassede 
tjenester som utløser høye kostnader.   

• Flere personer under 67 år utvikler demenssykdommer.  

• Flere yngre brukere med sammensatte/utfordrende sykdommer utløser krav til 
spesialisert kompetanse, tekniske hjelpemidler og bemanning.   
  

Hovedprioriteringer:  

• Vi arbeider for å oppnå flere heltidsstillinger.  

• Vi organiserer tjenestene våre på en måte som tilrettelegger for gode fagmiljøer.  

• Vi styrker kompetanse på personsentrert omsorg.  

• Vi har rekruttering av kvalifisert og tilstrekkelig helsepersonell i fokus.    

• Vi arbeider videre for å opprettholde sertifisering som livsgledehjem.  

• Vi arbeider med implementering av velferdsteknologi i tråd med digitaliseringsstrategien.  
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Økonomi:  
Leder på kjøkken er omdefinert til avdelingsleder, hvilket medfører mer ansvar for bl.a. 
utviklingsarbeid. Det legges inn 0,2 årsverk for å dekke dette meransvaret.  

ENHET FOR OMSORG SENTRUM 

 
Økonomi:  
Enheten har i 2019 et budsjett på ca. 77 mill. kr. Det meste av enheten er en del av SIO. 
Enheten har ca. 96 årsverk. Dette er inklusive 9,3 årsverk tilknyttet ressurskrevende bruker.  
  
I budsjettforslaget for 2020 er det følgende endringer i forhold til budsjettet for 2019:  

• 9,7 årsverk ble 2019 lagt inn som prosjektstillinger tilknyttet ressurskrevende brukere. 
Disse må omgjøres til faste stillinger da dette ikke lenger er et tidsbegrenset prosjekt. 
Utgiften i dette tiltaket dekkes av SIO-midler.  

• Ved Lillesand alders- og sjømannshjem har pleietyngden økt mye de siste årene; noe 
som også ble beskrevet i budsjettet for 2019. Flere av beboerne har behov for 
sykehjemsplass. Bemanningen er økt med 2 årsverk for å gi beboerne en tilfredsstillende 
tjeneste. Disse 2 årsverkene ligger inne i forslaget til budsjett. Økningen har vært spesielt 
på kveld og helger. De økte utgiftene dekkes inn ved økt tilskudd fra SIO.  

• Kantina på rådhuset har utviklet et godt tilbud. Vi har i perioder løst dette med ulike tiltak. 
Dette er ikke en tilfredsstillende ordning. I forslaget til budsjett 2020 er det lagt inn en 
økning på 0,5 årsverk knyttet til kjøkkenet på Dovre.  

 
Omtale av enheten:  

• Lillesand alders- og sjømannshjem med 14 beboere  

• Hjemmetjenesten i sentrum.  

• Eldresenteret i Middelskolen  

• Lillesand bo- og aktivitetssenter består av:  

• Korttid/ rehabiliteringsavdeling med 8 plasser  

• Langtidsavdeling med 27 plasser (4 av disse plassene er ikke i bruk)  

• Dagsenter med 8-10 brukere 5 dager pr. uke  

• Vaskeri som vasker alt tøy til Lillesand bo- og aktivitetssenter og Lillesand alders- 
og sjømannshjem samt en del tøy fra Høvåg bo- og aktivitetssenter      

• Kjøkken som bl.a. produserer all mat til Lillesand bo- og aktivitetssenter, Lillesand 
alders- og sjømannshjem, diverse møter/ kursmat for hele kommunen, 
hjemmeboende samt også varmmat til 1 av kommunens barnehager. Kantina på 
Rådhuset er også en del av vårt kjøkken.  

  
Utfordringer:  
Ved Lillesand bo- og aktivitetssenter må enheten oftere ta imot pasienter som burde ha vært 
på skjermet avdeling. For avdelinger som ikke er planlagt for utagerende og “vandrende” 
pasienter, gir dette store utfordringer for ansatte og medpasienter. Med bakgrunn i dette er 
bemanningen økt med 2 årsverk. Dette finansieres via SIO. 
 

Ved enhetens dagsenter er grunnbemanningen for lav til tider. De fleste dagene er det bare 
én person på jobb. Siden flere av pasientene er demente, så byr dette ofte på problemer. I 
perioder blir dette løst med personer på ulike tiltak som har hjulpet til.  
 

 Arbeidet med å få flere ansatte i større stillinger er viktig. Å få tilsatt sykepleiere i vikariater 
er så å si umulig. Arbeidet med å lage større stillinger og få frem en heltidskultur vil prege 
hele 2020.  
 

Bygging av nye boliger på Dovre startet i oktober 2019 og ventes ferdig ca. 01.12.2020. 
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Beboere på Lillesand alders- og sjømannshjem vil da flytte til Dovre. I tiden frem til 
ferdigstillelse vil det måtte lages en plan for hvordan de nye boligene skal driftes.  
 

Det er ansatt én person i kommunen som pådriver innen velferdsteknologi. Installering av 
nytt sykesignalanlegg ved Lillesand bo- og aktivitetssenter forventes ferdig rundt årsskiftet. 
Dette anlegget vil gi oss muligheter som vi til nå ikke har hatt. Ny teknologi er også viktig i 
den videre planleggingen av de nye boligene på Dovre.  
 

Arbeidet med Livsgledehjem gir positive ringvirkninger både for beboere og ansatte. Dette 
arbeidet er viktig, men krever stor innsats fra de ansatte og ledelsen. Gjennom ordningen 
med Livsgledehjem, må vi etterkomme ni kriterier som hjelper oss til å ivareta den enkelte 
brukers sosiale, kulturelle og åndelige behov.  
 

Det er kommet pålegg fra staten om at alle kommuner må ha et dagtilbud for demente. Vi vil 
arbeide med å se om dette kan etableres i ledige lokaler ved Lillesand bo- og 
aktivitetssenter. En samkjøring med dagens dagsenter vil være aktuelt.  
 

Vi vil også se på om ledige lokaler ved Lillesand bo- og aktivitetssenter kan benyttes av 
andre innen sektoren. Vi har fondsmidler fra SIO som må brukes i 2020.  
Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) plasser har nå kommunen ved Valhalla sykehjem i 
Kristiansand. Det er nå bestemt at dette tilbudet skal etableres ved Lillesand bo- og 
aktivitetssenter fra 01.01.2020. Dette vil kreve en del og det planlegges hvordan dette skal 
driftes. Evt. nye stillinger vil bli dekket inn av det vi sparer på å ha dette tilbudet istedenfor å 
leie det av Kristiansand kommune.  
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Tabell 29 KOSTRA oversikt pleie og omsorg 

Nøkkeltall Lillesand 
   

Endring 
2017-
208 

Landet Andel 
landet 

 
2015 2016 2017 2018 

 
2018 2018 

Utgifter kommunale helse- og 
omsorgstjenester per innbygger (kr.) 

21466 22667 24418 27063 10,8 % 26539 102,0 % 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger 
(årsverk) 

284,2 284 298,5 311,1 4,2 % 298,2 104,3 % 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i 
prosent av kommunens samlede netto drifts 
(prosent) 

29,9 17 -2,9 0,8 -127,6 % 30,8 2,6 % 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helseutdanning 
(prosent) 

78,3 77,2 76,9 75,5 -1,8 % 74,5 101,3 % 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 
(årsverk) 

0,5 0,47 0,5 0,52 4,0 % 0,57 91,2 % 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

31,6 31,6 31,3 27,8 -11,2 % 31,2 89,1 % 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

59,3 61,6 61,6 63,9 3,7 % 47,4 134,8 % 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem (prosent) 

12,2 12 12,2 12,8 4,9 % 12,4 103,2 % 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc (prosent)1 

100 100 100 100,0 0,0 % 87,8 113,9 % 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr.) 3358 3764 4208 4554 8,2 % 3642 125,0 % 

Andel private institusjonsplasser (prosent) 0 0 0 0,0  10,2 0,0 % 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem 
(timer) 

0,41 0,57 0,54 0,53 -1,9 % 0,56 94,6 % 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) 

0,94 0,5 0,48 0,54 12,5 % 0,68 79,4 % 

Netto driftsutgifter til 
kommunehelsetjenesten i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter 
(prosent) 

2,9 4,5 6,2 6,1 -1,6 % 4,7 129,8 % 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

8,3 9,1 9,1 9,0 -1,1 % 11,2 80,4 % 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

9,3 9,1 9,5 11,6 22,1 % 9,5 122,1 % 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-
20 år (årsverk) 

35,7 37,3 50,9 49,7 -2,4 % 42,5 116,9 % 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 
uker etter hjemkomst (prosent) 

103,4 106,5 93,9 98,1 4,5 % 88,4 111,0 % 

 
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter er pga SIO-prosjektet ikke relevant som 
nøkkeltall for Lillesand kommune. 
 
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger økte med 10,8 % fra 24 418 kr. i 2017 til 27 063 kr. i 2018. Dette er 2 % over 
landsgjennomsnittet. Antall årsverk innen helse og omsorg pr. 10 000 innbygger økte med 4,2 % til 311,1 årsverk i 2018. Lillesand ligger 4,3 
% over landsgjennomsnittet.  
 
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning sank fra 76,9 % til 75,5 %. Lillesand har fortsatt større andel ansatte 
i brukerrettet virksomhet med helsefaglig utdanning enn landsgjennomsnittet. 
 
Årsverk pr. bruker av omsorgstjenester økte med 4,0 % til 0,52 i 2018. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet.  
 
Andel innbyggere 80 år og over, som bruker hjemmetjenester gikk ned med 11,2 % fra 2017 til 2018 og ligger under landsgjennomsnittet. 
Lillesand har imidlertid en betydelig høyere andel brukere av hjemmetjenester i aldersgruppen 0-66 år, med 63,9 % mot 
landsgjennomsnittet på 47,4 %.  
 
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem er på 12,8 % i 2018. Det er en økning på 4,9 % fra 2017. Dette er 3,2 % høyere 
enn landsgjennomsnittet.  
 
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc er 100 % i Lillesand kommune. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet, fylket og KOSTRA 
gruppen. Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon utgjør 4 554 kr. i 2018. Det er en økning på 8,2 % fra 2017. Lillesand ligger 25 % over 
landsgjennomsnittet.  
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Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem er 0,53 timer i 2018. Det er en nedgang på 1,9 % fra 2017. Lillesand ligger noe under 
landsgjennomsnittet. Avtalte legeårsverk pr. 10 000 innbyggere er 9,0. Det er mindre enn landsgjennomsnittet. Avtalte 
fysioterapeutårsverk pr. 10 000 innbyggere er 11,6 i 2018. Det er en økning på 22,1 % fra 2017. Lillesand ligger 22 % over 
landsgjennomsnittet. Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr. 10 000 innbyggere 0-20 år gikk ned med 2,4 %, fra 50,9 i 
2017 til 49,7 i 2018. Lillesand ligger dermed godt over landsgjennomsnittet. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 
hjemkomst økte med 4,5 % til 98,1 %. Det er bedre enn landsgjennomsnittet.  
 

  

 
Figur 18 Netto driftsutgifter helse og omsorg pr innbygger 
 

 

ENHET FOR PSYKISK HELSE OG RUS  

 
Omtale av enheten:  
Enheten er organisert med et psykisk helse- og rusteam lokalisert på Helsehuset, samt 
Avdeling for bo- og aktivitetstilbud og Avdeling for bofellesskap.  
  
Psykisk helse og rusteam:  
Enheten får til sammen i overkant av 200 henvisninger i året. De fleste er knyttet til 
utfordringer med angst, depresjon, rus og livskriser. Personalet på Helsehuset jobber med 
individuelle samtaler, koordinering/ samarbeid med andre instanser, samt at de bidrar med 
mestringskurs i Frisklivssentralen (KiD, KiB, sinnemestring, angst, livsmestring).  
  
Arbeidsprosjektet Dagsen er en del av rusteamet. Det er behov for mer utstyr og 
kursvirksomhet i 2020. Enheten fikk 1,2 mill. kr. fra Fylkesmannen i 2019 til lønnsmidler på 
Dagsen; dette er det også søkt om for 2020. Det er behov for økt ressurs for gruppeleder og 
arbeidsleder.  
 
Arbeidsprosjektet RammeVerket er en del av psykisk helseteam. Det er forventet økt aktivitet 
i 2020, som krever innkjøp og vedlikehold av utstyr.  
 
Avdeling for bo- og aktivitetstilbud:  
Avdelingens målgruppe er mennesker med alvorlige utfordringer knyttet til psykisk helse 
og/ eller rus, og med store utfordringer med å mestre dagliglivets aktiviteter (ADL). 
Avdelingen følger opp ca. 35 pasienter med ambulerende tjenester i form av helsehjelp og 
praktisk bistand i hjemmet. Avdelingen har også ansvaret for Middelskolen aktivitetssenter, 
for turer, temakvelder og trening. Pasientene har vedtak på alt fra 24 t. i døgnet til 1 t. pr. 
uke.    
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Vi forventer økt drift og dermed behov for økt bemanning i avdelingen i 2020, i påvente av 
nytt bofellesskap. Eventuell ressursøkning dekkes av SIO-midler.  
    
Avdeling for bofellesskap:   
Avdelingen består av 7 kommunale boliger for personer med stort behov for trygghet, tilsyn 
og veiledning i hjemmet. Beboerne har vedtak på alt fra 20 t. pr. uke til 24 t. pr. døgn.  
Avdeling for bofellesskap drifter også 2 midlertidige boliger, øremerket bostedsløse, som 
tildeles via NAV. Nytt fra 2019 er at vi har et rom til øyeblikkelig hjelp (ØHD). I løpet av 2019 
har 6 pasienter blitt henvist til ØHD-tilbudet i Avdeling for bofellesskap. Det forventes 2 
henvisninger i året.  
 
Avdeling for bofellesskap fikk høsten 2019 en ny arbeidsgruppe, med 6 nye årsverk.  
  
Ansvarsområder:  
Personer med psykiske lidelser og/ eller rusproblematikk over 18 år.  
  
Antall ansatte/årsverk:  
44 årsverk  
  
Utfordringer:  

• Enheten arbeider med stadig flere komplekse saker. Dette medfører økte krav til 
medarbeiderne og arbeidspresset oppleves til tider for stort i de ulike teamene, 
avdelingene.  

• Liten tid til ledelse fra avdelingsledere og enhetsleder.  

• Mangel på egnede boliger gjør at vi må inn med store ressurser hos den enkelte.  
  
Tiltak:  

• Større samarbeid med Enhet for tverrfaglig helse, Enhet for habilitering og Enhet for 
tjenestetildeling ved innsatsteam.  

• Enheten fokuserer på å gi gode tjenester og samtidig sikre effektivisering.  

• Det er satt av penger i 2020 til å planlegge nytt bofellesskap.  
  
Effektiviserings- og innovasjonstiltak:  

• Økt gruppetilbud  

• Økt bruk av innsatsteam for å komme tidlig inn, slik at enkelte ikke har behov for 
bistand fra enheten og kan avsluttes tidlig.  

• Økt bruk av nettjenester, slik at brukerne kan sitte hjemme og hjelpe seg selv. Dette 
er programmer som «Assistert selvhjelp» og «I fight depression».  

• Finne egnede boliger til brukerne og samlokalisering av Avdeling for bo- og 
aktivitetstilbud  
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ENHET FOR TVERRFAGLIG HELSE 

 

Omtale av enheten:  
Enheten er lokalisert i Helsehusets 1. og 3. etasje og består av Avdeling for familiesenter, 
Avdeling for helsestasjon, Avdeling for ergo- og fysioterapi og turnuslege.   
   
Ansvarsområder:   
I Lillesand kommune skal innbyggerne oppleve livsmestring, trygghet og fellesskap. 
Tverrfaglig helse satser mye på tidlig innsats i alle livets faser. Enheten tilrettelegger sitt 
arbeid for å gi nødvendig hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Enheten er opptatt av å 
fremme god livsmestring, og legge til rette for at mennesker har god fysisk og psykisk helse 
gjennom hele livet. Tverrfaglig helse har lav terskel for å gi tilbud om nødvendig hjelp. 
Enheten har både tilbud som favner alle, og tilbud som retter seg mot å hjelpe mennesker til 
å bli selvhjulpne. Enheten bidrar både med praktisk og konkret hjelp mot enkeltbrukere, men 
bidrar også til å videreutvikle tilbudet kommunen allerede har.   
 
Enheten jobber tverrfaglig og samhandler både internt i kommunen og eksternt opp mot en 
mengde samarbeidende instanser. Med bakgrunn i økt delegasjon til avdelingslederne, er 
deres rolle særlig sentral i videre faglig utviklingsarbeid.   
   
Hovedprioriteringer og tiltak:  
Enheten innehar en sentral rolle i arbeidet med å endre og forbedre allerede eksisterende 
tiltak avdelingene benytter. Vi ønsker å være innovative og delta i flere utviklingsprosjekter. 
Disse prosjektene har som mål å forbedre det allerede etablerte hjelpetilbudet, og sikre et 
helhetlig og tverrfaglig tilbud til alle. Derfor er enhetens prioriterte oppgaver helsefremming 
gjennom forebygging, tidlig innsats og rehabilitering.    
  
Å sørge for økt kompetanse er viktig i det videre utviklingsarbeidet, eksempelvis videreføring 
av «Helhetlige tjenester til barn og unge», gjennom arbeidet med BTI-modell (Bedre 
Tverrfaglig Innsats), Modellkommune-prosjektet, SIO-prosjektet og utvikling av frisklivs-, 
lærings- og mestringstilbud. Enheten er også tungt inne i forbindelse med HBS-prosjektet, 
(Helsefremmende barnehage og skole).  
  
Helsestasjon/ skolehelsetjenesten har de siste årene fått en betydelig styrking. Dette har 
skjedd gjennom statlige belønningsmidler, nå tilsvarende 4,5 årsverk. Dette har medført at 
Lillesand kommune er kommet opp på den anbefalte minstenorm utarbeidet av 
Helsedirektoratet. Vi har utviklet en helsetjeneste som har fokus på tidlig innsats og 
forebyggende arbeid der barn og unge oppholder seg. Her produseres det både universelle 
tiltak, men også tiltak på individnivå. Vi har også lagt vekt på at vi har en helsetjeneste som 
er tverrfaglig. Dette innebærer at den er en hovedsatsning for alle avdelingene i Enhet for 
tverrfaglig helse.  
  
Enheten har også fått prosjektmidler for å kartlegge og hjelpe barn med store og 
sammensatte funksjonsnedsettelser. I den forbindelse har kommunen ansatt en ergoterapeut 
for å jobbe med dette. Dette er en stilling som går på tvers mellom helse, 
habiliteringstjeneste og det enkelte barn og dens familie.  
  
Enheten har også administrativt ansvar for 11 hjemler for fastleger og 6 driftstilskudd for 
selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. En optimal helsetjeneste for innbyggerne 
innebærer et nært og godt samarbeid med fastleger og fysioterapeuter. Det er behov for økt 
fokus på dette området i 2020.  
  
I 2020 ønsker vi å opprette en utvidet helsestasjon. Dette er en forebyggende 
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satsing som gjøres på tvers av sektorer og enheter. Tiltaket fungerer forbyggende for å 
styrke foreldrerollen for alle som ønsker i kommunen. Her kan det det gis råd og veiledning 
fra et tverrfaglig perspektiv for foreldre både før og etter fødsel, og helt fram til skolestart.  
  
Psykisk helse for barn og unge er ivaretatt gjennom familiesenteret i kommunen. Det har 
kommet et pakkeforløp for psykisk helsetjenester for barn og unge i andrelinjetjenesten. Vi 
prioriterer å lage gode rutiner med god praksis for barn som trenger hjelp i sykehussystemet. 
Det er viktig at barn får den hjelpen det trenger, i rett system.  
  
Kommunalt hjelpemiddellager er en del av tverrfaglig helse. Innenfor dette området har det 
skjedd store endringer de siste årene, med større satsning på tidlig innsats for å øke 
livsmestringen for den enkelte bruker. Det medfører større forbruk og dermed større press på 
det kommunale hjelpemiddellageret.  
  
Avdeling for ergo- og fysioterapi ønsker også å fokusere på rehabilitering på institusjon og 
dagrehabilitering. Det er nødvendig å ivareta de mennesker som trenger lengre tid, og der 
hjelpen også må gis utenfor hjemmet i perioder.  
.  
Antall ansatte/årsverk:  
Det er i underkant av 24 årsverk (faste stillinger) fordelt på ca. 33 ansatte. Dette er inkludert 
årsverk i prosjektarbeid der flere ansatte, samt eksterne fagfolk har mindre stillingsbrøker.   
  
Utfordringer i enheten:  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten er i stor grad finansiert gjennom statlige 
belønningsmidler. Dette er midler som gradvis trappes ned, før de blir tatt bort. Det er derfor 
viktig at stillingene som er statlig finansierte gradvis blir gjort om til ordinære stillinger. Dette 
er en politisk og administrativt ønsket utvikling, som er godt forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel. Det er viktig at kommunen gradvis overtar finansieringen av disse stillingene. 
Helsetjenesten er finansiert på dagens nivå fram til sommeren 2020, og blir ikke 
finansieringen oppretthold må tiltaket bygges ned og det vil få følger for hele helsetjenesten 
for barn og unge, ikke bare skolehelsetjenesten. Rådmannen foreslår å legge inn 
nødvendige midler for å videreføre ordningen. 
 
I Avdelingen for ergo- og fysioterapi er det utfordringer rundt hjelpemiddelteknikker. Gjennom 
de siste årene har det vært en stor økning i distribusjon av hjelpemidler, samtidig som at 
NAV hjelpemiddelsentral overlater større og større ansvar til kommunale hjelpemiddellager. 
Dette medfører at enheten ikke klarer å utføre alle arbeidsoppgaver innenfor gjeldene 
stillingshjemmel. Enheten bruker i dag ca. 30 % mer enn hjemmelsregisteret tilsier. Uten 
disse ekstra ressursene klarer ikke enheten/kommunen å opprettholde sine forpliktelser med 
distribusjon og rotasjon av hjelpemidler. Utgiftene dekkes av SIO 
  
Det er utfordrende å opprettholde høy kvalitet på tjenester når flere stillinger er eksternt 
finansiert og er dermed reelt sett midlertidige. Flere av disse stillingen er stillinger som 
kommunen vil trenge i framtiden, det er derfor ønskelig at flere av disse gjøres om til faste 
kommunale stillinger.  
 
(9) Bystyret vedtok å innføre fritidskort til barn og unge (400 kr per person for september-desember 
2020, 600 kr per person for januar-juni 2021). Eventuelt statlig tilskudd mot barnefattigdom skal 
komme barn og unge til gode ved økning av satsene eller forlenget dekninsgperiode. Bevilgning 
720.000 i 2020, 1.080.000 i 2021. 
 
(20) Bystyret vedtok å sette i gang et forsøksprosjekt i 2020 der Lillesands avgangselever ved 
videregående skoler tilbys gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse, bevilgning 50.000 kr. i 2020. 
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ENHET FOR TJENESTETILDELING 

 

Ansvarsområder:  
Enheten er kommunens koordinerende enhet. Enheten saksbehandler alle søknader etter 
helse- og omsorgstjenesteloven og bruker også forvaltnings- og brukerrettighetsloven aktivt. 
Vedtaksmyndigheten ligger hos enhetsleder.  
 
I enheten ligger det, i tillegg til saksbehandleroppgavene, flere koordinatorfunksjoner: 
kreftkoordinator, frivilligkoordinator, boligkoordinator og demenskoordinator. Enheten har 
ansvar for oppholdsbetaling og fakturering av helse- og omsorgstjenester.  
Innsatsteam er organisert under enheten. Dette består av 3,5 årsverk, hvorav 2 er finansiert 
av SIO.  
  
Enhetens utfordringer:  
Det er et økende antall saker/søknader om helse- og omsorgstjenester som krever ressurser 
til saksbehandling og kartlegging. Vi er pålagt å gjøre en kartlegging av alle søkere.  
To årsverk i innsatsteam (av i dag 3,5 årsverk) er finansiert av SIO. En videreføring med 
omgjøring til faste stillinger etter SIO anbefales da det nasjonalt satses på tidlig innsats og 
det er avlastende på driftsenhetene i et lengre perspektiv.  
 

Et tett samarbeid med Økonomi har vært helt nødvendig etter at kommunen ble med i SIO. 
Hver tjeneste som innvilges utløser behov for ressurser. Vi ser viktigheten av å videreføre 
dette samarbeidet.  
  
Antall ansatte/årsverk:  
Det er totalt 8,3 årsverk i enheten, inkludert 2 årsverk til innsatsteam (finansiert av SIO).  
 
Beskrivelse av satsing/tiltak som planlegges gjennomført i 2020 og resten av ØP 
perioden  
Innsatsteam: det bør tilstrebes å gjøre om 2 årsverk finansiert av SIO til faste stillinger. Det er 
også under planlegging om det er lurt å videreutvikle innsatsteam som metode, opp mot flere 
brukergrupper. Økte ressurser til saksbehandling. Vi har i dag 2,2 årsverk.  
 

ENHET FOR HABILITERING 
 

Enheten har i 2019 et budsjett på ca. 95,5 mill. kr. 
   
Ansvarsområder:  
Enheten organiserer tiltak og tjenester til personer med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser og deres familier. Hovedtyngden av brukerne har diagnosen psykisk 
utviklingshemming.   
   
Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 sørge for at alle som bor eller 
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.   
Tjenester som gis er personlig assistanse, praktisk bistand og oppfølging, helsetjenester i 
eget hjem, ferie-/fritidstilbud, dagtilbud, avlastning, støttekontakt, brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) og omsorgsstønad.   
   
Tiltak og tjenester bygger på tverrfaglig innsats fra flere kommunale instanser bla. Avdeling 
for PPT, Enhet for tverrfaglig helse, Enhet for psykisk helse og rus, barnevernstjenesten og 
flykningstjenesten.   
   
Eksterne samarbeidspartnere er Spesialisthelsetjenesten HABU, Seksjon for 
voksenhabilitering og RVTS. Samarbeidet bidrar til kvalitetssikring av tjenesteyting.    
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Omtale av enheten:  
Enheten har ca. 220 stillinger fordelt på 7 turnusgrupper med til sammen ca. 100 årsverk for 
mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Enhet for habilitering gir tjenester til 76 
personer.    
  
I budsjettforslaget for 2020 er lagt inn følgende forslag til endringer i forhold til budsjett for 
2019, finansiert av SIO;  
  

• Økte midler til BPA-ordningen pga økt behov for tjenesten.  

• Bemanning i Holtaveien bofellesskap økes opp kveld og helg på grunn av endret behov.  
 

Enheten drifter 4 bofellesskap, en avlastningsinstitusjon, to respirator-team og et dagsenter.  
    
Bofellesskapene: Fire bofelleskap gir døgnkontinuerlige tjenester til 26 personer med 
psykisk utviklingshemning.   
  
Ambulerende tjenester:    
Etablert i 2018 og gir punkttjenester til brukere som bor i egne leiligheter. Det er 8 brukere 
som mottar ambulerende tjenester pr. dato.   
  
Avlastningsinstitusjon:  Gir tilbud til 3 barn hvorav en har 2 til 1 bemanning.  
  
Støttekontakt: Det er 29 som har vedtak på støttekontakt.   
  
Avlastning utenfor institusjon: Det er 7 barn som har vedtak.  
  
BPA: Brukerstyrt personlig assistanse disponeres av 4 brukere hvor av 1 har 2 til 1 
bemanning 24/7.   
  
Smedmyra og Stykkene dagsenter: 20 brukere har tilpassede arbeidsoppgaver der 
mestring og interesser er viktig å ta hensyn til for at tilbudet skal fungere. Dagsenteret har 
åpent for publikum og er aktivt med under Lillesandsda’ene.    
  
Nye tiltak enheten har iverksatt i 2019 og som videreføres i 2020.   
To nye brukere med omfattende hjelpebehov.  
   
Utfordringer:   

• Brukergruppen blir eldre og trenger annen kompetanse og bedre tilrettelagte botilbud.  
• Rekruttering av kvalifisert personell, spesielt vernepleiere og helsefagarbeidere.  
• Utfordrende å finne tilrettelagt arbeid utenfor dagsenteret.  
• Lage gode turnuser da driften har størst behov for arbeidskraft kvelder og helger.  

  
Hovedprioriteringer:   

• Jobbe med kompetanseheving i tråd med kompetanseplan.  
• Jobbe med heltidskultur.  
• Knytte tjenesten opp mot kommuneplanen o- fortsette den prosessen vi nå er i 
sammen med KS.  
• NED-prosjektet (prosjekt for å få ned sykefraværet) videreføres på avdelingsnivå.  

  
Tiltak:   

• Bruke KS læring aktivt. Legge det inn i årshjulet etter prioriterte emner.  
• Opplæring av nyansatte i obligatoriske kurs innen 3. mnd.  
• Jobbe aktivt med årsplanlegging / kalenderplan.  
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Effektivisering og innovasjonstiltak.  

• Årsturnus  
• Digitale vaktbøker, Profil og KS læring på Ipad som brukes ute i tjenesten.  
• Utnytte digitale verktøy bedre.  

  
Enhetens investeringsprosjekter:  
Det planlegges nytt dagsenter. Det er satt av midler i investeringsbudsjettet i 2022 og 2023 til 
dette formålet. 
 
Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.  
Enheten har i 2019 lagt ned to bofellesskap tilvarende 10 årsverk. Enheten drifter enetiltak 
og oppfølging av enslige mindreårige som er flyttet ut. Disse tiltakene blir fulgt opp av 4 
personer tilsvarende 3,5 årsverk. Dette tiltaket er planlagt videreført fram til 2022.  
 

BARNEVERNTJENESTEN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN 

 
Barneverntjenestens hovedoppgaver er å ivareta barn og unge som utsettes for omfattende 
og alvorlig omsorgssvikt fra sine foreldre, samt iverksette tiltak for ungdom med store 
atferdsproblemer. Barneverntjenesten har ansvar for individuelle tiltak for barn og unge fra 0-
18 år. Barn under omsorg fra barnevernet har rett på oppfølging frem til de er 23 år.  
 
Barneverntjenesten drifter interkommunal barnevernvakt for 23 kommuner. Tjenesten har 
også ansvar for Nasjonal alarmtelefon (116 111) på oppdrag fra Barne- og 
likestillingsdepartementet. 
 
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer 
Det meste av budsjettet til barneverntjenesten i dag er rettet inn mot undersøkelser av nye 
meldinger og oppfølging av barn og unge i fosterhjem og institusjon, og ikke forebygging. 
Barnevernstjenesten står i et kontinuerlig krysspress mellom lovpålagte oppgaver knyttet til 
disse oppgavene og forventing om deltakelse i forebyggende arbeid. Prioritering av 
forebyggende arbeid er krevende med de ressurser som er tilgjengelig. 
 
Utgiftene til fosterhjemsplasseringer i barnevernet øker foruroligende. Dette skyldes en 
kombinasjon av at flere barn har behov for å plasseres i fosterhjem og at utgiftene per 
fosterhjem øker. Økt egenandel ved bruk av statlige barneverntiltak (barnevernsinstitusjoner) 
er ikke kompensert fullt ut, noe som medfører betydelige utfordringer for tjenesten. 
 
Barneverntjenesten benytter i svært liten grad private aktører, og jobber systematisk med 
barn og familier med omfattende behov. Etablering av egen tiltaksavdeling som jobber med 
85 av de mest krevende familiene i hele barnevernstjenesten har vært en viktig prioritering.  
 
Prioriteringer 

• Fortsette arbeidet med å styrke den kommunale tverrfaglige innsatsen i forhold til 
endringsarbeid til utsatte barn og familier.  

• Tidlig innsats ift. til de aller minste barna er prioritert i hele tjenesten. 

• Intensivere innsatsen ift. samarbeid skole/barnevern. Deltagelse på personalmøte på 
alle skolene og barnehager og informere 3. og 8. klasse om god omsorg 

• Fokus på bruk av familieråd i alle fasene av en barnevernssak. 

• Fortsatt fokus på kulturjobbing - verdier og barnesyn  

• Prioritere lovpålagte myndighetskrav i alle avdelinger 
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Endringsforslag i driftsbudsjettet: 
 
244 – administrasjon barnevern  
Også i 2019 fordeles felleskostnadene 100 % basert på objektive kriterier i kommunenes 
inntektssystem i henhold til samarbeidsavtalen. Delkostnadsnøkkelen for barnevern for 
Lillesand kommune er lik som for 2019 (7,8 %). 
 
251 – tiltak i hjemmet  
Budsjettet her økes og skyldes flere forhold. Kostnadene for besøkshjem har økt, samt at en 
ser et større behov for kjøp av MST* og mor/barn-tiltak enn det som ligger inne i budsjettet 
for 2019. Det er også lagt inn en økt satsing på familieråd. 
 
252 – tiltak utenfor hjemmet  
Budsjettet for tiltak utenfor hjemmet ble økt for 2019 og var basert på kunnskap pr. 2. tertial 
2019. Kostnadene har ikke blitt så høye som først forventet og en velger nå å redusere 
budsjettet noe igjen. Både i fosterhjem og i institusjon er det lagt til grunn det antallet vi vet 
om på nåværende tidspunkt. Det er ikke varslet inn flere for øyeblikket. Det er usikkerhet 
knyttet til hvor mange nye omsorgsovertakelser det vil komme i 2020, og eventuelle økte 
kostnader utover det som er lagt inn i budsjettet meldes ved tertialrapportene.  
 
Refusjoner fra staten er tatt med i beregningene.  
 
Tabell 30 KOSTRA oversikt barnevern 

Nøkkeltall Lillesand 
   

Endring 
2017-
208 

Landet Andel 
landet 

 
2015 2016 2017 2018 

 
2018 2018 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbygger 0-22 år (kr.) 

5675 6853 11636 10322 -11,3 % 8385 123,1 % 

Barn med melding ift. innbygga rar 0-17 år 
(prosent) 

4,7 5,7 4,7 4,5 -4,3 % 4,5 100,0 % 

Prosentdelen barn med undersøking ift. innbygga 
rar 0-17 år (prosent) 

4,6 5,4 5,5 5 -9,1 % 4,9 102,0 % 

Barn med barnevernstiltak ift. innbygga rar 0-22 år 
(prosent) 

2,9 3,4 3,2 2,9 -9,4 % 3,8 76,3 % 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med 
undersøking eller tiltak (kr.) 

72488 39418 30620 32031 4,6 % 51177 62,6 % 

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert 
av barnevernet (funksjon 251) (kr.) 

20250 31921 47731 33298 -30,2 % 39334 84,7 % 

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av 
barnevernet (funksjon 252) (kr.) 

423143 437311 547981 557348 1,7 % 441690 126,2 % 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

18,6 29,8 36 30,8 -14,4 % 18,7 164,7 % 

Undersøkinger med handsamingstid innen 3 
måneder (prosent) 

73 80 95 98 3,2 % 88 111,4 % 

 
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år gikk ned fra 11 636 kr. i 2017 til 10 322 kr. i 2018. Det er en 
nedgang på -11,3 %, men ligger 23 % over landsgjennomsnittet. En av årsakene til nedgangen er at en bolig for enslige 
mindreårige asylsøkere er lagt ned.  

 
Brutto driftsutgifter (funksjon 244 Barnevernstjeneste) per barn med undersøking eller tiltak økte fra 30 620 kr. i 2017 til 32 031 
kr. i 2018. Dette er en økning på 4,6 %, men er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Dette er en positiv effekt av 
barnevernssamarbeidet i Kristiansandsregionen.  
 
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) gikk derimot ned fra 47 731 kr. i 2017 til 33 298 
kr. i 2018. Det er en reduksjon på -30 % og betydelig under landsgjennomsnittet.  
 
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) økte fra 547 981 kr. i 2017 til 557 348 kr. i 2018. Det 
er en økning på 1,7 % og 26,2 % over landsgjennomsnittet. 
 
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år gikk ned fra 3,2 % i 2017 til 2,9 % i 2018. Kommunen har dermed en mindre 
andel barn med barnevernstiltak enn landsgjennomsnittet.  
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Andelen barn med melding ift. innbyggere 0-17 år gikk også ned fra 2017 og utgjør i 2018 4,5 %; som er på nivå med 
landsgjennomsnittet. Andelen barn med undersøking ift. innbyggere 0-17 år utgjør 5,5 % som er noe høyere enn 
landsgjennomsnittet.  
 
Antall barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) utgjør 30,8 i 2018. Det er en nedgang på 14,4 % fra 2017 og 
er 65 % høyere enn landsgjennomsnittet.  

 

 
Figur 19 Netto driftsutgifter barnevern 0 - 17 år 
 
 

ENHET FOR NAV  

 
Omtale av enheten 
NAV Lillesand er et partnerskap mellom NAV Aust-Agder og Lillesand kommune og har både statlige 
og kommunale arbeidsoppgaver og ansatte. Enheten holder til i Helsehuset i 2. etasje.  
 
Ansvarsområder 
De kommunale oppgavene omfatter saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV, 
arbeidsoppgaver og saksbehandling etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere, bosetting og oppfølging av nyankomne flyktninger, startlån, gjeldsrådgivning 
og styringsavtaler, samt Tjenesten.  
 
Antall ansatte/årsverk 
Antall kommunale årsverk er 15,3, pluss NAV leder stillingen som er delt mellom stat og kommune. 
 
Utfordringer 
Enheten har hatt en økning i utbetalt økonomisk sosialhjelp den siste tiden. Noe av denne økningen 
kan forklares med innstramming i regelverk for arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette har ført til at 
personer har fått stans i arbeidsavklaringspengene før de er avklart til varig ytelse eller arbeid. Noen 
av disse sakene er utfordrende å jobbe videre med på grunn av misnøye med det nye regelverket, og 
vanskelig å formidle videre til arbeidsrettede tiltak eller ordinært arbeid grunnet brukeres 
tilstedeværende helseproblematikk.  

 
Regjeringens forslag om å redusere minsteytelsen for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger 
mellom 18 og 25 år ser vi også kan bli en utfordring med tanke på å være økonomisk selvforsørget. 
Husleienivået i byen er nokså høyt, og en enslig ungdom under 25 år på arbeidsavklaringspenger har 
gjerne husleie på 6000 kr. og over. Dette kan gi en økning i søknader om supplerende sosialhjelp. 

 
Mange av sosialsakene er i tillegg komplekse, det kan være brukere med sammensatte utfordringer 
som psykisk helse/rus og/eller gjeldsproblematikk. Det å arbeide godt og tett med langvarige 
sosialhjelpsmottakere er en viktig forutsetning for å få personer ut av sosialhjelp og på den måten 
redusere utgiftene. Det har imidlertid, over en periode, vært vanskelig å få til den gode oppfølgingen 
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av disse personene knyttet til arbeid og aktivitet, på bakgrunn av bemanningssituasjonen og 
kompetanse ved kontoret. Dette har ført til økte eller vedvarende sosialhjelpsutgifter over tid.  

 
Flyktningtjenesten er en del av NAV Lillesand og de siste årene har det vært en nedgang i antall 
flyktninger kommunen har blitt bedt om å bosette. Det er kommet anmodning om bosetting av 15 nye 
flyktninger i 2020.  
 
Nødboliger 
NAV Lillesand har hatt økte utgifter til midlertidig botilbud. Etterspørselen har vært stor og kommunens 
eksisterende tilbud har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet; noe som har ført til en del svært kostbare 
løsninger.  
 
Hovedprioriteringer 
NAV Lillesand har for en tid tilbake opprettet et eget ungteam på tre veiledere for brukere under 30 år. 
Disse jobber med arbeidssøkere, økonomisk sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger og arbeider 
helhetlig for å gi et best mulig tilbud til ungdom som er i behov for oppfølging av NAV.  
 
I henhold til lov om sosiale tjenester i NAV skal det stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk 
stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Brukere som er i 
behov av tiltak får tilbud om deltakelse i Tjenesten, som er kommunens lavterskeltilbud og et tiltak som 
gir ungdom på økonomisk sosialhjelp noe meningsfylt å gjøre på dagtid. Arbeidslivets spilleregler, 
kosthold, trening, samhold, styrke selvfølelse og samarbeid er i fokus.  
 
Med bakgrunn i økte sosialhjelpsutgifter og pågangen av søknader har kontoret flyttet ressurser 
internt, slik at det nå er to hele stillinger, som jobber med økonomisk sosialhjelp for brukere over 30 år. 
Veilederne jobber målrettet med å få brukere over i tiltak/arbeid.  
 
Tiltak 
Lillesand kommune har tre hovedsatsningsområder:  

- Identitet og bærekraftig utvikling 

- Folkehelse, livsmestring og tilhørighet 

- Organisasjon for fremtiden 

NAVs visjon er: «Vi gir mennesker muligheter» og NAV har tre samfunnsmessige funksjoner: 
- Mulighet for arbeid 

- Mulighet for meningsfull aktivitet 

- Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter. 

NAV Lillesand jobber hele veien for å gi brukere gode tjenester. Dette gjøres gjennom gode 
brukermøter, grundig kartlegging av brukers hjelpebehov, informasjon om NAVs tjenester og 
saksbehandling i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer, samt godt samarbeid med 
samarbeidspartnere innen og utenfor kommunen.  
 
Inkluderingsdugnaden: 
Inkluderingsdugnaden er regjeringens prosjekt for å øke inkluderingen i arbeidslivet, og er et felles 
samfunnsoppdrag for å inkludere flere i jobb. Prioriterte målgrupper er personer med hull i CV’en, 
nedsatt funksjonsevne eller arbeidssøkere fra landgruppe 3. I dette arbeidet er vi i NAV avhengige av 
god samhandling med lokale og regionale arbeidsgivere og næringsliv. Vi vektlegger vårt på 
markedsarbeid og kontakt med arbeidsgivere, og har bl.a. inngått en samarbeidsavtale med ASKO 
Agder AS.  

 
Arbeidsrettede tiltak er en viktig del av vår «verktøykasse» i vårt arbeid med å gi mennesker 
muligheter. Eksempler på tiltak er Oppfølgingstiltak, Avklaringstiltak og Arbeidsrettet Rehabilitering 
(ARR). Slik tiltak gir tettere oppfølging, avklaring av arbeidsevne og mulige tilrettelegginger, og gir en 
god kartlegging av kompetanse og muligheter videre. NAV Lillesand har høy bruk av arbeidsrettede 
tiltak, og vi er også blant kontorene i fylket som har høyest overgang fra tiltak til det ordinære 
arbeidslivet.  
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Kvalifiseringsprogrammet 
NAV Lillesand arbeider i dag aktivt med å få deltakere inn i kvalifiseringsprogrammet. Dette tiltaket gir 
blant annet mulighet for langtidsmottakere på sosialhjelp å få kvalifisering og komme i posisjon til å få 
ordinært arbeid. Økt bruk av tiltaket vil også kunne redusere utgiftene til økonomisk sosialhjelp.  
 
Bolig 
 
NAV Lillesand videretildeler startlån- og tilskuddsordningen for Husbanken på vegne av Lillesand 
kommune. De siste årene har kommunen søkt om 10 mill. kr. for videretildeling. Rådmannen foreslår å 
øke dette til 15 mill. kr. for årene 2020 og videre. Dette for å arbeide mer med boligsosialt arbeid med 
tanke på å få flyktninger inn i egen selveid bolig.  
 
Midlertidig bolig/nødbolig 
NAV Lillesand jobber med å få på plass flere egnede nødboliger ut fra behovet som er i kommunen. 
Det planlegges to brakker, som en midlertidig løsning.  
 
Kompetanse 
NAV Lillesand har fokus på utvikling og kompetanseheving. Det legges til rette for at medarbeidere 
kan delta på relevante kurs og fagsamlinger så langt det lar seg gjøre praktisk. Høsten 2019 starter 
fire medarbeidere på et utdanningsløp ved UiA i SE-metodikk (Supported Employment). Dette er en 
forskningsbasert metodikk for hvordan best jobbe med kandidater med nedsatt arbeidsevne, lite 
arbeidserfaring eller som av andre årsaker trenger tett oppfølging for å komme ut i det ordinære 
arbeidslivet.  
 
NAV Lillesand har også et velfungerende MBA (medbestemmelsesapparat), som har månedlige 
møter, hvor ledelsen ved kontoret møter tillitsvalgte og verneombud. Ved alle ansettelser er det med 
en tillitsvalgt.  
 
Effektiviserings- og innovasjonstiltak 
NAV jobber fortløpende med utvikling av digitale tjenester og selvbetjeningsløsninger for brukerne. 
Stadig flere ytelser kan det søkes om direkte på nett og bruker har mulighet for å kommunisere med 
sin veileder direkte i sin aktivitetsplan.  

 
Flyktningtjenesten bruker fagprogrammet Visma Velferd flyktning og alt av innkommende 
søknader/brev/dokumenter skannes inn i programmet, all utgående post sendes digitalt og arkivet er 
fullelektronisk.  

 
Sosialtjenesten bruker ACOS og i begynnelsen av desember blir det oppstart av Digisos, elektroniske 
søknader om sosialhjelp. Dette vil gjøre tjenesten lettere tilgjengelig for innbyggerne og samtidig skal 
løsningen på sikt frigjøre mer tid til oppfølging for de som trenger det. 
 
Tabell 31 KOSTRA oversikt sosiale tjenester 

Nøkkeltall Lillesand 
   

Endring 
2017-
208 

Landet Andel 
landet 

 
2015 2016 2017 2018 

 
2018 2018 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 244 220 226 242 7,1 % 139365 0,2 % 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) 61 49 43 44 2,3 % 26391 0,2 % 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 
måneder eller mer (antall)1 

66 57 43 58 34,9 % 54993 0,1 % 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt 
som hovedinntekt (antall) 

17 17 24 27 12,5 % 14377 0,2 % 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold (antall)2 

125 117 66 94 42,4 % 58562 0,2 % 

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig 
(antall) 

15 17 15 19 26,7 % 10022 0,2 % 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 
(antall) 

130 108 135 154 14,1 % 73198 0,2 % 

 
Antall sosialhjelpsmottakere økte fra 226 i 2017 til 242 i 2018. Det er en økning på 7,1 %. Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år økte med 
2,3 % fra 43 i 2017 til 44 i 2018. Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer økte med 34,9 % til 58. Sosialhjelpsmottakere 
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med arbeidsinntekt som hovedinntekt økte med 3 til 24 i 2018. Det er en økning på 12,5 %.  
  
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold økte fra 66 til 94 i 2018. Det er en økning på 42,4 %. Antall barn i 
familier som mottok sosialhjelp økte fra 135 til 154 i 2018. Det er en økning på 14,1 %. 

 

 
Figur 20 Netto driftsutgifter pr innbygger til sosialtjenester  

 
 

Kirkelig fellesråd 
I henhold til Lov om den norske kirke (kirkeloven) har kommunen økonomiske forpliktelser knyttet 
utgifter til: 
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b) anlegg og drift av gravplasser, 
c) stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig 
fellesråd, 
d) drift av fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 
e) lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 
f) kontorhold for prester. 
 
Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver og har ansvar for ansettelse av alle kirkelige ansatte med unntak av 
prester/prost, som er statsansatt v/Bispedømmerådet. Kirkelig fellesråd har ca. 7,45 årsverk som er 
fellesråds- (kommunalt) finansiert, 1,8 årsverk som er statlig finansiert og til sammen 1,1 årsverk 
menighetsfinansiert (innsamlede midler). I tillegg er det ansatt en ungdomsarbeider i 100 % stilling i 
UNG. Dette er et samarbeid med de andre menighetene i Lillesand og det gis ett tilskudd til denne 
stillingen fra Lillesand kommune. 
 
Rådmannen foreslår at budsjettøkningen til Kirkelig fellesråd som ble vedtatt i 1. tertialrapport 2019 
videreføres i økonomiplanperioden 2020-2023. Videre foreslås rammen til Kirkelig fellesråd økt med 
400 000 kr. i 2020.  
 
Det er avsatt 2 mill. kr. i investeringsbudsjettet til kirkeformål. 
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Tabell 32 KOSTRA oversikt Kirke 
Nøkkeltall Lillesand Endring Landet Andel 

landet 

2015 2016 2017 2018 % 2017-
2018 

2018 2018 

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto 
driftsutgifter. (prosent) 

1,2 1,3 1,5 1,5 0,0 % 1,1 136,4 % 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av 
samlede netto driftsutgifter (prosent) 

1 1,2 1,4 1,3 -7,1 % 1 130,0 % 

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall 
innbyggere (prosent) 

72,7 71,4 70,7 69,6 -1,6 % 69,8 99,7 % 

Døpte i prosent av antall fødte (prosent) 64,4 54,5 74,5 44,2 -40,7 % 51 86,7 % 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent) 69 64,3 54 59,8 10,7 % 56,2 106,4 % 

Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) 96 94,9 88,3 89,8 1,7 % 87,3 102,9 % 

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den 
norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) 

12 12,4 12,5 13,2 5,6 % 12,3 107,3 % 

Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i 
kroner (kr.) 

531 548 554 589 6,3 % 627 93,9 % 

Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr.) 0 0 0 0 #DIV/0! 37 0,0 % 

 
Ca. 70 % av befolkningen er medlem av Den norske kirke. Dette er på nivå med landet som helhet. Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 
pr. innbygger er på 589 kr. mot 627 kr. på landsbasis. Brutto driftsutgifter har økt med 6,3 % fra 2017. 
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RAMMEOMRÅDE 5 SKOLE  

 

Rammeområde skole består av seks skoler, samt skole fellesutgifter. Sektoren har i tillegg 
ansvar for Avdeling for PP-tjenesten og kulturskolen. Sistnevnte drives i samarbeid med 
Birkenes kommune etter vertskommuneprinsippet og Birkenes er vertskommune.  
 
 
Tabell 33 Rammeområde skole 

  Budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

50 - Felles skole 28 400 1 375 1 100 -1 579 27 731 22 758 

51 - Høvåg skole 22 057 -41 -55 -67 20 827 22 753 

52 - Borkedalen skole 31 892 -65 -86 -106 31 320 30 924 

53 - Brentemoen skole 14 060 -28 -36 -45 13 616 13 441 

54 - Tingsaker skole 25 092 -51 -67 -83 24 813 24 606 

55 - Lillesand ungdomsskole 33 337 -59 -78 -97 29 046 28 948 

56 - LVO - Voksenopplæringen 5 509 -500 -500 0 4 803 4 035 

ALLE 160 347 160 978 161 256 159 279 152 156 147 466 

              

Utgifter 184 805 631 278 -1977 186 147 188 693 

Inntekter -24 458 0 0 0 -33 991 -41 227 

ALLE 160 347 160 978 161 256 159 279 152 156 147 466 

 
 
Tabell 34 Endringer Skole 

 
Enhet Tiltak 2020 2021 2022 2023 

Sektor Budsjett 2019 152 156    

Sektor Deflator justering 4 644    

Sektor Øremerket tilskudd inn i ramme 2 800    

Sektor Bortfall refusjon kom. Sjef 305    

Sektor Aktivitetsendring (elevtallsvekst) 3 150 1 500 2 025 -750 

Sektor Økte refusjoner  -600    

Sektor Langemyr 500 700   

Sektor Redusert skoleskyss -500    

Sektor Uttrekk lærlinger -400    

LVO Bortfall inntekt LVO 2 400    

LVO Reduserte kostnader LVO -1 700 -500 -500  

Sektor Diverse justeringer -1 471    

Sektor Effektivisering -761 -825 -825 -829 

Sektor Bystyrets vedtak pkt 13 og 24 125 0 -100 0 

Sektor Bystyrets vedtak om effektivisering -301 -244 -322 -398 

Sektor Sum endringer 8 191 631 278 -1 977 

Sektor Ny ramme 160 347 160 978 161 256 159 279 

 
Skolene vil i 2020 ha økt sin ramme tilsvarende lønnsvekst. I tillegg vil de skolene som har 
elevtallsvekst få økt sine budsjetter tilsvarende elevtallsveksten. Veksten er nå flyttet fra 
barneskolen til ungdomstrinnet. 
  
Det er lagt inn midler til økt lærerdekning på 1-10 (lærernormen).  
 
Bystyret vedtok i 2019 å øke støtten til Polenturene med 300 000 kr. (60 000 kr. til hver 
klasse) hvert år i perioden 2019-2022. I tillegg vedtok bystyret å styrke valgfag i Høvåg med 
75 000 kr. pr. år i samme periode. Dette er det tatt hensyn til i budsjettet.  
 
Budsjettmidlene fordeles etter en fordelingsmodell. Modellen tar hensyn til antall elever.  
Dette er et forsøk på å lage en så rettferdig fordeling som mulig. Utfordringen er når skoler 
har små klasser. Spesielt gjelder dette for Høvåg skole. Høvåg skole får derfor et 
«høvågtillegg». Administrasjonen ser også at Brentemoen vil ha små klasser skoleåret 
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2019/2020. Bakgrunnen for dette er i hovedsak SANA-elever som flyttet fra kommunen 
vinteren 2019. 
 
(13) Bystyret vedtok å bevilge ekstra ramme til skolenes SFO for å gjennomføre mer “trav-
SFO” slik Høvåg skole har gjort det. Bevilgning 100.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i 2021.  
 
(24) Bystyret vedtok at kommunen innfører ordning med Grønt Flagg i skoler og barnehager, 
bevilgning 25.000 i hvert av årene 2020 til 2023 til dekning av kontingent og kursholder. 
 
(52) Bystyret vedtok at det skal gi veiledningshjelp for elever og ungdomsrådets involvering i 
planarbeid  
 
(55) Bystyret vedtok at skolene skal delta i gå- og sykkelkonkurransen Beintøft 
  
Elevtall  
Det totale elevtallet øker fortsatt i Lillesand. Økningen er ikke så stor som den har vært 
tidligere. Økningen kommende skoleår er mindre grunnet flyttingen av SANA-elevene, og 
skjer nå i hovedsak på ungdomstrinnet.  
  
Kommunen rapporterer pr. 1.oktober hvert år på ulike data som elevtall, antall lærere, 
undervisningstimetall osv. gjennom Grunnskolens datainnhentingssystem (GSI). I tillegg har 
kommunen elever som går i en privat skole. Justøy skole har høsten 2019 i overkant av 40 
elever.  
 
Utfordringen er å ha nok skolekapasitet der elevtallsøkningen og boligbyggingen skjer.  
 
Borkedalen skole har vokst, og har nå tre klasser på seks av syv trinn. Sommeren 2017 ble 
det midlertidig plassert to brakker på skolen for å håndtere elevtallsveksten. Sommeren 2018 
ble det i tillegg plassert to brakker som fungerer som midlertidige kontorer og møterom. Det 
er planlagt ny gymsal ved skolen.  
 
Brentemoen har noe ledig kapasitet (grunnet SANA elever som har flyttet), og på Tingsaker 
er det nå noe plass etter at den ble bygd ut til en to-paralleller barneskole fra høsten 2014.  
Tingsaker får ny gymsal i 2020. 
 
Lillesand ungdomsskole opplever vekst igjen, og skal bygges ut til en seks paralleller skole. 
Planen er at utbygningene skal stå ferdig til skolestart høsten 2020. 
 
På Langemyr skole går det høsten 2019 fem elever.  
 
I økonomiplanen legges det inn midler til utvidelse av Lillesand ungdomsskole og barnetrinn i 
sentrum. I tillegg til begge gymsalene. 
 
Administrasjonen bestiller hvert år nye prognoser for elevtallsvekst som vil være grunnlag for 
våre vurderinger i forhold til skolebehov i årene som kommer. 
 
Kommunen har to skolekretser; sentrum og Høvåg. Tildeling av skoleplass skjer etter 
nærskoleprinsippet. Kretsgrensene er flytende, avhengig av antall elever ved skolen det 
aktuelle året. Økonomisk vil det være bra å fylle alle ledige plasser ved en skole, men dette 
vil kunne medføre omrokkering på skoleplassering, søskentilknytning og i enkelte tilfeller vil 
en være nødt til å fravike nærskoleprinsippet.  
 
Lokaler for SFO ved Brentemoen skole  
Brentemoen skole benytter seg av midlertidige lokaler på Sjømannshagen for SFO. 
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Skoleskyss  
Det forventes en nedgang i kostnaden på skoleskyss på grunn av vedtak fra 2018. Ved en 
ytterligere elevtallsøkning vil skoleskyssen kunne øke noe. 
 Avdeling for PP–tjeneste  
 

Ansvar Budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 
2019 

R2018 

44100 -  PP-tjeneste grunnskole 5 541 5 541 5 541 5 541 5 324 5 742 

 
Lillesand kommune ligger tradisjonelt lavt på andelen barn med vedtak om 
spesialundervisning sammenliknet med andre kommuner, og nasjonalt snitt. Skoleåret 
2018/2019 opplevde vi derimot en økning. Kommunen jobber med å redusere andelen barn 
som får vedtak om spesialundervisning.  
 
Kommunen har vært med i en satsing i regi av Knutepunkt Sørlandet der med inkluderende 
læringsmiljø i fokus. Et av målene med satsingen er å få flere barn over fra 
spesialundervisning til tilpasset opplæring. PP-tjenesten har en nøkkelrolle i denne 
satsningen. 
 
PP-tjenesten er styrket med en stilling fra sommeren 2018. Grunnet ulike forhold har 
tjenesten vært underbemannet deler av 2019. Stillingene er nå besatt, og i løpet av skoleåret 
2019/2020 vil PPT ha full kapasitet igjen. 
  

 
Kulturskolen (BLINK)  

 
Ansvar Budsjett 

2020 
ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 

2019 
R2018 

42050 - BLINK 2 450 2 450 2 450 2 450 2 600 2 323 

 
Kulturskolen drives etter vertskommuneprinsippet i samarbeid med Birkenes kommune, der 
Birkenes er vertskommune. Det foreslås små endringer i kulturskolens budsjett. Kulturskolen 
har i dag midlertidige lokaler på Møglestu.  
 
Det er over 450 barn, unge og voksne i Birkenes og Lillesand kommuner som får et tilbud 
gjennom BLINK kulturskole. BLINK tilbyr både individuell og gruppeundervisning, fordelt på 8 
undervisningssteder. Kulturskolen er opptatt av å tilby både bredde og dybde, levere kvalitet, 
fremme kreativitet og god mestringsfølelse hos elevene. Kulturskolen ønsker å være et 
ressurssenter og samarbeide med kommunale enheter og frivillige organisasjoner. 
 
Hva skal gjøres i 2020  
Kulturskolen vil fortsette med å gi livsglede og mestring for over 450 elever i alderen 4-62 år.  
 
Kulturskolen vil utvide samarbeidet med enda flere barnehager og skoler. Vi ønsker å være 
med på dannelsen av kommunens yngste, ved å gi dem mestringsfølelse, dybdelæring og 
mulighet til å utvikle sine talenter. 
 
Kulturskolen underviser allerede i fire sentre (Birkeland, Engesland, Lillesand, Høvåg) og vi 
vil fortsette med det. 
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Hva skal gjøres i 2021 – 2023  
I de nærmeste årene ønsker vi å få gode lokaler med fungerende utstyr og nettilkobling, da 
vil vi kunne utnytte potensialet som ligger i kulturskolens ansatte på en mye bedre måte enn 
det gjøres i dagens lokaler. 
 
Vi ønsker å utvide tilbudene våre for å kunne møte etterspørselen etter bl.a. kunst, 
musikkteknologi og teater.  
 
Vi ønsker å øke stillingene til lærerne slik at de får sterkere tilknytning til arbeidsplassen sin 
og har mer tid til å ivareta elever og foreldre. 
 
Vi vil fortsette med å tilpasse oss rammeplanens krav om strukturendring, mer 
kvalitetssikring og samarbeidstid.  
 
Kulturskolen ønsker et sterkere SU, der elever, foreldre, lærere og politikere involveres i 
kulturskolens utvikling framover, basert på brukerundersøkelsen fra 2018 og kommende. 
 
Andre viktige satsinger som enheten skal arbeide med 
Kulturskolens mangel på gode nok lokaler hindrer oss i å drive kostnadseffektivt. Det jobbes 
stadig med å utbedre eksisterende lokaler og finne nye løsninger på sikt. Spesielt i Lillesand 
er det krevende med dårlige lokaler og IKT-problemer. 
 
Små lærerstillinger er krevende å rekruttere til og beholde, samt arbeidskrevende for 
administrasjonen. Kulturskolen jobber med å få større stillinger, både til undervisning og til 
administrasjon. 
 
Lillesand kommune har bevilget penger for at BLINK skal overta teatertilbudet i kommunen. 
 
Ressursen til danselæreren bør økes for å møte etterspørselen og kunne ta inn flere elever 
på større grupper, som igjen genererer flere inntekter. 
 
BLINK er eneste kulturskole i Agder uten tilbud i visuell kunst – det ønsker vi å gjøre noe 
med. 
  
 

Enhet for voksenopplæring  
 
Voksenopplæringen må nå ha to klasser på grunnskoleopplæring for voksne. Dette er det 
tatt hensyn til i budsjettet. Voksenopplæringen har opplevd en nedgang i antall elever de 
siste to årene og bemanningen er redusert tilsvarende. Fremtiden er usikker på dette 
området, og det er vanskelig å planlegge for en forutsigbar drift.  
  
Flyktninger  
Skolene får ekstra midler til elever som har asylstatus (pr. nå er det ingen elever med 
asylstatus grunnet nedleggelsen av SANA). Når elevene blir bosatt og får flyktningstatus, 
kommer det ingen sentrale ekstra midler, men elevene har de samme utfordringene og 
behovene. i 2018 bevilget bystyret 500 000 kr. til elever med flyktningstatus. Dette 
videreføres i 2020. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel har tre hovedsatsinger: 

• Identitet og bærekraftig utvikling 

• Folkehelse, livsmestring og tilhørighet 

• Organisasjon for fremtiden 
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Kommuneplanen har flere delmål og strategier som sektorene er forpliktet på.  

 

Sektoren vil spesielt ha følgende strategier i fokus kommende år: 

 

• Vi sikrer tidlig innsats i alt vi gjør og for alle livsfaser 

Tiltak: Helsefremmende barnehager og skoler; i den lokale satsingen har vi barnehagene i 

fokus.  

 

• Vi fremmer livsmestring, og fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet 

Tiltak: Ny kvalitetsplan vil ha fokus på «livsmestring». I kvalitetsplanen som går ut dette 

skoleåret, har «sosial og emosjonell kompetanse» vært ett av fokusområdene. Dette har bl.a. 

resultert i en felles plan for skolene i Lillesand kommune som brukes aktivt. I tillegg er det 

laget en felles plan for «et trygt og godt skolemiljø i Lillesand kommune»  

 

• Vi sikrer helsefremmende barnehager og skoler med et inkluderende læringsmiljø 

hvor alle barn og unge blir sett og anerkjent for sine ressurser 

Tiltak: På felles vei – helsefremmende barnehager og skoler (HBS) er en del av 

Folkehelseprogrammet på Agder. 

 

Satsingen handler om: 

• Felles utfordring for deltagende kommuner er barn og unges psykiske helse og 

hvordan jobbe med det.  

• Ettersom barnehager og skoler er arenaer hvor barn og unge oppholder seg hver 

dag, flere dager i uka, er det avgjørende at disse arenaene fremmer helse og 

mestring for hver enkelt.  

• Folkehelse og livsmestring er nå prioritert tema som skal vektlegges i flere fag i 

skolen og gjennom barnehagelovens paragraf 2: «Barnehagen skal ha en 

helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller» 

 

I tillegg er kommunen med i satsingen «inkluderende læringsmiljø» sammen med 

kommunene Søgne, Songdalen, Iveland og Vennesla. * 

 

Her er satsingsområdene:  

• Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd 

tilhørighet, trygghet, trivsel og læring. 

• Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle 

barn. 

• Redusere omfang av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak og unges 

sosiale og faglige læringsutbytte. 

 

• Vi sikrer et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud med utgangspunkt i individets 

forutsetninger og medvirkning 

Tiltak: BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre 

det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre 



  Side 115 
   

 

helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig 

innsats, samordning og medvirkning. Lillesand kommune er i implementeringsfase av BTI. 

  

• Vi sikrer god utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for alle 

Tiltak: I vår kvalitetsplan er språk et av våre to fokusområder. Lillesand ble 

«Språkkommune» i 2019.  

 

Språk og kommunikative ferdigheter er grunnlaget for samhandling og avgjørende for å 

oppnå faglig utvikling. Derfor ønsker kommunen å utarbeide en strategi for arbeidet med 

språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Strategien ble utarbeidet i 2018, og arbeidet 

med implementering startet i 2019.  Lillesand kommunes språkstrategi er en del av den 

nasjonale satsingen Språkløyper. Alle enheter i skole og barnehage står sammen i ønsket 

om å styrke arbeidet med barn og unges språk, lesing og skriving.  

  

• Vi satser på digitalisering og innovasjon for å oppnå optimal oppgaveløsning 

Tiltak: Lillesandsskolen har søkt om og fått tildelt midler fra den Teknologiske skolesekken 

for skoleåret 2019-2020. IKT-ansvarlige har i samarbeid med kommunalsjef laget en søknad 

med utgangspunkt i etterutdanningsprogrammet «programmering i skolen». Med tildelte 

midlene er det laget et opplegg for skoleåret 2019-2020 som vi håper vil gi skolene ny 

kompetanse i programmering og bruk av teknisk digitalt utstyr.  

 

I tillegg vil «digital kompetanse» bli et viktig fokusområde i ny kvalitetsplan 

 

• Vi har, rekrutterer og beholder kompetente ansatte, og sikrer løpende 

kompetanseutvikling 

Tiltak: I kompetanseplanen gjøres det rede for strategier og tiltak for kommunens arbeid med 

kompetanseheving for personalet i skolesektoren. Planen gir en oversikt over aktiviteter og 

tiltak som er ledet av skoleeier og på tvers av enheter. Det er et kommunalt ansvar å sikre 

nødvendig og riktig kompetanse i skolen.   

 

 

Utfordringer: 

 

Elevtallsutvikling. Vi har hatt mange år med høy vekst. Nå flater veksten tilsynelatende ut 

for en liten periode. Men skolene (særlig Borkedalen) har utfordringer som følge av veksten. 

LUS bygges ut til å kunne ta unna veksten på ungdomstrinnet i årene fremover. 

Ny barneskole i sentrum planlegges. 

 

Kompetanse. Mange lærere mangler fortsatt kompetanse for å være kvalifisert for å kunne 

undervise i norsk, engelsk og matematikk. Viktig at vi fortsetter med videreutdanning. Dette 

skoleåret har vi 14 lærere på videreutdanning. 

Klassestørrelse er en utfordring på Høvåg skole. Vanskelig å få god drift med få elever på 

trinnet.  
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Læreverk, bøker eller nettressurser. Nye læreplaner krever nye læreverk. Og nå må mye av 

ressursene bli digitale. Krever investeringer. 

Tid til skoleutbygging. Lillesand ungdomsskole er under utbygging. Brentemoen skal 

erstattes med en ny skole i sentrum. Krevende for skoleledelsen å følge opp 

byggeprosessen på en god måte. Kommer «på toppen» av alt annet. 

Lønnsutfordringer. Flere og flere lærere har nå utdanning på masternivå. Positivt for 

kompetanseutviklingen – krevende for økonomien. 

Voksenopplæringen. Veldig usikker fremtid. Elevtallet har gått mye ned, men en usikker 

verdenssituasjon kan raskt snu situasjonen igjen. Driften er tilpasset dagens situasjon. Ser 

på mulige samarbeid.  

Opp.l. §9A. Elevens rett til et trygt og godt læringsmiljø. Skolene har gode rutiner på 

dette, men det gir oss utfordringer. Flere saker binder opp ressurser. Sammen med 

lærernormen. Skolene prioriterer å ha miljøteam som sammen med lærerne jobber med 

læringsmiljøet. 

Økonomi. 

Sektoren har hatt utfordringer i 2019.  Dette skyldes i hovedsak to faktorer: 

For det første har noen enheter hatt krevende elevsaker der det har vært nødvendig å sette 

inn ekstra ressurser. Det andre skyldes små klasser i Høvåg og på Brentemoen. Høvåg har 

(og vil ha) små klasser på enkelte trinn.  Tildelingsmodellen er slik at skolene får sin 

finansiering hovedsakelig i forhold til hvor mange elever skolen har.  Små klasser gir liten 

tildeling for skolen.  For små skoler som Høvåg og Brentemoen er dette en utfordring.  

Grunnen til at Brentemoen har små klasser på enkelte trinn skyldes flyttingen av SANA 

elevene. 

 

For tildelingen i 2020 har vi endret tildelingsmodellen slik at små skoler med små klasser blir 

bedre kompensert.   

 

For 2020 vil Borkedalen ha utfordring med å komme i balanse. Det jobbes hardt for å komme 

ned på budsjett, men vi må bruke våren på å nedbemanne. Sektoren som helhet planlegger 

for balanse i 2020. 

 

 

Hovedprioriteringer, tiltak og innovasjon 

Ny læreplan (Fagfornyelsen) innføres fra høsten 2020. Krever kompetanseheving av 

personalet og nye læremidler. 

Ny Kvalitetsplan. Fra skoleåret 2020/2021. Arbeidet har startet opp. Fokusområder i ny 

plan/rammeverk blir «livsmestring» og «digital kompetanse». 

Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet. Vi har fått midler til kjøp av utstyr. Må 

også planlegge for kompetanseheving. Hvordan bruke utstyret på en god måte. 

Tidlig innsats er et prioritert område. Henger også sammen med lærernormen. Gir oss 

utfordringer når det gjelder å ha nok lærere på de minste trinnene.  
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Tilpasset opplæring. Jobbe for å redusere spesialundervisningen. Viktig at arbeidet med et 

inkluderende læringsmiljø fortsetter.  

BTI. Tverrfaglig arbeid er svært viktig for å utvikle tjenestene fremover og viktig at dette blir 

implementert og prioritert i praksis på den enkelte enhet.  

Tabell 35 KOSTRA oversikt grunnskole 

Nøkkeltall Lillesand 
   

Endring 
2017-208 

Landet Andel 
landet  

2015 2016 2017 2018 
 

2018 2018 

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev 
med særskilt norskopplæring (antall) 

44,7 58,9 37,1 37,3 0,5 % 32,5 114,8 % 

Årstimer til spesialundervisning per elev 
med spesialundervisning (antall) 

93,6 90 105,8 86 -18,7 % 136,1 63,2 % 

Elever i kommunale og private grunnskoler 
som får særskilt norskopplæring (prosent)1 

1,9 1,4 2,9 1,7 -41,4 % 6,7 25,4 % 

Elever i kommunale og private grunnskoler 
som får spesialundervisning (prosent) 

6 6,4 6,3 8 27,0 % 7,8 102,6 % 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 
prøver i lesing 8.trinn (prosent) 

65,9 76,2 70,1 72,2 3,0 % 74,2 97,3 % 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 
prøver i regning 8.trinn (prosent) 

67,4 73,3 60,6 68,2 12,5 % 70,3 97,0 % 

Gruppestørrelse 2 (antall) 16,7 15,5 16,4 16,7 1,8 % 16,5 101,2 % 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 42,2 41 42,1 41,7 -1,0 % 41,8 99,8 % 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 
215, 222, 223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter (prosent) 

26,3 30,9 37,3 35 -6,2 % 22,5 155,6 % 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 
(kr.) 

102091,6 103171,9 105800,9 108165 2,2 % 113008,5 95,7 % 

 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år økte med 2,5 % fra 103 172 kr. i 2016 til 105 801 i 2017. 
Lillesand kommune ligger under landsgjennomsnittet, KOSTRA gruppen og fylkesgjennomsnittet.  
 
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning holdt seg relativt stabilt fra 2016 til 2017. Dette er mindre andel 
enn landsgjennomsnittet. Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning økte med 17,6 % fra 90,0 i 2016 til 105,8 timer i 
2017. Vi ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet, KOSTRA gruppen og fylkesgjennomsnittet.  
 
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring økte med 107 % fra 1,4 til 2,9 %. Det er likevel betydelig lavere 
enn landsgjennomsnittet. Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring gikk ned med -37 % til 37,1 time. 
Lillesand er nå på nivå med landsgjennomsnittet. 
 
Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8. trinn sank med -8 % fra 76,2 % til 70,1 %. Dette er dårligere enn 
landsgjennomsnittet, KOSTRA gruppen og fylkesgjennomsnittet. Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8. trinn sank 
med -17 % fra 73,3 % til 60,6 %. Dette er også dårligere enn landsgjennomsnittet, KOSTRA gruppen og fylkesgjennomsnittet. 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng økte derimot fra 41,0 til 42,1 og det er bedre enn landsgjennomsnittet, KOSTRA gruppen og 
fylkesgjennomsnittet. 
 
Gruppestørrelse 2 er på 16,4. Det er en økning på 2,7 % fra 2016. Lillesand ligger noe over landsgjennomsnittet, KOSTRA gruppen og 
fylkesgjennomsnittet. 
 

 
 
Figur 21 Netto driftsutgifter grunnskole 6 - 15 år 
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RAMMEOMRÅDE 6 BARNEHAGE  

 
 
Tabell 36 Rammeområde barnehage 

  Budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

60 - Barnehage felles 72 284 -514 -2 671 -1 218 69 646 72 301 

61 - Framsyn barnehage 8 198 0 0 0 7 243 7 552 

62 - Prestholt barnehage 6 902 0 0 0 6 790 6 913 

63 - Borketun barnehage 8 864 0 0 0 7 701 7 924 

64 - Blåbæråsen barnehage 9 775 0 0 0 9 516 9 689 

65 - Fagertun barnehage 0 0 0 0 12 12 

ALLE 106 023 105 510 102 839 101 621 100 907 104 391 

              

Utgifter 118 737 -514 -2 671 -1 218 113 801 120 345 

Inntekter -12 713 0 0 0 -12 894 -15 954 

ALLE 106 023 105 510 102 839 101 621 100 907 104 391 

 

 
Tabell 37 Endringer barnehage 

Enhet Tiltak 2020  2021 2022 2023 

Sektor Budsjett 2019 100 907    

Sektor Deflator justering 3 047    

Sektor Aktivitetsendring (færre barn) -720  -2 160 -720 

Sektor Uttrekk Lærlinger -740    

Sektor Tilskudd private barnehager 2 300    

Sektor Redusert foreldrebetaling 800    

Sektor Diverse justeringer 934    

Sektor Effektivisering -505 -514 -511 -498 

Sektor Sum 4 463 -514 -2 671 -1 218 

Sektor Ny ramme 106 023 105 510 102 839 101 621 

 
Rammeområdet består av 4 kommunale barnehager; Framsyn, Prestholt, Borketun og 
Blåbæråsen. I tillegg er det 8 ordinære private barnehager, 1 familiebarnehage, og 1 åpen 
barnehage i kommunen. Pr. oktober 2019 finnes ca. 40 % av barnehageplassene i 
kommunale barnehager, mens ca. 60 % av plassene er i private barnehager.  
 
Barnehagene vil i 2020 ha økt sin ramme tilsvarende lønnsvekst. Det forventes en nedgang i 
barnetall for budsjettåret. Befolkningsveksten i aldersgruppen som trenger barnehageplass 
har de siste årene vært stor, men veksten har nå flatet ut. Vi ser en nedgang fra høsten 
2020.  
 
Administrasjonen bestiller årlig nye prognoser for sikrere kunne planlegge behovet for nye 
barnehageplasser i fremtiden. Bystyret vedtok våren 2017 å bygge ny privat barnehage vest 
for sentrum. Ut fra dagens prognoser har kommunen, i sentrum, nok barnehagekapasitet i 
mange år. Kommunen har hatt en overkapasitet av barnehageplasser i sentrum fra høsten 
2019. Dette kan få økonomisk betydning. 
 
I Høvåg har kommunen god kapasitet.  
 
(39) Bystyret vedtok at både privat og kommunal barnehagedrift i Høvåg skal være involvert 
og bli tatt hensyn til ved optimalisering av barnetall pr barnehage. 
 
Spes.ped. barnehage. 
Sektoren har opplevd en økning av spes. ped. til barnehagene de siste årene.  
Det jobbes med å endre denne utviklingen, og vi ser allerede nå at veksten flater ut. 
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Spesialpedagogisk team (SPT) 
 

Ansvar Budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 
2019 

R2018 

43010 - Styrket tilb. førskolebarn Felles 4 476 10 350 10 350 10 350 10 143 13 010 

43011 - 43011 - Styrket tilb. førskolebarn 
Spes.ped. 

6 874      

 
Det er opprettet et spesialpedagogisk team for barnehagene. Avdelingen består av 7,2 
årsverk. I budsjettet er det også lagt inn midler til å dekke kostnaden for de enkeltvedtakene 
som er fattet. Avdelingen ble opprettet for å øke kvaliteten på det spesialpedagogiske 
arbeidet i barnehagene. De ansatte jobber etter sakkyndig rapport utarbeidet av PPT og 
enkeltvedtak. 
 
I tillegg til arbeid med enkeltbarn vil også avdelingen jobbe systemrettet i den enkelte 
barnehage. 
 
Tilskudd til private barnehager for 2020  
Kommunen bruker regnskapstallene og barnetallet i de kommunale barnehagene fra 2018 
for å beregne tilskuddssatsen til de ikke-kommunale barnehagene. Utregningen er basert på 
modell fra KS og tar opp i seg det regelverket som er gjeldene for utregningen. 
  
Relevante mål og strategier i kommuneplanen 

Kommuneplanens samfunnsdel har tre hovedsatsinger: 

• Identitet og bærekraftig utvikling 

• Folkehelse, livsmestring og tilhørighet 

• Organisasjon for fremtiden 

Kommuneplanen har flere delmål og strategier som sektoren er forpliktet på.  

 

Sektoren vil spesielt fokusere på følgende strategier kommende år: 

 

• Vi sikrer tidlig innsats i alt vi gjør og for alle livsfaser 

Tiltak: Helsefremmende barnehager og skoler (HSB); i den lokale satsingen vil vi ha 

barnehagene i fokus.  

 

• Vi fremmer livsmestring, og fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet 

Tiltak: ny kvalitetsplan vil ha fokus på «livsmestring». I den kvalitetsplanen som går ut dette 

skoleåret har «sosial og emosjonell kompetanse» vært et av fokusområdene.  

 

• Vi sikrer helsefremmende barnehager og skoler med et inkluderende 

læringsmiljø hvor alle barn og unge blir sett og anerkjent for sine ressurser 

Tiltak: På felles vei – helsefremmende barnehager og skoler (HBS) er en del av 

Folkehelseprogrammet på Agder. 

 

Satsingen handler om: 

✓ Felles utfordring for deltagende kommuner er barn og unges psykiske helse og 

hvordan jobbe med det.  
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✓ Ettersom barnehager og skoler er arenaer hvor barn og unge oppholder seg hver 

dag, flere dager i uka, er det avgjørende at disse arenaene fremmer helse og 

mestring for hver enkelt.  

✓ Folkehelse og livsmestring er nå prioritert tema som skal vektlegges i flere fag i 

skolen og gjennom barnehagelovens paragraf 2: 

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller» 

 

I tillegg er kommunen med i satsingen «inkluderende læringsmiljø» sammen med 

kommunene Søgne, Songdalen, Iveland og Vennesla. Her er satsingsområdene  

✓ Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd 

tilhørighet, trygghet, trivsel og læring 

✓ Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn 

✓ Redusere omfang av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak og unges 

sosiale og faglige læringsutbytte 

 

• Vi sikrer et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud med utgangspunkt i individets 

forutsetninger og medvirkning 

Tiltak: BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre 

det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre 

helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig 

innsats, samordning og medvirkning. Lillesand kommune er i en implementeringsfase i av 

BTI. 

 

• Vi sikrer god utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for alle 

Tiltak: I vår kvalitetsplan er språk et av våre to fokusområder. Lillesand ble 

«Språkkommune» i 2019.  

 

Språk og kommunikative ferdigheter er grunnlaget for samhandling og avgjørende for å 

oppnå faglig utvikling. Derfor ønsker kommunen å utarbeide en strategi for arbeidet med 

språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Strategien ble utarbeidet i 2018, og arbeidet 

med implementering startet i 2019.  Lillesand kommunes språkstrategi er en del av den 

nasjonale satsingen Språkløyper. Alle enheter i skole og barnehage står sammen i ønsket 

om å styrke arbeidet med barn og unges språk, lesing og skriving 

 

• Vi satser på digitalisering og innovasjon for å oppnå optimal oppgaveløsning 

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et 

arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av 

premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer.  

I rammeplanen for barnehagene finner vi disse punktene: 

• lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi. 

• utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna. 

«Digital kompetanse» bli et viktig fokusområde i ny kvalitetsplan. 
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Utfordringer 

 

Konkurranse og overkapasitet i barnehagemarkedet 

Noen av våre barnehager opplever allerede nå færre barn. Fører til tapte inntekter, og usikre 

arbeidsplasser. Nedgang i barnetall viser rundt 35 færre barn kommende barnehageår, og 

allerede stor overkapasitet av plasser. 

 

Lav grunnbemanning og sykefravær.  

Barnehagene strever med å finne tid til ubunden tid. Mange pedagoger gjør mye av 

planleggingsarbeidet i sin fritid. Pedagognormen går ut over grunnbemanning i barnehagen 

pga. pedagogenes planleggingstid. Rådmannen har ikke funnet rom økt grunnbemanning i 

dette budsjettet, men ser at det hadde vært ønskelig å gjøre noe med lav grunnbemanning i 

barnehagene. Se også rådmannens kommentar til ass. styrer (under “Hovedprioriteringer - 

behov for assisterende styrer”). 

 

Redusert foreldrebetaling har økt og vil med stor sannsynlighet øke mer. De kommunale 

barnehagene får også nå refusjon på tapte inntekter ved redusert foreldrebetaling på lik linje 

med de private.  

 

Økonomi 

Sektoren har hatt merforbruk i 2019.  Dette skyldes i hovedsak tre forhold. 

• Kommunen har hatt større utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettert. 

• Vi har også hatt større utgifter til spes. ped. i barnehagene enn budsjettert. 

• I tillegg økte utgiftene til redusert foreldrebetaling betydelig i 2019. 

 

Alle disse tre budsjettpostene er vanskelig å gjøre noe med gjennom året. For 2020 har vi 

brukt erfaringstall for 2019, og mener budsjettet er realistisk. 

 

Hovedprioriteringer, tiltak og innovasjon 

 

Behov for assisterende styrer.  

Alle kommunens satsinger og prosjekter får konsekvenser for barnehagene. Dersom vi skal 

forvente at barnehagene deltar i den grad som ønskes vil det være behov for å sette inn økt 

ressurs for leder.  

 

Barnehagene har et sterkt ønske om å kunne tilsette en ass. styrer i de kommunale 

barnehagene. Denne stillingen vil være en lederressurs i deler av stillingen. Men i andre 

deler av stillingen vil den kunne gå «på topp» i enkelte avdelinger, dvs. økt grunnbemanning. 

Vi tror at dette vil kunne redusere sykefraværet, og øke trivselen.  

 

Rådmannen har ikke funnet å kunne prioritere dette for 2020, men ideelt sett ser rådmannen 

på dette som et godt tiltak det gjerne skulle vært rom for. 

 

Stavanger gjør et liknende forsøk for kommende budsjettår (øker grunnbemanningen): 

https://www.utdanningsnytt.no/bemanningsnorm-stavanger/oker-grunnbemanningen-i-

barnehagene-for-a-spare-penger/213271 

 

Det er ikke lagt inn midler i budsjettet for dette i Lillesand i 2020. 

https://www.utdanningsnytt.no/bemanningsnorm-stavanger/oker-grunnbemanningen-i-barnehagene-for-a-spare-penger/213271
https://www.utdanningsnytt.no/bemanningsnorm-stavanger/oker-grunnbemanningen-i-barnehagene-for-a-spare-penger/213271
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Det må oppgraderes på uteområdene til flere av barnehagene. Dette er også knyttet til 

konkurransemarkedet. Noe av dette planlegges gjort i 2020 

 

Ny rammeplan fokuserer bla på digital kompetanse. Det må prioritere både utstyr og 

kompetanseheving til personalet. Må også sees i sammenheng med ny kvalitetsplan. 

I investeringsbudsjettet er det foreslått midler til dette. 

 

Helhet 0-18. Overgang og samarbeid med skole. Ny kvalitetsplan og HBS er viktige her.  

 

BTI. Viktig å sikre implementeringen. 

 

Samarbeid/sammenheng PPT - SPT - barnehagene (også de private). Viktig med tanke på 

å øke kvaliteten i barnehagene, samtidig som vi ønsker å jobbe for å redusere spes. ped. i 

barnehagene.  

 
Tabell 38 KOSTRA oversikt barnehage 

  
Lillesand Endring  Landet Andel 

landet 

 2017 2018 2017-
208 

2018 2018 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) 78,8 86,6 9,9 % 83,4 103,8 % 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) 89,1 93,4 4,8 % 91,7 101,9 % 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) 95,7 97,3 1,7 % 97,1 100,2 % 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) 39,9 39,2 -1,8 % 49,9 78,6 % 

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager 
(antall) 

6,2 6,1 -1,6 % 5,9 103,4 % 

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) 42,3 42,3 0,0 % 39,8 106,3 % 

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i 
kommunale barnehager (prosent) 

4,1 4,6 12,2 % 3,7 124,3 % 

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer 
i kommunale barnehager (kr.) 

70 74 5,7 % 70 105,7 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 86,2 95,3 10,6 % 82,8 115,1 % 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) 24,4 23,2 -4,9 % 14,4 161,1 % 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr.) 148994 167170 12,2 % 154320 108,3 % 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager 
(kr.) 

55 57 3,6 % 55 103,6 % 

 
Barnehagedekningen i Lillesand er på 93,4 % og økte med 4,8 % i 2018 sammenlignet med 2017 og vi ligger nå 1,9 % over 
landsgjennomsnittet. Det er særlig andel barn 1-2 år i barnehage som har størst økning med 9,9 % og utgjør 86,6 %. Barnehagedekningen i 
alderen 3-5 år er på 97,3 %. Tallene omfatter både kommunale og private barnehager. Økningen i barnehagedekning skyldes bl. a. bedre 
kapasitet i barnehagene på grunn av økt kapasitet og nedgang i antall barn i barnehagealder. 
 
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage er på 6,1 og noe høyere enn landsgjennomsnittet. Andel 
barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen utgjør 42,3 % og er 6,3 % høyere enn landsgjennomsnittet.  
 
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager er på 4,6 %; en økning på 12,2 % 
fra 2017. Kommunen har 24,3 % større andel enn landsgjennomsnittet. Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 1-5 år er på 95,3 %. Det betyr at innvandrerbarn i Lillesand bruker barnehage på nesten samme nivå som den generelle 
barnehagedekningen. Det er 15,1 % høyere andel enn landsgjennomsnittet. Det er en økning på 10,6 % fra 2017.  
 
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner 167 170 kr. mot 148 994 kr. i 2017. Det er 8,3 % høyere enn landsgjennomsnittet. Netto 
driftsutgifter økte med 12,2 % fra 2017. Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, f. 201, pr. korrigert oppholdstime er på 
57 kr. i 2018. Dette er 3,6 % over landsgjennomsnittet og en økning på 3,6 % fra 2017.  
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Figur 22 Netto driftsutgifter barnehage 1 - 5 år 
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RAMMEOMRÅDE 7, 8 OG 9 SEKTOR FOR TEKNISKE TJENESTER INKL. VA OG HAVN 

 
Sektoren er fra 1.1.2020 organisert i to enheter etter en mindre organisasjonsendring: 

• Enhet for næring og byutvikling 

• Enhet for teknisk drift  
 

Det er to rådgivere direkte under kommunalsjef. 
 
Rådmannen mener modellen vil styrke kommunen rolle som samfunnsutvikling og ser 
positivt på at enhet for «næring og byutvikling» vil få et ansvar for by-/sentrumsutvikling, 
lokalsamfunnsutvikling og næring. Enheten vil ha ansvar for saksbehandling etter plan- og 
bygningsloven (reguleringsplaner, byggesaksbehandling) og forvaltningsoppgaver innen 
teknisk infrastruktur. Det vil være en fagleder for byggesak (og trolig for plan) og en fagleder 
for infrastruktur. Dette er nødvendig for at enhetsleder skal ha kapasitet til å drive nærings- 
og utviklingsarbeid. Rådmannen har vurdert om enheten skulle hete «næring og samfunn», 
men siden Lillesand er en bykommune med bystyre har rådmannen konkludert med å bruke 
ordet «by».  
 
Tidligere Enhet for teknisk prosjekt vil bli integrert i en helhetlig avdeling for økonomi- og 
prosjekt, for å sikre koordinering og kontroll over prosjektgjennomføring. 
 
Tabell 39 Rammeområde teknisk drift og forvaltning 

  Budsjett 
2020 

ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

70 - Kommunalsjef for teknisk 4 887 -422 -427 -431 4 209 3 849 

71 - Tilrettelegging for næring 278 0 0 0 803 1 415 

72 - Enhet for næring og byutvikling  12 092 -451 -65 -384 9 431 12 294 

76 - Enhet for Teknisk drift ETD 61 914 31 -328 254 64 456 67 633 

ALLE 79 171 78 329 77 509 76 948 78 929 85 191 

              

Utgifter 165 905 2 307 181 439 165 023 170 490 

Inntekter -86 734 -3 150 -1 000 -1 000 -86 094 -85 299 

ALLE 79 171 78 329 77 509 76 948 78 929 85 191 
 
Tabell 40 Endringer Teknisk 7-9 

Enhet Tiltak 2020 2021 2022 2023 

Sektor Budsjett 2019 78 929       

Sektor Deflator justering 2 353 
  

  

Ssalg Teknisk drift FDV Gymsal Tingsaker   271 379   

Teknisk drift FDV Gymsal Borkedalen 
 

271 379   

Teknisk drift FDV Utvidelse Lillesand ungdomsskole 840 1 175     

Teknisk drift FDV Ny turnhall 325 650 
 

  

Teknisk drift FDV Dovre   1 300     

Teknisk drift FDV Ny skole sentrum 
   

1 354 

Teknisk drift FDV Sjømannsheimen   -325     

Teknisk drift Økt husleie - korrigering 1 200 
  

  

Teknisk drift Brøytevakt - nye avtaler 900       

Teknisk drift Redusert husleie - korrigering 400 
  

  

Teknisk forvaltning Reduserte inntekter - korrigering 800       

Teknisk forvaltning Økt kostnad teknisk samarbeid 500 
  

  

Teknisk drift Inntekter Dovre 
 

-2 100 
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Sektor Uttrekk lisenser -624       

Sektor Revisjon arealplan 
 

300 
 

-300 

Sektor VA - Økte tilskudd   -1 000 -1 000 -1 000 

Sektor Lillesand vekst -500 
  

  

Sektor Diverse justeringer -1700       

Sektor Økte gebyrer VA -4 150 
  

  

Sektor Effektivisering -395 -409 -411 -409 

Sektor Bystyrets vedtak pkt 16, 21, 26, 27 og 
28 

450 -850 0 0 

Sektor Bystyrets vedtak om effektivisering -157 -125 -167 -206 

Sektor Sum endring 242 -842 -820 -561 

Sektor Ny ramme 79 171 78 329 77 509 76 948 

 
Budsjettet for 2020 er stramt, og det er et etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og 
kommunal infrastruktur.  
 
Hovedmålsettinger for teknisk sektor er å oppnå høy kunde- og medarbeidertilfredshet 
gjennom forutsigbar og effektiv oppgaveløsning med god faglig kvalitet. 
 
Viktige generelle tiltak for sektoren: 
• Koordinering av aktiviteter i sektoren og grensesnitt mot andre sektorer. 
• Arbeid knyttet til å opprettholde et stabilt fagmiljø, med kompetente og dyktige 

medarbeidere, gjennom internkontroll og kompetanseheving. 
• Synliggjøring av virksomhetens oppgaveløsning overfor brukere, media og politisk nivå. 
• Tilpasse organisasjon og tjenestenivå de økonomiske rammene. 
 
Under rammeområde 7 ligger tilrettelegging for næring.  
 
Sektoren har også ha ansvar for forvaltning, ivaretagelse og utnyttelse av kommunens 
eiendomsrelaterte aktiva. 

ENHET FOR NÆRING OG BYUTVIKLING 
 
Enheten utfører myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven, havne- og 
farvannsloven, forurensningsloven, vegloven, vegtrafikkloven og parkeringsforskriften. 
 
Enheten har ansvar for samferdselsplanlegging, samferdselstiltak og trafikksikkerhetsarbeid. 
I tillegg skal enheten følge opp kommunens overordnede miljø- og klimaarbeid. 
Innenfor fagområdene jord- og skogbruk, naturforvaltning, oppmåling, geodata og 
eiendomsskatt skal enheten følge opp vertskommunesamarbeid 
med Birkenes kommune. 
 
Alle enhetens ansvarsområder henger sammen og det vil være hensiktsmessig å koordinere 
næringsarbeid, annet utviklingsarbeid og forvaltning. Det er en fordel at næringsarbeidet er 
en integrert del av organisasjonen og det er derfor plassert i linjelederansvar. 
 
Enheten skal videre drifte og vedlikeholde KOMTEK gebyr, vannmåledata og 
matrikkelsynk. 
 
Enheten er i dag inndelt i to avdelinger: 
 
1. Avdeling for byggesak 
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Byggesaksavdelingen saksbehandler etter plan- og bygningsloven og har blant annet ansvar 
for behandling av søknader, vedtaksbehandling, oppfølging av kommunale vedtak, 
håndheving av byggeforbud, ulovlighetsoppfølging og utstedelse av ferdigattester. I 
budsjettvedtaket for 2019 ba bystyret administrasjonen legge frem en sak om kapasitet i 
byggesaksavdelingen og tiltak som blir gjort eller kan gjøres for å få opp denne. Denne 
saken er ikke fremmet da behovet ikke lenger er der. 
 

2. Avdeling for forvaltning infrastruktur 
Avdelingen utfører forvaltningsoppgaver tilknyttet kommunens infrastruktur; vann- og avløp, 
vei/veibelysning og havn (trafikkhavn, småbåthavn og gjestehavn). 
 
Pr. i dag er det ingen egen planavdeling. Arealplanleggerne rapporterer direkte til 
enhetsleder. Etter ansettelse av ny enhetsleder vil planoppgavene enten følges opp av 
enhetsleder eller fagleder byggesak. Primæroppgaver til planleggerne er saksbehandling av 
private planforslag, reguleringsplaner, områdeplaner, konsekvensutredninger, arbeid med 
kommuneplan og kommunedelplaner, samt annen rådgivning og saksbehandling etter plan- 
og bygningsloven.  
 
Utfordringer: 

• Aktiviteten er for en del avhengig av markedet. Befolkningsøkning medfører tilsvarende 
press på alle lovpålagte oppgaver innenfor enheten.  

• Det er avgjørende å sikre stabilitet i bemanningen for å oppnå de mål som er satt i 
forhold til blant annet saksbehandlingsfrister. Det siste året har det vært stor turnover. 

 
Tiltak: 

• Følge vedtatte planverk i enhetens prioritering av arbeidsoppgaver. 

• Overvåke og varsle planbehov. 

• Videreutvikle rutiner og internkontroll for å effektivisere og kvalitetssikre driften, herunder 
saksbehandlingen, på alle områder. 

• Målrettet arbeid for å sikre stabil bemanning og kompetanse. 

• Videreutvikle kompetansen innen enhetens arbeidsområder. 
 
Tabell 41 KOSTRA oversikt fysisk planlegging mm 

Nøkkeltall Lillesand 
 

Endring 
2017-208 

Landet Andel 
landet  

2017 2018 
 

2018 2018 

Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) 8 5 -37,5 % 3288 0,2 % 

Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser 
(prosent) 

.. 33  46 71,7 % 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) .. 583  161122 0,4 % 

Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) .. 489  72668 0,7 % 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers 
frist (dager) 

.. 16  20 80,0 % 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers 
frist (dager) 

.. 59  38 155,3 % 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om 
dispensasjon fra plan (prosent) 

.. ..  .. #VERDI! 

Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) .. 2  4734 0,0 % 

Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget 
(antall) 

.. 17  2448 0,7 % 

Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som 
ble innvilget (prosent) 

.. 87  96 90,6 % 

Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / 
bygninger som ble innvilget (prosent) 

.. 49  49 100,0 % 

Selvkostgrad i byggesaker (prosent) 89 94 5,6 % 81 116,0 % 

Netto endring i antall boliger (antall) .. .. #VERDI! 0 #VERDI! 
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MILJØ 

 
(38) Bystyret vedtok at kommunen i løpet av første kvartal 2020 skal skaffe seg en oversikt 
over støtteordninger for miljørettet arbeid (Miljødirektoratet, fylkeskommunen, fylkesmannen 
m.m.) og publisere den eller linke til den på hjemmesidene, og i fortsettelsen hjelpe folk som 
vil søke om støtte. 
 
(40) Bystyret vedtok at i løpet av første halvår 2020 skal bruk av el-sykkel (og eventuelt 
vanlig sykkel) økes i kommunale tjenester. Eventuelle utvidelser av sykkelpark dekkes 
innenfor budsjettramme. Rådmannen synliggjør fremdrift i Tjenesteutvalget. 
 
(47) Bystyret vedtok følgende: For at Lillesand skal nå målet om 55 prosent reduksjon av 
klimagassutslipp innen 2030 er det behov for gode styringsverktøy. Vi ber derfor rådmannen 
legge fram en sak for politisk behandling om hvordan Lillesand kan innføre og bruke 
klimabudsjett og -regnskap, og når og hvordan det skal tas i bruk 
 
(54) Bystyret vedtok at investeringer i nye kommunale bygg og rehabilitering av eksisterende 
skal vurderes finansiert gjennom ordningen med grønne lån i kommunalbanken. 
 
Forslag som oversendes rådmannen som innspill til arbeid med klimaplan (ikke stemt over): 
 

a. Bystyret ber rådmannen forberede en sak om bruk av oppgaveutvalg, for å utvikle klimatiltak i tråd 
med klimaveikart Agder.  
 
b. Innføre systematisk klimaarbeid, med sikte på å redusere kommunens samlede utslipp i tett dialog 
med øvrige aktører med vesentlige utslipp. Dette må være en del av rollen til kommunens nye klima- 
og miljørådgiver . 
 
c. Gjennomføre kostnadsberegning for bruk av fjernvarme fra Fiven. Dette må også være en del av 
rollen til kommunens nye klima- og miljørådgiver.  
 
d. Lillesand kommune etablerer et miljø- og klimaregnskap fra og med budsjett 2021 
 
e. Systematiske målinger av luft og vannkvalitet knyttet til utslippskilder i kommunen skal forsterkes.  
 
f. Bystyret ber om at det opprettes et oppgaveutvalg for å utvikle klimatiltak i tråd med klimaveikart 
Agder.  
 
g. Bystyret ber rådmannen inviterer lokale, grønne innovasjonsmiljøer til å gi innspill til hvordan 
Lillesand kan nå bærekrafts målene.  
 
h. Bystyret ber rådmannen invitere aktører fra grønne innovasjonsmiljøer, til å komme med innspill til 
hvordan vi kan etablere en modell som gjør det attraktivt å kjøpe solceller i Lillesand.  
 
i. Husstander som monterer solceller eller varmefangere på taket gis økonomisk støtte inntil 10 000 
kroner per husstand, innenfor en total budsjettramme på 100 000 kroner.  
 
j.  For alle nye kommunale bygg skal bruk av solceller/solfanger vurderes. 
 
k. Motiveringsseminar lærere og pedagogisk personell 
 
l. Utrede mulighetene for solceller på alle kommunale bygg 
 
m.  Avgiftsparkering i sentrum 
 
n. Miljøsertifisering av samtlige kommunale enheter. 
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ENHET FOR TEKNISK DRIFT  

  

Enheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygg, veier, vann, 
avløp, skjærgårdstjeneste, anlegg, park-/grøntareal, friluftsområder, trafikkhavn, gjestehavn, 
småbåthavner, bobilhavn, idrettsanlegg, samt håntering av parkeringsforskriften.  
 
Enheten er i dag oppdelt i fire avdelinger; renhold, byggdrift, VVA og utedrift, med rundt 60 
fast ansatte.  
  
Avdeling for vei, vann og avløp har ansvar for drift og vedlikehold av veier og gater inkl. 
gatelys og skilter, vann- og avløpsanlegg, vannbehandlingsanlegg, kloakkrenseanlegg, samt 
håndheving av parkeringsforskriften. 
  
Avdeling for utedrift har ansvar for driftsoppgaver innen tjenesteområdene park, 
renovasjon, friområder, skjærgårdspark/tjeneste, svømmehallsaktiviteter, 11 småbåtanlegg, 
gjestehavn, trafikkhavn, idrettsanlegg og lekeplasser.  
  
Avdeling for byggdrift har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold av den kommunale 
bygningsmassen, som pr. i dag samlet er på ca. 89 000 m2. Foruten formålsbygg som skoler, 
barnehager, sykehjem, idrettshaller og administrasjonsbygg, ivaretar enheten også 
kommunens eierrolle for ca. 120 kommunale boliger.   
  
Avdeling for renhold har ansvar for løpende renhold i formålsbygg, og renholdt areal utgjør 
45 960 m2. 
 
Høsten 2019 ble det inngått nye kontrakter på vintervedlikehold, som fører til noe økte, faste 
kostnader. Driftsbudsjettet til teknisk drift er også justert med tanke på kostnader til husleie, 
som har vært underbudsjettert. 
 
Utfordringer:  

• Økt portefølje kommunal vei/infrastruktur som følge av fortløpende overtakelser etter 
utbyggingsprosjekter.  

• Etterslep på vedlikehold av kommunale veier og broer.  

• Maskinparken består av mange gamle, slitte maskiner som det er kostbart å 
vedlikeholde.  

• Kommunens ganske omfattende tilrettelegging i friluftslivsområdene, inklusive 
skjærgårdsparken. Vedlikeholdsbehovet øker ved økt areal.   

• Variable kostnader innen snøbrøyting kan gi store variasjoner i driftsbudsjettet i året som 
kommer. 

• Driftspersonell som ikke er online.  

• Økning av den kommunale bygningsmassen og endret bruk av eksisterende 
bygningsmasse.  

• Høy andel eldre bygningsmasse med stort vedlikeholdsbehov stiller store krav til innsats 
for å ivareta offentlige krav og pålegg. Særskilte utfordringer er blant annet knyttet til 
inneklima. 

• Oppfølging av rehabiliteringsprosjekter. 

• Svømmehallen i Møglestuhallen.  
 
 
Tiltak:  

• Optimalisert gjennomføring av driftsoppgaver.  

• Sikre internkontroll for enheten; herunder å få lagt inn enhetens rutiner i EQS. 

• Videreutvikle samarbeid med lag og organisasjoner i forhold til driftsoppgaver.  

• Følge opp forvaltningsplaner og strategier med konsekvenser for driften. 
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• Bruk og implementering av renholdsplaner, FDV-system og tilstandsovervåkning.  

• Fortsatt fokus på dialog og samarbeid med brukerne.  

• Fortsatt målrettet oppfølging av arbeidet knyttet til sykefravær.  

• Enheten vil i 2020 fortsatt prioritere innvendig vedlikehold for å opprettholde et best mulig 
innemiljø for brukerne. I tillegg vil brannsikkerhet bli ivaretatt som før.  

• Kommunen overtar marinaen på Kokkenes i slutten av oktober 2019. Avdeling for utedrift 
kan ta på seg å drifte marinaen fra 2020. Ved å ta hånd om driften, vil man kunne 
finansiere andre viktige oppgaver avdelingen ønsker å utføre. 

 
(16) Bystyret  bevilget 75.000 kr. i 2020 til rensing av vannbasseng Reveråsen. 
Gjennomføres i samarbeid med velforening/interessenter. 
 
(21) Bystyret vedtok å anlegge midlertidig atkomst til Dovre fra 420, bevilges 700.000 kr. i 
2020. 
 
(26) Bystyret vedtok forventet ekstra inntekt pga reforhandling av avtale om utleie av 
Møglestuhallen og Holta til fylkeskommunen (Lillesand videregående skole), med 300.000 kr. 
i hvert av årene 2020 til 2023. 
 
27. Bystyret vedtok at det inngås avtale om utleie av turnhall og skytebane til de respektive 
brukerne (i den grad de faller utenfor gratisregelen for barn og unge), som gir økt inntekt med 
50.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i hvert av årene 2021 til 2023. 
 
28. Bystyret vedtok å bevilge i 2020 kr 25.000 til oppstartmidler for vann- og aktivitetspark i 
Langedalstjønna. Prosjektet er tenkt etablert av Frivilligsentralen og Lillesand Røde Kors, i 
hovedsak basert på støtte fra eksterne parter (Gjensidige-stiftelsen, Sparebankstiftelsen…). 
 
37. Bystyret ber om en sak i 2020 på anleggelse av flytebrygge til Slåttholmen. 
 
50. Bystyret vedtok at det skal etableres kontainer eller en enkel byttebu i Høvåg miljøstasjon  
 
51. Det skal vurderes å innføre EPC-modellen for energisparing i kommunale bygg 
 
Rammeområde vann og avløp er nå delt på de tre nevnte enheter; forvaltning, drift og 
prosjekt. 
 
Lillesand kommune står overfor store utfordringer innen vann- og avløpssektoren i årene 
som kommer. Utfordringene er knyttet til befolkningsvekst og nye bolig- og 
næringsetableringer, samt nye krav i sentrale lover og forskrifter. Merk at prioriterte 
investeringer er i henhold til vedtatte arealplaner og utbyggingsavtaler.  
 
Det anbefales å gjennomføre foreslåtte tiltak innenfor planperioden for å imøtekomme ny 
utbygging av bolig- og næringseiendommer. Det vises blant annet til næringsetableringer på 
Kjerlingland-Brønningsmyr og Storemyr. I tillegg må nevnes nye boligområder på Dovre, 
Stykkene, Luntevika og Tingsaker. Det er viktig at det fortsatt settes fokus på sanering av 
gammelt ledningsnett for å forebygge ledningsbrudd, redusere antall vannlekkasjer og 
forhindre overløp og lekkasjer fra kloakknettet til kommunens resipienter. Det forslås 
omfattende saneringstiltak iblant annet Jernbanegata, Havnegata, Storgata, Oddekleiva og 
Sandsmyra  innenfor neste økonomiplanperiode. Sanering av gammelt ledningsnett har også 
betydning i forhold til muligheter for fortetting i eksisterende boligområder.  
 
Gammelt ledningsnett, og gamle fellesledninger, har for liten kapasitet i forhold til tilknytning 
av ny bebyggelse. Det er samtidig viktig å gjennomføre nødvendige tilpasninger i forhold til 
klimaendringer og overvannshåndtering. Planer for etablering av reservevann mellom 
Lillesand, Kristiansand og Grimstad videreføres innenfor kommende hovedplanperiode. Ny 
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drikkevannsforskrift vil sette krav til kommunens vannbehandlingsanlegg, både i forhold til 
kapasitet og tilstrekkelig hygienisk barrieresikring.  
 
Nasjonale krav til sekundærrensing for Fossbekk avløpsrenseanlegg skal oppfylles innen 
2023. På sikt er planen å legge ned kommunens avløpsrenseanlegg i Høvåg og 
Kjøpmannsvik, bygge disse om til pumpestasjoner og overføre avløpsvannet fra Høvåg til 
renseanlegget på Fossbekk.  
 
Hovedplan for VA-området skal opp til behandling samtidig med forslaget til budsjett og 
økonomiplan. Dette budsjettforslaget er basert på forslaget til hovedplan for vann og avløp.   
Foreslått investeringsnivå innen VA-området vil føre til en moderat økning av VA-gebyrene 
innenfor kommende økonomiplanperiode.   
 
Vann- og avløp i Lillesand kommune skal kjennetegnes av følgende nøkkelord: 

• Framtidsrettet  

• Miljøvennlig 

• Høy kvalitet  

• Fornuftig prisnivå 
 
Overordnede mål i hovedplan for vann- og avløp: 

• Tilstanden i alle vannforekomster skal være så nær opp til naturtilstanden som mulig. 

• De kommunale vann- og avløpsanleggene skal ha nok kapasitet og være driftssikre slik 
at de ikke gir unødvendige ulemper for abonnentene. 

• Befolkning og næringsliv i Lillesand kommune skal ha sikker forsyning av nok og godt 
vann. 

• Det skal foreligge beredskapsplan for den kommunale tjenesteytingen innenfor vann og 
avløp. 

• De kommunale vann- og avløpsanleggene skal forvaltes kostnadseffektivt. 

• De kommunale vann- og avløpsanleggene skal ikke innebære fare for liv og helse 
 

(8) Bystyret vedtok at Hovedplan vann/avløp (prosjektnr 653095) endres: 5.300.000 kr. 
mindre i 2020, 5.000.000 kr. mindre i 2021, 7.000.000 kr. mindre i 2022 og 7.000.000 kr. 
mindre i 2023. 
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Tabell 42 KOSTRA oversikt samferdsel 

Nøkkeltall Lillesand 
 

Endring 
2017-208 

Landet Andel 
landet  

2017 2018 
 

2018 2018 

Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av 
alle kommunale veier (prosent)3 

30,1 26,4 -12,3 % 15,4 171,4 % 

Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale 
veier og gater (prosent) 

48,2 46 -4,6 % 61,1 75,3 % 

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. 
dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 

18,4 45,8 148,9 % 28,5 160,7 % 

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale 
veier og gater (prosent)2 

10,8 31 187,0 % 27,9 111,1 % 

Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr.) 1228 2040 66,1 % 1793 113,8 % 

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater 
per kilometer belyst vei (kr.)1 

13625 53250 290,8 % 24053 221,4 % 

Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger 
(kr.) 

853 1602 87,8 % 1209 132,5 % 

Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 25 23 -8,0 % 6102 0,4 % 

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr.) 1087 1849 70,1 % 1126 164,2 % 

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr.) 142337 233563 64,1 % 151694 154,0 % 

 
 

 
Figur 23 Stipulert årsgebyr vann og avløp (kilde SSB) 
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HAVN 

Havn er organisatorisk lagt inn i Enhet for teknisk forvaltning og Enhet for teknisk drift. 
 
Alle havnerelaterte oppgaver sorterer under havn. Det er omfattende drift av Lillesand havn: 
11 småbåtanlegg, 1 gjestehavn, 2 trafikkhavner og anslagsvis 12 kommunale kaier og 
allmenninger spredt utover kystlinjen til kommunen.  
 
Betalingssatsene for årsleie i småbåtanleggene, samt anløp i trafikkhavna reguleres som for 
tidligere år med 5 %. 
 
Utfordringer: 

• Få ressurser er tilknyttet havn 

• Etterslep på vedlikehold av kommunale kaier og småbåtanlegg. 

• Behov for fornying av leieavtaler knyttet til havnas eiendommer. 
 
Tiltak: 

• Utvikle strategi for videre utvikling og etablering av kommunale småbåtplasser. 

• Kartlegge status på alle kommunaleide brygger, kaier og broer, og utarbeide en detaljert 
handlingsplan for å nå ønsket standard. 

• Styrke samarbeid med ekspeditør i trafikkhavna og brukere av kommunale 
havneområder. 

 
(46) Bystyret vedtok at Havn (inkludert småbåthavner) skal vises som selvfinansierende i 
budsjett og regnskap. 

KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS  

 
Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) er et interkommunalt selskap for 
kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Kristiansand. 
Innbyggertallet i kommunene utgjør til sammen 141.223 personer pr. 01.01.2019. 
 
Brannvesenet har ansvaret for alle lovpålagte oppgaver i eierkommunene i henhold til Lov 
om brann og eksplosjonsvern. Selskapet har ansvaret for brann- og redningsberedskap, og 
for brannforebyggende og kontrollerende oppgaver.  
 
Feiervesenet skal utføre feiing og tilsyn med røykkanaler og fyringsanlegg og drive med 
motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring. Selskapet har hovedkontor i 
Kristiansand.  
 
Selskapet har ca. 180 ansatte, hvorav ca. 100 er deltidsansatte. 
 
Lillesand kommune skal i 2020 betale 8,053 mill. kr. til dekning av utgifter til brannvesenet og 
0,906 mill. kr. til feiervesenet i Kristiansandsregionen brann og redning IKS.   
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OM INVESTERINGSPROSJEKTENE 

 
Investeringene finansieres i hovedsak av nye låneopptak og momskompensasjon, men 
enkelte av investeringsprosjektene får tilskudd fra staten og fylkeskommunen. I oversikten 
under vises prosjekter med ekstern finansiering.  
 
Tabell 43 Prosjekter med ekstern finansiering  

Inntekter Budsjett 2020 ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 

 Moms komp  45 418 20 570 25 470 23 310 

 SIO (bruk av fond)  3 200  -    -    -    

 Gymsaler Tingsaker og Borkedalen   10 000  -    -    

 Tilskudd Rusboliger  -    -    10 800  -    

 Turnhall/skyte  8 800  -    -     

 Omsorgsboliger  29 817  -    -    -    

 Salg eiendom  25 800  40 000 12 000  33 000  

 Bruk av fond  1 900  1 900  1 900  1 900  

 Sum inntekter  114 935  72 470 50 170 58 210 

 

I skjema 2B er alle investeringsprosjektene i budsjett og økonomiplan listet opp. Alle 
prosjekter under samme prosjektledelse samles i ett felles hovedprosjekt, på lik linje med 
hovedplan vann og avløp. Unntaket her er større enkeltprosjekter, der det rapporteres 
fortløpende på fremdrift og økonomi. Videre er nye prosjekter, samt større 
investeringsprosjekter og hovedprosjekter, kommentert.  
 

Investeringsbudsjettet skal til enhver tid gjenspeile et mest mulig realistisk investeringsnivå i 
perioden. Forpliktelser og prioriteringer i investeringsplanen legger føringer for kommunens 
gjeldsutvikling og økonomiske handlingsrom. For å kunne legge frem en investeringsplan 
som inkluderer alle prioriterte investeringsbehov i perioden vil ikke alle budsjettrammer 
kunne være endelige, og det må regnes med endringer i forventet totalramme etter hvert 
som prosjektet blir klarere definert.  
 
Lillesand kommune har innført en prosjektmetodikk basert på DIFIs «Prosjektveiviseren». 
Metodikken brukes bl.a. på større investeringsprosjekter hvor prosjektene inndeles i ulike 
faser. Usikkerhetsgraden til budsjettrammens størrelse og periodisering vil avhengige av 
hvilken fase prosjektet er i ved budsjetteringstidspunktet. Økonomi/prosjektavdelingen 
omorganiseres og styrkes i 2019/2020 for å ha bedre planlegging og styring av 
investeringsprosjekter. 
 
Konseptfase 

Usikkerhetsgrad +/- 30 % 

Behov foreligger og defineres. Konseptvurderinger av alternative løsninger utarbeides i 

denne fasen. Tid og kostnad for gjennomføring anses som høyst foreløpige estimater med 

stor usikkerhet. Prosjektet synliggjøres i budsjett og økonomiplan. Vedtak av budsjett anses 

som en intensjon, men budsjettrammen er ikke fastsatt. Konseptvalg og andre praktiske 

hensyn må besluttes før prosjektet kan overføres til planleggingsfasen. 

Planleggingsfase  

Usikkerhetsgrad +/- 20 % 

Konseptvurderinger er valgt og planleggingsfase er besluttet igangsatt. Estimater for tid og 

kostnader er frem til gjennomført anskaffelse noe usikre. Prosjektet går over i 

gjennomføringsfase først når prisene foreligger og er innenfor vedtatt budsjettramme.  
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Gjennomføringsfase 

Vedtatt budsjettramme 

Kostnadsramme er vedtatt og prosjekt er klar til gjennomføring etter endt planleggingsfase 

og anskaffelse. Tid og kostnadsrammer er ganske sikre. Alle prosjekter over 2 mill. kr. skal i 

henhold til tidligere vedtak godkjennes av formannskapet for gjennomføring. 

BRUTTOINVESTERINGER (BUDSJETTSKJEMA 2B)  

 
Tabell 44/ Tabell 2 B Investeringsprosjekter 

Prosjekter Budsjett 2020 ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 

100000 - Adm. prosjekter    1 000  1 000   1 000   1 000  

103600 - Havn 4 700  4 300  1 700    

103405 - Oppgradering av kaifront sentrum           

160540 - Styrking sentrum 1 100  8 500 6 000   

170041 - IKT hovedprosjekt 10 000  8 050 7 350 8 350  

170084 - IKT hovedprosjekt bredbåndsutbygging 2 000  2 000      

180099 - Felles finansiering investering 1 900  1 900  1 900  1 900  

250001 - Nytt varslingssystem           

330011 - Tekniske hjelpemidler Helse/Velferdsteknologi 3 200  200  200    

332011 - Nytt dagsenter Habilitering     300  4 700  

432007 - Omsorgsboliger Dovre 39 000        

440130 - Kjøp sosial/flyktning bolig 6 500  4 500  4 500  4 500  

432008 - Boliger i rekke Psyk/rus 2 000  25 000      

480027 - Infrastruktur - Dovre 276  4 000      

600000 - Hovedprosjekt Bygg og eiendom 10 000  10 000  10 000  10 000  

550512 - Investering kirke 2 000        

610002 - Utvidelse LUS 74 000        

610040 - Barneskole sentrum 2 000  3 000  90 000  80 000  

XXXXXX - Ombygging Brentemoen     300  4 700  

610004 - Gymsal Borkedalen 10 000  27 000      

653095 - Hovedplan vann/avløp 47 700 45 000 63 000 63 000 

659002 - Adresseringsprosjekt 200        

751000 - Hovedprosjekt Kommunal teknikk 6 500  6 500  6 500  6 500  

651032 - Delplan Idrett og friluft 5 100  5 000  4 000  1 000  

751111 - Utbedring Sandsbekken 1 500        

160541 - Reguleringsplaner 500        

634010 - Ny Turnhall 20 954        

610012 - Gymsal Tingsaker 24 461        

560100 - Kulturminner- Synliggjøring Flakkvannsbanen  300        

751118 - Nedgravd søppelanlegg havna 2 000        

610027 - Gangbro LUS-Holta 1 900        

751119 - Utbedring vei til vindmøllepark 1 750        

210099 - Læremidler fagfornyelsen 5 000        

460048 – Nærmiljøanlegg Brentemoen skole 150    

560024 – Lokalhistorie Lillesand  300  300 

XXXXXX – Langåpent bibliotek 500    

Totalt 288 191 156 250 196 750 185 950 
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100000 - Administrative prosjekter 

Under Administrative prosjekter er flere mindre prosjekter som er ledet fra Rådmannens stab. 

Innkjøp av møbler/inventar og biler for hele organisasjonen er samlet her. Det er lagt 1,0 mill. 

kr. pr. år i økonomiplanperioden.  

 

103600 – Utvidelse Havn  

Tabell 45 Investeringsprosjekter havn 

Prosjekt Tiltak 2019 2020 2021 2022 202

3 

103600 Utvidelse småbåthavn 

Orehola flytebrygge er 

utslitt. 

  1 700  200    

107011 Brygger sentrum - ny 

brygge gjestehavn 

Pir 3 er helt utslitt og pir 1 er 

dårlig. 

800 
 

800  
 

 

999999 Utskifting småbåtbrygge 

Tingsaker 100 

Bryggen er utslitt, 

pongtongene fryser i stykker 

om vinteren. 

  1 500     

751055 Oppgradering 

hovedbrygge, 

parkeringsplass jollehavn 

mv Tingsaker 

Hovedbrygge elendig 

forfatning. P-plass justeres 

og asfalteres (øvre platå). 

Jollehavn må/bør mudres. 

1 000  1 000       

999999 Kommunale kaier 

Ulvøysund, mindre rep. 

Langholmsund, ny kai. 

Ågerøya, bryggelegemet blir 

undergravd i nord/østre 

hjørne. Ågerøya, innsiden 

rep. kaifront, fendring og 

pullere. Bryggen under 

Justøybroa. 

500  500  500  500   

751103 Ny brygge Verven (for 

kystlaget) 

  
  1 200  

  Ny brygge Verven (for 

fiskere) - ferdig prosjektert 

Eksisterende kai siger ut. 

  
2 800    

 Sum havneformål 2 300  4 700  4 300  1 700   
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160540 – Styrking sentrum 

Bystyret behandlet i september 2018 en sak om etablering av helårs gågate i Lillesand 

sentrum. I denne forbindelse ble det vedtatt at midlene på 6 mill. kr. skal benyttes til 

planlegging og opparbeidelse av helårs gågate og PARK3. Det foreslås at det bevilges 1,1 

mill. kr. i 2020 og 4,5 mill. kr. i 2021. 0,4 mill. kr. er satt av til oppstart planlegging i 2018-

2019. Planlegging pågår. Bred medvirkningsprosess er gjennomført og konsulent er 

engasjert. Reguleringsplan skal vedtas i 2020. Bystyret vedtok desember 2019 å øke 

budsjettet på gågateprosjektet med 4 mill. kr. i 2021 og 6 mill. kr i 2022. 

 

180998 - Felles finansiering investering 

KLP er et kunde eid selskap, noe som betyr at Lillesand kommune er med på eiersiden og er 

med på å stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til 

kapitaldekning, det vil si at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til 

kundekapitalen (selskapets eiendeler/aktiva). Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser 

også kravet til egenkapital. KLP har derfor jevnlig behov for tilførsel av egenkapital. Dette er 

ikke en kostnad, men en form for sparing/investering, og blir derfor ført i 

investeringsregnskapet. Det er satt av 1,9 mill. kr. pr år i økonomiplanen. 

 

170041 - IKT – hovedprosjekt 

IKT Hovedprosjekt er kommunens samlede investeringsbudsjett for IT. 
Digitaliseringsstrategien som bystyret vedtok i juni 2017 skal realiseres, og IKT 
Hovedprosjekt vil brukes for å investere i teknologi for å oppnå dette.  
 
Etableringen av IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner innebærer at kommunen nå 
har en egen organisasjon til å gjennomføre planlagte investeringer som har stått på vent, 
herunder blant annet oppgradering av trådløst nett, oppgraderinger av møterom, anskaffelse 
av nye fagsystemer og innføring av digital post og arkiv. Planen er at mye av etterslepet de 
siste årene skal gjennomføres i økonomiplanperioden 
 
Tabell 46 Underprosjekter IKT 

 

Prosjektnr Tiltak Sektor 2020 2021 2022 2023 

170051 Nettverksinfrastruktur Felles 1000 1000 1000 1000 

170054 PC-innkjøp og oppgradering Felles 1000 1100 1100 1100 

170055 Oppgradering fagsystemer 
generell 

Felles 700 800 800 800 

170058 IT-utstyr oppgradering 
skolesektor 

Oppvekst 2500 1800 1100 1500 

170059 IT-utstyr barnehagene Oppvekst 400 150 150 150 

170065 Websak oppgradering (Fokus) Rådmannen 0 0 0 0 

170069 Telefoniutstyr Felles 100 100 100 100 

170070 Innkjøp av 
kopimaskiner/skrivere 

Felles 250 250 250 350 

170071 Nettbrett Helse/Oppvekst 100 100 100 100 

170073 Digitalisering politiske møter Folkevalgte 0 0 0 700 

170074 Serveroppgraderinger Felles 800 800 800 800 
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170075 Applikasjoner til 
økonomisystemer 

Felles 400 100 100 200 

170076 IT-utstyr Enhet for 
voksenopplæring 

Oppvekst 100 0 0 0 

170085 Digitalisering (digital post og 
arkiv) 

Felles 500 500 500 500 

170086 Oppgradering utstyr møterom Felles 250 150 150 150 

170087 Trådløst nett Felles 1500 800 800 500 

1700xx NAV digitalisering Helse        

1700xx Smart by Lillesand Felles  
 

 
 

Prosjektledelse   400 400 400 
 

      10000 8050 7350 8350 

 
 

170084 IKT hovedprosjekt bredbåndsutbygging 
For å gjennomføre bredbåndsutbygging i tråd med strategisk plan for bredbåndsutbygging 
vedtatt av bystyret i februar 2016, videreføres IKT Prosjekt for bredbåndsutbygging 2019-
2022. Midlene som settes av til IKT Prosjekt for bredbåndsutbygging skal dekke en 
kommunal andel av infrastrukturen som bygges, og sikre utbygging av 
høyhastighetsbredbånd til alle innbyggere.  
 
Bystyret vedtok i sak 065/18 bredbåndsutbygging i Høvåg i et samarbeid med Telenor. 
Midlene som er avsatt i økonomiplanperioden vil dekke kostnadene i henhold til avtalen med 
Telenor, men det er ikke rom for nye investeringer innenfor denne rammen. Bystyret vedtok 
å øke rammene for bredbåndsatsing med 2 mill. kr. i 2019. Prosjektet videreføres i 2020 med 
2 mill. kr. og i 2021 med 2 mill. kr. 
 
 
330011 Tekniske hjelpemidler helse/ velferdsteknologi 

Investeringene i velferdsteknologi finansieres i 2019 og 2020 via SIO-prosjektet gjennom 

bruk av bundne avsetninger. Prosjektet omhandler disse aktivitetene: 

• Modernisering av trygghetsalarmer - Analoge alarmer må skiftes ut, og muligens også 
eksisterende digitale alarmer, som følge av ny rammeavtale for responssenter.  

 

• Trygghetspakker, digitalt tilsyn - Utover rene trygghetsalarmer er det behov for å 
inkludere og teste ut ulike former for trygghetspakker. 

 

• Behandling og omsorg - Elektronisk medisineringsstøtte, bevegelsessensorer, skritt-
telling og kartlegging er noen av mange områder hvor hjemmebaserte tjenester ser 
gevinster i økt bruk av nye løsninger 
 

• Kvalitet i omsorg og arbeidsprosesser - Dagens arbeidsprosesser kan forenkles for å 
frigjøre med tid til omsorg. Oppstart av program for kontinuerlig forbedring nødvendig for 
å sikre kontinuitet. Noen konkrete eksempler: elektronisk dørlås noen hjemmebaserte, 
vurdering av pasientforløp og flaskehalser, brukerorientering i tjenestene, samhandling 
etater m.fl. 

 
Det avsettes midler til investering i nytt sykesignalanlegg på Lillesand bo- og aktivitetssenter 
og Høvåg bo- og aktivitetssenter. Investeringen finansieres ved bruk av bundne fond SIO. 
 
I tillegg settes av midler til tradisjonelle tekniske hjelpemidler. For årene 2021 og 2022 
foreslås en bevilgning på 0,2 mill. kr. pr. år. 
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432001 - Nybygg Habilitering - nytt dagsenter - konseptfase 

Dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming, i dag lokalisert til Smedmyra er ikke 
lenger egnet til formålet ut fra antall brukere når det gjelder plass, samt at lokalene har store 
mangler som det ikke er økonomisk forsvarlig å utbedre, målt mot kvaliteten ved å oppføre et 
nytt bygg. Bystyret har vedtatt at dagsenteret skal legges til Dovre når Enhet for 
voksenopplæring flytter til Brentemoen. Prosjektet er i en konseptutredningsfase og anslag 
på investeringskostnader er derfor usikre.   
 
Rådmannen foreslår at det settes av 0,3 mill. kr. i 2022 til et forprosjekt og 4,7 mill. kr. i 2023 
til gjennomføring av flytting av dagsenteret til Dovre. 
 

432007 Boliger for heldøgns omsorg på Dovre - Gjennomføringsfase  

Bystyret vedtok i sak 115/16 et skisseprosjekt for 25 nye boliger for heldøgns omsorg på 

Dovre. Kostnadene var opprinnelig estimert til 90 mill. kr. inkl. mva. Kostnadsrammen ble i 

forbindelse med økonomiplanen for 2017-2021 redusert til 76,5 mill. kr.   

Rådmannen foreslår en ny kostnadsfordeling ut fra forventet fremdrift i prosjektet med 9 mill. 

kr. i 2018 som allerede er bevilget, 27 mill. kr. i 2019 og 39 mill. kr. i 2020. 

Statlig tilskudd fra Husbanken vil utgjøre 45 % av kostnadene, - opp til en ramme på 3,06 

mill. kr. pr. boenhet. Det er budsjettert med 35 mill. kr. i tilskudd fra Husbanken. I tillegg vil 

kommunen få momskompensasjon som utgjør ca. 15 mill. kr. De resterende kostnadene 

forutsettes finansiert gjennom husleieinntekter. Disse inntektene er lagt inn i driftsbudsjettet 

fra 2021. 

Forprosjekt er gjennomført. Det er gjennomført anbudskonkurranse og BRG entreprenør AS 

sitt tilbud var det laveste. Formannskapet vedtok i sept. 2019 at opsjonen om solceller tas inn 

i prosjektet og merkostnaden dekkes av økt låneopptak 

Tabell 47 Driftskonsekvenser Dovre 

Beløp i 1000 kr.  2018  2019  2020  2021  2022  2023 Pr år fra 
2024 

Brutto ramme 8 542 27 000 39 000       

Finansiering:             

- Lån 6 834 21 600 
 

      

- Momskomp 1 708 5 400 8 800       

- Andre tilskudd     35 000       

Driftseffekt:           

Renter nye lån 2,5 %/2  103 270      

* Renter eksisterende lån 2,5 % 
 

206 746 671 671 671 671 

* Avdrag 40 år  0 171 711 726 726 726 726 

* FDV-kostnader  0  0 0  975 975 975 975 

* Husleie    - 2 400 -2 400 -2 400 -2 400 

 

440130 - Kjøp sosial/flyktning bolig 

I hovedsak skal investeringsmidlene benyttes til kjøp/bygging av boliger til flyktninger inkl. 

bosetting av enslige mindreårige. Det vil også være aktuelt for brukere av omsorgstjenester 

som har behov for særskilt tilrettelagte boliger. I forbindelse med kjøp/bygging, kan 

kommunen oppnå inntil 40 % tilskudd. I tillegg kommer leieinntekter. Det utarbeides for tiden 

en boligsosial plan. Det er behov for en nødbolig og to tomannsboliger til brukere innen 

psykisk helse og rus. Nødboligen skal også brukes av flyktningetjenesten/NAV. 

Det foreslås bevilget 7 mill. kr. i 2020 og 5 mill. kr. pr. år i resten av økonomiplanperioden.  
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(3) Bystyret vedtok desember 2019 å redusere budsjettet 0,5 mill. kr. hvert av årene. 
 
Ny - Boliger i rekke psykiatri/rus - konseptfase 
 
I boligsosialhandlingsplan foreslås det etablert 6 samlokaliserte boliger med personalbase for 
personer med psykiske og/eller rusproblemer. Det foreslås bevilget 2 mill. kr. i 2020 til et 
forprosjekt. Foreløpig kostnadsanslag for 2021 er 25 mill. kr. 
 
470027 - Infrastruktur – Dovre - Planleggingsfase 

Prosjektet gjelder utbedring av kommunal veg, rundkjøring og VA-sanering i området. 

Kostnadene skal dekke prosjektering, anbudskonkurranse og gjennomføring av tiltaket. Det 

er bevilget 3 mill. kr. i 2019. På grunn av forsinkelser i arbeidet forskyves prosjektet til 2021. 

Det forslås bevilget 4 mill. kr i 2021.  

600000 – Hovedprosjekt bygg 

I Hovedprosjekt bygg er alle investeringer knyttet opp imot kommunens eksisterende 

bygninger. Kommunen eier en bygningsmasse på rundt 90 000 m², og mye av dette er av 

eldre dato. Det som går igjen i mange av de planlagte prosjektene er brannsikring, inneklima 

og ENØK-tiltak.  

Tabell 48 Hovedprosjekt bygg 

Prosjekt Tiltak Merkn. 2020 2021 2022 2023 

550004 Rehabilitering museer - utvendig rehabilitering 
hovedhus  

ETD 200 200 200  
 

610010 Ny solavskjerming Borkedalen skole  ETD 300 300 300  
 

610010 Skifte ventilasjonsanlegg mv. bygg 6 
Tingsaker skole 

ETD 
   

2 400 

616018 Tak over uteplasser og solseil Framsyn bhg.     600 

630001 Rehab. ventilasjons- og varmeanlegg Lba ETD 
 

2 000  700  1 000  

630001 Fornye vann- og avløpsanlegg Lba ETD 
 

1 500  1 000  700  

630001 Oppgradere elektriske anlegg Lba ETD 
 

400  400  300  

 Prosjektering - ny utnyttelse av Dovre ETD 1 000    

660226 Brannsikkerhet (etablering ny rømningsvei 
bystyresal) 

 400    

650226 Brannsikkerhet og generell rehabilitering 
formålsbygg 

ETD 2 000  2 000  2 000  2 000  

650230 Rehabilitering/oppgradering av boliger ETD 2 000  2 000  2 000  2 000  

652006 Teknisk utstyr formålsbygg ETD 800 800 800 
 

 
Varmekabler i småbarnsavd./oppgradere 
garderober Endre oppvarmingskilder 

ETD 200 
   

 
Skifte tak eTeater ETD 500 

   

 
Oppgradering varmeanlegg Solkollen ETD 150  

   

 
Snøfangere stasjonsbygget ETD 100 

   

 
Avfuktingsanlegg Møglestuhallen ETD 

  
1 800  

 

330030 Oppgradere alarmsendere ETD 100  
   

 Oppgradering diverse formålsbygg  2 250 800 800 1 000 

Sum 
  

10 000  10 000  10 000  10 000 

 

Investeringer kirke 

 

Bystyret vedtok i økonomiplanen 2019-2022 å bevilge 2 mill. kr. i 2019 og 2 mill. kr. i 2020 

øremerket investeringer i kirkeformål. Kirkelig fellesråd har søkt og fått tilskudd til 

brannslokkeanlegg i Høvåg kirke og Vestre Moland kirke. Kirkelig fellesråd har i tillegg spilt 

behov for investeringer som er omtalt senere i dokumentet. 
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610002 - Utvidelse LUS - Gjennomføringsfase 

 
Bystyret vedtok i sak 119/16 om skolestruktur, at Lillesand ungdomsskole skal utvides fra 4 
til en 6 paralleller ungdomsskole med kapasitet til 540 elever. Planarbeidet startet i 2017 med 
mål om ferdigstillelse i 2020. Det er gjennomført anbudskonkurranse for Lillesand 
ungdomsskole byggetrinn 2, inklusive turnhall med skytebane. HSH Entreprenør ble innstilt 
som vinner av konkurransen med den laveste samlede byggekostnad. Formannskapet 
vedtok i sak 022/19 at «Oppstart bygging av Lillesand ungdomsskole byggetrinn 2 
godkjennes og gjennomføres i henhold til økonomiplan 2019-2022.» Utvidelsen av skolen 
ferdigstilles til skolestart aug. 2020. 
 
Tabell 49 Driftskonsekvenser Lillesand ungdomsskole 

Beløp i 1000 kr.  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Brutto ramme  2 000 34 250 74 000      

Finansiering:            

- Lån 1 600 27 400  60 640      

- Momskomp 400 6 850  15 160      

- Andre tilskudd            

Driftseffekt:            

Renter nye lån 2,5 %/2 24 343 758    

* Renter 2,5 % 
 

48 733 2 249 2 249 2 249 

* Avdrag 40 år  0 40 725 2 241 2 241 2 241 

* FDV-kostnader  0     1 650 1 650 1 650 

Sum driftseffekt 24 84 2 216 6 140 6 140 6 140 

 
 
610003 – Barneskole sentrum 

 
Bystyret vedtok følgende 12.12.2018 (BS 114/18): «Bystyret vedtar at Lillesand kommune 

skal ha en 2-parallell skole i sentrum. Slik at skolestrukturen blir 2+2+2 (Borkedalen, 

Sentrumsskole og Tingsaker). Rådmannen gis mandat til å starte utbyggingen av gymsal på 

Borkedalen.»  

På bakgrunn av bystyrets vedtak 02.05.18 utredet rådmannen fem alternative modeller for ny 

struktur for barneskolene i sentrum.  

Bystyret vedtok i sak 099/19 bl. a.: «Ny sentrumsskole lokaliseres til Myra/Lofthus, 
fortrinnsvis med en løsning med lokk. Bystyret ber rådmannen utarbeide en mulighetsstudie 
for løsninger for å redusere støy på området. Mulighetsstudien skal vise alternative 
kryssløsninger, mulig arealbruk, konsekvenser og kostnader m.m. Rådmannen legger frem 
en skisser og analyser for lokk over Fv 420 ved Lofthus/Myra.» 
 
Det er bevilget 3 mill. kr. i 2018 og 2 mill. kr. i 2019 til utredninger om ny barneskole sentrum. 
Rådmannen foreslår 3 mill. kr. til forprosjekt i 2020, 90 mill. kr. i 2021 og 80 mill. kr. i 2022. 
Prosjektet har en total kostnadsramme på 176 mill. kr. Dette inkluderer ikke kostnader til 
miljølokk eller avsetning til usikkerhet. 
 
Utredningen av mulighetsstudie er igangsatt og vil bli lagt fram for bystyret tidlig i 2020. 
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Beløp i 1000 kr.  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Brutto ramme  2 000 2 000 3 000 90 000  80 000   

Finansiering:            

- Lån 1 600 1 600 2 400 72 000  64 000   

- Momskomp 400 400 600 18 000  16 000   

- Andre tilskudd            

Driftseffekt:            

Renter nye lån 2,5 %/2 20 20 30 900 800  

* Renter 2,5 % 
 

40 80 140 1 940 3 540 

* Avdrag 40 år  0      

* FDV-kostnader  0      

Sum driftseffekt 20 60 110 1 040 2 740  

 
Ny - Ombygging Brentemoen - konseptfase 

Når det bygges ny barneskole i sentrum frigjøres lokaler i Brentemoen skole. Rådmannen 

har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede etterbruk av Brentemoen skole. 

I bystyrets vedtak i sak 082/19 heter det bl. a.: «1. Lillesand bystyre vedtar at følgende 

strategi for etterbruk av Brentemoen legges til grunn for videre planlegging når lokalisering 

av ny barneskole i sentrum er avklart: a. Brentemoen benyttes til sambruk 

voksenopplæringen og kulturskolen. Kulturskolen skal ha førsteprioritet ved fordeling og bruk 

av lokalene. b. Dagsenteret til habiliteringstjenesten (nå Smedmyra) legges til de ledige 

lokalene på Dovre (der voksenopplæringen nå er).» 

Rådmannen foreslår at det bevilges 0,3 mill. kr. i 2022 til et forprosjekt om ombygging av 

Brentemoen for å tilpasse til ny bruk og 4,7 mill. kr. i 2023 til ombygging. 

 

Ny Gymsal Borkedalen - Planleggingsfase 

Rådmannen foreslår en bevilgning til ny gymsal Borkedalen skole på 10 mill. kr. i 2020 og 27 

mill. kr. i 2021. Byggestart mars 2020 med ferdigstillelse i 2021. 

 

653095 - VA – hovedprosjekt 
 

Hovedplan for VA behandles som egen sak i bystyret. Det foreslås å bevilge 53 mill. kr. i 
2020, 50 mill. kr. i 2021, 70 mill. kr. i 2022 og 70 mill. kr. i 2023.  
(8) Bystyret vedtok desember 2019 å redusere budsjettet med 5,3 mill. kr. i 2020, 5 mill. kr. i 
2021 og 7 mill. kr. hvert av årene 2022 og 2023. 
 
Lillesand kommune har et tjenestetilbud som nærmer seg måloppnåelse for vann- og 
avløpsforsyningen, men fortsatt finnes det en god del unntak. Rentvannskvaliteten som 
leveres forbrukerne er god og tilfredsstiller drikkevannsforskriften og EU’s rammedirektiv for 
vann, bortsett fra nye forskriftskrav til tilstrekkelige hygieniske barrierer. Kommunens 
ledningsanlegg og øvrige anleggselementer har tilfredsstillende kvalitet og kapasitet til å 
tilfredsstille dagens forsyningsregime med noen unntak. Unntakene er knyttet til overholdelse 
av rensekrav ved kommunens renseanlegg, eldre avløpsledninger og pumpestasjoner, samt 
vannlekkasjer og overløp fra det kommunale ledningsnettet. Det er behov for omfattende 
vann- og avløpssanering bl.a. i områdene Jernbanegata, Havnegata, Øvregate, Vestregate, 
Julebauen, Seljelia, Eineråsen, Bregnesvingen, Engekjerr mv. I tillegg vil det være behov for 
videre utbygging av vann- og avløpsledninger i Blindleia, på Justøya og i Høvåg og sydover 
mot Skottevig og Ulvøysund. 
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Kommunen har ingen krisevannskilder / reservevannforsyning, jf. krav i 
drikkevannsforskriften §9, og pålegg fra MAT-tilsynet. Lillesand vannbehandlingsanlegg har 
ikke tilstrekkelige hygieniske barrierer, jf. krav i drikkevannsforskriften § 13. Det gjenstår 
fortsatt mye utskifting/ rehabilitering av eldre ledningsanlegg. Utbedringsbehovet av lekkasjer 
er relativt stort. Dagens nivå på tjenesteytingen skal opprettholdes fremover, og i takt med en 
forventet befolkningsvekst i kommunen. I dag er det tilknyttet ca. 8000 personer kommunens 
vann- og avløpsanlegg. Fremover forutsettes at all befolkningsvekst kommer på kommunalt 
nett. Utvidelse av transportnettet vil også føre til at flere fast bosatte vil bli tilknyttet 
kommunens anlegg. I tillegg forventes det økning i antall næringsetableringer samt en større 
andel av fritidsboligene blir tilknyttet det kommunale nettet, og vil bidra til ytterligere økning i 
vannforbruket. 
 
En del av den forventede veksten i tilknytningsmengde vil komme spredt rundt i vann- og 
avløpsnettet, men det er noen områder som vil ha en størrelse som tilsier at det må tas 
hensyn til utbyggingen i den langsiktige planleggingen av vann- og avløpsforsyningen. Disse 
områdene er bl.a. næringsområder på Gaupemyr, Storemyr, Kjerlingland/ Brønningsmyr 
samt en forventning om nye bolig- og næringsetableringer i Høvåg og ved kommunegrensen 
mot både Kristiansand og Grimstad.  
 
Lillesand kommune har i dag ingen operativ reservevannkilde. Det planlegges en 
sammenkobling av vannledningsnettet i Sørlandsparken øst i Kristiansand kommune. 
Administrasjonen legger frem en egen sak om forslag til selskapsavtale mellom Lillesand og 
Kristiansand kommuner for et nytt interkommunalt vannverk ved Østre Grimevann (GIV IKS). 
Det har også vært holdt innledende møter med Grimstad og Arendal kommune om et 
fremtidig samarbeid om reservevannforsyning. Det er avtalt nye drøftinger om videre 
samarbeid. 
 
Skisseprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg er under utarbeidelse, og arbeidet med dette 
vil pågå utover i 2020. Fokuset er fortsatt rettet mot hydrologi, nedbørfelt, 
vassdragsmodellering, biologi og vannføringsmålinger i Kaldvellelva med hensyn på 
oppvandring av anadrom fisk. Hydrologiske forhold utredes, og dette vil gi svar på om det er 
nødvendig med reguleringstiltak utover det som finnes i dag. Videre er det utført 
farekartlegging av nedbørsfeltet som gir oversikt over hvilke mulige forurensningskilder som 
finnes. Det arbeides også med å se på tiltak i forhold til utbedring av Heldalstemmen. 
  
Tabell 50 Investering vann 

 2020 2021 2022 2023 

Vannledning Høvåg - Kjøpmannsvik   6 000  
Vannledning Kjøpmannsvik - Fjeldal    5 000 

Vannledning Hæstadsvingen - Hesleviga 500    
Sanering vannledning Vestregate    3 000 

Sanering vannledning Sandsmyra - Oddekleiva   5 000  
VA-vaktbiler 300    
Adkomstveg HB Storemyr   3 000  
Sanering vannledning Storgata   6 000  
Sanering vannledning Lofthus-Viadukten - Jernbanegata 5 000    
Sanering vannledning Frydentopp - Stykkene 3 500    
Sanering vannledning Stykkene 1 000    
Sanering vannledning Kjetil Moes plass   1 500   
Sanering vannledning Havnegata-Rosenberggate-Julebauen 5 000    
Sanering vannledning Seljelia    3 000 

Sanering vannledning Eineråsen    2 000 

Sanering vannledning Bregnesvingen    2 000 

TS Seljelia    2 000 

Ombygging og utvidelse Lillesand vannverk 500 500 1 000 11 000 

Heldalstemmen utbedring   2 000  
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Vannledning Kjerlingland - Fjeldal  6 000 10 000    
Reservevannledning Lillesand - Kristiansand  500 500 500 500 

Hovedplan vannforsyning  100 50 50 50 

Sanering ledningsnett 300 200 200 1 400 

Sanering knutepunkt 250 200 500 1 000 

Saldering ihht bystyrets vedtak desember 2019 -6 150 -2 500 1 500 2 500 

Sum investeringer vann  16 800 10 450 25 750 33 450 

 
 
Tabell 51 Investering avløp  

2020 2021 2022 2023 

Ombygging Høvåg RA 
 

3 000 
  

Avløpsledning Høvåg - Kjøpmannsvik 
  

7 000 
 

Avløpsledning Kjøpmannsvik - Fjeldal 
   

5 000 

Ombygging Kjøpmannsvik  
   

3 000 

Avløpssanering Hæstadsvingen Hesleviga 500 
   

Avløpsledning Hesleviga - Okseviga 
   

3 000 

Avløpssanering Vestregate 
   

4 000 

Avløpssanering Sandsmyra - Oddekleiva 
  

9 000 
 

VA-vaktbiler  300 
   

Avløpssanering Storgata  
  

9 000 
 

Avløpssanering Sandsbekken 6 000 2 000 
  

Avløpssanering Lofthus - Viadukten - Jernbanegata 5 000 
   

Avløpssanering Frydentopp - Stykkene  3 000 
   

PS Frydentopp 1 500 
   

Avløpssanering Stykkene 2 000 
   

PS Grøgårdsmyr 2 000 1 000 
  

Avløpssanering Kjetil Moes plass 
 

2 000 
  

PS Kjetil Moes plass 
 

2 000 
  

Avløpssanering Havnegata - Rosenberggate 7 000 
   

PS Ørnefjell 
 

1 500 
  

PS Rennehaven 
 

1 500 
  

Ombygging Fossbekk 
 

9 000 10 000 
 

Avløpssanering Seljelia 
   

4 000 

Avløpssanering Eineråsen 
   

3 000 

Avløpssanering Bregnesvingen 
   

3 000 

PS Kirkekilen 3 000 
   

PS Fjeldal  
 

2 500 
  

Avløpsledning Kjerlingland - Fjeldal  6 000 10 000 
  

PS Kosvig 
 

2 000 
  

Hovedplan avløp  50 50 50 50 

Sanering ledningsnett 400 250 300 1 000 

Sanering knutepunkt  300 250 400 1 000 

Saldering ihht bystyrets vedtak desember 2019 -6 150 -2 500 1 500 2 500 

Sum investeringer avløp 30 900 34 550 37 250 29 550 
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659002 – Adresseringsprosjektet  

Prosjektet er hjemlet i matrikkelloven og utføres av oppmålingsavdelingen i Birkenes 

kommune hvor 100-140 adressenavn skal vedtas for adresser i Lillesand kommune. Det er 

bevilget 1,0 mill. kr. i 2019 og rådmannen foreslår å bevilge 0,2 mill. kr. i 2020 for å avslutte 

prosjektet.  

 
751000 – Hovedprosjekt kommunalteknikk  
 

Tabellen under viser investeringer i annen kommunal infrastruktur (unntatt vann og avløp) og 
maskiner/utstyr. 
 
Tabell 52 Investeringsprosjekter kommunalteknikk 

 

Prosjekt Tiltak 2019 2020 2021 2022 2023 

751006 Ny asfaltering - stort etterslep på 
oppgradering av gater og veier  

800  700  300  800  1 000 

751019 Trafikksikkerhetstiltak (nye fortau mv.)   400  200  200  400  500 

751019 ATP-prosjekter  200  200  200  200   

751019 Samferdsel - forebyggende tiltak flom  300  200  200  300  300 

751087 Veilys - oppgradere til LED-lys  500      500  500 

659002 Registrering og vedtak skilt i kommunen  200  200  200  200  200 

751106 Gatebel. Havnegata/samordning VA  100         

999999 Rehabilitering lys i lysløypa Lillesand 
Stadion  

      800   

999999 Oppgradering lekeplasser og 
nærmiljøanlegg (ansvar velforeningene?)  

400  200  200  400  500 

751107 Nye veilyskabler  300  300    300   

751051 Maskiner samferdsel - traktor (bytte inn 
JCB)  

  
 

 1 400    

652007 Innkjøp EL-biler (skifte fra diesel til strøm) - 
behov for jevnlig utskifting av bilparken  

  400   400   

751019 Trafikksikkerhetstiltak  500  500  500  500   

999999 Hjullaster (erstatning for 30 år gammel 
Volvo) - utslitt maskin med dyrt vedlikehold  

1 600         

999999 Kantklipper    500      

999999 Stikksetter - for utsetting av brøytestikker 
på en forsvarlig måte (HMS)  

600         

999999 Traktor til kunstgressbanene Lillesand 
Stadion, primært for snørydding kunstgress  

600         

999999 Traktor (bytte inn Fendt)      1 200     

999999 Feiebil      1 800     

999999 Borkedalstemmen-området  500  
 

     

999999 Forprosjekt/registrering FDV system 
kommunal vei  

200         

999999 Geodata, utvikling og vedlikehold av 
digitale kartdata  

200  200  200  200   

 Ny kran lastebil  800       

 Innføre rengjøringssystem/styring  200       
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 Tjenestebil (elbil) renholdsleder  350       

 Øke investering asfalt (stort etterslep)  400   200 200 

 Tilhenger til kompakttraktor Holta   150       

 Opprustning av lekeplasser (øke fra 200 
000 til 400 000) 

 200 100 200 200 

 Oppgradering Holta        1 000  

 Utskiftning av bilparken ETD   800   400 400 

 Samlepost hovedprosjekt 
kommunalteknikk 

     700 1 700 

751000 
 

7 400 5 000  6 500  6 500  6 500 

 
651032 Oppfølging av delplan idrett og friluftsliv 
 

Rådmannen foreslår at det bevilges 1,0 mill. kr. pr. år til oppfølging av kommunedelplan for 
idrett og friluftsliv. Dette vil utløse noen spillemidler på enkelte av prosjektene.  
(4) Bystyret vedtok desember 2019 å øke budsjettet ytterlig med 4,1 mill. kr. i 2020, 4 mill. kr. 
i 2021 og 3 mill. kr. i 2022. 
 
751095 Utbedring Sandsbekken - Gjennomføringsfase 
 

Behovsanalyse for bygging og ferdigstillelse av ny overvannskulvert Sandsbekken i 
Jernbanegata mellom Lofthus og Havnegata/Røde Kors-brygga. Tiltak knyttet til overvann 
dekkes ikke av VA-hovedplan og selvkost. Tiltaket må derfor finansieres som eget prosjekt 
og er kostnadsberegnet til 2 mill. kr. inkl. mva. og internkostnader. Det er i økonomiplan 
2019-2022 bevilget 0,5 mill. kr. i 2019 og 1,5 mill. kr. i 2020. Prosjektet er ferdig 30.06.2020. 
 

Regulerings plan Øvre sentrum (S7_1 og 2 samt S5_2) 

 
Det settes av midler til å kunne regulere og utvikle kommunalt eide områder i sentrum. Både 

Kjetil Moes plass og Kollers jorde er prosjekter som det kan bli oppstart for i 2020. Framdrift 

avhenger blant annet av samarbeid med andre grunneierne. Det settes av 0,5 mill. kr. i 2020. 
 

634010 Ny Turnhall - gjennomføringsfase 

Bystyret gjorde 18.10.17 følgende vedtak i sak 098/17:  
Det bygges ny turnhall på hjørnetomta ved Lillesand ungdomsskole (alternativ 3).  
De økonomiske konsekvensene vurderes i økonomiplanen for 2018-21. Dette forutsetter ny 
dialog med turngruppa i LIL.  
Den nye hallen får navnet Lillesand Turnhall.  
Det bes kun om pris på en hall med garderober.  
 
I økonomiplanen for 2018-21 var det vedtatt satt av 17 mill. kr. til turnhall i 2018. Den er også 
lagt inn i kommunedelplan for idrett og friluftsliv, i handlingsprogrammet for samme periode.  
Etter vedtak om bygging av turnhall kom det et innspill fra skyttermiljøet om å bygge 
skytebane under turnhallen. Dette innspillet ble fremmet som politisk sak i formannskapet 
13.06.18 i sak 044/18, som vedtok å gi grønt lys for at det bygges skytebane i underetasjen i 
den nye turnhallen innenfor en kostnadsramme på 4,85 mill. kr.  
 
Formannskapet behandlet i sak 066/19 en endringsmelding om ny turnhall/skytebane. 
 
Bygging av ny turnhall m /skytebane på Møglestu vil overstige de økonomiske rammene 
vedtatt i gjeldende økonomiplan 2019-2022. Vedtatt budsjettramme er på 24,2 mill. kr. inkl. 
mva. Ny estimert prosjektkostnad for turnhall og skytehall som dekker brukernes behov er 
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30.000.000 kr. inkl. mva. Prosjektgruppen har i samarbeid med brukergruppene arbeidet 
med å redusere kostnadene for prosjektet. Dette har resultert i at dagens produkt inneholder 
et minimum av funksjoner som er nødvendige, men til tross for dette vil det ikke være mulig å 
bygge turnhall m/skytebane som tilfredsstiller brukernes behov uten å utvide de økonomiske 
rammene.  
 
Formannskapet vedtok at den økonomiske rammen i prosjektet «Ny Turnhall» økes fra 24,2 
mill. kr. inkl. mva. til 30 mill. kr. inkl. mva. Del av totalentreprise for utvidelse av Lillesand 
ungdomsskole. Det bevilges 20,954 mill. kr. i 2020. 
 
 
Tabell 53 Driftskonsekvenser ny turnhall 

 Budsjett Økonomiplan    Sum 

Beløp i 1000 kr.  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Brutto ramme  47 9 800  20 954      

Finansiering:           

- Lån 38 7 840  7 463      

- Momskomp 9 1 960  4 190      

- Andre tilskudd   
 

9 300      

Driftseffekt:            

Rente 2,5 %/2  98 93    

Renter 2,5 %  1 2 196 382 382 382 

Avdrag 40 år  0 1 196 382 382 382 

FDV-kostnader  0   400  650  650 650 

Sum driftseffekt 1 101 885 1 415 1 415 1 415 

 
 

Gymsal Tingsaker - Planleggingsfase 

Bystyret vedtok i økonomiplanen 2019-2022 at det bygges en hall med en størrelse på BTA 

803 kvm og med en spilleflate på 16x24. Kostnaden er 26,5 mill. kr. inkl. full kjeller. En slik 

hall vil kunne få 4,0 mill. kr. i tilskudd i form av tippemidler. Bystyret vedtok Gymsal Tingsaker 

fremskyndes og bevilget 2 mill. kr. i 2019 og 24,5 mill. kr. for 2020. 

Det er gjennomført konseptfase og forprosjekt og prosjektet er klart for anbudskonkurranse. 

 

Tabell 54 Driftskonsekvenser gymsal Tingsaker 

Beløp i 1000 kr.  2018  2019 2020  2021  2022  2023 

Brutto ramme  40 2 000 24 500     

Finansiering:          

- Lån 32 1 600 15 600     

- Momskomp 8 400 4 900     

- Andre tilskudd      4 000      

= Sum finansiering 40          

Driftseffekt:            

Renter år 1  20 195    

* Renter 2,5 %  0 1 41 431  431  431  

* Avdrag 40 år  0 1 41 431  431  431  

* FDV-kostnader  0     400  400  400  

Sum driftseffekt 0 22 42 1 262 1 262 1 262 

 

Ny - Synliggjøring Flakksvannsbanen 
 

I forbindelse med graving og VA-arbeider nederst i Jernbanegata er det ønske om å 
synliggjøre Flakksvannsbanens historikk og å opparbeide området mer bymessig. Det settes 
av 0,3 mill. kr. til dette i 2020. 
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Ny - Nedgravd søppelanlegg havna 
 
Prosjektet omhandler å flytte nedgravd avfallsanlegg ved gamle Stasjonsbygget i Havnegata 
til ny plassering. Avfallsanlegget er i dag en renovasjonsordning for marina og 
fritidseiendommer i området. Lillesand kommune har direkte ansvar for renovasjonsordning 
til marina, mens LiBir har delegert ansvar for renovasjon til fritidsbolig. Ny plassering må 
ivareta det kommunale ansvaret knyttet til turistrenovasjon i forbindelse med Marina. 
 
 
Ny - Utbedring vei til vindmøllepark 
 

I forbindelse med utbygging av vindmølleparken som nå skal bygges ut på Norbø har 
kommunen kontaktet utbyggingsselskapet, Asko fornybar, med ønske om oppgradering av 
den kommunale veien fra FV 402 til Nordbø (Nordbøveien). 
 
Ved å benytte adkomst via FV 402 fremfor privat adkomst via Glamsland, vil kommunen 
under svært gunstige økonomiske betingelser få opprustet hele den kommunale veien inn til 
Nordbø/vindmølleparken. Kommunen har etter forhandlinger med Asko blitt enige om at 
kommunens egenandel inn i prosjektet skal være på 1,4 mill. Kr. eks. mva, mens utbygger 
da bidrar med ca. 6 mill. kr. eks. mva til opprusting av den kommunale veien. 
 
Formannskapet innstiller til bystyret i sak FS 099/19: 
Lillesand bystyre ser positivt på å bevilge 1,4 millioner kroner eks. mva. til opprusting av 
Nordbøveien i forbindelse med utbygging av vindmølleparken på Nordbø, men endelig 
vedtak om midler til dette må avklares i budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023.  
 
Utbedringene av veien må sikre en klassifisering av veien som muliggjør 10 tonn akseltrykk 
og 60 tonn totalvekt. 
 
Det legges inn 1,750 mill. kr. som inkluderer mva. i 2020, under forutsetning om bystyrets 
vedtak. 
 
Ny - Læremidler fagfornyelsen 
 
Fra høsten 2020 fornyes alle læreplanene i grunnskolen. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli 
en viktig del av hva elevene skal lære. Valg og bruk av læremidler er avgjørende for at 
elevene skal få et godt læringsutbytte. 
 
Skolene i Lillesand kommune har derfor behov for å erstatte de fleste av dagens læremidler 
(lærebøker etc.) når ny læreplan iverksettes. Dagens læremidler vil bli erstattet av en 
blanding av digitale læremidler og mere tradisjonelle læremidler. Det settes av 5 mill. kr. i 
2020 til fornyelse av læremidler. 
 
460048 Nærmiljøanlegg Brentemoen skole 

(5) Bystyret vedtok desember 2019 ett nytt tiltak for opprustning av skolegård Brentemoen 
med 0,15 mill. kr. i 2020. 
 
560024 Lokalhistorie Lillesand 

(6) Bystyret vedtok desember 2019 ett nytt tiltak for trykking av bygdebøker med 0,3 mill. kr. i 
2021 og 0,3 mill. kr. i 2023. Disse postene må ved neste års budsjett og økonomiplan flyttes 
til drift da de ikke blir å anse som investering. 
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Ny – Langåpent bibliotek 

(1) Bystyret vedtok desember 2019 ett nytt tiltak for langåpent bibliotek med 0,5 mill. kr. i 
2020. 
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TILTAK SOM IKKE ER BLITT PRIORITERT 

 
Her omtales innspill fra enheter og sektorer om behov som ikke er prioritert i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan. Oversikten er ikke fullstendig og det er behov som ikke er 
omtalt. 
 
Drift 
 
Kultur 

• Prosjektet Lillesands historie - Det vil bli behov for ekstra midler til dette i 2021, 2023, 
2025 og 2027 i forbindelse med trykking av bøker. Rådmannen har trukket 0,55 mill. kr. 
pr. år til prosjektet. (14) Bystyret vedtok å bevilge Bygdebokprosjektet (netto drift) 
550.000 i 2020, 430.000 i 2021, 550.000 i 2022 og 430.000 i 2023. 

 

• Det er generelt behov for mer bemanning på fritidsklubbene for å kunne øke 
åpningstidene og tilgjengeligheten. 

 
Enhet tverrfaglig helse 

Det er utfordrende å opprettholde høy kvalitet på tjenester når flere stillinger er finansiert 
utenfor kommunen. Dette for at alle slike stillinger har midlertidighet som fellesnevner. Flere 
av disse stillingen er stillinger som kommunen vil trenge i framtiden. Det er derfor ønskelig 
vært viktig at flere av disse gjøres om til faste kommunale stillinger.  
 
NAV 
NAV Lillesand har hatt økte utgifter til midlertidig botilbud. Etterspørselen har vært stor og 
kommunens eksisterende tilbud har ikke hatt kapasitet. Dette har ført til noen svært kostbare 
løsninger. 
 
Enhet for teknisk drift 

• For lite ressurser til vedlikehold av bygg. Anbefalt nivå på vedlikehold vil øke 
driftsbudsjettet med ca. 6 mill. kr. årlig for å kunne opprettholde ønsket kvalitetsnivå. 
Enheten vil i 2020 fortsatt prioritere innvendig vedlikehold for å opprettholde et best mulig 
innemiljø for brukerne. I tillegg vil brannsikkerhet bli ivaretatt som før.  

• Det er i dag en 20 %-hjemmel for parkeringsvakt. Det er behov for 50 % stilling, men 
dette er ikke lagt inn i budsjett.  

• Der er ikke satt av midler for drift og vedlikehold av lekeplasser i budsjettet, og det er 
behov for 100 % stilling til oppfølging av dette.  

• Veivedlikeholdet preges av lite midler og lav bemanning. Forslag på økning med 50 % er 
ikke tatt med i budsjettet.  

• Skjærgårdstjenesten har fått økning av oppgaver og trenger en 50 % stilling som ikke er 
lagt inn i budsjett. 

• Byggdrift og skjærgårdstjenesten har i dag ingen vaktordning. For å få dette til, er det 
behov for en tilleggsbevilgning på kr. 400 000.  

• Det er ønskelig å ansette en anleggsgartner i en ledig 70 % hjemmel hos utedrift.  
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INVESTERINGSBEHOV UTOVER FORESLÅTTE RAMMER  
 

Her omtales innspill fra enheter og sektorer om behov som ikke er prioritert i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan. Oversikten er ikke fullstendig og det er behov som ikke er 
omtalt. 
 
Havn 
Sikring av jollehavna på kokkenes 0,3 mill. kr. i 2020 
Prosjekt oppgradere kaifront Langbrygga 0,4 mill. kr. i 2020 
 
Teknisk  - bygg og eiendom 
Lagerhall/verksted Teknisk drift (bygg/park/vei) 3 mill. kr. 
 

Kirke 
1. Delbetaling på det nye feltet på Høvåg kirkegård 150 000 kr. pr. År.  
Dette er ett rentefritt lån. I stedet for å ta litt og litt av feltet så tok vi hele i 2016/2017. Dette 
betaler vi 150 000 kr. pr. år. 
 
2. Maling av Høvåg kirke, 500 000,- år 2020. 
Høvåg kirke er i en dårlig forfatning og må males/renoveres i 2020. Ett forsiktig estimat her er 
500 000,- 
 
3. Kalking av Høvåg kirke, fra kr. 100 000,- år 2020 og 2022. 
Høvåg kirke må kalkes i 2020. Muren ser ikke fin ut og har mange skader etter ikke å ha fått 
tilfredsstillende vedlikehold over flere år. Pga at takrennene har gått i stykker og man ikke 
har hatt økonomi til å reparere disse har vannet runnet nedover veggen.  
 
4. Kalking av Vestre Moland kirke, fra kr.100.000,- år 2020 og 2022 
Kalking av Vestre Moland kirke. Riksantikvaren anbefaler at alle middelalderkirker bør kalkes 
hvert år og sier at alle må kalkes annet hvert år. Kirken må kalkes i 2020. 
 
5. Plenklipper, Vestre Moland kirkegård, 100 000,- i år 2020 
Plenklipper, Vestre Moland. Denne begynner nå å bli gammel og det vil være tid for å skifte 
den ut i 2020. 
 
6. Renovering av orgel Vestre Moland kirke, fra 1 000 000,- i år 2021 
Renovering av orgelet i Vestre Moland kirke. Orgelet er i dårlig forfatning etter å ha blitt dårlig 
vedlikeholdt. Det kreves en vesentlig ombygging/renovering. 2021 
 
7. Plenklipper, Høvåg kirkegård, 100 000,- i år 2021. 
Kirkegårdene i Høvåg trenger en ny plenklipper. Vi anslår at denne må skiftes i 2021. 
 
8. Renovering av orgel Lillesand kirke, fra 2 000 000,- i år 2022 
Renovering av orgelet i Lillesand kirke. Orgelet er i dårlig forfatning. Det har ikke vært 
økonomi til å ta ordentlig vare på det og det har blitt "lappet på" i mange år. Det viser seg 
også at orgelet har en feilkonstruksjon som gjør at ved temperaturforskjeller osv. så slutter 
orgelet å virke/trenger reparasjon. Her er det nødvendig med en større ombygging. Foreslått 
gjort i 2022. 
 


