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BYSTYRETS VEDTAK OM ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 
 
1. Lillesand bystyre vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019- 2022 for 
drift og investering. Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til følgende tabeller i 
årsbudsjett/økonomiplan:  
• Budsjettskjema 1B driftsbudsjett  
• Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett  
• Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter  
 
2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av 
netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i økonomiplan.  
 
3. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 6 i budsjettforslaget.  
 
4. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2019 vedtas. Det innføres et nytt gebyr for 
behandling av tiltaksplaner for forurenset grunn etter forurensningsforskriften (§2- 12).  
 
5 a. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2019 ut 
eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av 
eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for 
boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille (esktl. § 12 a). Med hjemmel i overgangsregelen til 
eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 skrives det i 2019 ut skatt på det særskilte grunnlaget med en 
skattesats på 3 promille. («Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom 
eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og –installasjonar 
ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 vere lik seks sjudelar av 
differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år.»).  
 
Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2019 på 800 000 kr som trekkes fra i 
takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd. 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 2019 (esktl. § 8 A-3 (2)).  
 
5 b. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2019:  
• Startlån fra Husbanken til videre utlån: 10 000 000 kr.  
• Lån til finansiering av egne investeringer: kr. 189 721 600 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.  
 
6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil 8 636 000 kr fra rammeområde 03 
(fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2019.  
 
7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån.  
 
8. Følgende endringer vedtas til rådmannens forslag:  
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Driftsbudsjett 2019  
 
Utgifter drift  
 
1. Det bevilges 350 000 kroner til økt satsing turisme.  
 
2. Stillingen Mobbeombud økes til 80%, 200 000 kroner.  
 
3. Vi øker støtten til Polenturene med 300 000 kroner (60 000 til hver klasse).  
 
4. Det bevilges 200 000 til tømming og rensing av Springvannsstemmen.  
 
5. Det bevilges 100 000 kroner til Frivillighetssentralen  
 
6. Det bevilges over budsjettet midler til følgende organisasjoner (285 000):  
- Lillesand skolekorps 70 000 kroner  
- Høvåg brass 50 000 kroner  
- LIL 40 000 kroner  
- Høvdingen 25 000 kroner  
- Meta Hansens hus 40 000 kroner  
- LillesandsDaene 30 000 kroner  
- Mekkegruppen bevilges 30 000 kroner  
 
7. Kulturmidler økes med 200 000 kroner til 500 000.  
 
8. Det bevilges 300 000 kroner ekstra til drift av Kirkelig fellesråd.  
 
9. Opprettelse av næringssjef/konsulent (halvårseffekt) 400 000 kroner.  
 
10. Det planlagte nærmiljøanlegg Justøya legges inn igjen i budsjettet 650 000 kroner.  
 
11. Tilskudd til brannutstyr på Helløya 50 000 kroner.  
 
12. Det bevilges 100 000 kroner til forebyggende rus-arbeid.  
 
13. Det bevilges 30 000 kroner til ungdomsrådet.  
 
14. Det settes av 130 000 til økningen av antall turnusleger i kommunen.  
 
15. Vi støtter Ap sitt forslag om dramatilbud på Kulturskolen med 50 000 kroner.  
 
16. Vi støtter Venstres forslag om styrking av valgfag i Høvåg med 75 000 kroner.  
 
17. Det opprettes en stilling for prosjektstyringskompetanse/prosjektkoordinering i stedet for en stilling 
som Controller.  
 
18. Lærlinger eller lærekandidater økes fra 4 til 6. Dekkes ved omdisponering av midler innenfor 
rammeområdene.  
 
19. Det skal innenfor driftsbudsjettet i 2019 rustes opp i sentrum for 200 000 kroner.  
 
Tilsammen blir dette en økning på 3 420 000 kroner  
 
Inndekning drift  
 
20. Økte finansinntekter fra selskaper på 1 250 000 kroner (Lina, Agderbyen).  
 
21. Mindre avsetning/bruk av disposisjonsfond på 2 198 720 kroner  
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Endringer i investeringsbudsjettet 2019  
 
22. Barneskole reduseres til 3 000 000 kroner.  
 
23. Gymsal Tingsaker settes inn med 2 000 000 kroner.  
 
24. Nytt dagsenter habilitering reduseres til 0 kroner.  
 
25. Skatepark Høvåg settes inn med 3 000 000 kroner.  
 
26. Gangbro mellom LUS og Stadioen settes inn med 2 000 000 kroner.  
 
27. Oppgradering av fellesområde Høvåg skole settes inn med 1 000 000 kroner.  
 
28. Opprustning av grill/lekeplass Holta settes inn med 100 000 kroner.  
 
29. Brebåndssatsing legges inn med 2 000 000 kroner.  
 
30. Forprosjekt Tuftepark Springvannsstemmen legges inn med 100 000 kroner.  
 
Økonomiplanen 2020 – 2022  
 
Drift  
 
31. Satsing på turisme budsjetteres for årene 2020, 2021, 2022 kroner 350 000 per år.  
 
32. Mobbeombud øker sin stillingsprosent til 80 %. Det utgjør 200 000 kroner per år for årene 2020, 
2021, 2022.  
 
33. Det legges inn støtte til Polen-turene for årene 2020, 2021, 2022 med 300 000 per år.  
 
34. Det legges inn midler til næringssjef/konsulent for årene 2020, 2021, 2022 med kroner 800 000 per 
år.  
 
35. Det settes av 130 000 til økningen av antall turnusleger i kommunen for årene 2020, 2021, 2022.  
 
36. Vi støtter Ap sitt forslag om dramatilbud på Kulturskolen med 50 000 kroner for årene 2020, 2021, 
2022.  
 
37. Vi støtter Venstres forslag om styrking av valgfag i Høvåg med 75 000 kroner for årene 2020, 
2021, 2022.  
 
38. Promillesatsen på eiendomsskatten reduseres i 2020, 2021, 2022 til 2 promille: Effekt: - 7 000 000 
per år.  
 
39. Det budsjetteres med økte finansinntekter i årene 2020, 2021, 2022 på 1 250 000 kroner per år.  
 
40. Bevilgning til Lillesand Vekst reduseres i årene 2020, 2021, 2022 med 500 000 per år.  
 
41. Politikergodtgjørelse reduseres i årene 2020, 2021 og 2022 med 250 000 kroner.  
 
42. Redusert låneopptak i perioden på 97 740 000 kroner gir reduserte låne og avdragskostander i 
perioden på 11 978 720 kroner.  
 
43. Mindre avsetning/bruk av disposisjonsfond er på 2020: kr 4 916 520, 2021: kr 1 718 520, 2022: kr 
1 822 520, tilsammen kr 8 457 560.  
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Investeringer 2020-2022  
44. Barneskole endres for 2020 til 60 000 000 kr, og for 2021 til 124 125 000 kroner, herunder ligger 
gymsal Borkedalen skole i 2020.  
 
45. Gymsal Tingsaker endres for 2020 til 24 500 000 kroner  
 
46. Nytt dagsenter habilitering endres for 2021 til 1 000 000 kroner og for 2022 til 14 000 000 kroner  
Salg av eiendom 2020, 2021 og 2022  
 
47. Salg av eiendom for 42 millioner kroner i perioden:  
- År 2020: Skalleodden 10 000 000 kroner, Stykkene 12 000 000  
- År 2021: Sjømannshjemmet/Sjømannshaven 10 000 000 kroner  
- År 2022: Brannstasjonen: 10 000 000  
48. Dagsenter til 25 mill vurderes på Brentemoen til 15 mill.  
 
49. Det avsettes 10 656 280 kroner mindre til disposisjonsfond i perioden.  
 
50. Det legges inn økte finansinntekter fra selskaper på 1 250 000 kroner (Lina, Agderbyen).  
 
51. Administrasjonen legger frem en sak på utvikling av turisme i kommunen ila 2019.  
 
52. Offentlig-privat samarbeid vurderes i forbindelse med ny barneskole.  
 
53. Administrasjonen legger frem en sak om kapasitet i byggesaksavdelingen og tiltak som blir gjort 
eller kan gjøres for å få opp denne.  
 
54. Lillesandskonferansen anbefales å søke støtte til prosjektet fra formannskapets frie midler.  
 
55. Administrasjonen legger frem en sak før sommeren 2019 om turnuslegesituasjonen og en 
eventuell økning av disse i kommunen.  
 
56. Mobbeombudet stilling økes til 80 prosent hvor resterende 20 prosent kan vurderes som sekretær 
for ungdomsrådet og ivareta løpende SLT-oppgaver.  
 
57. Rådmannen foretar i 2019 en gjennomgang av rutiner og praksis av kommunens økonomiske 
støtte til frivillige lag og organsisasjoner, herunder husleie, strøm, kommunale avgifter o.l.  
 
58. Kulepunkt to i rådmannens forslag 5b endres til  
• Lån til finansiering av egne investeringer: 189 721 600 kr.  
 
59. Det bevilges kr 50.000 for nytt tilbud om drama på kulturskolen.  
 
60. Bystyret skal fremover ha en årlig gjennomgang av drift, aktiviteter og budsjett for barnevern.  
 
61. Kulturskolen, spesialpedagogisk team og PP-tjenesten skal vises med egne kostnadsoversikter i 
budsjett og økonomiplan fra og med budsjett 2020.  
 
62. I god tid før neste budsjettbehandling arrangerer Formannskapet et arbeidsmøte med tema 
kommunens gjeld, hvor det blandet annet diskuteres etablering av et gjeldstak. Dette kan gjerne 
gjøres med en innleder fra en kommune som allerede har etablert et slikt gjeldstak.  
 
63. Gjennomgå kommunens bruk av offentlige anskaffelser og annet regelverk for miljø- og 
klimavennlig drift av kommunen i lys av ny teknologi og Klimaveikart Agder.  
 
64. Rådmannen kommer tilbake med egen sak før sommeren 2019 for integrert miljøledelse i hele 
organisasjonen.  
 
65. Det søkes midler til KLD for å styrke bemanning i skjærgårdstjeneste med en halv stilling.  
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66. Konklusjonene fra FHI rapport skal framkomme tydelig på kommunens nettsider om luftkvalitet. 
Det skal opplyses om at luftkvaliteten i områdene der boliger, skoler, barnehager og idrettsanlegg 
ligger ikke er i tråd med luftkvalitetskriteriene, noe som i følge FHI medfører noe økt kreftrisiko og 
dødelighet ved langvarig opphold, og at gravide, barn og unge er spesielt sårbare grupper. Det skal 
opplyses om at FHI har anbefalt at det settes inn tiltak som gir luftkvalitet i hht til luftkvalitetskriteriene, 
og at dette ennå ikke er gjort. Måleverdier skal vises i forhold til grenseverdiene i både 
luftkvalitetskriteriene og forurensningsforskriften.  
 
67. Saint Gobain har sin del av ansvaret for å bidra til at innbyggerne i Lillesand kommune har en god 
luftkvalitet. Kommunen vil derfor oppfordre Saint Gobain til å vurdere plasseringen av målepunktene 
slik at en sikrer at en får med målinger på de områdene som innbyggere i Lillesand opplever som mest 
utsatt. Evt at det etableres ytterligere ett målepunkt. Lillesand kommune tar ansvar for å formidle 
måleresultatene og gjøre de forståelige for innbyggerne i Lillesand. Måleresultatene skal også 
synliggjøre forholdet mellom resultatet av målingene og FHI sine luftkvalitetskriterier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endringer i dokumentet i forbindelse med bystyrets vedtak er merket med rød skrift i dokumentet  
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RÅDMANNENS FORORD 
 
Ny kommuneplan vedtas av Lillesand bystyre 5.12.2018. Samfunnsdelen av 
kommuneplanen trekker opp følgende tre hovedsatsingsområder: 

- Identitet og bærekraftig utvikling  
- Folkehelse, livsmestring og tilhørighet  
- Organisasjon for fremtiden  

 
I økonomiplanperioden søker vi å bidra til å oppfylle mål innenfor disse satsingsområdene.  
 
Det er lite rom for nye kostnadskrevende satsinger, men innenfor gitte økonomiske rammer 
og med ulike tilskuddsordninger, pågår satsinger som bidrar til å nå kommuneplanens mål. 
Tjenestene utvikles i tråd med kommuneplanen. Oppfølging av mål i kommuneplanen 
synliggjøres på en ny måte i økonomiplan.   

Selv om det er stramme økonomiske rammer vil rådmannen omtale økonomiplanen som 
offensiv. Dette kommer særlig til syne ved høyt investeringsnivå og gjennom SIO-prosjektet 
(Statlig finansiering av omsorgstjenester). Rådmannen ser positivt på at det er mulig å 
balansere økonomiplanen uten vesentlige reduksjoner i tjenestenivået. Det er lagt opp til et 
effektiviseringskrav på 0,5 % i alle sektorene, som er i tråd med regjeringens forventinger og 
som bør kunne gjennomføres uten reduksjon i tjenestenivået. 

Økonomiplanen inneholder en satsing på barn og unge gjennom utbygging av LUS (Lillesand 
ungdomsskole) og barneskole i sentrum. Bystyret behandler sak om skolestruktur i sentrum 
12.12.2018. Beslutningen vil være av stor betydning for mange og vil fastsette 
skolestrukturen i sentrum for lang tid framover. Mange prioriterer alternativ 4 (en 2-parallell 
skole på Myra og videreføring av dagens skole på Borkedalen som en 2-parallell skole) ut fra 
skolefaglige hensyn. Alternativ 4 medfører høyest investeringskostnad pr elev og høyest 
årskostnad pr elev. Rådmannen er opptatt av at flest mulig elever skal få forbedret 
skolekvalitet og økt læringsutbytte ved en skoleinvestering. Rådmannen mener at 
nytteeffekten av investeringen vil være størst ved alternativ 5 ettersom alle elevene da vil gå 
på et nytt og moderne skoleanlegg. Rådmannen mener læringsmiljøet på en 4-parallell skole 
vil være like godt som på en 2-parallell skole. Både investeringskostnad pr elev og 
årskostnad pr elev er lavere for alternativ 5 enn alternativ 4. Rådmannen anbefaler derfor 
alternativ 5 og det er lagt til grunn i rådmannens budsjettforslag.  

I tillegg til skoleutbygging inneholder økonomiplanen ny gymsal på Tingsaker skole, ny 
turnhall og leie av Sjøsportbygget til skateklubben og andre ungdomsmiljøer inntil et 
eventuelt framtidig ungdomshus er besluttet. Det pågår også store utviklingsprosjekter som 
«Bedre Tverrfaglig Innsats» og «Helsefremmende barnehager og skoler». I sum utgjør dette 
en betydelig satsing på barn og unge og tidlig innsats, i tråd med kommuneplanens mål. 
Frivilligheten er også styrket gjennom leie av Sjøsportbygget, ny turnhall og ny skytebane. 

I tråd med regjeringens budsjettforslag har rådmannen lagt til grunn at SIO-prosjektet 
videreføres ut 2022. For kommunens omsorgstjenester innebærer dette en styrking av 
tjenestene. Omsorgstjenestene finansieres fullt ut og det er økonomisk rom til å opprettholde 
tjenestenivået, samtidig som det pågår løpende kvalitetsutvikling av tjenestene. Blant annet 
er det sterkere fokus på hva som er viktig for den enkelte. I tillegg vil 25 nye boliger for 
omsorg og heldøgns pleie bli bygget på Dovre; 14 av disse er erstatning for Lillesand alders- 
og sjømannshjem som skal legges ned, og 11 er økning i antall plasser. Det legges også opp 
til å gjennomføre et forprosjekt for å avklare framtidig dagsenter for personer med psykisk 
utviklingshemming. 
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I investeringsprogrammet for teknisk sektor ligger det inne mange små og store tiltak som 
bidrar til god lokalsamfunnsutvikling. Særlig innen vann og avløp er det høyt 
investeringsnivå. Sektoren arbeider fortsatt med at den nye organisasjonsmodellen skal sette 
seg og med en målrettet utvikling av internkontrollsystem. Utvikling og styrking av sentrum er 
i fokus ved at det jobbes med handlingsplan for sentrum, helårs gågate, parkeringshus m.m. 

Innenfor alle tjenesteområder er det høyt aktivitetsnivå og fokus på løpende drift. Kapasiteten 
til utviklingsarbeid er svært begrenset. Rådmannen vil jobbe målrettet med utvikling, 
fornyelse og skape innovasjonskraft i organisasjonen. Dette gjelder både intern utvikling, 
tjenesteutvikling og samfunnsutvikling. Utviklingskapasiteten styrkes ved at vi har funnet rom 
for å opprette en ny rådgiver i Administrative fellesfunksjoner og utvide stillingsbrøken til 
folkehelsekoordinator fra 70 % til 100 % stilling slik at folkehelsekoordinatoren også kan fylle 
rollen som samfunnsplanlegger og bidra i sektorovergripende plan- og utviklingsarbeid. I 
tillegg opprettes en controllerstilling for økonomistyring av investeringsprosjektene samt bl.a. 
følge opp utbyggingsavtaler. Samtidig er det viktig å fortsette arbeidet med internkontroll og å 
sikre at vi har og etterlever gode rutiner. Det vil bidra til god kvalitetskontroll og 
effektivisering. Opplæring av nyansatte og lederutvikling settes på dagsorden for å sikre 
kvalitet og møte framtidas utfordringer. 

Digitalisering og IKT-infrastruktur vektlegges i perioden. Handlingsprogrammet for 
digitalisering og investeringsprogrammet innen IT er ambisiøst og helt nødvendig for å sikre 
framtidsrettede tjenester. 

Rådmannen følger opp bystyrets vedtak fra 2017 om å redusere bunnfradraget i 
eiendomsskatten fra 800 000 kr til 400 000 kr fra 2020. Videre legges det til grunn 
regjeringens forslag om obligatorisk bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag som 
takstgrunnlag for boliger fra 2020. Det medfører at den vedtatte kontorjusteringen på 10 % 
fra 2020 blir erstattet av skatteetatens oppdaterte takster. For fritidsboliger og 
næringseiendom legges det opp til kontorjustering fra 2020. 
 
Rådmannen foreslår videre en økning i eiendomsskattesatsen med 1 promillepoeng fra 2020. Det 
vil øke inntektene fra eiendomsskatten med 7 mill. kr pr år. Begrunnelsen for å øke 
eiendomsskatten er å finansiere finansutgifter knyttet til et høyt investeringsnivå. Høyt 
investeringsnivå medfører stadig økende lånegjeld. Økte utgifter til renter og avdrag er 
spesielt utfordrende fra 2022, dvs. etter at de store skoleutbyggingene er ferdige.  

I tillegg medfører SIO en finansiering av et høyt aktivitetsnivå og stor ressursbruk innen 
helse- og omsorgsområdet. Innbyggerne og organisasjonen venner seg til et tjenestenivå 
som trolig ikke kan fortsette etter at SIO-prosjektperioden er over. I sum representerer disse 
to forholdene store økonomiske utfordringer fra 2022.  

Det samlede investeringsnivået er forsøkt redusert, men er fortsatt høyt. I framlagt forslag 
øker utgifter til renter og avdrag fra 69 822 108 kr i 2017 til 109 639 545 mill. kr i 2022. 
Økningen i renter og avdrag er betydelig større enn økningen i kommunens inntekter. 
Rådmannen har vurdert å ta ut flere prosjekter, men mange av prosjektene er tydelige 
bestillinger fra bystyret (turnhall, skytebane, gymsal Tingsaker) og ligger dermed inne i 
investeringsplanen. Rådmannen vil oppfordre bystyret til å vurdere om flere prosjekter kan 
tas ut eller utsettes. Rådmannen fraråder bystyret å legge inn nye investeringsprosjekter. 
Kommunen må sikre økonomiske reserver og økonomisk handlefrihet. Vekst av lånegjeld må 
begrenses. 

Selv om befolkningsveksten er noe redusert i 2018 er Lillesand fortsatt en attraktiv 
vekstkommune. Dette er gledelig og vi vil fortsatt jobbe målrettet for videre vekst samtidig 
som vi tar vare på Lillesands kvaliteter og identitet. Kommunen har et allsidig næringsliv, og 
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attraktive bo- og rekreasjonsområder. Takket være mange engasjerte og dyktige ansatte 
lykkes vi med å ha et kvalitativt godt nivå på tjenestene. Gjennom godt tverrfaglig samarbeid, 
god samskaping med kommunens innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner kan vi 
sammen løse fremtidens utfordringer. Vi er stolte av kommunen vår! 

 

Guri Ulltveit-Moe 
Rådmann 
Lillesand, 5. november 2018   
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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 høyere befolkningsvekst i Lillesand kommune enn landsgjennomsnittet. Lillesand 
kommune opplever at de økonomiske rammene er strammere enn tidligere. 
 

• Rådmannen har lagt som en forutsetning at Lillesand kommunes deltakelse i SIO-prosjektet 
videreføres fra 2019 og ut 2022.  
 

• Rådmannen følger opp bystyrets vedtak fra 2017 om å redusere bunnfradraget i 
eiendomsskatten fra 800 000 kr til 400 000 kr fra 2020. Videre legges det til grunn 
regjeringens forslag om obligatorisk bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag som 
takstgrunnlag for boliger fra 2020. Det medfører at den vedtatte kontorjusteringen på 10 % fra 
2020 blir erstattet av skatteetatens oppdaterte takster. For fritidsboliger og næringseiendom 
legges det opp til kontorjustering fra 2020. Stortinget vedtok at det fortsatt skal være frivillig for 
kommunene å benytte Skatteetatens formuesgrunnlag som takstgrunnlag. I forbindelse med 
utarbeidelsen av økonomiplan 2020 – 2023 må det gjøres en ny vurdering av 
takseringsmetode. 
 

• Rådmannen foreslår videre en økning i eiendomsskattesatsen med 1 promillepoeng fra 2020 
for å finansiere finansutgifter knyttet til et høyt investeringsnivå. Det vil øke inntektene fra 
eiendomsskatten med 7 mill. kr pr år. Bystyret vedtok å holde eiendomsskattesatsen på 
samme nivå som tidligere. 
 

• Tjenestenivået fra 2018 opprettholdes i økonomiplanperioden. 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 til tilskuddssater til private barnehager øker rammen til sektoren. 
Tilskuddssatsene til private barnehager øker med 7 % for små barn og 8 % for store barn fra 
2019. Nedleggelsen av SANA gir konsekvenser for kommunens tjenestetilbud og det er tatt 
høyde for dette innen flyktningetjenesten, voksenopplæring, skoler og barnehager. 
Integreringstilskuddet er vesentlig redusert i økonomiplanperioden.  
 

• Det er lagt inn forutsetning om generell effektivisering av kommunens virksomhet på minimum 
0,5 % i 2019 som videreføres i resten av økonomiplanperioden. 
 

• 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.   
 

• Utgifter til renter og avdrag økes som konsekvens av økte investeringer og forventning om økt 
rentenivå i de neste årene. 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 9,3 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. Bystyret vedtok å redusere avsetningene 



  Side 14 
   

 

til disposisjonsfond samt å bruke disposisjonsfond til finansiering av tiltak. Disposisjonsfondet 
reduseres med ca 1,36 mill. kr. i økonomiplanperioden. 
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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, og i tilknytning til dette skal det også gis en beskrivelse av organiseringen av 
budsjettarbeidet. 
 
Ny kommuneplan blir 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. Økonomiplanen 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 2019 tilsvarer økonomiplanens år 1. Rådmannen 
ønsker å få til 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 2019-2022 bygger på de forutsetninger og 
prioriteringer som fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett 2019, gjeldende kommuneplan 
og herunder kommunedelplaner, samt vedtak i politiske organer. I forhold til vedtatt økonomiplan 
for 2018–2021 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 2019 ikke er endelig vedtatt. Det kan 
komme endringer som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet. 
 
Budsjett og økonomiplan er i balanse, både isolert sett pr. år og totalt.  

ORGANISERING AV BUDSJETTARBEIDET 
 
Budsjettarbeidet starter med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2018 og 
kommuneproposisjonen for 2019 i mai 2018. I juni sendte rådmannen ut et budsjettskriv til 
sektorene og enhetene hvor rammer og fremdriftsplan for budsjettprosessen var beskrevet. I 
september 2018 ble det arrangert et 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 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 av dette 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 har vært avholdt informasjonsmøter med de 
tillitsvalgte underveis i prosessen . 
 
I arbeidet med økonomiplanen har det blitt lagt vekt på en bedre kvalitetssikring av 
investeringsprosjektene. Administrasjonen er i ferd med å innføre 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.  
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Følgende obligatoriske oversikter/budsjettskjemaer er presentert: 
 
Tabell 1 Obligatoriske oversikter 

Obligatoriske oversikter Forklaring 
Økonomisk oversikt drift Driftsbudsjett fordelt på utgifts- og inntektstyper (arter) 
Økonomisk oversikt investering Investeringsbudsjett fordelt på bruk av investeringsmidler og 

finansiering av dette 
Budsjettskjema 1A (drift) Inntekter til fordeling på rammeområdene 
Budsjettskjema 1B (drift) Hvert rammeområde med utgifter, inntekter og nettoramme 
Budsjettskjema 2A (invest.) Årets finansieringsbehov samt finansiering av dette 
Budsjettskjema 2B (invest.) Bruttoinvesteringer per prosjekt 

MÅL OG NØKKELTALL 
 
Mål 
Kommunens mål, strategier og tiltak på økonomisiden er beskrevet i kommuneplanens 
samfunnsdel under satsningsområdet 3.0 Organisasjon for fremtiden - Lillesand 
kommune er til for innbyggerne  
og strategi 3.4 Lillesand kommune benytter ressursene smart og bærekraftig 
 
«Vi sikrer økonomisk handlefrihet gjennom en god økonomisk planlegging og styring, og 
begrenset vekst i kommunens lånegjeld» 
 
I forrige kommuneplan ble teknisk beregningsgrunnlags definisjon på en bærekraftig økonomisk 
utvikling lagt til grunn. 
 
Tabell 2 Nøkkeltall 

Nøkkeltall  Budsjett 
2019 

Vurdering 

Renter og 
avdrag 
 
 

76,5 mill. kr 
8,4 % av br. 
driftsinnt. 

Mål: Andelen netto renter og avdragsutgifter av brutto 
driftsinntekter er stabilt   
Renteutgiftene øker i perioden 2019-2022 som følge av 
økte investeringer og antagelse om økt rentenivå 
fremover. Avdragsutgiftene øker som følge av økt 
låneopptak.  
Det er verdt å merke seg at den høye gjelden gjør oss 
svært sårbare med hensyn til renteøkninger.  
Utfordring: På grunn av økt gjeld utover i 
økonomiplanperioden vil renter og avdrag øke. 

Netto 
driftsresultat 

1,562 mill. kr 
0,2 % av br. 
driftsinnt. 

Mål: Netto driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter 
Netto driftsresultat for 2019 er lavere enn målet om 2 %.  
Utfordring: Nødvendig å ha tilstrekkelig sikkerhetsmargin 
for å møte uforutsette utgifter, økte finansutgifter og å 
skape handlingsrom. 

Avsetning til 
frie fond 

-1,432 mill. kr 
i ØP-
perioden 
Disp. fond vil 
i 2022 
utgjøre 3,2 % 
av br. 
driftsinntekter 

Mål: Frie disposisjonsfond utgjør minimum 5 % av brutto 
driftsinntekter 
Frie disposisjonsfond er kommunens økonomiske reserve. 
Det er lagt opp til fondsavsetninger i 2019–2022 på til 
sammen 1,267 mill. kr. Det budsjetteres med 2,699 mill. kr 
i bruk av frie fond. Avsetningene til bundne fond er knyttet 
til SIO-prosjektet og innen VAR-området.  
Utfordring: Å bygge opp disposisjonsfondet til å utgjøre 5 
% av driftsinntektene, som angitt i gjeldende 
kommuneplan, i løpet av økonomiplanperioden. 
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Netto driftsresultat 

 

Figur 1 Netto driftsresultat (Kilde SSB) 
 
Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for kommuneøkonomi. Netto driftsresultat har 
de tre siste årene vært svært positivt for Lillesand kommune og har med unntak av 2015 ligget over 
målet om 1,75-2 % av brutto driftsinntekter. I 2016 og 2017 lå Lillesand over både gjennomsnittet 
for landet, Aust-Agder og sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 11. De gode driftsresultatene 
i 2016 og 2017 på over 4 % skyldes bl. a. ekstraordinære skatteinntekter. Det legges opp til et netto 
driftsresultat i 2019 tilsvarende 0,2 % av brutto driftsinntekter. 

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

Årets mindreforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter 

 

Figur 2 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 2017 på 2,1 
%. Det er en forbedring på 40 % fra 2016. En viktig forklaring er at i 2016 nedbetalte Lillesand 
kommune et tidligere underskudd på 12,4 mill. kr. 
 
I økonomiplanperioden budsjetteres det ikke med mer- eller mindreforbruk i perioden. Lillesand 
kommune har ikke lenger udekket underskudd fra tidligere år.  
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Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 
 

 

Figur 3 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 
 
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter var i 2017 på 6,9 %. Dette er under 
gjennomsnittet både for landet, Aust-Agder og sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 11. Det 
er en nedgang på -34 % fra 2016. En forklaring på nedgangen er at kommunen utsatte låneopptak i 
2017 til 2018 og finansierte deler av investeringene med likviditetsreservene for å spare rentekostnader. 

Målet er å ha en arbeidskapital ex. premieavvik på 10 % av brutto driftsinntekter. 

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 

 

Figur 4 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, 
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 renteeksponert gjeld 
sammenlignet med netto lånegjeld totalt. Imidlertid ligger kommunen vesentlig over 
landsgjennomsnittet, sammenlignbare kommuner og fylket. 

Målet på lang sikt er at netto renteeksponering utgjør maksimalt 60 % av brutto driftsinntekter.   
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Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 
 

 

Figur 5 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 er at den langsiktige gjelden ex pensjonsforpliktelser utgjør maksimalt 120 % av brutto 
driftsinntekter. 

Disposisjonsfond 

 

Figur 6 Disposisjonsfond  
 
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. I 2016 og 2017 ble det avsatt midler til 
disposisjonsfondet som i 2017 var på 0,8 %. I tillegg ble det i forbindelse med regnskapsresultatet 
for 2017 avsatt ca. 18 mill. kr til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet er i 2018 på ca. 33 mill. kr. 
Målet om disposisjonsfond på 5 % tilsier et fond i størrelsesorden 40 mill. kr. I 
økonomiplanperioden avsettes det -1,4 mill. kr som tilsvarer -0,2 % av brutto driftsinntekter. Det 
innebærer at fondet vil være betydelig mindre enn målet i kommuneplanen.  

Målet er at disposisjonsfondet innen 2025 utgjør 5 % av brutto driftsinntekter. 
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Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 
 

 
Figur 7 Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 
 
Nøkkeltallet viser (fylkes)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. 
 
Målet er at brutto investeringsutgifter maksimalt utgjør 15 % av brutto driftsinntekter.  
 
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. 
 
For å spare rentekostnader ble det ikke tatt opp lån som forutsatt for 47 mill. kr i 2017. Dette 
er årsaken til den høye graden av egenfinansiering av investeringen i 2017. 
 
Målet er at egenfinansiering av investeringer utgjør minst 10 % av brutto investeringer.    
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KOMMUNEPLANENS MÅL OG STRATEGIER OG TILHØRENDE TILTAK  
 
Innledning 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanen skal gi 
retning for hvordan vi som kommune skal møte framtidas utfordringer. Kommuneplanen sier 
noe om hvordan vi ønsker at Lillesand 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 
politisk styringsgruppe har vært invitert med i prosessen med å utforme kommuneplanen. 
Internt i administrasjonen i kommunen har mange arbeidet aktivt med innholdet i planen. 
 
Lillesand bystyre har besluttet at Lillesand kommune skal bestå som egen selvstendig 
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 i fokus: 
  

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 oppvekstvilkår 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.  

 
Nedenfor presenteres de tre hovedsatsingsområdene nærmere og det synliggjøres hvordan 
vi som kommune skal jobbe for å nå målene. 
 
 
Bystyrets gjorde følgende vedtak i BS- 124/18 om samfunnsdelen av kommuneplanen: 
Forslag til kommuneplan for Lillesand kommune 2018 – 2030, med samfunnsdel, arealdel, 
planbeskrivelse og konsekvensutredning vedtas, jf plan- og bygningsloven § 11-15.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre endringer av teknisk karakter i arealdelen, samt 
foreta endringer i grafikk, bilder og figurer i samfunnsdelen.  
 
Endringer i rådmannens forslag (Administrasjonen kan finne ut hvor i kommuneplanen det 
passer inn:  
- Vi ivaretar og videreutvikler badeplasser langs sjø, vann og elver.  
- Vi tar de nødvendige forholdsregler for å bevare livet i Kaldvellfjorden.  
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- Vi driver god skogskjøtsel på skog som kommunen eier.  
- Vi ser psykisk helse som like viktig som fysisk helse.  
- Vi jobber for å forebygge bruk av rusmidler.  
- Stryke ordene innen kommunal sektor s. 6 under «Arbeidskraft», tredje linje.  
- Side 10; Identitet og bærekraftig utvikling Tillegg: Vi legger FN´s bærekraftmål, vedtatt av 
FN i 2015 og gjeldende også for Norge, til grunn for bærekraftig utvikling. 
 
 
1.0 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. 
 
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. 
o Det skal utarbeides en handlingsplan for sentrum for realisering av intensjonene i 

sentrumsplanen. Formannskapet blir politisk referansegruppe for dette arbeidet. 
o Det etableres et sentrumsforum mellom ulike aktører for å tenke helhetlig rundt 

utvikling av sentrum. Forumet består av representanter fra handelsstanden, 
servicenæringen, kommunens administrasjon og gårdeierne. 

o Formingsveilederen i sentrumsplanen skal benyttes ved utforming av fysisk miljø. 
 

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

o Det er utarbeidet verneplaner for uthavnene. Det arbeides med å få noen av 
uthavnene på Unescos verdensarvliste  

 
• 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 
o Skjærgårdstjenesten ivaretar friluftsområdene i skjærgården og tilrettelegger for et 

aktivt friluftsliv 
o Lillesand kommune sammen med frivillige opparbeider og vedlikeholder et 

omfattende nett av turstier  

 
1.2 Lillesand kommune er en attraktiv arena for næringsutvikling med grønn og 
bærekraftig næringsvirksomhet 
• Vi legger til rette for varierte og gode bomiljøer  

o Gjennom kommuneplanens arealdel legges det føringer for å legge til rette for 
varierte og gode bomiljøer 

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

• Vi sikrer attraktive og tilgjengelige næringsarealer  
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o Lillesand kommune har egne utbyggingsklare næringstomter på Gaupemyr og 
gjennom eierskap i Lillesand næringsarealer AS (LINA) tomter på Sørlandsparken 
Øst og Kjerlingland 

o Det er et mål i økonomiplanperioden om å realisere næringsarealer  
 

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

o Lillesand deltar i samarbeid med de andre kommunene i regionen gjennom 
Region Kristiansand. Samarbeidet er både på ordfører og rådmannsnivå og 
gjennom flere faglige nettverk. 
 

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

o I økonomiplanperioden legger Lillesand kommune til rette for fiberutbygging i 
Høvåg  

 
• Vi arbeider for å være en innovasjonsarena  

o Vi setter innovative offentlige anskaffelser på dagsorden 
 

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

o Lillesand kommune har som mål å overholde lovpålagte tidsfrister 
o Lillesand kommune har høy saksbehandlerkompetanse og har forutsigbarhet i 

saksbehandlingen 
 

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

• Vi jobber aktivt for å opprettholde en levende kyst og et bærekraftig produksjonsgrunnlag 
for marine næringer 

o Lillesand kommune har inngått partnerskapsavtale med Blå Vekst Agder. 
Partnerskapet har som målsetting å styrke den enkelte kommunes satsinger og 
forsterke regionens samlede fokus på de marine og maritime næringene. 

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

o Lillesand kommune tilrettelegger for rydding av plast langs kystområde. 
 

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

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

o Kristiansand og Lillesand kommuner samarbeider om å etablere felles 
reserveløsning for drikkevann ved å koble sammen ledningsanlegg i Lillesand 
og Kristiansand. 
 

• Vi tilrettelegger for miljøvennlig transport  
o Lillesand kommune gjennomfører en gradvis utskifting av sine tjenestebiler til 

elbiler. 
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• Vi bygger tett og sikrer høy arealutnyttelse i senterområder og nær kollektivaksene  
o Kommuneplanens arealdel samt vedtatte arealstrategi er styrende for 

prioritering av planarbeid og tar hensyn til dette. 
o Kommunen deltar i areal og transportplanen (ATP-prosjektet) i 

Kristiansandsregionen. 
 

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

o Tre skal vurderes som bygningsmateriale i forbindelse med alle nye 
bygningsprosjekter i økonomiplanperioden. 
 

• Vi øker vår kompetanse innen klimautfordringer.  
o Lillesand har inngått medlemskap i Klimapartner Agder. Gjennom 

medlemskap i Klimapartnere vil kommunen få veiledning og hjelp til å 
utarbeide planer og tiltak. Kommunen vil også utarbeide et klimaregnskap 
som vil gi en bedre oversikt over klimagassutslippene og dermed gjøre det 
lettere sette inn tiltak for å sikre reduksjon av utslipp. 
 

• Vi klimatilpasser infrastruktur i kommunen. 
• Det er investert betydelige summer i utskifting av gammelt ledningsnett for vann og 

avløp de siste 15 årene. 
• Det arbeides med en ny overvannsledning i Jernbanegata 

 
 
2.0 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  

o Videreføre påbegynt arbeid med helsefremming og forebygging (folkehelse) 
o Deltakelse i prosjektet «Helsefremmende barnehage og skole» 
o Lillesand kommune arbeider etter BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) 

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

o Høvåg bo- og aktivitetssenter og Lillesand bo- og aktivitetssenter er sertifisert 
som Livsgledehjem  

 
• Vi har enkeltindividets styrke, målsetting og muligheter i fokus 

o I alle kartlegginger av nye brukere til helse- og omsorgstjenesten har vi den 
enkeltes styrke, målsettinger og muligheter i fokus. Tildeling av tjenestetilbud 
skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte. 
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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 tilrettelegger for gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser som fremmer 

deltakelse og fellesskap  
o Ved alle arrangementer i Høvåg bo- og aktivitetssenters regi tilrettelegger vi 

for gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser som fremmer deltagelse og 
fellesskap både for beboerne ved sykehjemmet, deres pårørende og 
hjemmeboende. 

o Kommunen drifter friområder, lekeplasser og parker som har funksjon som 
fysiske og sosiale møteplasser. 

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

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

fritid og i arbeid 

 
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  
o Deltakelse i prosjektet «Helsefremmende barnehage og skole» 

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

terskler for deltakelse  
o Lillesand kommune har en satsning på tiltak for barn og unge gjennom bl. a. 

etablering av tilbud til skatere og andre ikke-organiserte ungdommer 
o Lillesand kommune bygger en ny turnhall i 2019 

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

o Lillesand kommune har ansatt eget mobbeombud 
o Lillesand kommune har et eget innsatsteam mot mobbing 

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

forutsetninger og medvirkning  
o På vei mot «kommune 3.0», fra «servicesamfunnet» til 

«fellesskapssamfunnet» med innbyggeren i fokus, som bidragsyter og aktivt 
deltagende i arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet og tjenestetilbudet. I dette 
ligger det også behov for å utvikle organisasjonens kompetanser, og styrke 
medarbeidernes omstillingsevne. Vi skal ivareta innbyggerperspektivet. 
 

• Vi jobber for å redusere bruk av rusmidler 
o Etablering av et eget øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) for somatikk og 

rus/psykiatri fra 2020. 
o Det er lagt inn midler til etablering av nye nødboliger 
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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 

o Det budsjetteres årlig for utvidelse med 4 nye lærlingekontrakter for å nå 
målet om 3 lærlingeplasser pr 1 000 innbyggere. 

o Lillesand kommune tilbyr praksisplasser i tillegg til lærlingeordninger 
o Lillesand kommune tilbyr sommerjobb til ungdomsskoleelever 

 
 
3.0 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 
o Vi har innbyggerfokus i lederutvikling og opplæring av nyansatte ledere og alle 

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

standard  
o Kommuneplanens mål, strategier og tiltak blir i varetatt i økonomiplanen  
o Lillesand kommune jobber målrettet med utvikling av sektorledere, 

enhetsledere og avdelingsledere 
 

 
• Vi sikrer likestilling, inkludering og mangfold 

o Lillesand kommune deltar i prosjektet «Menn i helse» 
o Reviderte rekrutteringsrutiner og opplæring bidrar til at alle søkere til stillinger 

blir behandlet i tråd med lov og avtaleverk 

 
3.2 Lillesand kommune er en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver med tydelig ledelse 
og godt kvalifiserte medarbeidere 
 
• Vi vektlegger en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk 

o Revisjon av retningslinjer og rutiner og implementering av disse i 
organisasjonen, i nært samarbeid med tillitsvalgte, bidrar til å se de 
menneskelige ressursene i organisasjonen som grunnlag for utvikling av 
tjenestene 

o En systematisk lederopplæring iverksettes 
o Lederutvikling gjennomføres på tvers av sektorene 
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• Vi har ansatte som opplever mestring og mening i sin arbeidshverdag og har en klar 
ansvars- og rolleforståelse 

o Partssamarbeidet i lokale HMS-team er en viktig arena for å ivareta og 
videreutvikle et helsefremmende miljø 

 
• Vi arbeider i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten  

o Faste dialogmøter mellom kommunens ledelse og tillitsvalgte og 
vernetjenesten 

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

ledelse utøves 
o Lillesand kommune arbeider målrettet med utvikling av rådmannens 

lederteam, enhetsledere og avdelingsledere 
o Nyansatte ledere gjennomgår et 3 dagers introduksjonsprogram for raskt å bli 

kjent med kommunen som organisasjon og få tilstrekkelig informasjon og 
opplæring i kommunes administrative rutiner og verktøy 

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

o Lillesand kommune har et delegeringsreglement som gir oversikt over 
plassering av delegert myndighet  

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

kompetanseutvikling  
o Det legges til rette for systematisk kompetansebygging ved hjelp av 

strategiske kompetanseplaner (som er i gang flere steder og under oppstart 
andre steder) 

o Det avvikles årlige kompetanseforhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens 
bestemmelser som stimulans for de som gjennomfører studier i henhold til 
enhetens behov 

o Revisjon av forpliktende rutiner for rekruttering og opplæring av 
ansettelsesutvalg bidrar til å spisse ledige stillinger i tråd med et fremtidsrettet 
behov for ny kompetanse 
 

• Vi utvikler en heltidskultur og høy grad av nærvær 
o Det etableres et eget prosjekt med mål om å finne tiltak som fremmer en 

heltidskultur 
• Vi arbeider for å tilby flere lærling- og praksisplasser 

o Det budsjetteres årlig for utvidelse med 4 nye lærlingekontrakter for å nå 
målet om 3 lærlingeplasser per 1 000 innbyggere. 

 
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 

o I 2019 gjennomføres prosjektet «Felles førstelinje for fremtiden». Prosjektet 
skal bla. sikre at alle som oppsøker kommunens førstelinje opplever at de får 
god service og riktige tjenester 

o I 2019 får Lillesand kommune en ny innbyggerportal som skal sikre 
innbyggernes behov for informasjon og digitale tjenester 
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o «Min eiendom» tas i bruk. Innbyggerne kan hente all relevant informasjon 
knyttet til sin eiendom digitalt. 

o «Meglerpakken» oppdateres for en bedre flyt av elektronisk lovpålagt 
informasjon som kreves i forbindelse med salg av bolig. 

o Kommunen har etablert en løsning på internett for å gjøre data fra vei, vann, 
byggesak, oppmåling og plan tilgjengelig på internett for innbyggerne. 

o Kommunen har etablert lovpålagte planregistre og kart på internett 
 
o Det utarbeides en felles prosjektmetodikk for å forbedre planlegging og 

gjennomføring av prosjekter 
  

• Vi etterlever en helhetlig internkontroll 
o Kommunens kvalitetsløsning (EQS) utvikles i tråd med lov og forskrift, og for å 

sikre kommunens helhetlige internkontrolL 
o Det gis systematisk opplæring og veiledning i kvalitetsarbeid på alle nivåer 
o Utvikling og vedlikehold av planverk og rutiner på overordnet nivå ivaretas i 

henhold til aktuelt lovverk 
o Kommunen følger opp vedtatt eierstrategi i selskaper hvor kommunen har 

eierinteresser.  
 

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

o Kommunen skal rullere beredskapsplaner og styrke kvaliteten på 
beredskapsarbeidet; herunder interkontroll 

o I 2019 utarbeides en ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for 
Lillesand kommune, i henhold til føringene i lov og forskrift 

 
3.4 Lillesand kommune benytter ressursene smart og bærekraftig 
• Vi satser på digitalisering og innovasjon for å oppnå optimal oppgaveløsing  

o Det prioriteres å få en god digital infrastruktur på plass for å legge grunnlag for 
ytterligere digitalisering av tjenester. 

o Kommunen satser på velferdsteknologi 
o Kommunen iverksetter vedtatt strategi for bredbåndsutbygging 

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

 
• Vi sikrer økonomisk handlefrihet gjennom en god økonomisk planlegging og styring, og 

begrenset vekst i kommunens lånegjeld  
o Kommunen forbedrer økonomistyring og budsjettprosessen gjennom å utvikle 

systemer og rutiner, samt å sørge for at budsjettansvarlige i enheter og 
sektorer får bedre økonomikompetanse. 

o Lillesand kommune er i ferd med å innføre ny prosjektmetodikk for å forbedre 
planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter. 

o I 2019 vil økonomireglementet og investeringsinstruksen bli revidert 
 

• Vi bruker innovative løsninger ved offentlige anskaffelser 
o Lillesand kommune vil fra 2019 inngå samarbeid Offentlig fellesanskaffelser 

(OFA) om innkjøp. Lillesand kommune har bygd opp kompetanse på 
innovative anskaffelser. 
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• Vi vektlegger miljøvennlige løsninger og unngår sosial dumping ved offentlig anskaffelser 

o I anbudsprosesser legges det inn krav om miljømessige løsninger og krav til 
leverandører og underleverandører om arbeidsforhold. 

 
Listen over tiltak er første versjon og vil bli utviklet videre i kommende økonomiplaner. Listen 
er ikke uttømmende for alle de tiltak som Lillesand kommune gjennomfører eller planlegger 
gjennomført i kommende økonomiplanperiode.  
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UTFORDRINGER OG TILTAK 
 
Utfordringer 
 
Befolkningsvekst 
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 befolkningsfremskrivninger 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 pone ved at det blir overkapasitet og avdelinger 
må stenges. 
 
Det er fortsatt høy vekst i grunnskolealder og blant de eldste aldersgruppene. Det innebærer 
at kommunen fortsatt må investere i skoler og omsorgsboliger.  
 
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. 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, øremerkede tilskudd. Å kutte i kulturområdet, 
tekniske tjenester og administrasjon monner lite når de store sektorene som barnehage, 
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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 % . 
 
 
Tiltak 
Rådmannens forslag til økonomiplan legger ikke opp til vesentlige endringer i tjenestetilbudet 
sammenlignet med 2018. Det er lagt inn et generelt krav til effektivisering av kommunens 
virksomhet gjennom gevinstrealisering og ved at økte demografiutgifter ikke kompenseres 
fullt ut, samt at en rekke budsjettposter ikke er prisjustert. 
 
Den økonomiske situasjon kommunen står overfor i årene fremover gjør at man må se på 
eiendomsskatten som er en av de få inntektskildene kommunen selv har kontroll over. 
Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2018-2021 å opprettholde bunnfradraget på 800 000 kr i 
2019 og redusere bunnfradraget til 400 000 kr for 2020 og 2021. Bystyret vedtok i sak 116/17 å 
øke takstene gjennom en kontorjustering med 10 % fra 2020. Bystyret vedtok også at det ikke 
gjennomføres en retaksering av alle eiendommer i 2019 med virkning fra 2020. I regjeringens 
forslag til statsbudsjett er det et forslag om at Skatteetatens formuesgrunnlag skal være 
obligatorisk for verdifastsettelse av primærboliger. Fritidsboliger må takseres som tidligere. 
Rådmannen legger til grunn bystyrets vedtak fra 2018 for økonomiplanen for 2019-2022 når det 
gjelder eiendomsskatt. Inntektene er justert noe opp på grunn av at skatteetatens 
formuesgrunnlag er en del høyere enn nåværende takster fra 2009. Stortinget vedtok at det 
fortsatt skal være frivillig for kommunene å benytte Skatteetatens formuesgrunnlag som 
takstgrunnlag. I forbindelse med utarbeidelsen av økonomiplan 2020 – 2023 må det gjøres en ny 
vurdering av takseringsmetode. 
 
Rådmannen foreslår videre en økning i eiendomsskattesatsen med 1 promillepoeng fra 2020 for å 
finansiere finansutgifter knyttet til høyt investeringsnivå. Her nevnes spesielt ny gymsal på 
Tingsaker, ny turnhall med skytebane, utbyggingen av barneskole i sentrum og Lillesand 
ungdomsskole. Det vil øke inntektene fra eiendomsskatten med 7 mill. kr pr år. Bystyret vedtok å 
opprettholde eiendomsskattesatsene. Det innebærer at inntektene fra eiendomsskatten er 
redusert med 7 mill. kr. pr. år i perioden 2020 – 2022 sammenlignet med rådmannens forslag. 
 
 
Et viktig prosjekt i denne økonomiplanperioden er «Statlig finansiering av omsorgstjenester» 
(SIO-prosjektet). Prosjektet startet opp 1. mai 2016 og skulle vare frem til 30. april 2019. 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 at prosjektet forlenges ut 2022. De seks 
kommunene som deltar i prosjektet inviteres til å delta videre, og det skal inviteres ytterligere 
6 kommuner inn i prosjektet fra 2020. 
 
Prosjektet går ut på at staten finansierer kommunens helse- og omsorgstjenester gjennom 
øremerkede tilskudd i henhold til hvilke tjenester kommunen yter til innbyggerne. Prosjektet 
finansieres av et uttrekk i rammetilskuddet til kommunen. Så langt er erfaringene med 
prosjektet positive gjennom økt kvalitet i tjenesteforløpet. Staten har lagt en føring om at 
midler fra helse- og omsorgstjenester ikke kan brukes i andre deler av kommunen. Det 
legges opp til bruk av bundne avsetninger innen området etter at prosjektet er avsluttet. 
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DE VIKTIGSTE NYE TILTAK: 
 
Endringer i budsjettet for 2019 pr enhet 
 
Rammeområde 0 Fordelingsutgifter 

• Lønnsavsetningen økes med 0,6 mill. kr til 8,6 mill. kr for 2019 
• Inntektene fra skatt, rammetilskudd, SIO, samt redusert integreringstilskudd økes 

med 30,0 mill. kr. 
 
Rammeområde 2 Politisk styring 

• Det er satt av 0,4 mill. kr til gjennomføring av kommunevalget i 2019 og til 
gjennomføring av stortingsvalget i 2021. 

• Det er lagt inn en økning på 0,25 mill. kr på bystyrets rammeområde i 2019 i henhold 
til vedtak i bystyret 24.10.18. Bystyret vedtok å redusere denne bevilgningen i 
økonomiplanperioden. 

 
Rammeområde 3 Administrasjon 

• Budsjettet til økonomiavdelingen er økt med 1,0 mill. kr som følge av reduserte 
inntekter/økt tilskudd fra Struktur1 i 2018.  

• Det er lagt inn en stilling som kontroller på investeringsprosjekter i 
økonomiavdelingen. Bystyret vedtok at det opprettes en stilling for 
prosjektstyringskompetanse/prosjektkoordinering i stedet for en stilling som 
Controller. Stillingen legges til Teknisk sektor. 

• Budsjettet til IKT er redusert med 0,4 mill. kr pga. redusert uttrekk til investering 
• Administrative fellesfunksjoner er økt med 0,860 mill. kr. 1 årsverk personal. 

Overlapping på grunn av turnover ved Avdeling for HR og et nytt årsverk fra sommer 
2019. Ekstrahjelp sommeravvikling i Avdeling for kommunetorg.  

• Det overføres en stilling fra helse og kultur til Rådmannens stab. Stillingen økes fra 
70 % til 100 %.  

• Det er lagt inn 4 nye lærlingeplasser pr år fra 2019 til 2022. Bystyret vedtok at antall 
lærlinger eller lærekandidater økes fra 4 til 6. Dekkes ved omdisponering av midler 
innenfor rammeområdene. 

• Det er lagt inn en forutsetning om effektivisering (0,5 %) på rammeområde 3 med 0,2 
mill. kr. 

• Bystyret vedtok å bevilge 350 000 kroner til økt satsing turisme.  
• Bystyret vedtok å øke stillingen som mobbeombud til 80%, 200 000 kroner. 
• Bystyret vedtok å opprette en stilling som næringssjef/konsulent med halvårseffekt i 

2019 med 400 000 kroner. 
 
Rammeområde 4 Helse og kultur 

• På ansvar 40 Kommunalsjef for helse og kultur er det lagt inn en økning på 4,1 mill. kr 
knyttet til SIO-prosjekter - rådgiver økonomi, dagtilbud demens, bortfall av 
vertskommune tilskudd asylmottak og årsvirkning kommunelege. Finansieres av SIO-
midler. Det er trukket ut 0,3 mill. kr som var engangsbevilgning i 2018.  

• På ansvar 41 Kultur og bibliotek det trukket ut 0,3 mill. kr i engangsbevilgning 
kulturmidler i 2018. Det er lagt inn 0,350 mill. kr til 33 % økt stilling  som 
ungdomskontakt. Bystyret vedtok at kulturmidler økes med 200 000 kroner til 
500 000. Videre bevilget bystyret midler til følgende organisasjoner (285 000):  
- Lillesand skolekorps 70 000 kroner  
- Høvåg brass 50 000 kroner  
- LIL 40 000 kroner  
- Høvdingen 25 000 kroner  
- Meta Hansens hus 40 000 kroner  
- LillesandsDaene 30 000 kroner  
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- Mekkegruppen bevilges 30 000 kroner  
• Bystyret vedtok at det planlagte nærmiljøanlegg Justøya legges inn igjen i budsjettet 

650 000 kroner. 
• Det er lagt inn 0,5 mill. kr til leie og driftskostnader for Sjøsport-bygget. Finansieres 

ved bruk av disposisjonsfond i 2019. 
• Ansvar 42 Psykisk helse og rus er økt med 10 mill. kr til årsvirkning ressurskrevende 

tjenester. Finansieres av SIO-midler. 
• 43 Barnevern er økt med 1,0 mill. kr til fosterhjem, noe økning i vår andel fellesskost. 
• I Enhet for tverrfaglig helse brukes det bundne fond for å finansiere årsvirkning 

skolehelsetjeneste, justering tilskudd fastleger. Bystyret bevilget 130 000 kr. til økning 
av antall turnusleger i kommunen. 

• Omsorg Høvåg er styrket med 0,6 mill. kr til 0,8 årsverk styrking av adm. tid 
avdelingsledere. Redusere bruk av ekstrahjelp, overtid. Finansieres av SIO-midler 

• Omsorg Sentrum er styrket med 1,5 mill. kr årsvirkning ressurskrevende tjenester. 
Finansieres av SIO-midler. 

• Enhet for tjenestetildeling er økt med 1,8 mill. kr pga. årsvirkning SIO-prosjekter 
knyttet til innsatsteamet. Finansieres av SIO-midler. 

• Innen habiliteringstjeneste er det redusert med ett bofelleskap EM. Reduksjonens må 
sees i sammenheng med bortfall av integreringstilskudd, virkningene går opp i opp. 
Enheten må øke tjenestene til ressurskrevenede brukere. Denne økningen 
finansieres av SIO-midler. 

• NAV (sosial-flyktning) er redusert med 0,9 mill. kr som følge av færre flyktninger. 
• Det er lagt inn en forutsetning om effektivisering (0,5 %) på rammeområde 4 med 1,6 

mill. kr. 
• Det er lagt en redusert bevilgning på 16,0 mill. kr som følge av færre enslige 

mindreårige flyktninger i 2020.  
• Bystyret vedtok å bevilge 300 000 kroner ekstra til drift av Kirkelig fellesråd i 2019. 
• Bystyret bevilget 100 000 kroner ekstra til forebyggende rus-arbeid. 
• Bystyret bevilget 100 000 kroner ekstra til Frivillighetssentralen 
• Bystyret bevilget 30 000 kroner ekstra til ungdomsrådet. 

 
 
Rammeområde 5 Skole 

• Ansvar 50 Skole felles er økt med 2,5 mill. kr som følge av elevtallsvekst 37 elever, 
årseffekt rådgiver stilling. Redusert inntekt asyl. Skolene får fordelt via 
fordelingsmodell.  BTI og HBS tilskuddsfinansiert. 

• Innen voksenopplæringen (LVO) er aktiviteten redusert pga. færre asylsøkere 
• Det er lagt inn en forutsetning om effektivisering (0,5 %) på rammeområde 5 med 0,7 

mill. kr. 
• Det er lagt en økning i 2020 med 3,125 mill. kr som følge av elevtallsvekst og 

årsvirkning av elever på Langemyr. 
• Bystyret vedtok å øke støtten til Polenturene med 300 000 kroner (60 000 til hver 

klasse). 
• Bystyret vedtok å styrke dramatilbudet på Kulturskolen med 50 000 kroner.  
• Bystyret vedtok å styrke valgfagtilbudet i Høvåg med 75 000 kroner. 

 
Rammeområde 6 Barnehage 

• Det er lagt inn en forutsetning om effektivisering (0,5 %) på rammeområde 6 med 0,5 
mill. kr. 

• Det er lagt inn en reduksjon i antall barn, ca. 30. Økte kostnader til spes. ped og 
redusert foreldrebetaling. For 2020 er det lagt inn ytterligere reduksjon i rammene 
pga. redusert antall barn. 
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• Det er lagt inn en økning i tilskuddsatsene til private barnehager på med 7 % for små 
barn og 8 % for store barn 

 
Rammeområde 7-9 Teknisk 

• Det er lagt inn en forutsetning om effektivisering (0,5 %) på rammeområde 7 med 0,4 
mill. kr. 

• Ansvar 79 Brann og forebyggende brann er økt med 1,1 mill. kr i økt tilskudd til KBR. 
• Det er lagt inn 2,75 mill. kr i økte FDV-kostnader som følge av nye bygg i 2020 og 5,1 

mill. kr fra 2021  
• Det er lagt inn en reduksjon på 2,4 mill. kr som følge av økte husleieinntekter fra 

Dovre fra 2021. 
• Bystyret bevilget 200 000 kr til tømming og rensing av Springvannsstemmen. 
• Bystyret vedtok at det innenfor driftsbudsjettet i 2019 skal rustes opp i sentrum for 

200 000 kroner. 
• Bystyret vedtok at det opprettes en stilling for prosjektstyringskompetanse/-

prosjektkoordinering 
 
Finans 

• Det er lagt reduksjon på 1,5 mill. kr. i renteutgifter og 3,3 mill kr i avdragsutgifter i forhold 
til budsjett 2018. 

• Utbytte er økt med 0,5 mill. kr. Bystyret vedtok å øke finansinntekter fra selskaper med 
ytterligere 1 250 000 kroner (Lina, Agderbyen).  

• Inntekter fra salg av eiendom er økt med 5 mil. kr. Bystyret vedtok å øke inntektene 
fra Salg av eiendom for 42 millioner kroner i perioden:  
- År 2020: Skalleodden 10 000 000 kroner, Stykkene 12 000 000  
- År 2021: Sjømannshjemmet/Sjømannshaven 10 000 000 kroner  
- År 2022: Brannstasjonen: 10 000 000  

•  
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Stillinger 
 
Følgende nye stillinger eller midler til stillinger er lagt inn i forslag til Budsjett og 
økonomiplan 2019-2022: 
 
Nye lærerstillinger 
Som følge av den store elevtallsveksten er det lagt inn midler til skolene til å opprette 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 til stillingshjemler. Ansvar 50 Skole felles er økt med 2,5 mill. kr som følge av 
elevtallsvekst 37 elever og årseffekt rådgiver stilling. 
 
Stillinger innen SIO-prosjektet 
Det er lagt inn stillinger innen SIO-prosjektet i tråd med endring i aktivitetsnivået. Stillingene 
finansieres av økte inntekter. Det gjelder i hovedsak stillinger knyttet til ressurskrevende 
brukere. Dette gjelder Ansvar 42 Psykisk helse og rus som er økt med 10 mill. kr. til nye 
ressurskrevende brukere. Pleie og omsorg Sentrum er styrket med 1,5 mill. kr. årsvirkning 
ressurskrevende bruker. Enhet for tjenestetildeling omsorg er økt med 1,8 mill. kr. pga. 
årsvirkning SIO prosjekter. Innsatsteam og stillinger. Pleie og omsorg Høvåg er styrket med 
0,6 mill. kr. til 0,8 årsverk styrking av adm. tid avdelingsledere. 
 
Controller investeringsprosjekter 
I forbindelse med at kommunen i de nærmeste årene skal gjennomføre mange større 
investeringsprosjekt foreslås det opprettet en stilling som økonomicontroller. Stillingen 
foreslås finansiert med 30 % over driftsbudsjettet og 70 % på investeringsprosjektene. 
Bystyret vedtok at det opprettes en stilling for prosjektstyringskompetanse/-
prosjektkoordinering i stedet for en stilling som Controller. Stillingen legges til Teknisk sektor. 
 
Personalrådgiver 
Det foreslås opprettet en stilling som rådgiver i Avdeling for HR. 
 
Ungdomskontakt 
Det foreslås å øke stillingen som ungdomskontakt med 33 % til 100 % stilling for å rekruttere 
kvalifiserte medarbeidere. 
 
Lærlinger 
Det legges inn en økning på 4 nye lærlinger pr år i økonomiplanperioden. Bystyret vedtok at 
antall lærlinger eller lærekandidater økes fra 4 til 6. Dekkes ved omdisponering av midler 
innenfor rammeområdene. 
 
Folkehelserådgiver / samfunnsplanlegger 
Det foreslås å øke stillingen som folkehelserådgiver fra 70% til 100%. Stillingsressursen skal 
brukes som samfunnsplanlegger i stab hos rådmannen. 
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
Budsjettforslaget er en fremskrivning av fremtiden sett ut fra hva vil kjenner til i høsten 2018. 
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 
2018. Det er for tiden stor usikkerhet om politiske maktforhold. 
 
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 
Rentenivået er for tiden historisk lavt med en styringsrente på 0,75 % pa. Administrasjonen 
forventer at bunnen er nådd og at det blir en økning i rentene de nærmeste årene. Det er tatt 
høyde for dette i budsjettet. Kommunens gjeldsportefølje er fordelt mellom fastrente og 
flytende rente i henhold til gjeldende finansreglement. Rentefølsomheten ved en økning på 1 
prosentpoeng er beregnet til ca. 2,6 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. Videre kan det komme 
regelendringer som setter større krav til minimumsavdrag. Dette kan medføre økte 
avdragsutgifter. 
 
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. Den varslede nedleggingen av SANA fra starten av 2019 vil få konsekvenser for 
kommunen.  
 
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 
2019. Pensjonskostnadene er basert på beregninger fra pensjonskassene, men 
erfaringsmessig blir det til dels store endringer i pensjon fra år til år. 
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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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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. 
 
Lillesand får i 2019 et veksttilskudd på 1,8 mill. kr fra staten gjennom inntektssystemet. Fra 
2017 er grensen for å motta vekststilskudd redusert fra 1,5 % til 1,4 % gjennomsnittlig 
befolkningsvekst over en 3-års periode. Dette innebærer at Lillesand får flere innbyggere 
over denne grensen som det beregnes tilskudd for.  

BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Som figuren viser, er Lillesand kommune inne i en kraftig vekstperiode. De siste 10 årene 
har befolkningen vokst med 17,7 %, eller 1 633 personer. Det betyr at veksten i gjennomsnitt 
har vært på 1,8 % hvert år. 
 
 

 
Figur 8 Befolkningsutvikling 1.1.2008 – 1.1.2018 (kilde: SSB) 
 
I perioden 1. januar 2008 til 1. januar 2018 har Lillesand kommune i gjennomsnitt hatt en 
årlig vekst på 1,7 %. I 2014 og 2015 var veksten spesielt høy; med 2,3 % begge årene. I 
2016 ble det en lavere vekst med 1,2 %, mens den økte til 1,6 % i 2017. For 2018 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 
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avhengig av innenlandsk innflytting til Lillesand. Veksten er høyere enn landsgjennomsnittet 
på 0,8 %.  
 
Tabell 3 Befolkning fordelt på aldersgrupper 01.07.2017 og 01.07.2018 

 
Innbyggere per 1.7.2018 2017 2018 Diff Prosent 
Innbyggere 0-1 år 256 229 -27 -10,5 % 
Innbyggere 2-5 år 564 540 -24 -4,3 % 
Innbyggere 6-15 år 1 446 1 506 60 4,1 % 
Innbyggere 16-22 år 958 948 -10 -1,0 % 
Innbyggere 23-66 år 5 957 6 032 75 1,3 % 
Innbyggere 67-79 år 1 220 1 274 54 4,4 % 
Innbygere 80-89 år  333 340 7 2,1 % 
Innbyggere 90 år + 84 79 -5 -6,0 % 
 Sum 10 818 10 948 130 1,2 % 

 
Tabellen viser at kommunen fra 01.07.17 til 01.07.18 har størst prosentvis vekst i 
aldersgruppen 67-79 år med 4,4 % og 6 - 15 år med 4,1 %. Det er også verdt å merke seg 
en nedgang i alderen 0-1 år (-10,5 %)og barn i barnehagealder 2-5 år (-4,3 %). 

BEFOLKNINGSFREMSKRIVINGER I PLANPERIODEN 
 
SSB lager nye befolkningsframskrivinger hvert annet år og la frem en ny prognose i slutten 
av juli 2018. Den forrige prognosen fra 2016 baserte seg på befolkningsveksten i kommunen 
de to siste årene forut for framskrivningen, dvs. 2014 og 2015. Disse to årene hadde 
Lillesand kommune en årlig befolkningsvekst på 2,3 %. 2014 og 2015 er blant de årene med 
størst vekst i Lillesands moderne historie. I 2016 ble veksten på 1,2 % og i 2017 på 1,6 %. 
Det var derfor forventet at befolkningsveksten i SSBs framskrivning i juni 2018 ville være 
lavere enn den forrige prognosen. 
 
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. 
 
Tabell 4 Befolkningsfremskriving pr 1.1. fordelt på aldersgrupper (kilde: SSB – MMMM-alternativet)  

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 2035 2040 
0 år 103 106 106 106 107 114 125 132 134 
1-5 år 687 669 663 663 644 648 701 751 771 
6-12 år 1 098 1 133 1 117 1 112 1109 1 052 1 012 1 079 1 152 
13-15 år 379 379 436 461 491 509 469 444 475 
16-19 år 582 562 529 517 516 609 636 591 584 
20-44 år 3 272 3 330 3 397 3 415 3448 3 511 3 637 3 713 3 719 
45-66 år 3 088 3 144 3 167 3 245 3265 3 365 3 531 3 632 3 714 
67-79 år 1 243 1 277 1 321 1 357 1415 1 496 1 582 1 706 1 843 
80-89 år 336 358 376 385 405 486 658 789 848 
90 år eller eldre 83 83 78 83 83 81 111 149 215  

10 871 11 041 11 190 11 344 11 483 11 871 12 462 12 986 13 455 
Årlig vekst  1,6 % 1,3 % 1,4 %  1,0 % 5,0 % 4,2 % 3,6 % 
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Tabell 5 Fremskrevet, prosentvis vekst i forhold til 2018-tall for ulike aldersgrupper, 2019-2040 (kilde: SSB) 
  

2019 2020 2021 2022 2025 2030 2040 

0 år 2,9 % 2,9 % 2,9 % 3,9 % 10,7 % 21,4 % 30,1 % 

1-5 år -2,6 % -3,5 % -3,5 % -6,3 % -5,7 % 2,0 % 12,2 % 

6-12 år 3,2 % 1,7 % 1,3 % 1,0 % -4,2 % -7,8 % 4,9 % 

13-15 år 0,0 % 15,0 % 21,6 % 29,6 % 34,3 % 23,7 % 25,3 % 

16-19 år -3,4 % -9,1 % -11,2 % -11,3 % 4,6 % 9,3 % 0,3 % 

20-44 år 1,8 % 3,8 % 4,4 % 5,4 % 7,3 % 11,2 % 13,7 % 

45-66 år 1,8 % 2,6 % 5,1 % 5,7 % 9,0 % 14,3 % 20,3 % 

67-79 år 2,7 % 6,3 % 9,2 % 13,8 % 20,4 % 27,3 % 48,3 % 

80-89 år 6,5 % 11,9 % 14,6 % 20,5 % 44,6 % 95,8 % 152,4 % 

90 år eller eldre 0,0 % -6,0 % 0,0 % 0,0 % -2,4 % 33,7 % 159,0 % 

Sum 1,6 % 2,9 % 4,4 % 5,6 % 9,2 % 14,6 % 23,8 % 

 
Tabellene viser at Lillesand kommune skal vokse med i underkant av 700 personer eller 
6,5% frem til 2021. Prosentvis blir det størst vekst i aldersgruppen 80-89 år med 19 %, men 
også stor prosentvis vekst for aldersgruppen 6-15 år med 13 % og aldersgruppen 67-79 år 
med 12 %. Aldersgruppen 2-5 år vil ha en svak nedgang. Det har betydning for 
barnehagesektoren.  
 
Den høye veksten kommunen har opplevd de senere år i barnehagealdersgruppen 2-5 år 
flater ut i denne planperioden. Utflatingen av veksten i denne gruppen demper presset på 
barnehagesektoren, men analyser viser at aldersgruppen til dels vil øke kraftig i deler av 
kommunen fra 2021 mot 2024, før det blir en nedgang mot 2027. I 2017 ble det vedtatt en ny 
barnehagestruktur hvor det blant annet er tatt hensyn til de demografiske endringene. Det er 
vedtatt å bygge en ny privat barnehage vest for sentrum etter 2020. 
 
Prognosene viser også at årskullene som tidligere la et stort press på barnehagesektoren 
beveger seg over i skolealder. Veksten innen aldersgruppen 6-15 år har vært større enn 
tidligere antatt. Som en følge av den kraftige veksten innen disse aldersgruppene er det satt 
av investeringsmidler til utvidelse av kapasiteten i skolene i henhold til vedtatt skolestruktur. 
Dette gjelder Borkedalen skole og Lillesand ungdomsskole.  
  
Aldersgruppene 80-89 år og 67-79 år vokser prosentvis mest i økonomiplanperioden. Det vil 
gi utfordringer innen helse og omsorg. Deltakelsen i SIO-prosjektet frem til mai 2019 løser 
mange av utfordringene med den store veksten i de eldste aldersgruppene. Det legges opp 
til bygging av 24 heldøgns omsorgsplasser på Dovre med ferdigstillelse i 2019.  
 
Veksten i den arbeidsdyktige delen av befolkningen i aldersgruppen 23-66 år holder seg 
relativt høy i planperioden, men er under gjennomsnittet.  
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ET BLIKK UTOVER PLANPERIODEN 
 
Figur nr. 4 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 
2018. Aldersgruppen 1-5 år vil 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 antall 16-19 åringer 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 
 
Det er selvfølgelig vanskelig å spå om hvordan Lillesand kommune ser ut om 25 år i 2040. 
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. I tillegg vet man at størstedelen 
av veksten i utgifter innen helse og omsorg de siste årene er for tjenester til personer under 
67 år. Videre vet man at levealderen øker med ca. 1 år pr. tiår. Det betyr at frem mot 2040 
har levealderen økt med 2,5 år. Økt levealder øker hyppigheten av flere sykdommer som 
f.eks. demens. Dette skaper et 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. 
 
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 pensjonene.  
 
Nye generasjoner med eldre vil stille andre krav til kvalitet og individtilpassede tjenester.  
 
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. 
 
Mer kompliserte oppgaver til kommunene øker behovet for kompetanse, innovasjon og 
teknologiutvikling. Endringene må skje raskt. Det vil bli 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 
innbyggere. Det er ikke mange 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 jobbe 
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, 
sosialhjelpsmottakere, deltidsarbeidende, hjemmeværende, pensjonister m.m. Det hevdes at 
kommunene i større grad vil få ansvar for arbeidslinjen i samfunnet. 
 
Lillesand kommune er nødt til å være en attraktiv arbeidsgiver, ha konkurransedyktige vilkår, 
ha et godt omdømme både som arbeidsgiver for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft i 
fremtiden. Det vil komme konkurranse fra private aktører som tilbyr de samme tjenestene 
som kommunene. 
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Lillesand kommune har sammen med resten av Agder levekårsutfordringer. Lillesand har 
større andel uføre, unge arbeidsledige, personer med psykiske plager og lidelser, dødelighet 
av lungekreft og kols, og muskel- og skjelettsykdommer.  
 
En 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 foreldrenes 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. Derfor er 
satsing på utdanning viktig; både for å gjøre noe med 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. Økning i transportbehovet må løses ved bruk av 
kollektivtransport, sykkel og gange slik man kjenner fra bymiljøavtalene. 
  



  Side 44 
   

 

ORGANISERING OG BEMANNING 
 

ORGANISERING 

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

Sektorene er inndelt i 21 enheter med enhetsledere som rapporterer til respektive 
kommunalsjefer. Organisasjonen justeres og tilpasses fortløpende i tråd med hva som er 
mest hensiktsmessig for driften. 

Oppdatert organisasjonskart finnes på kommunens hjemmeside. 

Ved overgangen til 2019 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. 

• Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Arendal kommune er vertskommune. 
• 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 
 
Formålet med etableringene er å bygge robuste fagmiljø som kan møte fremtidens 
utfordringer både i forhold til drift og utvikling.  
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ÅRSVERK 
 
Ved 2. tertial 2018 har Lillesand kommune ca. 755 årsverk (975 personer), inklusive 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. 
 
Følgende forslag til økning av stillingshjemler ligger i budsjett og økonomiplanen: 
 
 
Tabell 6 Oversikt over faste årsverk og ansatte i fødselspermisjon pr 31.08.18 og forslag til opprettelse av nye stillingshjemler 

Enhet Ansvar 2018 Nye  Beskrivelse 

30 Rådmann 3,0 1,3 Næringssjef/konsulent 
Flytting av en stilling fra Helse og kultur  

31 Økonomi 2,0   
38 Administrative fellesfunksjoner 20,2 1,0 

6,3 
Personalrådgiver 
6 nye lærlingeplasser pr år fra 2019 
0,3 Økning av stilling som mobbeombud 

40 Kommunalsjef helse og kultur 5,5 -0,7 Flytting av stilling til rådmannens stab 

41 Enhet for kultur og bibliotek 8,4 0,33 Økning av stilling som ungdomskontakt  

42 Enhet for psykisk helse og rus 23,3 x 10 mill. kr. til stillinger knyttet til ressurskrevende 
brukere. Finansieres av SIO 

44 Enhet for tverrfaglig helse 17,3   

45 Enhet for omsorg Høvåg 41,7 0,8 Økt administrasjonstid for avd. ledere. Finansieres 
av SIO 

46 Enhet for omsorg sentrum 75,0  Stillinger knyttet til ressurskrevende brukere. 
Finansieres av SIO 

47 Enhet for tjenestetildeling 6,3   
48 Enhet for habilitering 88,5 x Stillinger knyttet til ressurskrevende brukere. 

Finansieres av SIO 
49 NAV 14,3   

50 Kommunalsjef skole og barnehage 10,4 x Økte stillingsressurser knyttet til elevtallsvekst på 
skolene 

51 Høvåg skole 27,6   
52 Borkedalen skole 44,5   
53 Brentemoen skole 20,5   
54 Tingsaker skole 35,2   
55 Lillesand ungdomsskole 37,7   
56 Enhet for voksenopplæring 12,0   

60 Barnehage felles 8,2   
61 Framsyn barnehage 13,9   
62 Prestholt barnehage 11,9   
63 Borketun barnehage 14,0   
65 Blåbæråsen barnehage 15,0   
70 Kommunalsjef tekniske tjenester 3,0 1,0 Prosjektkoordinator knyttet til investerings-

prosjekter 
72 Enhet for teknisk forvaltning 13,8   
74 Enhet for teknisk prosjekt 4,0   
76 Enhet for teknisk drift 52,0   

  Sum årsverk 629,3   
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EN FREMTIDSRETTET ARBEIDSGIVERPOLITIKK 
Kommunesektoren står overfor utfordringer når det gjelder tilgang på kvalifisert arbeidskraft i 
fremtiden, særlig innenfor helse- og omsorgstjenesten. 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 2019 14 lærlinger innenfor fagene; 
helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, IKT servicefag og kokkefag, og ca. 25 
praksisplasser.  Tabellen under viser fordelingen av lærlinger og praksisplasser ved 
enhetene. 
 
Tabell 7 Oversikt over praksisplasser og lærlinger og praksis plasser pr. 16.10.18: 

Enhet Antall lærlinger Antall praksisplasser 
Omsorg sentrum 5 8 
Omsorg Høvåg 1 5 
Habilitering 0   
Lillesand ungdomsskole 0 0 
Borkedalen skole 1 3 
Tingsaker skole 1   
Brentemoen skole 1   
Blåbæråsen barnehage 1 6 
Framsyn barnehage 0   
Prestholt barnehage 1 3 
Borketun barnehage 1   
IT-tjenesten 2 0 
Totalt 14 25 

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

• Budsjett for opprettelse av nye lærlingekontrakter legges 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 med andre fagområder. 
• Det utarbeides overordnede retningslinjer og rutiner for oppfølging av lærlingene.     
• 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 4 
nye ordinære lærekontrakter i 2019. Tilsvarende legges det inn en årlig økning på 4 
kontrakter i økonomiplanperioden. Det er søkt om tilskudd fra KS sine OU midler til økningen 
i 2019. Bystyret vedtok at antall lærlinger eller lærekandidater økes fra 4 til 6. Dekkes ved 
omdisponering av midler innenfor rammeområdene. 
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En spørreundersøkelse blant enhetslederne viser at de ønsker å ta imot lærlinger forutsatt 
friske lønnsmidler. 
 
Kommunen er med i prosjektet «Menn i helse», og har forpliktet seg til å legge til rette for 2 
praksisplasser og 2 læreplasser i 2019. Dette er et spennende prosjekt hvor det tilstrebes å 
få unge menn til å utdanne seg til helsefagarbeidere.  
 
I tillegg legger kommunen til rette for at det inngås andre avtaler, med f.eks. med NAV, om 
praksisplasser. 
 

FRAVÆR/NÆRVÆR 
Sykefraværet har holdt seg stabilt på 7,7 % de siste 2 årene. 
 
Ved 2. tertial i 2018 var det totale sykefraværet på 6,3 % - mot 6,4 % ved samme tidspunkt i 
2017. 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.  
 

OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING 
Befolkningsvekst, medfølgende store investeringsbehov og andre økonomiske utfordringer 
vil få som konsekvens at kommunen som organisasjonen må innstille seg på store 
omstillinger i planperioden.  
 
For å møte de økonomiske utfordringene i årene fremover, er det 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. Lillesand kommune har utarbeidet en 
digitaliseringsstrategi. I økonomiplanperioden vil rådmannen ha fokus på iverksetting av 
denne. I tillegg vil rådmannen vurdere hvordan kommunen som organisasjon kan arbeide 
målrettet og systematisk med fornyelse, kontinuerlig forbedring og innovasjon.  
 
For å lykkes i endringene, må det være kontinuerlig fokus på kapasitet, kvalitet, kompetanse, 
kommunikasjon og en helsefremmende kultur. Kompetente, trygge og utviklingsorienterte 
ledere er avgjørende i dette arbeidet.  
 
Rådmannen vil prioritere lederutvikling i planperioden for å møte utfordringene i fremtiden. 
Arenaer for tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid skal videreutvikles. En annen 
suksessfaktor er et åpent, respektfullt og godt samarbeid med organisasjonene. 
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PREMISSER FOR BUDSJETTET 
 
Statsbudsjettet 2019 
Regjeringen Solberg la frem forslag til statsbudsjett for 2019 8. okt. 2018. Det kan imidlertid 
bli endringer helt frem til statsbudsjettet vedtas rett før jul.  
 
De viktigste punktene vedrørende kommuner i forslag til statsbudsjett for 2019 er: 
 
Samlede inntekter/frie inntekter 
• Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på 

1,9 mrd. kr. 
• Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på om lag 2,6 mrd. kr i sin helhet tildeles 

kommunene.  
• Av veksten begrunnes 200 mill. kr med opptrappingsplanen på rusfeltet, 100 mill. kr med 

opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, og 200 mill. kr med tidlig innsats i 
skolen. 

• Ny informasjon om skatteinngangen i 2018 tyder på at kommunesektorens 
skatteinntekter i 2018 blir 2,4 mrd. kr høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 
for 2018. Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere for 
inntektsåret 2017, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. 
 

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 
• Deflatoren for 2018 anslås til 3,0 %, hvorav lønnsvekst på 2,4 %. Dette er 0,4 

prosentpoeng høyere enn anslaget i Revidert nasjonalbudsjett for 2018. 
• For 2019 legges det til grunn en deflator på 2,8 %, hvorav lønnsvekstanslag på 3,25 %. 

Denne er lagt til grunn ved beregningen av realveksten i kommunesektorens inntekter i 
2019. 

Skatteandel/kommunal skattøre 
Det foreslås at den kommunale skattøren reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 pst. 
 
Nærmere om veksten i kommunenes frie inntekter på 2,6 mrd. kr 
Demografi 1,0 mrd. kr 
Pensjonskostnader 0,7 mrd. kr 
 
Særskilte satsinger: 
- Opptrappingsplan rus 0,2 mrd. kr 
- Tidlig innsats barnehage og skole 0,2 mrd. kr 
- Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 0,1 mrd. kr 
- Opprustning av fylkesveier (fylkeskommunene) 0,1 mrd. kr. omdisponering av midler 
 
Innenfor den samlede veksten i frie inntekter innebærer dette et handlingsrom for 
kommunene på 0,3 mrd. kr.  
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Tabell 8 Virkning for Lillesand 

Mill. kr. 2018 2019 Endring % endring 
Innbyggertilskudd før omfordeling 256,668 270,521 13,853 5,4 % 
Utgiftsutjevning 9,095 9,015 -0,08 -0,9 % 
Trekk som følge av saker med særskilt 
fordeling 

-175,810 -181,857 -6,047 3,4 % 

Trekk for inntektsgarantiordningen -0,773 -0,583 0,190 -24,6 % 
Innbyggertilskudd etter justering 89,180 97,096 7,916 8,9 % 
Veksttilskudd 3,234 1,811 -1,423 -44,0 % 
Ordinært skjønnstilskudd 1,600 1,410 -0,19 -11,9 % 
Saker med særskilt fordeling     
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 1,681 1,986 0,305 18,1 % 
Frivilligsentral 0,392 0,414 0,022 5,6 % 
SIO -177,883 -184,258 -6,375 3,6 % 

 
Veksttilskudd 
Lillesand får 1,811 mill. kr i veksttilskudd for 2019 mot 3,234 mill. kr i 2018. Kommunen har 
en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,68 % fra 2015 til 2018. Det er 31 personer 
over vekstgrensen på 1,4 %. Hver person genererer 58 792 kr i veksttilskudd. 
 
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 
retningslinjer gitt av departementet. Lillesand kommune får 1,410 mill. kr i ordinært 
skjønnstilskudd for 2019. Dette er en reduksjon på 190 000 kr fra 2018. 
 
Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner 
Ved behandlingen av Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2018, jf. Innst. 4 L 
(2017–2018), vedtok Stortinget at kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon for 
bortfall av inntekter fra eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. 
Kompensasjonen er begrenset oppad til 500 mill. kr. Som følge av at lovendringen fases inn 
over syv år, tilsvarer kompensasjonen for 2019 1/7 av maksimal kompensasjon på 500 mill. 
kr. I 2019 settes det dermed av 71 mill. kr innenfor skjønnstilskuddet. 
 
Kommunene som blir berørt av lovendringen, må retaksere de aktuelle skatteobjektene før 
fristen for å skrive ut eiendomsskatten for 2019 går ut 1. mars neste år. I statsbudsjettet for 
2018 er kommunene tildelt 72,5 mill. kr til arbeidet med retaksering. Først etter at 
retakseringen er gjennomført, kan kommunene dokumentere hvordan lovendringen påvirker 
økonomien. Departementet skal kartlegge de kommunevise utslagene og fordele 
kompensasjonen på 71 mill. kr på bakgrunn av dette. Midlene vil bli fordelt i løpet av 2019. 
Saken vil bli omtalt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019. 
 
Inntektssystemet for kommunene 
I 2019 foreslås ingen endringer i inntektssystemet for kommunene. Stortinget har bedt 
regjeringen nedsette et bredt sammensatt offentlig utvalg for å gjennomgå inntektssystemet 
for kommunene. Departementet tar sikte på at utvalget blir nedsatt på nyåret 2019. 
 
Fram mot kommuneproposisjonen for 2020 vil departementet vurdere innretningen på de 
regionalpolitiske tilskuddene i inntektssystemet nærmere. Vurderingen vil primært ha fokus 
på bruken av distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. I 2017 
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ble det gjennomført et prosjekt for å se på hvordan man kan fange opp variasjoner i 
kommunenes utgifter til rus og psykisk helse i utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Med 
utgangspunkt i resultatene og anbefalingene i dette prosjektet vil departementet arbeide 
videre med denne problemstillingen. 
 
Tabell 9 Kostnadsnøkler i utgiftsutjevningen i rammetilskuddet for 2018 

Kommune Vekt 2019 2018 2019 Endring 
Indeks innb. 0-1 år 0,0055 1,0560 0,9710 -8,0 % 
Indeks innb. 2-5 år 0,1401 1,1158 1,0690 -4,2 % 
Indeks innb. 6-15 år 0,2628 1,1113 1,1422 2,8 % 
Indeks innb. 16-22 år 0,0229 1,0041 0,9972 -0,7 % 
Indeks innb. 23-66 år 0,1031 0,9576 0,9582 0,1 % 
Indeks innb. 67-79 år 0,0553 1,0708 1,0793 0,8 % 
Indeks innb. 80-89 år 0,0760 0,9168 0,9184 0,2 % 
Indeks innb. over 89 år 0,0383 0,9197 0,8556 -7,0 % 
Indeks gradert basiskriterium 0,0188 0,8677 0,8637 -0,5 % 
Indeks reiseavst. innen sone 0,0101 2,0356 2,0506 0,7 % 
Indeks reiseavst. til nabokrets 0,0101 0,7806 0,7822 0,2 % 
Indeks landbrukskriteriet 0,0020 0,5057 0,5373 6,2 % 
Indeks innv. 6-15 år 0,0071 0,8581 0,8271 -3,6 % 
Indeks PU 16 år og over 0,0484 1,0515 1,0019 -4,7 % 
Indeks ikke-gifte 67 år og over 0,0452 0,8900 0,8892 -0,1 % 
Indeks dødelighets-kriteriet 0,0452 0,9127 0,9047 -0,9 % 
Indeks uføre 0,0065 1,2220 1,2411 1,6 % 
Indeks flyktninger 0,0084 0,6663 0,7168 7,6 % 
Indeks opphopingsindeks 0,0095 0,6274 0,6111 -2,6 % 
Indeks aleneboende 0,0194 0,7908 0,7896 -0,2 % 
Indeks barn med enslig forsørger 0,0181 0,9545 0,9453 -1,0 % 
Indeks lavinntektskriteriet 0,0113 0,7367 0,7275 -1,2 % 
Indeks barn 1 år uten kontantstøtte 0,0171 0,9330 1,0687 14,5 % 
Indeks innb. m. høyere utdanning 0,0188 0,9595 0,9680 0,9 % 
Indeks beregnet utgiftsbehov 1,0000 1,0193 1,0175 -0,2 % 
Bef. andel per 1.7.18  2,0497 2,0608 0,5 % 
Andel beregnet utgiftsbehov 2018  2,0892 2,0969 0,4 % 

 
Tabellen viser beregnet utgiftsbehov for Lillesand kommune målt mot landsgjennomsnittet. 
Samlet sett har Lillesand kommune et beregnet utgiftsbehov som er på 1,0175. Det vil si at 
vårt utgiftsbehov er 1,75 % 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 1,1412 betyr det at Lillesand har 14,12 % 
større andel innbyggere 6-15 år enn landsgjennomsnittet. Kolonnen Endring viser hvordan 
kriteriedataene har endret seg fra 2018 til 2019. Størst økning har det vært i «Indeks barn 1 
år uten kontantstøtte» med 14,5 % økning og i lavinntektskriteriet med 20,5 %. Størst 
nedgang er det i «Indeks innb. 0-1 år» med 8 % reduksjon. 
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AKTUELLE SAKER MED BETYDNING FOR KOMMUNESEKTOREN  
 
Nedenfor presenteres et utvalg aktuelle saker med betydning for kommunesektoren på ulike 
departementers budsjetter.  
 
Ny kommunelov 
Regjeringen la fram Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner for 
Stortinget den 16. mars 2018. Lovforslaget bygget på NOU 2016: 4 Ny kommunelov og 
innspillene fra høringen. Formålet med loven er å fremme det kommunale og 
fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette 
for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv 
innbyggerdeltakelse. Den gir kommunene vid organisasjonsfrihet og legger til rette for at 
kommunene skal ha enda bedre styring og kontroll med egen virksomhet. Ny kommunelov 
ble vedtatt i Stortinget 11. juni 2018, jf. Innst. 369 L (2017–2018). Regjeringen tar sikte på at 
den i hovedsak skal tre i kraft 1. juli 2019. 
 
I ny kommunelov er det tatt inn en bestemmelse om internkontroll som er mer omfattende 
enn dagens kommunelov og som skal erstatte en rekke internkontrollbestemmelser i 
særlovgivningen. Dette er omtalt i Prop. 46 L (2017–2018), hvor det varsles en egen prosess 
med gjennomgang av regler om internkontroll som retter seg mot kommunene. Målet er å 
oppheve flest mulig av disse bestemmelsene slik at det blir en mer helhetlig og samlet 
regulering av internkontroll i kommuneloven. 
 
I tillegg skal det utarbeides forskrifter til den nye kommuneloven. De sendes på høring 
høsten 2018 og våren 2019. Dette inkluderer høring av tre forskrifter til 
medvirkningsbestemmelsen som regulerer råd for eldre, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og råd for ungdom. 
 
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten 
Fra 1. mai 2016 ble det satt i gang et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 
seks kommuner. Forsøkskommunene får tilskudd til omsorgstjenesten som øremerket 
tilskudd og ikke som rammetilskudd. Forsøket finansieres ved at midler er trukket ut av 
forsøkskommunenes innbyggertilskudd og overført til kap. 761, post 65 på Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett. Det er forutsatt at uttrekket av innbyggertilskuddet hvert år 
skal økes tilsvarende den andelen av veksten i de frie inntekter som skal kompensere for 
demografiske endringer. Uttrekket øker som følge av dette med 5,6 mill. kr i 2019. 
 
De seks kommunene som er med i forsøket, inviteres til å delta fram til forsøket avsluttes i 
2022. I tillegg vil de kommunene som de eksisterende forsøkskommunene skal slå seg 
sammen med, bli invitert til å delta. For nærmere omtale av forsøket vises det til Prop. 1 S 
(2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Kommuner som deltar i forsøket, men som vedtar ikke å fortsette i forsøket etter 1. mai 2019, 
vil få tilbakeført uttrekket i innbyggertilskuddet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 
2019. 
 
Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene  
Som ledd i arbeidet med redusert statlig detaljstyring ble en gradvis innlemming i 
rammetilskuddet til kommunene av boligsosiale tilskudd igangsatt i statsbudsjettet for 2017 
og fortsatt i 2018. Den gradvise innlemmingen sluttføres i 2019. 
 
Tilskudd til frivilligsentraler  
De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 
rammetilskuddet til kommunene i 2017. Midlene gis en særskilt fordeling i en 
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overgangsperiode på fire år. Bevilgningen ble økt i forbindelse med innlemmingen i 2017 og 
økt ytterligere i 2018. Det foreslås en økning på 7,6 mill. kr i 2019 til nyetablerte sentraler. 
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet  
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) er regjeringens tverrsektorielle satsing på 
rusfeltet. Stortinget vedtok planen ved behandlingen av Prop. 15 S (2015–2016) 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020). Regjeringen vil øke bevilgningen til rusfeltet 
med 2,4 mrd. kr i planperioden 2016–2020. Det er i 2016, 2017 og 2018 bevilget til sammen 
1 527 mill. kr til oppfølging av planen. For 2019 er 200 mill. kr av veksten i kommunenes frie 
inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen 
for sosialhjelp. 
 
Tidlig innsats 
200 mill. kr av veksten i frie inntekter i 2019 er begrunnet med regjeringens satsing på tidlig 
innsats i skolen. Midlene, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole, kan blant 
annet brukes til flere lærerårsverk, også i kommuner som allerede oppfyller kravet i 
lærernormen, og kommer i tillegg til kompensasjonen for lærernormen 
 
Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 
Stortinget vedtok en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for årene 2017–2019 
ved behandlingen av Prop. 1 S (2016–2017). Det ble i 2017 bevilget 100 mill. kr over Helse- 
og omsorgsdepartementets budsjett i tilknytning til opptrappingsplanen. I tillegg var 100 mill. 
kr av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2017 begrunnet med opptrappingsplanen. I 
2019 er 100 mill. kr av den foreslåtte veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet 
med opptrappingsplanen. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for helse. 
 
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser  
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014-2018 økt betydelig for 
å gi kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet for personer med behov for 
heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller 
funksjonsnedsettelse. I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av 
heldøgns omsorgsplasser i kommunene ytterligere. For å legge til rette for dette, samt å 
imøtekomme kravet fra Stortinget om å likebehandle nybygg, oppgradering og 
modernisering, foreslås det at investeringstilskuddet fordeles på to poster (kap. 761, postene 
63 og 69) med en samlet tilsagnsramme i 2019 på 2 612 mill. kr. Rammen gir rom for 
tilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser.  
 
Utskrivningsklare pasienter 
Tilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer skal styrkes. Kommunal betaling 
for utskrivningsklare pasienter ble innført for pasienter innlagt i somatiske døgnavdelinger i 
2012. Stortinget sluttet seg ved behandlingen av Prop. 88 S (2017–2018) 
Kommuneproposisjonen 2019 til at betaling for utskrivningsklare pasienter innføres også for 
pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB). 
Regjeringen vil derfor endre forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 
til å omfatte disse fagområdene fra 2019. Som følge av dette overføres det 185 mill. kr fra 
kap. 732, postene 72–75 til kommunerammen. Forskriften endres også, slik at det er 
oppholdskommunen som får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter. Dette vil også 
gjelde innenfor somatikk. 
 
Psykologer i kommunene 
Med bakgrunn i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet har Stortinget vedtatt et lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som skal 
tre i kraft fra 1. januar 2020. Fram til plikten trer i kraft vil kommuner som rekrutterer psykolog 
til sine helse- og omsorgstjenester kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk. 287 av 
landets kommuner og bydeler hadde rekruttert psykolog gjennom tilskuddsordningen per 
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første halvår 2018. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 765, post 60 med 50 mill. kr 
2019, tilsvarende 125 nye psykologstillinger. 
 
Dagaktivitetstilbud for personer med demens  
Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilskudd for 
hjemmeboende personer med demens (kap. 761, post 62 på Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett). Det foreslås 50 mill. kr til om lag 450 nye 
dagaktivitetsplasser i 2019. Kommuner som etablerer nye dagaktivitetsplasser i 2019, vil få 
økt tilskuddssats for disse svarende til om lag 50 % av antatte kostnader. Det er da lagt til 
rette for vel 8 800 plasser gjennom tilskuddsordningen fra tilskuddet ble opprettet i 2012 til og 
med 2019. Det vil anslagsvis være etablert opp mot 3 800 plasser med støtte fra 
tilskuddsordningen ved utgangen av 2018. Dette inkluderer videreførte og nye plasser. Ved 
videreføring av opprettede plasser fra 2012–2018 vil kommunene få beregnet tilskudd på 
30%  av antatte kostnader, den samme satsen som for 2018. Målet er å bygge ut 
tjenestetilbudet før plikten for kommunene, til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
personer med demens, gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. 

Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble 
rammetilskuddet til kommunene økt som kompensasjon for økt inntektsgrense for gratis 
kjernetid i barnehage for 3-, 4- og 5-åringer. Endringen får helårseffekt i 2019, og 
rammetilskuddet økes med 47,1 mill. kr. 

Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019 
Familier med lav inntekt har i dag tilbud om gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3-, 4- og 5-
åringer, samt barn med utsatt skolestart. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til å 
inkludere 2-åringer fra 1. august 2019, og rammetilskuddet til kommunene økes med 45,7 
mill. kr. 
 
Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar 2018, helårseffekt 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet å øke maksimalprisen for en 
barnehageplass med 110 kr per måned fra 1. januar 2018. Dette gir noe lavere etterspørsel 
etter barnehageplass i 2019. Rammetilskuddet til kommunene reduseres med 21,9 mill. kr i 
2019. 

Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. august 2019 
 I statsbudsjettet for 2019 foreslår Regjeringen å øke maksimalprisen for en heltidsplass i 
barnehage med 50 kr per måned fra 1. august 2019. Som følge av dette reduseres 
rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr. 

Bemanningsnorm barnehage 
Regjeringen foreslår å bevilge 102,8 mill. kr i 2019 til å bedre finansieringen av 
bemanningsnormen i barnehagene. Dette er en oppfølging av revidert nasjonalbudsjett for 
2018, jf. Innst. 400 S (2017–2018). Om lag 60 mill. kr av dette skal gå til en 
overgangsordning for de private barnehagene som ligger i kommuner med mer enn 6,0 barn 
per voksen i kommunens egne barnehager per desember 2017. Overgangsordningen skal ta 
særlig hensyn til en bærekraftig økonomi i små barnehager. Om lag 40 mill. kr av 
bevilgningen skal fordeles til kommunene etter tilsvarende kriterium. Regjeringen mener 
kommunesektoren og de private barnehagene er kompenserte for innføringen av 
bemanningsnormen også uten dette øremerkede tilskuddet. 
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Lærernorm 
Lærernormen som ble innført høsten 2018 blir trappet opp fra høsten 2019. Målet er at 
elevene gjennom økt lærertetthet oppnår bedre grunnleggende og faglige dugleikar, opplever 
inkludering og et godt læringsmiljø, og at flere gjennomfører videregående opplæring. I 2018 
har kommunene til sammen fått om lag 1,4 mrd. kr øremerket til økt lærertetthet og 
finansiering av lærernormen. Regjeringen foreslår å videreføre denne bevilgning i 2019. I 
tillegg er 200 mill. kr av veksten i de frie inntektene til kommunene grunngitt med en spesiell 
satsing på tidlig innsats i skolen, som bl.a. kan benyttes til flere lærerårsverk ved 
opptrappingen av lærernormen høsten 2019. Både de 200 mill. kr av veksten i frie inntekter 
og om lag 1 mrd. kr av den øremerkede bevilgningen blir fordelt til kommunene etter 
grunnskolenøkkelen. Disse midlene gjør det mulig å øke lærertetthet også i kommuner som 
allerede oppfyller kravet i lærarnormen. Kommuner som fremdeles har et større 
årsverksbehov enn det som blir dekket av disse midlene, får om lag 400 mill. kr etter en 
spesiell fordeling på samme måte som høsten 2018. Samlet sett blir kommunesektoren 
kompensert mer enn fullt ut for innføringen av lærernormen i 2018 og 2019, og regjeringen 
mener at normen er finansiert. Sammen med de 200 mill. kr av veksten i de frie midlene, som 
er fordelte etter grunnskolenøkkelen, mener regjeringen det er lagt godt til rette for innføring 
av normen.  

Flere lærerspesialister i grunnskolen 
Regjeringen foreslår en økning på 52 mill. kr for å gi flere skoler tilgang til lærerspesialister. 
Tiltaket skal også bidra til at dyktige lærere vil fortsette som lærere i steden for å søke seg 
videre til administrative stillinger. 
 
Forslag til endringer i lov om eiendomsskatt 
Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra syv til 
fem promille fra 2020. Videre foreslår regjeringen også at eiendomsskattegrunnlaget 
reduseres ved at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 
30 % for all bolig- og fritidseiendom fra 2020. Kommunene står fritt til å velge en høyere 
reduksjonsfaktor enn dette.  

Regjeringen foreslår videre at bruk av formuesgrunnlag gjøres obligatorisk ved verdsettelse 
av boligeiendom for eiendomsskatteformål fra 2020. Forslaget vil gjøre 
eiendomsskattetaksering på tvers av kommuner mer enhetlig. Departementet foreslår som 
en overgangsregel at kommuner som har foretatt alminnelig taksering i 2013 eller senere kan 
benytte denne til og med skatteåret 2023. Også disse kommunene skal benytte en 
reduksjonsfaktor på 30 % For fritidseiendom er formuesgrunnlagene foreløpig lite egnet til 
verdsettelse fordi de i liten grad reflekterer den underliggende markedsverdien. 
Fritidseiendommer skal derfor inntil videre takseres som i dag.  
 
Stortinget vedtok i budsjettbehandlingen at det fortsatt skal være valgfritt for kommunene å 
benytte Skatteetatens formuesgrunnlag som takstgrunnlag. 
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Drift – overordnet nivå 
 

ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT  
Tabell 10 Økonomisk oversikt – drift 
 

 
  

  Budsjett 2019   ØP 2020   ØP 2021   ØP 2022  Opprinnelig 
budsjett 2018   Regnskap 2017

Driftsinntekter
Brukerbetalinger 28 964 510              28 964 510       28 964 510              28 964 510              29 153 510      26 721 951                  
Andre salgs- og leieinntekter 78 952 328              79 952 328       83 352 328              84 352 328              74 811 880      78 921 304                  
Overføringer med krav til motytelse 323 601 539            323 601 539     323 601 539            323 601 539            287 330 501     310 568 805                
Rammetilskudd 114 817 000            120 121 000     124 795 000            127 885 000            106 295 000     103 215 948                
Andre statlige overføringer 38 170 956              33 000 000       16 000 000              14 000 000              47 420 956      49 909 784                  
Andre overføringer 5 000                      5 000               5 000                      5 000                      5 000              26 000                        
Skatt på inntekt og formue 306 707 000            310 070 000     313 586 000            316 655 000            298 162 000     288 478 395                
Eiendomsskatt 16 585 000              24 400 000       24 600 000              24 800 000              15 585 000      15 117 794                  
Sum driftsinntekter 907 803 333            920 114 377     914 904 377            920 263 377            858 763 847     872 959 981                

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 464 445 447            461 555 447     447 805 447            445 330 447            435 555 681     419 252 773                
Sosiale utgifter 123 692 530            123 692 530     123 692 530            123 692 530            116 204 726     108 319 191                
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 91 941 569              91 941 569       91 941 569              91 941 569              87 663 197      89 106 204                  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 136 713 436            136 713 436     136 713 436            136 713 436            134 381 872     134 000 592                
Overføringer 40 743 679              40 743 679       40 743 679              40 743 679              36 906 777      40 363 658                  
Avskrivninger 54 007 768              54 007 768       54 007 768              54 007 768              47 778 005      51 474 862                  
Fordelte utgifter -5 857 950               -5 857 950        -5 857 950               -5 857 950               -10 122 157     -2 109 575                  
Sum driftsutgifter 905 686 479            902 796 479     889 046 479            886 571 479            848 368 101     840 407 704                

Brutto driftsresultat 2 116 854                17 317 898       25 857 898              33 691 898              10 395 746      32 552 277                  

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 21 980 000              22 980 000       23 480 000              23 980 000              19 700 000      18 234 896                  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 21 980 000              22 980 000       23 480 000              23 980 000              -                  -                             
Mottatte avdrag på utlån 25 000                    25 000             25 000                    25 000                    25 000             134 005                      
Sum eksterne finansinntekter 22 005 000              23 005 000       23 505 000              24 005 000              19 725 000      18 368 901                  

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 34 108 720              42 465 976       47 785 068              52 945 025              35 514 000      30 702 297                  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                         -                  -                             
Avdrag på lån 42 434 000              44 856 640       47 871 040              51 612 040              39 000 000      39 119 811                  
Utlån 25 000                    25 000             25 000                    25 000                    25 000             207 871                      
Sum eksterne finansutgifter 76 567 720              87 347 616       95 681 108              104 582 065            74 539 000      70 029 980                  

Resultat eksterne finanstransaksjoner -54 562 720             -64 342 616      -72 176 108             -80 577 065             -54 814 000     -51 661 079                 

Motpost avskrivninger 54 007 768              54 007 768       54 007 768              54 007 768              47 778 005      51 474 862                  

Netto driftsresultat 1 561 902                6 983 050         7 689 558                7 122 601                3 359 751        32 366 060                  
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter 0,2 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 3,7 %

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -                  12 793 516                  
Bruk av disposisjonsfond 2 698 720                1 400 000        1 540 000                   
Bruk av bundne fond 9 462 260                3 157 260         1 957 260                1 957 260                1 663 131        5 235 240                   
Sum bruk av avsetninger 12 160 980              3 157 260         1 957 260                1 957 260                3 063 131        19 568 756                  

Overført til investeringsregnskapet 4 500 000                1 200 000         -                  -                             
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk -                  -                             
Avsatt til disposisjonsfond -                         140 310            846 818                  279 861                  -                  11 518 386                  
Avsatt til bundne fond 9 222 882                8 800 000         8 800 000                8 800 000                6 422 882        22 030 609                  
Sum avsetninger 13 722 882              10 140 310       9 646 818                9 079 861                6 422 882        33 548 995                  

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -                         -                   -                         -                         -                  18 385 821                  
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INNTEKTER TIL FORDELING (BUDSJETTSKJEMA 1A) 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022 legger til grunn balanse i økonomiplanperioden.  
 
Budsjettet for 2019 legger opp til en avsetning til frie disposisjonsfond i størrelsesorden kr. 0.  
I tabellen under vises årene 2019-2022 i 2019-kroner. I økonomiplanperioden legger 
rådmannen opp til netto bruk av disposisjonsfond i størrelsesorden ca. 1,4 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 11 Budsjettskjema 1A – drift (inntekter til fordeling) 

 

FRIE INNTEKTER - SKATT OG RAMMETILSKUDD 
 
I forslag til statsbudsjett 2019 er anslaget på de frie inntektene for Lillesand kommune på 
421,5 mill. kr. De frie inntektene er en samlebetegnelse på 4 inntektsposter; rammetilskudd, 
skjønnstilskudd, skatt på inntekt og formue, og inntektsutjevning. 
 
Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2018 anslått til 2,4 % for kommunene. 
Vekstanslagene ble satt ned til 1,0 % i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det har imidlertid 
ikke blitt en så sterk nedgang i skatteinntetene på landsbasis som forutsatt, og i forbindelse 
med fremlegging av forslaget til statsbudsjett for 2019 er det gjort nye anslag for 2018. For 
kommunene er det nå anslått en vekst i 2018 på 2,4 %. Økningen er begrunnet med økt 
utbytte som følge av tilpasning til nye skatteregler.  Dette er engangsinntekter. Veksten i 
skatteinntektene for 2019 beregnes ut fra det nyeste anslaget på nasjonal vekst i 2018. 
 
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 
11,55 %. 
 
Skatteanslaget for Lillesand kommune i 2019 er på ca. 306,7 mill. kr. Ut fra forutsetningene 
som legges til grunn for forventet utvikling av skatteinntektene i landet, vil Lillesand ligge på 
90,8 % av landsgjennomsnittet. Dette vil gi kommunen 14,5 mill. kr i inntektsutjevning. Det 

Regnskapsskjema 1A - drift
 Budsjett 

2019  ØP 2020  ØP 2021  ØP 2022 
 Budsjett 

2018 
 Regnskap 

2017 
Skatt på inntekt og formue 306 707 000  310 070 000  313 586 000  316 655 000  298 162 000  288 478 395  
Ordinært rammetilskudd 114 817 000  120 121 000  124 795 000  127 885 000  106 295 000  103 215 948  
Skatt på eiendom 16 585 000     24 400 000     24 600 000     24 800 000     15 585 000     15 117 794     
Andre direkte eller indirekte skatter -                   -                   -                   
Andre generelle statstilskudd 38 170 956     33 000 000     16 000 000     14 000 000     47 420 956     49 909 784     
Sum frie disponible inntekter 476 279 956  487 591 000  478 981 000  483 340 000  467 462 956  456 721 921  
Renteinntekter og utbytte 21 980 000     22 980 000     23 480 000     23 980 000     19 700 000     18 234 896     
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                   -                   -                   
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 34 108 720     42 465 976     47 785 068     52 945 025     35 514 000     30 702 297     
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                   -                   -                   
Avdrag på lån 42 434 000     44 856 640     47 871 040     51 612 040     39 000 000     39 119 811     
Netto finansinnt./utg. -54 562 720   -64 342 616   -72 176 108   -80 577 065   -54 814 000   -51 587 213   
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                   -                   -                   
Til ubundne avsetninger -                   140 310          846 818          279 861          -                   11 518 386     
Til bundne avsetninger 9 222 882       8 800 000       8 800 000       8 800 000       6 422 882       22 030 609     
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -                   -                   12 793 516     
Bruk av ubundne avsetninger 2 698 720       1 400 000       1 540 000       
Bruk av bundne avsetninger 9 462 260       3 162 260       1 962 260       1 962 260       1 663 131       5 235 240       
Netto avsetninger 2 938 098       -5 778 050     -7 684 558     -7 117 601     -3 359 751     -13 980 239   
Overført til investeringsregnskapet 4 500 000       1 200 000       -                   -                   
Til fordeling drift 420 155 334  416 270 334  399 120 334  395 645 334  409 289 205  391 154 469  
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 420 155 334  416 270 334  399 120 334  395 645 334  409 289 205  372 768 648  
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -                   -                   -                   -                   -                   18 385 821     
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legges opp til en vekst i skatteinntektene i 2019 på 2,4 % 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 2019 og resten av økonomiplan-perioden benytter 
administrasjonen KS sin prognosemodell. Modellen som er lagt til grunn for prognosene i 
budsjett og økonomiplan 2019-2022 er versjon «1804 KSalternativskatt treaar». Veksten i 
skatteinntektene fra 2018 til 2019 er for Lillesand stipulert til 3,6 %. Årsaken til et høyere 
vekstanslag enn landet skyldes at befolkningsveksten i Lillesand er høyere enn landet for 
øvrig. 
 
Rammetilskuddet er beregnet til 98,907 mill. kr basert på kostnadsnøklene og innbyggertallet 
pr. 1. juli 2018. I tillegg får kommunen et skjønnstilskudd på 1,41mill. kr. Deltagelsen i SIO-
prosjektet medfører at Lillesand kommune blir trukket 184,258 mill. kr i rammetilskuddet. 
Bortfallet av rammetilskudd erstattes med direkte øremerkede inntekter knyttet til 
tjenesteproduksjonen i helse- og omsorgsektoren. Lillesand kommune får et veksttilskudd på 
1,811 mill. kr som en konsekvens av befolkningsveksten kommunen hadde i årene 2015, 
2016 og 2017. 
 
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 "1804KSalternativskatt treaar", datert den 12. oktober 
2018. 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. 1,4 % 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 0,5 % 
årlig i rammeoverføringene.   
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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 12 Oversikt over eiendomsskatt pr 1. mars 2018 

Type skatteeiendom Ant.avtaler Sum boenh. Sum takst (kr) Sum bunnfr. (kr) Sum grunnlag 
(kr) 

Sum skatt (kr) 

Bolig 4194 4507 9 343 740 000 3 608 800 000 2 424 344 960 4 846 926 
Fritid 1682 1700 7 123 945 000 1 360 000 000 3 193 998 000 6 387 982 
Næring 274 18 1 377 119 000 16 000 000 857 858 070 2 573 518 
Tomt - unntak 73 0 0 0 0 0 
Verk og bruk 106 2 724 099 000 1 600 000 454 960 170 1 364 849 
Landbruk 355 369 573 143 000 295 200 000 105 065 640 210 030 
Unntak 372 87 37 463 000 69 600 000 22 294 540 44 589 
Tomt - bolig 617 76 127 148 000 2 400 000 79 303 240 231 135 
Tomt - fritid 328 0 9 634 000 0 6 069 420 18 201 
Tomt - næring 125 0 289 436 000 0 182 344 680 547 010 
Tomt - verk og bruk 33 0 7 908 000 0 4 982 040 14 944 
Tomt - landbruk 320 1 0 800 000 0 0 
Ikke funnet i kart 204 0 0 0 0 0 
Parkering/veg 157 0 300 000 0 189 000 378 
Annet 1 0 0 0 0 0 
Sum 8841 6760 19 613 935 000 5 354 400 000 7 331 409 760 16 239 562 

 
Tabellen viser antall skatteobjekter pr. mars 2018, 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. Dette arbeidet er i full gang for 
Lillesands del. De endelige takstene er imidlertid ikke vedtatt, men foreløpige beregninger 
viser at omtakseringen til næringseiendom ikke vil gi store utslag for Lillesand kommune. 
Effekten av omtakseringen er ikke inkludert i tabellen over.   
 
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 foreslås det å gjøre bruk av Skatteetatens 
formuesgrunnlag obligatorisk for boliger fra 2020. Hvis forslaget blir vedtatt, vil behovet for 
kontorjustering og senere retaksering bortfalle for boliger, men fritidseiendommer må 
retakseres lokalt. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger ligger høyere enn Lillesand 
kommunes takster fra 2009.  
 
Regjeringen foreslår begrensninger i maksimal skattesats på eiendommer fra maksimum 7 
promille til 5 promille. Regjeringen foreslår at endringene trer i kraft fra og med 
eiendomsskatteåret 2020. Forslaget til endring vil ikke få 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 i forbindelse med økonomiplanen for 2018-2021 å gjeninnføre en 
kontorjustering av takstene på eiendommer i 2020 med 10 % og redusere bunnfradraget til 
400 000 kr. 
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Det er tatt hensyn til nye bolig- og fritidseiendommer i planperioden. Totalt er det budsjettert 
med 16,535 mill. kr i inntekt fra eiendomsskatt i 2019. 
 
Det gjøres ingen endringer i 2019 i skattegrunnlaget utover nye eiendommer eller retaksering 
ved endringer. Reduksjonsfaktor på 0,37 ligger også fast frem til ny taksering.  
 
Rådmannen legger opp til å følge vedtaket i økonomiplanen 2018-2021 med å redusere 
bunnfradraget til 400 000 kr. fra 2020. Videre er det lagt inn konsekvenser av økt 
takstgrunnlag fra 2020. 
 
Rådmannen foreslår en økning i eiendomsskattesatsen på 1 promillepoeng fra 2020 for å 
finansiere økte utgifter til rente og avdrag som følge av økte investeringer. 
 

ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD  
 
Ved årsskiftet 2018/2019 forventes det bosatt 14 flyktninger. Kommunen har foreløpig ikke 
mottatt forespørsel fra IMDI om bosetting av nye flyktninger for 2019. Det er lagt inn en 
forutsetning om å bosette 10 nye flyktninger i 2019 og planperioden.  
 
For Lillesand vil dette gi en prognose for integreringstilskudd på ca. 34,9 mill. kr inkludert 
tilskudd til mindreårige flyktninger. Utfordringen knyttet til bosetting av flyktninger er å 
fremskaffe egnede boliger.  
 

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. Det er lagt inn økning i avdrag i økonomiplanperioden som følge av nye 
låneopptak. 
 
I den nye kommuneloven er det vedtatt endringer i beregning av minimumsavdrag med 
virkning fra 2020. Dette kan påvirke avdragene i Lillesand kommune. 
 
Renter 
Norges Banks hovedstyre besluttet i september 2018 å øke styringsrenten til 0,75 %. Norges 
Banks vurdering er at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i 
norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er lav, men 
høyere kapasitetsutnytting er ventet å bidra til at veksten i priser og lønninger etter hvert 
øker. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest 
sannsynlig justeres oppover de neste 2-3 årene. 
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Figur 10 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 øke de nærmeste årene. I økonomiplanperioden er renteutgiftene økt både 
på grunn av økt låneopptak og forventning om noe økt rentenivå. 
 
Tabell 13 Nøkkelindikatorer gjeld 

 Mars 2017 Aug. 2017 Sep 2018 
Gjeldsportefølje 1,247 mrd. kr. 1,241 mrd. kr. 1,172 mrd. kr. 
Gjennomsnittsrente 2,48 % 2,48 % 2,43 % 
Rentebindingstid 3,27 år 3,22 år 3,87 år 
Andel fastrente 61 % 59 % 55 % 
Kortsiktig rentefølsomhet 2,875 mill. kr 4,046 mill. kr. 2,657 mill. kr. 
Andel sertifikater 48 % 48 % 51 % 

 
 
Figur 11 Utvikling renter og avdrag 
 

 
 
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 2018, samt 
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investeringer, rente og avdrag i planperioden. Tabellen inkluderer et årlig opptak av 
formidlingslån i størrelsesorden 10 mill. kr. 
 
Tabell 14 Gjeldsutvikling (tall i hele 1 000) 

 
 
Figur 12 Gjeldsutvikling 2017 – 2021 (tall i hele 1 000) 

 
 
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 1,81 % pr. 26.09. 2018. 
 
Utbytte 
Agder Energis utbyttepolitikk legger til grunn at foreslått utbytte for 2018 fastsettes basert på 
konsernets årsresultat etter GRS-prinsipper (god regnskapsskikk) for 2016. Dette for å sikre 
en forutsigbarhet i utbyttenivået for eierne.  
 
Eiermøtet i Agder Energi fastsatte utbytte for 2017 til 606 mill. kr. Det vil si på samme nivå 
som for 2016. Lillesand kommune regner med å få ca. 13,8 mill. kr. i utbytte i 2019.  
 
I 2019 er det budsjettert med totalt 15,3 mill. kroner i utbytte fra de selskapene kommunen er 
medeiere i. 
Bystyret vedtok å øke finansinntekter fra selskaper på 1 250 000 kroner (Lina, Agderbyen) pr 
år i 2019 - 2022. 
 

Utvikling lån: Reg 2017 B- 2018e  Budsjett 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022
Lån 31.12.2017 1 299 000        
Lån 2018 47 000              
Lån 2019 192 962            
Lån 2020 159 423            
Lån 2021 177 140            
Lån 2022 85 500              
Avdrag -39 000            -42 434            -44 857            -47 871            -51 612            
Sum langsiktig gjeld 1 299 000        1 307 000        1 457 528        1 572 094        1 701 363        1 735 251        

VA Gjeld (inv.-avdrag) -363 092          -383 000          -416 990          -449 322          -480 209          -508 955          
Sum formidlingslån (netto) -90 560            -98 526            -108 526          -118 526          -128 526          -138 526          
Gjeld uten Startlån og VA lån 845 348            825 474            932 011            1 004 246        1 092 628        1 087 770        
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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 2019 legges det opp til en avsetning til ubundne disposisjonsfond på 0 mill. kr samt bruk av 
fond på 0,5 mill. kr. Avsetning til bundne driftsfond er på 9,2 mill. kr og bruk av bundne 
driftsfond på 9,46 mill. kr. I hele perioden avsettes netto 9,2 mill. kr til disposisjonsfond. 
 
Bystyret vedtok økt bruk av disposisjonsfond på 2 198 720 kroner i 2019. Videre vedtok 
bystyret mindre avsetning/bruk av disposisjonsfond for 2020: kr 4 916 520, 2021: kr 1 718 
520, 2022: kr 1 822 520, tilsammen kr 8 457 560. 
 
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 8,8 mill. kr. 
 
Kommuneplanens mål om disposisjonsfond tilsvarende 5 % av sum driftsinntekter vil nesten 
nås i planperioden. På bakgrunn av bystyrets vedtak om mindre avsetning/bruk av fond nås 
ikke målet om 5 % i denne perioden. 
 
Tabell 15 Fondsutvikling 

 
 
 
Overføring fra drift til investering 
I kommuneregnskapet har man anledning til å overføre budsjettmidler fra drift til investering, 
men ikke omvendt. I posten ”Overføring fra drift til investering” har det de senere årene ligget 
tilbakeføring av momskompensasjon fra investeringer, som har vært inntektsført i drift. Fra og 
med 2014 falt muligheten for bruk av momskompensasjon i drift helt bort, og denne typen 
momskompensasjon føres direkte i investeringsregnskapet. I planperioden er det lagt opp til 
å bruke 5,7 mill. kr av bundne driftsavsetninger fra SIO-prosjektet til investeringer i 
velferdsteknologi innen helse og omsorg.   

Fondsutvikling
Regnskap 

2017
Vedtatt bud. 

2018 Budsjett 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022
Sum fond           107 963           130 288           118 450           120 328           124 113           131 230 
Herav
Disposisjonsfond 14 977            31 263            28 564            28 704            29 551            29 831            
Bundne driftsfond 42 522            48 561            48 322            53 960            60 797            67 635            
Ubundne invest. fond 38 857            38 857            29 957            26 057            22 157            22 157            
Bundne invest. fond 11 607            11 607            11 607            11 607            11 607            11 607            
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BUDSJETT FORDELT PÅ TJENESTENE (BUDSJETTSKJEMA 1B) 
 
Tabell 16 Budsjettskjema 1B, fordeling av nettobevilgning pr. rammeområde 

 

 
 
Den totale budsjettrammen for rammeområdene er økt med ca. 10,87 mill. kr i forhold til 
opprinnelig budsjett 2018.  
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ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING  
 
Tabell 17 Økonomisk oversikt – investering 

Budsjett 
2019   ØP 2020   ØP 2021   ØP 2022  Opprinnelig 

budsjett 2018
  Regnskap 

2017

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 15 000 000   32 000 000   20 000 000   20 000 000   10 000 000   11 696 060   
Andre salgsinntekter -                -   -5 300          
Overføringer med krav til motytelse -                -   5 699 969     
Kompensasjon for merverdiavgift 38 615 400   42 060 000   33 535 000   4 650 000     18 842 000   8 672 021     
Statlige overføringer -               38 616 766   -               -                -   3 592 000     
Andre overføringer -                -    -   
Renteinntekter og utbytte -                -   17 045          
Sum inntekter 53 615 400   112 676 766 53 535 000   24 650 000   28 842 000   29 671 795   

Utgifter
Lønnsutgifter -                -   2 421 751     
Sosiale utgifter -                -   731 946        
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 209 461 600 223 240 000 189 140 000 93 600 000   128 968 000 76 173 060   
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon -                -    -   
Overføringer 38 615 400   42 060 000   33 535 000   4 650 000     18 842 000   8 672 021     
Renteutgifter og omkostninger -                -   809 570        
Fordelte utgifter -                -    -   
Sum utgifter 248 077 000 265 300 000 222 675 000 98 250 000   147 810 000 88 808 348   

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån -                -   4 462 805     
Utlån -                -   11 631 950   
Kjøp av aksjer og andeler 1 900 000     1 900 000     1 900 000 1 900 000 1 900 000     1 914 390     
Dekning av tidligere års udekket -                -    -   
Avsatt til ubundne investeringsfond -                -   5 682 006     
Avsatt til bundne investeringsfond -               10 000 000    -   
Avsatt til likviditetsreserve
Sum finansieringstransaksjoner 1 900 000     1 900 000     1 900 000     1 900 000     11 900 000   23 691 151   

Finansieringsbehov 196 361 600 154 523 234 171 040 000 75 500 000   130 868 000 82 827 704   

Dekket slik:
Bruk av lån 182 961 600 149 423 234 167 140 000 75 500 000 127 468 000 23 694 162   
Salg av aksjer og andeler  -   7 950 280     
Mottatte avdrag på utlån  -   
Overført fra driftsbudsjettet 4 500 000     1 200 000     1 500 000      -   
Bruk av tidligere års udisponert  -    -   
Bruk av disposisjonsfond  -    -   
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond 8 900 000     3 900 000     3 900 000     -               1 900 000     4 108 921     
Bruk av bundne investeringsfond
Bruk av likviditetsreserve
Sum finansiering 196 361 600 154 523 234 171 040 000 75 500 000   130 868 000 35 753 363   

Udekket/udisponert -               -               -               -               -               -47 074 341  
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INVESTERINGER OG FINANSIERING (BUDSJETTSKJEMA 2A)  
 
Fra og med 2014 inntektsføres ikke lenger momskompensasjon på investeringsprosjekter i 
driftsregnskapet, men direkte i investering. Prosjektene som er foreslått i investerings-
budsjettet er bruttoinvesteringer, med andre ord inklusiv merverdiavgift. Moms-
kompensasjonen 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.  
 
Tabell 18 Budsjettskjema 2A – investering 

 
 
Det totale omfanget av budsjetterte investeringer i 2019 er på 249,977 mill. kr. Kompensasjon for 
merverdiavgift er på  ca. 38,615 mill. kr. Det er forutsatt inntekter fra salg av anleggsmidler 
(eiendommer og boliger) på 15 mill. kr. Låneopptaket i 2019 er foreslått til å være i størrelsesorden 
182,961 mill. kr for å dekke de fysiske investeringene. I tillegg kommer 10 mill. kr i låneopptak knyttet 
til formidlingslån (Startlån) fra Husbanken. I 2019 legges det opp til bruk av ubunde investerings fond 
på 8,9 mill. kr. Fondsbruken finansier kapital tilskuddet til KLP, samt tilskudd til utbygging av fiber i 
Høvåg.  
 
Bystyret ved ytterligere salg av eiendom for 42 millioner kroner i perioden:  
- År 2020: Skalleodden 10 000 000 kroner, Stykkene 12 000 000  
- År 2021: Sjømannshjemmet/Sjømannshaven 10 000 000 kroner  
- År 2022: Brannstasjonen: 10 000 000  
 
 
Netto utvikling i låneporteføljen (nye låneopptak – avdrag) i 2019 vil dermed være på ca. 140,5 mill. 
kr; av dette utgjør investeringene innen VA 35 mill. kr og formidlings lån 10 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.   

Budsjettskjema 2A - investering  Budsjett 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022  Budsjett 2018 
 Regnskap 

2017 
Investeringer i anleggsmidler 248 077 000    265 300 000    222 675 000    98 250 000      181 307 000 88 808 348
Utlån og forskutteringer -                    0 11 631 950
Kjøp av aksjer og andeler 1 900 000        1 900 000        1 900 000        1 900 000        1 900 000 1 914 390
Avdrag på lån -                    0 4 462 805
Dekning av tidligere års udekket -                    0 0
Avsetninger -                    10 000 000 5 682 006
Årets finansieringsbehov 249 977 000    267 200 000    224 575 000    100 150 000    193 207 000 112 499 499
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 182 961 600    149 423 234    167 140 000    75 500 000      157 045 600 23 694 162
Inntekter fra salg av anleggsmidler 15 000 000      32 000 000      20 000 000      20 000 000      10 000 000 11 696 060
Tilskudd til investeringer -                    38 616 766      -                    -                    0 3 592 000
Kompensasjon for merverdiavgift 38 615 400      42 060 000      33 535 000      4 650 000        22 761 400 8 672 021
Mottatte avdrag på utlån og refusjo -                    0 13 650 249
Andre inntekter -                    0 11 745
Sum ekstern finansiering 236 577 000    262 100 000    220 675 000    100 150 000    189 807 000 61 316 237
Overført fra driftsbudsjettet 4 500 000        1 200 000        1 500 000 0
Bruk av tidligere års udisponert -                    0 0
Bruk av avsetninger 8 900 000        3 900 000        3 900 000        1 900 000 4 108 921
Sum finansiering 249 977 000    267 200 000    224 575 000    100 150 000    193 207 000 65 425 158
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 -47 074 342



  Side 66 
   

 

DRIFT AV TJENESTENE – RAMMEOMRÅDENE 
Tabellene for hvert rammeområde viser det nominelle nivået i forslag til budsjett for 2019, 
samt regnskap 2017 og budsjett for 2018. For årene 2020 til 2022 er det endringer fra 2019 
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 19 Rammeområde fordelingsutgifter 

 

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 2019 også for årene 2020-2022. 
 
 
 
 
 
  

Rammeområde 0-1
 Budsjett 

2019  ØP 2020  ØP 2021  ØP 2022 
 Budsjett 

2018 
 Regnskap 

2017 
02 - Pensj.innsk.til fordeling 0 0 -6 691 318
03 - Forsikring til fordeling 11 571 785 10 149 251 1 956 349
10 - Premieavvik -16 412 326 -14 711 503 -1 328 439
11 - Skatt, ramme, flyktn.tilsk. -257 176 536 -221 176 536 -224 092 196
12 - Motpost avskrivninger -54 007 768 -47 089 005 -51 474 862
13 - Renter, utbytte, avdrag 24 000 53 996 19 614
14 - Intern finans -75 000
ALLE -316 075 845 -316 075 845 -316 075 845 -316 075 845 -272 773 797 -281 610 852

Utgifter -4 808 007 -3 661 630 -6 021 492
Inntekter -311 267 838 -269 112 167 -275 589 361
Alle -316 075 845 -316 075 845 -316 075 845 -316 075 845 -272 773 797 -281 610 853
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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 kommunevalg i 2019 og stortingsvalg i 2021. 
 
Tabell 20 Rammeområde folkevalgte 

 
 
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.  
 
Det er lagt inn 0,25 mill. kr til dekning av merkostnader ved å avholde formannskapsmøtene 
på dagtid i 2019. Bystyret vedtok at politikergodtgjørelse reduseres i årene 2019, 2020, 2021 
og 2022 med 250 000 kroner. 
 
Bystyret vedtok at formannskapet, i god tid før neste budsjettbehandling, arrangerer et 
arbeidsmøte med tema kommunens gjeld, hvor det blandet annet diskuteres etablering av et 
gjeldstak. Dette kan gjerne gjøres med en innleder fra en kommune som allerede har etablert 
et slikt gjeldstak.  
 
Bystyret vedtok å anbefale «Lillesandskonferansen» om å søke støtte til prosjektet fra 
formannskapets frie midler. 
 

 

 

  

Rammeområde 2
 Budsjett 

2019  ØP 2020  ØP 2021  ØP 2022 
 Budsjett 

2018 
 Regnskap 

2017 
20 - Bystyre 3 674 450 3 740 684 3 192 422
21 - Utvalg 392 519 392 515 374 005
22 - Revisjon og valg 1 375 746 -400 000 400 000 -400 000 972 500 1 255 541
ALLE 5 442 715 5 042 715 5 442 715 5 042 715 5 105 699 4 821 968

Utgifter 5 486 579 -400 000 400 000 -400 000 5 149 579 4 936 558
Inntekter -43 864 -43 880 -114 590
Alle 5 442 715 5 042 715 5 442 715 5 042 715 5 105 699 4 821 968
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RAMMEOMRÅDE 3 RÅDMANNENS STAB 
 
Tabell 21 Rammeområde rådmannens stab 

 

RÅDMANNEN 
På dette ansvaret ligger rådmann, formannskapssekretær, jurist samt rådgiver innen 
folkehelse. De to sistnevnte yter tjenester for hele organisasjonen, mens hele utgiften føres 
under ansvar Rådmann. Stillingen som rådgiver folkehelse foreslås økt fra 70% til 100% for å 
kunne dekke funksjon som samfunnsplanlegger. Rådmannen mener det er behov for 
kapasitet i stab til å drive sektorovergripende samfunnsplanlegging og utvikling. Dette er ikke 
ivaretatt i noen rolle i dag.  
 
Det er satt i gang en prosess for å avklare hvordan kommunen skal drive 
næringsutviklingsarbeid framover. Som en del av denne prosessen vil rollen til Lillesand 
vekst bli vurdert. Rådmannen har ikke ville forskuttere utfallet av denne prosessen, men 
rådmannen mener at kommunens næringsutviklingsarbeid bør styrkes. Det er minimal 
kapasitet i administrasjonen til å drive nærings-, reiselivs- og samfunnsutviklingsarbeid.  
 
Bystyret vedtok å legge inn midler til næringssjef/konsulent med 400 000 kr. i 2019 og 800 
000 kr. per år for årene 2020, 2021, 2022. Bystyret vedtok videre å redusere bevilgningen til 
Lillesand Vekst med 500 000 per år i årene 2020, 2021, 2022. 
 
Rådmannen er den øverste administrative leder i kommunen. I krisesituasjoner er 
assisterende rådmann leder av kommunens kriseledelse. Formannskapssekretæren er 
kontaktperson for politikerne, og fungerer som utvalgssekretær for bystyret og 
formannskapet.  
 
Bystyret vedtok en økt satsing på turisme med 350 000 kr. per år for årene 2019 – 2022. 
Administrasjonen legger frem en sak på utvikling av turisme i kommunen i løpet av 2019. 
 
Bystyret ba rådmannen om å komme tilbake med egen sak før sommeren 2019 for integrert 
miljøledelse i hele organisasjonen. 
 

ØKONOMI  
I Økonomi ligger økonomisjef og økonomirådgiver. 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 kontroller-
funksjon ovenfor resten av organisasjonen, samt en rådgivende rolle innen innkjøp.  
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.  
 

Rammeområde 3
 Budsjett 

2019  ØP 2020  ØP 2021  ØP 2022 
 Budsjett 

2018 
 Regnskap 

2017 
30 - Rådmann 4 614 113 200 000 -200 000 -200 000 3 104 468 4 166 580
31 - Økonomi 9 289 868 250 000 8 802 393 8 375 838
32 - IKT tjenesten for Birkenes og Lillesand kommun 16 179 792 16 252 810 11 856 140
38 - Avdeling for HR 13 299 912 800 000 550 000 550 000 11 845 478 9 610 534
ALLE 43 383 685 44 633 685 44 983 685 45 333 685 40 005 149 34 009 092

Utgifter 52 584 444 1 250 000 350 000 350 000 45 457 955 40 175 895
Inntekter -9 200 759 -5 452 806 -6 166 803
Alle 43 383 685 44 633 685 44 983 685 45 333 685 40 005 149 34 009 092
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Det er lagt inn en økning i rammene for økonomiavdelingen sammenlignet med revidert 
budsjett 2018. Økonomisjefen har fungert som daglig leder i Struktur1 fra perioden februar 
2017-august 2018. I forbindelse med tertialrapport 1 ble det lagt en refusjon fra Struktur1 på 
deler av lønnsutgiftene i 2018. Dette var et engangsbeløp som ikke videreføres. Tilskuddet til 
Struktr1 er også økt i 2019. 
 
Det foreslås opprettet en stilling organisatorisk plassert i økonomiavdelingen som controller 
knyttet til de store investeringsprosjektene fremover. Lønnsutgiftene finansieres 70 % over 
investeringsprosjekter og 30 % over driftsbudsjettet. Rådmannen vurderer om controlleren 
også skal få ansvar for utbyggingsavtaler. Bystyret vedtok at det opprettes en stilling for 
prosjektstyringskompetanse/prosjektkoordinering i stedet for en stilling som Controller. 
Stillingen legges til Teknisk sektor. 
 
Bystyret vedtok å gjennomgå kommunens bruk av offentlige anskaffelser og annet regelverk 
for miljø- og klimavennlig drift av kommunen i lys av ny teknologi og Klimaveikart Agder.  
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ADMINISTRATIVE FELLERSFUNKSJONER 
I Administrative fellesfunksjoner ligger avdelingene for personal, arkiv, kommunetorg og IT –
tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner (administrativ vertskommunemodell jf. 
kommuneloven § 28-1), samt rådgiver for informasjon og kvalitet. Rådgiver er også 
personvernombud. 
 
Mobbeombud, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud med frikjøp får også sin lønn 
her. Bystyret vedtok å øke stillingen som mobbeombud til 80% med en kostnad på 200 000 
kroner pr år. 
  
I budsjettet til Administrative fellesfunksjoner ligger det flere budsjettarter som er felles for 
organisasjonen. Det innebærer velferdstiltak, lederutvikling, IT-lisenser, erkjentlighetsgaver, 
stillingsutlysninger, bedriftshelsetjenester og lignende. De budsjetterte utgiftene fordeles ikke 
ut på enhetene.  
 
En aktiv satsing på oppfølging og videreutvikling av kommunens kvalitetssystem (EQS), 
herunder styrende dokumenter og avvikshåndtering med statistikk, er avgjørende for sikre 
kvalitet på tjenesteyting, støtteprosesser og det sektorovergripende (eks. beredskap, 
økonomi og informasjonssikkerhet). Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll [kommuneloven §23 nr. 2].  
  
Kommunens hjemmeside er en døgnåpen plattform for tjenester og informasjon med over 
3200 besøk hver uke. Kommunens satsning på informasjon, kommunikasjon og digitalisering 
av tjenester er i tråd med kommunens digitaliseringstrategi. I denne satsingen har 
kommunetorget som førstelinje en sentral rolle, i samspill med hjemmesidens døgnåpne 
tjenester.    
 
Rådgivning i forhold til informasjonssikkerhet og personvern er et viktig ansvarsområde hvor 
rådgiver for informasjon og kvalitet har et sentralt ansvar i samspill med IT- og arkivtjenesten. 
Helhetlig internkontroll er en del av tjenestenes fagansvar, og er også et lovkrav for å sikre 
informasjonssikkerhet og personvern. 
 
Bystyret har vedtatt tre overordnede strategier som IT-tjenesten 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 Lillesandskolen med tilhørende 
handlingsplaner. 
 
Administrative fellesfunksjoner har et tydelig HR-perspektiv, dvs. ser menneskers 
kompetanse, holdninger, energi, pliktfølelse og engasjement som viktige ressurser som kan 
utvikle en helsefremmende organisasjon.  I tillegg til at det tilrettelegges for tett oppfølging av 
ansatte for å sikre økt nærvær, videreutvikles rutiner og arenaer for ivaretagelse og 
oppfølging av ansatte, herunder ledelse.   
 
Spesifikke tiltak som vektlegges i budsjett og økonomiplanperioden for å understøtte 
kommuneplanens strategier og bidra til måloppnåelse: 

• En systematisk lederopplæring iverksettes  
• Lederutvikling gjennomføres på tvers av sektorene 
• Det budsjetteres årlig for utvidelse med 4 nye lærlingekontrakter for å nå målet om 3 

lærlingeplasser per 1 000 innbyggere. Bystyret vedtok å øke antall lærlinger eller 
lærekandidater fra 4 til 6. 

• Det prioriteres å få en god digital infrastruktur på plass for å legge grunnlag for 
ytterligere digitalisering av tjenester. 
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• I 2019 gjennomføres prosjektet «Felles førstelinje for fremtiden». Prosjektet skal bla. 
sikre: 

o at alle som oppsøker kommunens førstelinje opplever at de får riktige 
tjenester (service, veiledning)  

o at det internt er en omforent forståelse for og et samarbeid om oppdraget til en 
felles førstelinje 

o at kommunens digitaliseringsstrategi er førende for en felles førstelinje 
• «Min eiendom» tas i bruk. Innbyggerne kan hente all relevant informasjon knyttet til 

sin eiendom digitalt. 
• «Meglerpakken» oppdateres for en bedre flyt av elektronisk lovpålagt informasjon 

som kreves i forbindelse med salg av bolig.  
• Saksarkivsystemet, Acos Websak, oppgraderes til ny versjon (Focus). Versjonen vil 

gjøre det enklere for saksbehandler å arkivere eposter i sak- og arkivsystemet og 
dermed øke dokumentfangsten. 

• Web-lager på nett, det scannede byggesaksarkivet gjøres tilgjengelig for 
innbyggerne. 

• Elektronisk personalmelding tas i bruk for bedre kvalitet på arbeidsavtaler.  
• Prosjekt for velferdsteknologi legges til IT-tjenesten  
• Ny innbyggerportal/ hjemmeside vil være anskaffet og implementert medio 2019 

 
I tillegg arbeides det målrettet for å nå målene om høyhastighetsbredbånd til alle innbyggere. 
 
En forutsetning for måloppnåelse er at Administrative fellesfunksjoner styrkes tilsvarende 1 
årsverk. Arbeidsbelastningene er stor for flere av funksjonene. Utviklings-, fornyelses- og 
utredningsarbeid stopper opp; noe som igjen får konsekvenser for tjenestene. Stillingen 
knyttes opp mot HR, informasjons- og kvalitetsområdet. Stillingen ligger inne i rådmannens 
budsjettforslag. 
 
Som følge av driftstilpasninger de siste årene, fremstår Kommunetorget som svært sårbart. 
Det er en av bakgrunnene for prosjektet «Felles førstelinje for fremtiden». Det legges inn 
midler for innleie av vikar ved ferieavvikling 
 
Tabell 22 Kostraoversikt administrasjon og styring  

0926 Lillesand KOSTRA-
gruppe 
11 

Aust-
Agder 

Landet 

 
2016 2017 Endring  

2016-2017 
2017 2017 2017 

100 Politisk styring 339 345 1,8 % 459 417 386 

110 Kontroll og revisjon 95 108 13,7 % 142 139 99 

120 Administrasjon 3276 2984 -8,9 % 3375 3756 3129 

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 303 289 -4,6 % 285 294 279 

130 Administrasjonslokaler 179 170 -5,0 % 287 979 350 

 
Netto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger gikk ned med -8,9 % fra 2016 til 2017 og ligger i 2017 ca 5 % under landsgjennomsnittet.  
 

 
Figur 13 Netto driftsutgifter pr innbygger administrasjon 
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RAMMEOMRÅDE 4 HELSE OG KULTUR  
 
Sektor for helse og kultur består av enhetene kultur og bibliotek, psykisk helse og rus, 
tverrfaglig helse, tjenestetildeling, omsorg sentrum, omsorg Høvåg, habilitering, NAV - sosial 
og flyktning. Barnevernet ble fra 01.01.16 overført til Kristiansand, med Kristiansand 
kommune som vertskommune. Tjenestekontoret er i 2018, omgjort til selvstendig driftsenhet, 
Enhet for tjenestetildeling. Enheten organiserer kreftkoordinator, frivilligkoordinator, 
demenskoordinator og boligkoordinator, samt prosjektstillinger som inngår som en del av 
prosjektet, Statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO). Folkehelserådgiver, rådgiver 
velferdsteknologi, kommuneleger, kommunepsykolog og SLT-koordinator er funksjoner som 
administrativt sorterer direkte under kommunalsjefen, selv om disse i stor grad yter tjenester 
for hele organisasjonen. Kirken får sine tilskudd overført fra sektoren. 
 
Hovedutfordringer 
En av de store utfordringene for Lillesand, som ellers i landet, er relatert til 
demografiutvikling. I årene fra 2020 til 2025 blir denne økningen betydelig. Fra om lag 2030 
øker andelen eldre over 90 år markant. Det innebærer en sterk økning i aldersrelaterte 
sykdommer som demens, kols, diabetes, hjertesvikt, hjerneslag og kreft. I regjeringens 
forslag til satsning gjennom Stortingsmelding 15 (2017-2018), Leve hele livet, er et av 
fokusområdene, «et aldersvennlig Norge»! Jf forslag til ny kommuneplan, harmonerer 
satsningen godt med mål 2.1 «Alle innbyggere opplever livsmestring, opplever seg nyttige og 
har innflytelse på eget liv» og mål 2.2 «Alle innbyggere har mulighet til å bidra og delta i 
felleskapet». Kommuneplanens strategier knyttet til disse målene, bygger på å legge til rette 
for tidlig innsats, at den enkelte skal oppleve livsmestring og fysisk og psykisk helse gjennom 
hele livsløpet. Mange tiltak er iverksatt, og arbeidet med ny helse- og omsorgsplan skal 
ivareta utvikling av tiltak og tjenester som er tilpasset «morgendagens» behov.  
Det er fortsatt press på kommunene hva gjelder oppgave- og ansvarsfordelingen mellom 
stat, helseforetak og kommune. Demografi, sykdomsforekomst, medisinsk utvikling og 
politiske beslutninger påvirker oppgavene innen omsorg og primærhelsetjenester.  
 
Økningen av unge voksne med funksjonssvikt og kroniske lidelser er også krevende. 
Kompleksiteten i sykdomsbildet og behov for medisinskfaglig oppfølging er større enn 
tidligere, og kommuneorganisasjonen må legge til rette for krevende behandlingsformer som 
tidligere ble håndtert av helseforetakene. Det er også en stor økonomisk utfordring når statlig 
refusjon av ressurskrevende tjenester ikke omfatter personer over 67 år.  
 
Det er også 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. Arbeidet med inkludering er i fokus i plansammenheng, men også konkret 
gjennom 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 konsekvensen av psykiske lidelser og plager, 
redusere risikoen for selvskading og selvmord, hindre utviklingen av rusproblematikk og 
sosiale vansker. Psykiske vansker er den vanligste årsaken til at personer faller utenfor skole 
og arbeid. Arbeidet med lavterskeltilbud, som alternativ til ledighet, er etablert gjennom 
Dagsen og tjenesten. Dette er tilbud som skal videreutvikles i nært samarbeid med NAV. 
 
I henhold kommuneplanen skal vi skal være en kommune med gode oppvekstvilkår, 
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 arbeide med styrke de ulike 
gruppenes innflytelse og medbestemmelse gjennom å styrke ungdomsrådet, og etablere 
arenaer for samskaping og utvikling av tilbud og tjenester. Dette gjelder også det å legge til 
rette for egnede lokaler for ulike aktiviteter. Det må tilrettelegges for åpne og inkluderende 
medvirkningsprosesser. 
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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. 
 
Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO) 
SIO prosjektet var forventet å skulle avslutte 01.05.19. Så langt vurderes deltakelsen som 
svært positiv, og etter administrasjonens syn har prosjektet bidratt til å styrke kvailiteten både 
på utforming av omsorgs- og helsetjenesten i kommunen, og ikke minst kvaliteten og 
bredden i tjenestetilbudet. Regjeringen har nå signalisert en utvidelse av prosjektet ut 2022, 
og at 8 nye kommuner skal tas inn. Det er signalisert små justeringer i det økonomiske 
opplegget fra 2020, uten at detaljene er kjent. Budsjett for 2019 settes opp med forutsetning 
av at SIO videreføres. 
 
Hovedprioriteringer for sektoren i økonomiplanperioden 
 

• På vei mot «kommune 3.0», fra «servicesamfunnet» til «fellesskapssamfunnet», som 
innebærer at fokus rettes mot at innbyggeren som bidragsyter og aktivt deltakende i 
arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet og tjenestetilbudet. I dette ligger det også 
behov for å utvikle organisasjonens kompetanser, og styrke medarbeidernes 
omstillingsbehov. Vi skal ivareta innbyggerperspektivet. 

• Utvikle organisasjonen til å bli mer innovativ i tråd med målene i kommuneplanen. 
Innovasjon er ofte definert som nye eller vesentlige endrede tjenester, produkter, 
prosesserer eller måter å organisere tjenester på. Økt satsing på lederutvikling  

• Gjennomføre SIO-prosjektet og de tiltak som er knyttet til dette  
• Utarbeide nye planer (evt. rullere) i hht. kommunal planstrategi, inkl. nødvendig 

analyse- og utredningsarbeid med sikte på å finne riktige virkemidler og tiltak på ulike 
områder. Gjennomføre eventuelle organisasjonsmessige tilpasninger ved behov. 

• Videreføre påbegynt arbeid med helsefremming og forebygging (folkehelse) 
• Bidra i arbeidet med å utvikle Dovreområdet, til et godt sted å bo – inkludert å 

etablere tjenester som er i tråd med "omsorgstrappa"  
• "En levende by" med økt fokus på kulturtilbud og kulturarenaer. Et spesielt blikk må 

rettes mot ungdom. 
• Legge til rette for økt frivillig innsats  
• Videreføre og videreutvikle samarbeidet i Kristiansandsregionen, samt 

kommunesamarbeid og samarbeid med helseforetak innen ulike områder av 
tjenesteyting 

• Bidra til arbeidet med å etablere helhetlig tjenestetilbud for barn og unge 
• Støtte opp om enhetenes arbeid med å utvikle tjenestene 
• Rullere beredskapsplaner og styrke kvaliteten på beredskapsarbeidet. 
• Utvikle en helhetlig ROS for Lillesand kommune i tråd med planstrategien 
• Velferdsteknologi – økt digitalisering av direkte tjenester til brukere og fagsystemer IT. 
• Etablering av Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) somatikk og rus/psykiatri fra 2020. 
• Utvikle heltidskultur 
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Tabell 23 Rammeområde helse og kultur 

 

KOMMUNALSJEF HELSE OG KULTUR 
Under kommunalsjefens ansvar ligger også rådgiverstilling for sektoren, folkehelserådgiver, 
SLT-koordinator, kommuneleger, kommunepsykolog og enkelte prosjekter/prosjektstillinger 
knyttet til plan og utviklingsarbeid. Kirken får sine kommunale overføringer fra 
ansvarsområdet til kommunalsjefen. Bystyret vedtok at det bevilges 300 000 kroner ekstra til 
drift av Kirkelig fellesråd i 2019. 

ENHET FOR KULTUR OG BIBLIOTEK 
 
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 fire ulike steder; Rådhuset (kultur og fritid), eTeateret (kino og 
kulturhus), Strandgata 6 (biblioteket), og Nygårdsgata 1 (museet). Dessuten ligger 
fritidsklubbene Cafe Huset (sentrum) og Grasroda (Høvåg) under Avdeling for kultur og fritid. 
Alt i alt har enheten ca. 10 årsverk fordelt på 20 ansatte. 
 
Kulturenheten jobber målrettet for å skape et variert, fremtidsrettet og spennende kulturtilbud 
for alle. Satsningsområdene er nedfelt i vedtatt kommunedelplan for kultur og legger vekt på 
gode kulturtilbud for barn og unge, det frivillige og profesjonelle kulturliv, drifte kulturarenaer 
og å ivareta kulturarven som ressurs.  
 
Det er gjort politiske vedtak som innebærer at kino, museum og omfanget av kulturmidler 
skal 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. Selv 
om museet vårt ikke er konsolidert, vil denne ordningen fortsette inntil det foreligger en felles 
museumsplan for det nye Agder.  
  
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. Det er derfor spilt inn 
noen forslag til påplussinger i budsjettet. Når det gjelder eTeateret så har inntektsanslagene 
for utleie, billett- og kiosksalg vært for ambisiøse, og i budsjett 2019 er disse nedjustert. 
Ambisjonen om i større grad å kunne tilby eTeateret som kulturhus, vil være avhengig av 
tilførsel av friske midler i form av et arrangementsbudsjett. Også på prosjektet Lillesands 
historie det behov for en større budsjettramme, bl.a. på grunn av lønns- og prisvekst og fordi 
det er for lite midler i budsjettet til trykking av nye bøker. Det vil komme en politisk sak våren 
2019 og forlengelse av dette prosjektet. 
 

Rammeområde 4
 Budsjett 

2019  ØP 2020  ØP 2021  ØP 2022 
 Budsjett 

2018 
 Regnskap 

2017 
40 - Kommunalsjef for helse og kultur 21 125 830 -2 030 000 -1 600 000 -1 600 000 16 971 370 13 224 328
41 - Kultur og bibliotek 9 637 319 -1 635 000 6 391 958 6 006 744
42 - Psykisk helse og rus 31 785 259 -100 000 21 335 901 20 174 057
43 - Barnevern 18 853 000 17 800 000 19 123 496
44 - Enhet for tverrfaglig helse 28 590 713 27 584 287 26 752 255
45 - Pleie og omsorg Høvåg 40 025 148 37 465 851 37 125 289
46 - Pleie og omsorg Sentrum 76 459 303 66 021 742 66 583 370
47 - Enhet for tjenestetildeling omsorg 7 096 602 5 274 951 4 742 111
48 - Habiliteringstjeneste 94 204 406 -2 000 000 -12 000 000 92 919 344 89 048 588
49 - NAV (sosial-flyktning) 27 634 992 28 688 553 28 887 653
ALLE 355 412 572 349 647 572 336 047 572 334 447 572 320 453 957 311 667 891

Utgifter 393 335 556 -5 765 000 -13 600 000 -1 600 000 360 801 990 361 812 328
Inntekter -37 922 984 -40 348 033 -50 144 438
Alle 355 412 572 349 647 572 336 047 572 334 447 572 320 453 957 311 667 890
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Forventningene til kommunen som tilrettelegger for kulturaktiviteter er økende, både blant 
politikere, lag og organisasjoner, og publikum generelt. Budsjettet er veldig trangt, og det 
merkes at kulturmidlene ikke øker i takt med prisveksten i samfunnet. Det som vi kan tilby 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. 
 
Det foreslås en økning av stillingen som ungdomskontakt med 33 % for å kunne lyse ut en 
100% stilling. 
 
Bystyret vedtok at kulturmidler økes med 200 000 kroner i 2019 til 500 000 kr. 
 
Det bevilges over budsjettet midler til følgende organisasjoner i 2019:  
- Lillesand skolekorps 70 000 kroner  
- Høvåg brass 50 000 kroner  
- LIL 40 000 kroner  
- Høvdingen 25 000 kroner  
- Meta Hansens hus 40 000 kroner  
- LillesandsDaene 30 000 kroner  
- Mekkegruppen bevilges 30 000 kroner  
 
Til sammen 285 000 kr. 
 
Rådmannen foretar i 2019 en gjennomgang av rutiner og praksis av kommunens 
økonomiske støtte til frivillige lag og organsisasjoner, herunder husleie, strøm, kommunale 
avgifter o.l.  
 
Bystyret vedtok at det planlagte nærmiljøanlegget på Justøya legges inn igjen i budsjettet 
650 000 kroner i 2019. 
 
Lokaler til ungdomsformål 
Fritidsklubben Cafe Huset holder til i lokaler som de deler med frivilligsentralen. Besøket har 
vært nedadgående lenge, dels på grunn av at lokalene er uegnet til formålet. Det jobbes med 
å finne lokaler som kan huse flere ungdomsaktiviteter, bl.a. skateklubb og rockeklubb som nå 
er i ferd med å bli husløse. I budsjettet er det lagt inn leie og driftsmidler til leie av 
«Sjøsportbygget» i 2019. Det er satt i gang et prosjekt om å foreslå permanente løsninger for 
lokaler til ungdomsformål.  
 
Tabell 24 Kostraoversikt kultur 

Nøkkeltall Lillesand Endring  Kostra-
gruppe 

11 

Landet Aust-
Agder 

 2016 2017 2016-17 2017 2017 2017 

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

3,8 4,4 15,8 % 3,4 4 3,8 

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

0,8 1,3 62,5 % 0,9 1,3 1,2 

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

0,7 0,9 28,6 % 0,8 0,8 0,7 

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

11019 9424 -14,5 %    

Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) 1679 1710 1,8 % 2100 2297 2191 

Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) 153 204 33,3 % 1172 1166 1472 

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) 4,3 4,1 -4,7 % 4,9 4,6 4,2 

Besøk per kinoforestilling (antall)1 26,2 23 -12,2 % 26,9 31,1 22,1 

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) 0 0 
 

18,6 13,3 10,9 
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Omløpshastighet for bøker (antall) 0,8 0,8 0,0 % 0,6 0,8 0,7 

Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 2776 2682 -3,4 %    

 
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger økte med 1,8 % til 1 710 kr i 2017. 
Lillesand kommune ligger godt under landsgjennomsnittet, fylket og Kostragruppen når det 
gjelder midler til kultursektoren. Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 
økte med 33,3 % til 204 kr i 2017. Det er imidlertid mye lavere enn landsgjennomsnittet, 
fylket og Kostragruppen. Investeringsutgifter varierer mye fra år til år i kommunene avhengig 
av om man har mange/store prosjekter eller få. 
 
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek gikk ned med 3,4 % til 2,682 mill. kr i 2017. Besøk i 
folkebibliotek per innbygger gikk ned fra 4,3 i 2016 til 4,1 i 2017. Besøkshyppigheten i 
Lillesand er noe lavere enn landsgjennomsnittet og Kostragruppen, men på nivå med fylket. 
Besøk per kinoforestilling gikk ned med -12,2 % til 23 i 2017. Det er noe lavere enn 
landsgjennomsnittet og Kostragruppen, men på nivå med fylket. 
 

 
Figur 14 Netto driftsutgifter pr innbygger til kultur 

ENHET FOR PSYKISK HELSE OG RUS  
 
Helsehuset 
Det er 7 årsverk knyttet til Enhet for psykisk helse og rus på Helsehuset, som til sammen 
følger opp ca. 235 pasienter. Pasientene har utfordringer i form av angst, depresjon, rus og 
livskriser. Personalet på Helsehuset jobber med individuelle samtaler, koordinering/ 
samarbeid med andre instanser og mestringskurs v/ Frisklivssentralen (KiD, KiB, 
sinnemestring). Arbeidsprosjektet Dagsen ligger også under Helsehuset. De ansatte er delt 
inn i ett rusteam og ett psykisk helseteam. Plasseringen på Helsehuset er optimal, med 
tanke på tilgjengelighet for pasienter og tilgang til andre samarbeidspartnere, NAV, 
barneverntjenesten, Enhet for tverrfaglig helse og de fleste fastlegene i byen.  
  
Avdeling for bo- og aktivitetstilbud 
Avdelingen ble opprettet i januar 2017. Det har vært behov for å øke bemanning på Lille 
Solkollen og behov for å jobbe mer i team. Lille Solkollen ble slått sammen med bo- og 
aktivitetstilbudet og dannet en ny avdeling. I avdelingen jobber det ca. 10 årsverk. 
Avdelingens målgruppe er mennesker med alvorlige utfordringer knyttet til psykisk helse og/ 
eller rus, med store utfordringer med å mestre dagliglivets aktiviteter (ADL). Avdelingen har 
døgnbemanning med hvilende nattevakt. 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, rammeverkstedet, temakvelder og 
trening. Pasienter i avdelingen har vedtak på alt fra 24 t. i døgnet til 1 time pr. uke.  
 
Avdeling for bo- og aktivitetstilbud har merket effekten av det nye lovverket og vi ser at de 
må bistå brukerne mer ved at vedtakstimene øker. Det vil bli flere ressurskrevende brukere i 
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årene fremover.  Det er lagt inn midler for 4,5 årsverk i avdelingen i 2019 knyttet til 
ressurskrevende brukere.  
  
Avdeling for bofellesskap 
Avdelingen har 9,2 årsverk. Avdelingen består av 7 kommunale boliger, for personer som har 
stort behov for trygghet, tilsyn og stor grad av veiledning i hjemmet. Avdeling for bofellesskap 
drifter også 3 nødboliger øremerket bostedsløse, som tildeles via NAV. Det er lagt inn midler 
til ytterligere 2,5 årsverk i 2019 tilknyttet ressurskrevende brukere.  
  
Tabell 25 Oversikt over bruk av nødboliger 

År Antall personer Snitt oppholds 
døgn 

Beleggsprosent 

2013 (7 mnd) 8 55 68 
2014 6 57 32 
2015 18 44 73 
2016 10 71 65 
2017 6 42 23  

  
Det antas at nedgangen i bruk av nødbolig kommer av økt fokus på forebygging i Avdeling 
for bo- og aktivitetstilbud.  
  
Fra 1.1.17 ble det innført øyeblikkelig hjelp døgntilbud for mennesker med psykisk helse- og 
rusproblemer. Avtalen med SSHF er ennå ikke inngått.   
  
I den nye boligsosiale handlingsplanen er det for 2019 meldt inn behov for nødbolig utenfor 
Avdeling for bofellesskap og to mindre tomannsboliger. Det er lagt inn i midler til dette i 
investeringsbudsjettet. 
 
Bystyret vedtok å bevilge 100 000 kroner ekstra til forebyggende rus-arbeid i 2019. 

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. 
 
Bystyret skal fremover ha en årlig gjennomgang av drift, aktiviteter og budsjett for barnevern. 
 
Utfordringer for tjenesten 
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 tilgjengelige. 
 
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. 
 



  Side 78 
   

 

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 

 
 
Endringsforslag i driftsbudsjettet 
 
Tabell 26 Budsjett barnevern 

Tiltak  (tall i hele tusen kroner) 2019 2020 2021 2022 

244 – administrasjon barnevern 458 458 458 458 
251 – tiltak i hjemmet 33 33 33 33 
252 – tiltak utenfor hjemmet 511 511 511 511 

 
244 Administrasjon barnevern 
Felleskostnadene fordeles i henhold til samarbeidsavtalen basert på objektive kriterier i 
kommunenes inntektssystem Delkostnadsnøkkelen for barnevern for Lillesand kommune har 
økt siden i fjor og det vil si at kommunen får en større andel av utgiftene på 244 (7,8 % i 
2019 mot 7,5 % i 2018). 
 
251 Tiltak i hjemmet 
Budsjettet er prisjustert, ellers holdes nivået forholdsvis likt som i 2018.  
 
252 Tiltak utenfor hjemmet  
Det er flere barn på vei over i fosterhjemsavdelingen nå som vil bli kostnadskrevende, så 
budsjettet er økt noe selv om det er besparelser pr 2. tertial. På institusjon er det lagt til 
grunn det antallet barnevernstjenesten har på nåværende tidspunkt. Det er ikke varslet inn 
flere for øyeblikket. Det er usikkerhet knyttet til hvor mange nye omsorgsovertakelser det vil 
komme i 2019, og eventuelle økte kostnader utover det som er lagt inn i budsjettet meldes 
ved tertialrapportene. Refusjoner fra staten er tatt med i beregningene. 
 
Tabell 27 Kostraoversikt barnevern 

Nøkkeltall Lillesand Endring  Kostra-
gruppe 

11 

Landet Aust-
Agder 

 2016 2017 2016-17 2017 2017 2017 

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

6 853 11 636 69,8 % 8 287 7 972 8 205 

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

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

5,4 5,5 1,9 % 4,8 4,9 5,4 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent) 3,4 3,2 -5,9 % 4,4 3,8 4,5 

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

39 418 30 620 -22,3 % 49 062 47 588 36 710 

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

31 921 47 731 49,5 % 34 716 37 956 35 315 
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Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet 
(funksjon 252) (kr) 

437 311 547 981 25,3 % 410 422 429 639 411 222 

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

29,8 36 20,8 % 20,8 19,6 22,4 

Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder 
(prosent) 

80 95 18,8 % 85 87 90 

 
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år økte fra 6 853 kr i 2016 til 
11 636 kr i 2017. Det er en økning på nesten 70 % og betydelig over landsgjennomsnittet. En 
av årsakene til den store økningen er etableringen av to boliger for enslige mindreårige 
asylsøkere samt endring av regnskapsføringen av refusjonene fra staten knyttet til disse.  
 
Brutto driftsutgifter (funksjon 244 Barnevernstjeneste) per barn med undersøking eller tiltak 
gikk ned fra 39 418 kr i 2016 til 30 620 kr i 2017. Dette er en nedgang på 22,3 % og 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) økte derimot fra 31 921 kr i 2016 til 47 731 kr i 2017. Det er en økning på 
nesten 50 % og betydelig over landsgjennomsnittet. Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252) økte fra 437 311 kr i 2016 til 547 981 kr i 2017. Det er 
en økning på 25 % og betydelig over landsgjennomsnittet. 
 
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år gikk ned fra 3,4 % i 2016 til 3,2 % i 2017. 
Kommunen har dermed en mindre andel barn med barnevernstiltak enn landsgjennomsnittet. 
Andelen barn med melding ift. innbyggere 0-17 år gikk også ned fra 2016 og utgjør i 2017 
4,7 %; 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 36 i 2017. Det er en økning på 
20,8 % fra 2016 og høyere enn landsgjennomsnittet. Undersøkinger med saksbehandlingstid 
innen 3 måneder økte fra 80 til 95 % i 2017. Det er noe høyere enn landsgjennomsnittet. 
 

 
Figur 15 Netto driftsutgifter barnevern 0 - 17 år 

ENHET FOR TVERRFAGLIG HELSE 
 
Enheten er lokalisert i Helsehusets 1. og 3. etasje og består av Avdeling for familiesenter, 
Avdeling for helsestasjon, Avdeling for ergo- og fysioterapi og også turnuslege. 
 
Det er i underkant av 24 årsverk (faste stillinger) fordelt på ca. 33 ansatte. I tillegg kommer 1 
årsverk i prosjektarbeid der flere ansatte, samt eksterne fagfolk har mindre stillingsbrøker. 
 
Bystyret vedtok at det settes av 130 000 kr. pr år til økning av antall turnusleger i kommunen 
for årene 2019 - 2022. Administrasjonen legger frem en sak før sommeren 2019 om 
turnuslegesituasjonen og en eventuell økning av disse i kommunen. 
 
Lillesand kommune skal være en kommune hvor innbyggere opplever livsmestring, trygghet 
og fellesskap. Tverrfaglig helse satser mye på å tidlig innsats i alle livets faser. Enheten 
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tilrettelegger sitt arbeid ved å gi nødvendig hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Enheten 
er opptatt av å fremme god livsmestring, og legger til rette for at mennesker har god fysisk og 
psykisk helse gjennom hele livet. Tverrfaglig helse har lav treskel for å få tilgang til 
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 
de enkelte brukere, men også inn mot å videreutvikle tilbudet kommunen allerede har. 
Enheten inntar en sentral rolle i arbeidet med å endre og forbedre allerede eksisterende tiltak 
avdelingene benytter. Vi ønsker å være innovative i denne utviklingen og bidrar med å drive, 
eller være med 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 intervensjon og 
rehabilitering.  
 
Enheten jobber tverrfaglig og samhandler både internt i kommunen og eksternt opp mot en 
mengde samarbeidende instanser. Enheten er bidragsyter i flere utviklingsarbeid, 
kompetanse er viktig også 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 et annet prosjekt som her HBS 
(Helsefremmende barnehage og skole). Dette er et prosjekt som er mellom flere kommuner i 
Aust Agder. 
Med bakgrunn i økt delegasjon til avdelingslederne, er deres rolle særlig sentral i videre 
faglig utviklingsarbeid. 
 
I 2017 er enheten styrket med totalt 2,5 årsverk. Dette for å styrke skolehelsetjenesten Disse 
stillingene er videreført i handlingsplanperioden. I 2018 ble skolehelsetjenesten ytterlig 
styrket med 4,5 årsverk (2 årsverk som helsesøster, 1,5 årsverk som fysioterapeut og 1 
årsverk som familieterapeut.) Styrkingen i 2018 er belønningsmidler fra helsedirektoratet for 
at kommunen allerede er i gang med gode prosjekter i skolehelsetjenesten. Med de midlene 
som kom på plass i 2018 vil skolehelsetjenesten være tverrfaglig bemannet på alle skoler i 
kommunen skoleåret 2018/19. Det er signaler om at dette vil være tilskudd ut 2020. 
 
En viktig oppgave for enheten er å bidra til nulltoleranse for mobbing og krenkelser. Enheten 
jobber også mye tverrfaglig med å forebygge vold i nære relasjoner. Her mener kommunen 
at vi får bedre resultater når vi jobber med dette på barn og unges primærarena, som er 
skolen. Dette vil også være et viktig satsningsområde i 2019. Tverrfaglig helse mener det er 
viktig å kunne gi best mulig hjelp på de arenaer som barn og unge oppholder seg. Dette er et 
prosjekt som er statlig finansiert, her ønsker enheten å få dette inn i de kommunale 
budsjetter på sikt. 
 
Enheten har også administrativt ansvar for 11 hjemler for selvstendig næringsdrivende lege 
og 6 driftstilskudd for selvstendig næringsdrivende fysioterapeut. En optimal helsetjeneste for 
innbyggerne innebærer et nært og godt samarbeid med selvstendig næringsdrivende leger 
og fysioterapeuter. Det er behov for økt fokus på dette området i 2019. Enheten er også 
tillagt ansvar for administrasjon av turnuslegeordningen, Norsk Pasientskadeerstatning samt 
ordninger knyttet til legevakt. 
 
Utvikling av gode tjenester forutsetter god kunnskap. Enheten jobber målrettet med 
kunnskapsbasert praksis og rett kompetanse til de ulike arbeidsområdene. 
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ENHET FOR TJENESTETILDELING 
 
Enheten ble gjort om fra avdeling til enhet våren 2018, og heter nå Enhet for tjenestetildeling. 
Enheten består av totalt 11,3 årsverk, inkludert årsverk finansiert av SIO. 
 
Enheten saksbehandler alle søknader som er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven. 
Vedtaksmyndigheten ligger hos enhetsleder. I enheten ligger det, i tillegg til 
saksbehandleroppgavene, flere koordinatorfunksjoner: kreftkoordinator, frivilligkoordinator, 
boligkoordinator og demenskoordinator. Enheten har systemansvar for Profil og vi har ansvar 
for å ta ut relevante tall og rapporter. Enheten er ansvarlige for oppholdsbetaling og 
fakturering av helse- og omsorgstjenester. Innsatsteam er organisert under enheten. Det har 
vært en gradvis etablering av teamet fra mars 2018 og frem til nå. Den 01.10.18 var alle 
ansatte på plass, 3,5 årsverk.  
 
Enhetens utfordringer:  
Lillesand kommune har et økende antall saker/søknader om helse og omsorgstjenester som 
krever ressurser til saksbehandling og kartlegging. Enheten er pålagt å gjøre en kartlegging 
av alle søkere. Dette er et nytt krav etter at vi ble med i SIO prosjektet.  
 
2 årsverk i innsatsteam (av i dag 3,5 årsverk) er finansiert av SIO. En videreføring med 
omgjøring til faste stillinger etter SIO anbefales da man ser at det nasjonalt satses på tidlig 
innsats da det er avlastende på driftsenhetene i et lengre perspektiv. 
 
Interkommunalt samarbeid med Birkenes vedr. kreftkoordinator i 50 % stilling. Stillingen har 
siden oppstart i 2013 vært delvis finansiert med tilskudd fra Kreftforeningen. Tilskuddet fra 
Kreftforeningen, som nå er gått ned til 20 %, avsluttes helt den 07.01.19. Kommunen må fra 
da «overta» og etablere stillingen til en fast 50 %.  
 
 
Mål og strategier fra kommuneplan som er aktuelle for enheten: 
Overordnet arbeider vi etter kommunens visjon og verdier 
• «Unik, trygg og skapende» og «Åpenhet, respekt og humor» 
 
Enhetens overordnede mål er: 
• Vi skal oppfylle kommunens plikter og brukers rettigheter, Vi skal være gode på 

forvaltning og vi skal være oppdatert på lovverk og ha god kompetanse må dette 
 
Vi har videre tatt utgangspunkt og jobbet med kommuneplanens 3 hovedsatsningsområder: 
• Identitet og bærekraftig utvikling, Livsmestring og tilhørighet, Organisasjon for fremtiden

  
 
 
Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO) 
Kommunen ble etter søknad og med virkning fra 01.05.16, valgt ut til å delta i et 3-årig 
forprosjekt. Dette er en forsøksordning for å prøve ut bruk av statlige kriterier for tildeling og 
statlig finansiering av omsorgstjenester. Kommunen må oppfylle spesielle kriterier de årene 
prosjektet varer. Kommunen må tilpasse tjenesten til spesielle retningslinjer og kriterier som 
Helsedirektoratet har satt. Så langt vurderes deltakelsen som svært positiv, og etter 
rådmannens syn bidrar prosjektet til å styrke både utforming og kvalitet på omsorgs- og 
helsetjenesten i kommunen. Ordningen finansieres gjennom uttrekk fra KOSTRA-funksjoner 
innen omsorg, tjenestene blir prissatt og så får kommunen tilbakebetalt knyttet til de vedtak 
som gjøres. Enkelte tjenester holdes utenfor og tilbakebetales etter såkalt "rundsumprinsipp". 
Kommunen får i tillegg årlig overført et inntektspåslag på 4 % av uttrekket som er gjort. Dette 
er midler som kan benyttes til tiltak som fremmer forebygging og utvikling av kvalitativt gode 
tjenester innen omsorg.  
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Ved bruk av inntektspåslaget har sektoren fått mulighet tilsette i flere prosjektstillinger (bl.a. 
rådgiver velferdsteknologi, rådgiver helsefremmende tiltak eldre, rådgiver helse – og 
omsorgsplan og livsgledekonsulent) som vil kunne bidra til å utvikle en fremtidsrettet helse- 
og omsorgstjeneste. I henhold til forslag til statsbudsjett videreføres tiltak fra inntektspåslaget 
2018 og også 2019 evt. med noen mindre justeringer. 
 

OMSORGSTJENESTENE  
Pr. dags dato har Lillesand kommune 74 institusjonsplasser i drift. Disse er 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 
 
Enhet Høvåg består av Høvågheimen bo og aktivitetssenter med 28 sykehjemsplasser 
fordelt på 4 avdelinger, derav er 2 avdelinger tilrettelagt for personer med 
demenssykdommer.  Enheten har eget kjøkken som produserer varm mat til sykehjemmets 
beboere og de hjemmeboende som har behov for det. Det er innført 4 daglige måltider, i og 
med at middagen blir servert kl.16. Hjemmesykepleien har base i sykehjemmet, og har pr. 
dato ca. 50 brukere, og 2 prosjekter med egen bemanning. I tilknytning til sykehjemmet ligger 
17 omsorgsboliger som blir betjent av hjemmesykepleien. 
 
Høvågheimen er senter for mange aktiviteter knyttet til bygdas eldre befolkning. Det er stor 
grad av frivillighet blant lag og foreninger. Kontakt og samarbeid med de ca. 60 frivillige 
organiseres av sykehjemmets aktivitør. Dette er et viktig arbeid for å fremme fellesskap og 
livsglede både for sykehjemmets beboere og de frivillige som deltar. 
 
 
Utfordringer: 

• Imøtekomme morgendagens brukeres forventninger og krav til omsorgstjenester 
• Flere eldre vil kreve å bo hjemme lengst mulig, ofte med store behov for 

individtilpassede tjenester som vil utløse høye kostnader. 
• Flere under 67 år vil utvikle demenssykdommer 
• Flere yngre brukere med sammensatte/utfordrende sykdommer vil utløse krav til 

kompetanse, tekniske hjelpemidler og bemanning. 
• Implementering av velferdsteknologi 
• Rekruttering av kvalifisert og tilstrekkelig helsepersonell  
• Arbeide for å oppnå flere heltidsstillinger 
• Implementere livsgledekriteriene som styringsverktøy for å oppfylle lovpålagte 

oppgaver i verdighetsgarantien, kvalitetsforskriften og kvalitetsreformen «Leve hele 
livet» 

• Styrke ledelsen ved enheten 
 
Kommuneplanens mål og strategier: 
Mål: Alle innbyggere opplever livsmestring, opplever seg nyttige og har innflytelse på eget liv 
Strategi: Vi har enkeltmenneskes styrke, målsettinger og muligheter i fokus 
 
Enhetens oppfølging: I alle kartlegginger av nye brukere til pleie og omsorgstjenesten har vi 
den enkeltes styrke, målsettinger og muligheter i fokus. Tildeling av tjenestetilbud skal ta 
utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte. 
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Mål: Alle innbyggere har mulighet til å bidra og delta i fellesskapet 
Strategi: Vi tilrettelegger for gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser som fremmer 
deltakelse og fellesskap 
 
Enhetens oppfølging: Ved alle arrangementer i Høvågheimens regi tilrettelegger vi for gode 
fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser som fremmer deltagelse og fellesskap både for 
beboerne ved sykehjemmet, deres pårørende og hjemmeboende. 
 
Mål: Lillesand kommune er en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver med tydelig ledelse og 
godt kvalifiserte medarbeidere 
Strategi: Vi arbeider for å tilby flere lærling- og praksisplasser 
 
Enhetens oppfølging: Ved alle henvendelser om lærling- og praksisplasser vil vi vise mest 
mulig imøtekommenhet, og ta imot lærlinger og praksisstudenter for å kunne møte behovet 
for nye, kvalifiserte medarbeidere 
 
Tiltak i 2019 og videre i ØP 
 
• Arbeide videre med implementering av kriteriene for Livsgledehjem som styringssystem 

for kvalitet, vedtatt av Bystyret i 2017 
• Rekruttering, spesielt sykepleiere, til stillinger som blir ledig pga alderspensjon 
• Heltidsstillinger 
• Implementering av velferdsteknologi 
• Styrke ledelsen ved enheten. Forslag i Bud – 2019 om økning på 1,2 årsverk, fordelt på 3 

avdelingsledere 
 

ENHET FOR OMSORG SENTRUM 
 
Enhet for Omsorg Sentrum består av: 
• Lillesand alders- og sjømannshjem med 14 beboere 
• Hjemmetjenesten i sentrum . I hjemmetjenesten fikk vi i 2018 en ny ressurskrevende 

bruker som vi har tilknyttet  9.7 årsverk.       
• Eldresenteret i Middelskolen 
• Lillesand bo- og aktivitetssenter (Lba) som 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/uke 
• Vaskeri som vasker alt tøy til Lba og Lillesand alders- og sjømannshjem samt en del 

tøy fra Høvågheimen bo- og aktivitetssenter. 
• Kjøkken som bl.a.  produserer all mat til Lba, Lillesand alders- og sjømannshjem, 

diverse møte / kurs mat for hele kommunen, hjemmeboende samt også varmmat til 2 
av kommunens barnehager. Kantina på Rådhuset er også en del av vårt kjøkken. 

 
I budsjettforslaget for 2019 er det følgende endringer i forhold til budsjettet for 2018: 
• 9.7 årsverk er lagt inn som prosjektstillinger. Dette er stillinger tilknyttet ressurskrevende 

brukere. Dersom kommunen fortsatt blir en del av SIO, vil utgiftene stort sett bli dekket 
gjennom dette prosjektet. 

• Noen inntekter er nedjustert til et mer riktig nivå.  
• Feil i variabel lønn er rettet opp. 
• Enheten er en del av SIO prosjektet.   
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Utfordringer: 
• Ved Lillesand bo- og aktivitetssenter må enheten oftere ta i mot pasienter som burde ha 

vært på en skjermet avdeling. Da våre avdelinger ikke er planlagt for utagerende og 
vandrende pasienter, gir dette store utfordringer for de ansatte samt for medpasienter. 

• Ved enhetens dagsenter er til tider vår grunnbemanning for lav. De fleste dagene er det 
kun 1 person på jobb. Samtidig som at flere av pasientene vi får er demente, byr dette 
ofte på problemer. 

• Rekruttering av fagpersonell, spesielt sykepleiere. Arbeidet med å få flere ansatte i større 
stillinger er viktig. Å få tilsatt sykepleiere i vikariater er så å si umulig. 

• Planlegging av nye boliger på Dovre, nye årsverk kreves. Dette ser vi vil komme først fra 
2020. 

• Velferdsteknologi (elektroniske dørlåser, medisindispensere, responssenter) Egen 
person er ansatt i kommunen for å være pådriver for å få dette på plass. Dette vil også 
kreve en del innsats fra egne ansatte. 

• 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 brukeres sosiale, kulturelle og åndelige behov. 

 
Strategier i forhold til enkelte satsinger i kommuneplan: 
• «Vi arbeider for å tilby flere lærling- og praksisplasser»: enheten har fortiden 4 lærlinger 

innen helsefagarbeider faget samt 1 lærling innen kokkefaget. Enheten samarbeider 
også med Menn i helse og enhetsleder er med i styringsgruppa her. Enheten tar hele 
tiden inn elever fra VG 1, VG 2, AVIGO, NAV, Dahlske VGS og sykepleiestudenter/ 
vernepleiestudenter fra UIA . 

• «Vi har, rekrutterer og beholder kompetente ansatte, og sikrer løpende 
kompetanseutvikling»: Enheten har kompetanseplan som er med på å sikre oss riktig 
kompetanse for fremtiden. Vi bruker Livsgledearbeidet som en positiv faktor i rekruttering 
av nye medarbeidere . 

• «Vi legger til rette for varierte og gode bomiljøer»: Enheten er kommet langt med å 
etablere 25 nye boliger / bokollektiv på Dovre området. Dette vil være små boliger som er 
tilpasset fremtidens krav for de som har behov for et høyere omsorgsbehov i forhold til 
det å bo hjemme. Når disse boligene blir realisert, er det politisk vedtatt at Lillesand 
alders- og sjømannshjem skal legges ned. Det er et realistisk håp å kunne komme in 
gang med bygging første halvår 2019. Det er i budsjett for 2019 ikke lagt inn økte 
driftsutgifter. Dette med bakgrunn i at en ikke forutsetter full drift før i 2020.    

• «Vi sikrer et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud med utgangspunkt i individets 
forutsetninger og medvirkning» : Arbeidet med Livsgledehjem er viktig her. Mye av 
arbeidet her går på å tilby aktiviteter med bakgrunn i den enkelte brukers ønsker og 
forutsetninger. Medvirkning fra både bruker og pårørende er viktige elementer. Dette er 
noe som vi vil tilstrebe hele tiden 

 

 
Figur 16 Netto driftsutgifter helse og omsorg pr innbygger 
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Tabell 28 Kostraoversikt pleie og omsorg 
Nøkkeltall Lillesand  Endring  Kostra-

gruppe 
11 

Landet Aust-
Agder 

 2016 2017 2016-17 2017 2017 2017 

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger 
(kr) 

22 667 24 418 7,7 % 29 920 24 800 25 456 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) 284 298,6 5,1 % 380,3 299,3 304 

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

17 -2,9 
 

33,2 30 29 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ 
helsefagutdanning (prosent) 

77,2 76,9 -0,4 % 75,3 74,4 79,7 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) 0,47 0,5 6,4 % 0,56 0,57 0,49 

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

31,6 31,3 -0,9 % 36,4 32 32,4 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) 61,6 61,6 0,0 % 45,8 46,8 54,4 

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

12 12,2 1,7 % 12,3 12,9 13,4 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) 100 100 0,0 % 91,3 86,6 90,4 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) 3764 4208 11,8 % 3349 3381 3134 

Andel private institusjonsplasser (prosent) 0 0 
 

0,1 10,7 0 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) 0,57 0,54 -5,3 % 0,46 0,55 0,44 

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) 0,5 0,48 -4,0 % 0 0,67 0,54 

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

4,5 6,2 37,8 % 4,7 4,5 4,3 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 9,1 9,1 0,0 % 12,1 11 10,7 

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

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

37,3 50,9 36,5 % 45,6 39,5 40,4 

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

106,5 93,9 -11,8 % 91,1 88,6 100,4 

 
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 7,7 % fra 22 667 kr i 2016 til 24 418 kr i 2017. Dette er på nivå 
med landsgjennomsnittet og godt under Kostragruppe 11. Antall årsverk innen helse og omsorg per 10 000 innbygger økte med 5,1 % til 
298,6 årsverk i 2017. Veksten er på nivå med befolkningsveksten i aldersgruppen 80-89 år. Også her er Lillesand på nivå med 
landsgjennomsnittet.   
 
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning sank fra 77,2 % til 76,9 %. Lillesand har fortsatt større andel ansatte 
i brukerrettet virksomhet med helsefaglig utdanning enn landsgjennomsnittet og Kostragruppe 11, men mindre andel enn 
fylkesgjennomsnittet. Årsverk per bruker av omsorgstjenester økte med 6,4 % til 0,5 i 2017. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet 
og Kostragruppen og på nivå med fylkesgjennomsnittet. 
 
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester er stabilt fra 2016 til 2017 og på nivå med landsgjennomsnittet og 
fylkesgjennomsnittet, men lavere enn Kostrsagruppen. Lillesand har imidlertid en betydelig høyere andel brukere av hjemmetjenester i 
som er i aldersgruppen 0-66 år med 61,6 % mot landsgjennomsnittet på 46,8 %. Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 
sykehjem er på 12,2 % i 2017. Det er en økning på 1,7 % fra 2016. Dette er på nivå eller litt lavere enn landsgjennomsnittet, fylket og 
Kostragruppen.  
 
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc er 100 % i Lillesand. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet, fylket og Kostragruppen. 
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon utgjør 4 208 kr. i 2017. Det er en økning på 11,8 % fra 2016. Lillesand ligger en god over 
landsgjennomsnittet, fylket og Kostragruppen. 
Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,54 timer i 2017. Det er en nedgang på -5,3 % fra 2016. Lillesand er på nivå med 
landsgjennomsnittet, men høyere enn Kostragruppen og fylkesgjennomsnittet. Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere er 9,1. Det er 
mindre enn landsgjennomsnittet, fylket og Kostragruppen. Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere er 9,5 i 2017. Det er en 
økning på 4,4 % fra 2016. Lillesand er på nivå med landsgjennomsnittet og fylkessnittet, men litt under Kostragruppen. Avtalte årsverk i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år økte med 36,5 % fra 37,3 i 2016 til 50,9 i 2017. Lillesand ligger dermed 
godt over landsgjennomsnittet. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst gikk ned med -11,8 % til 93,9 %. Det er 
bedre enn landsgjennomsnittet og Kostragruppen, men dårligere enn fylkessnittet. 
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ENHET FOR HABILITERING 
 
Enheten har ca. 220 stillinger fordelt på 7 turnusgrupper med til sammen 97,5 årsverk for 
mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Enhet for habilitering gir tjenester til 80 
personer.  
  
Enheten organiserer tiltak og tjenester til personer med medfødt eller tidlig ervervet 
funksjonsnedsettelser og deres familier. Hovedtyngden av brukerne har diagnosen psykisk 
utviklingshemming. 
 
Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven (hol.). §3-1 sørge for at alle som bor 
eller oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig 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.  
 
Bofellesskapene: Solkollen - Dovreveien 10 - Fagertunveien og Holtaveien gir 
døgnkontinuerlige tjenester til 29 personer med psykisk utviklingshemning. 
  
Ambulerende tjenester etablert i 2018:  
Gir punkttjenester til brukere som bor i egne leiligheter. Det er 8 brukere som mottar 
ambulerende tjenester pr. dato. 
 
Avlastningsinstitusjon:  
Gir tilbud til 6 barn hvorav 4 har to til 1 bemanning p.g.a store atferdsproblemer. Tre av barna 
har diagnose innen autisme spekteret. Barnevernet har ansvar for tiltak til ett av barna. En 
voksen person mottar avlasting i ledig leilighet i bofellesskap. Målet er bo trening for så å 
flytte inn når behovet kommer. 10 barn har vedtak på privat avlastning. 
 
Støttekontakt: Det er 34 som har vedtak på støttekontakt. 
 
BPA: Brukerstyrt personlig assistanse disponeres av 4 brukere hvor av 1 har 2 til 1 
bemanning 24/7. 
 
Smedmyra og Stykkende dagsenter:  
20 brukere har tilpassende arbeidsoppgaver der mestring og interesser er viktig å ta hensyn 
til for at dagtilbudet skal fungere. Dagsenteret har åpent for publikum og er aktivt med under 
Lillesandsda’ene. 
 
Nye tiltak enheten har iverksatt i 2018 og som videreføres i 2019. 
To personer har avsluttet avlastning og flyttet ut i egne leiligheter med døgnkontinuerlige 
tjenester. En av brukerne er knyttet opp mot et respirator team og kommer inn under 
ressurskrevende tjenester. To barn er ny-diagnostisert og fått vedtak på avlastningshjem. 
 
Oversikt over kjente brukere som vil ha behov for tjenester neste økonomiplanperiode. 
Tallene viser antatt behov ut fra fødselsdato. 
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Tabell 29 Oversikt over kjente brukere som vil ha behov for tjenester neste økonomiplanperiode 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Ambulerende tjenester 1 1 2  1  
Dagtilbud 1 2     
Bofellesskap     1 3 

 
Bosetting av enslige mindreårige. 
Bofellesskapene for enslige mindreårige ha ca. 26 ansatte fordelt på 2 turnusgrupper med til 
sammen 15 årsverk. 
 
I løpet av 2018 har 5 enslige mindreårige etablert seg utenfor bofellesskapene. De blir fulgt 
opp av personalet i bofellesskapene i samarbeide med flyktningetjenesten i den grad de 
ønsker støtte og veiledning videre. 
 
Utfordringene i forhold til denne gruppen er integrering og arbeid. Vi ser at de som får 
muligheten til litt arbeid blir bedre i språk, har lettere for å bli inkludert og forstår det norske 
systemet bedre. Et bofellesskap er lagt ned da det ikke er nok enslige mindreårige til å fylle 
husene.  
Hvis ikke Lillesand kommune får anmodning om bosetting i 2019 vil man vurdere å legge ned 
et bofellesskap til i begynnelsen av 2020, kanskje før om guttene ønsker å flytte ut. 
 
Utfordringer: 

• Rekruttering av kvalifisert personell, spesielt vernepleiere og helsefagarbeidere. 
• Utfordrende å organisere tjenester for ambulerende team. Mange har behov for 

tjenester på samme tid eks. morgen og ettermiddag. Brukergruppen krever at man 
har god tid. 

• Utfordringer for koordinatorene å følge opp brukernes forventninger og krav til 
oppfølging.  

• Utfordrende å finne tilrettelagt arbeide for brukergruppene utenfor dagsenteret. 
• Arbeide kontinuerlig for økte stillingsstørrelser. 
• Implementere velferdsteknologi det vil trygge tjenester. 

 
 
 
Kommuneplanens mål og strategier: 
 
Kommuneplanens mål: Alle innbyggere opplever livsmestring, opplever seg nyttige og har 
innflytelse på eget liv.  
Kommuneplanens strategi: Vi har enkeltindividets styrke, målsetting og muligheter i fokus. 
Enhetens oppfølging: Dette sikrer vi med stor grad av brukermedvirkning ved at brukers 
stemme blir hørt i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuell plan. 
 
Kommuneplanens mål. Alle innbyggere har mulighet til å bidra og delta i fellesskapet. 
Kommuneplanens strategi: Vi satser på inkludering, og for å motvirke utenfor skap arbeider 
vi for at alle er inkludert i fritid og arbeide. 
Enhetens oppfølging: Dette sikrer vi å være synlige i nærmiljøet, delta på kulturaktiviteter, 
ha åpent hus på dagsenteret og bidra til å skape arbeidsplasser i ordinære bedrifter. 
 
Kommuneplanens mål: Lillesand kommune har fremtidsrettede tjenester av høy kvalitet. 
Kommuneplanens strategi: Vi arbeider for å gi riktige tjenester ut fra definerte krav, 
innbyggernes behov og de ressursrammene vi har. 
Enhetens oppfølging: Bruk av ros analyser, etablere gode rutiner og prosedyrer, god 
informasjon til innbyggerne. 
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Kommuneplanens mål: Lillesand kommune er en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver med 
tydelig ledelse og godt kvalifiserte medarbeidere. 
Strategi: Vi arbeider for å tilby flere lærling – og praksisplasser. 
Enhetens oppfølging: Ved henvendelser om praksisplasser / språkpraksisplasser / 
lærlingeplasser vil enheten legge til rette for å ta imot elever i alle grupper. Dette for å kunne 
imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i tiden som kommer. 
 

ENHET FOR NAV  
 
Etter avtale med NAV Aust-Agder er NAV Lillesand drevet av kommune og stat i et 
partnerskap. NAV-kontoret har både kommunale og statlige oppgaver og ansatte. NAVs 
overordnede målsetting er å bidra til et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting/ 
lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv. Etter lov om sosiale tjenester i NAV skal 
kommunen jobbe for å bedre levekårene for vanskeligstilte, og bidra til sosial og økonomisk 
trygghet.  
 
Utvikling i utbetaling av økonomisk sosialhjelp har stor betydning for kommunen. Utgiftene til 
sosialhjelp påvirkes av forhold som arbeidsmarked, boligpriser, muligheter for unge til å 
skaffe læreplass og levekostnader generelt. I løpet av 2018 er utgiftene holdt om lag på 
budsjett og utgiftene er redusert betraktelig sammenlignet med årene før. Dette har 
sammenheng med at det kommunale arbeidstreningsprosjektet "Tjenesten" er styrket, og at 
det har vært god tilgang på NAVs arbeidsrettede tiltak. Arbeidsmarkedet i Lillesand er godt 
og ledigheten er lav. Tjenesten er et tiltak for å få mennesker inn i arbeidsrettet aktivitet, og 
det stilles vilkår om deltakelse der for mottakere av sosialhjelp under 30 år. I 2019 forventes 
en videreføring av NAVs fokus på personer under 30 år og mennesker med 
innvandrerbakgrunn. Det kan føre til at personer utenfor målgruppen ikke får tilgang til 
tiltakene og blir stående lenger med økonomisk sosialhjelp som eneste inntektskilde. Det er 
ønskelig å videreutvikle Tjenesten til et enda bedre tilbud i 2019. Nye aktiviteter er planlagt 
integrert og det legges opp til tettere samarbeid med kommunens enheter. I den forbindelse 
er det behov for noen mindre investeringer.  
 
Den nasjonale Inkluderingsdugnaden er i statsbudsjettet foreslått videreført i 2019. 
Dugnaden har som mål å inkludere flere personer med nedsatt arbeidsevne, hull i CV og 
innvandrere fra landgruppe 3 (i praksis Asia og Afrika) inn i arbeidslivet. Dette kan, hvis vi 
lykkes, dempe presset på sosialhjelpsbudsjettet. 
 
1. januar 2018 ble regelverket innskjerpet for innvilgelse av Arbeidsavklaringspenger (AAP) 
og for å få forlenget perioden på AAP, etter maksimalperiode på 3 år. NAV Lillesand, i likhet 
med NAV kontor ellers i landet, ser en økning i antall som får avslag på innvilgelse og 
forlengelse av AAP. Samtidig ser vi en økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp. 
Det er derfor grunn til å tro at dette vil medføre økt press på sosialhjelpsbudsjettet for 2019. 
Det er usikkerhet knyttet til hvor mye ekstra ressurser dette vil medføre i 2019. 
 
NAV-kontoret registrerer økt pågang av mennesker som trenger rådgiving i forhold til sin 
privatøkonomiske situasjon. Mange av disse oppsøker NAV når mislighold har ført til at de 
står i fare for å miste bolig, få stengt strømleveranse osv. NAV Lillesand ansatte i mars 2018 
en gjeldsrådgiver i 100 % stilling. Denne ressursen skal bistå mennesker som har 
økonomiske utfordringer. Vi tar også høyde for å jobbe godt forebyggende med grupper som 
står i fare for å få økonomiske utfordringer. 
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Lillesand kommune har etter anmodning fra IMDI gjort vedtak om å bosette 14 nye 
flyktninger i 2018. Det er ikke kommet anmodning for 2019. Kommunen har etter at 
budsjettet ble vedtatt mottatt forespørsel om bosetting av 15 flyktninger i 2019. 
 
Flyktningtjenesten opplever et stort arbeidspress med den økte bosettingen som har vært de 
siste årene. Det er viktig å ha tid og ressurser til å jobbe med oppfølging, kvalifisering, 
personlig økonomi, helse, hvordan bo i Norge mm. Pr 18.10.18 er det 46 deltakere i 
Introduksjonsprogrammet. Alle som bosettes i kommunen har rett og plikt til deltakelse i 
Introduksjonsprogrammet som vanligvis varer i to år, men som blir forlenget til tre år når det 
anses som nødvendig. Det samarbeides med Enhet for voksenopplæring om 
norskundervisning og løpene i Introduksjonsprogrammet.  
 
Det jobbes med å utvikle tilbudet slik at flyktningene raskere kommer i arbeid og blir integrert 
i samfunnet. 
 
Tabell 30 Kostraoversikt sosiale tjenester 

Nøkkeltall Lillesand Endring  Kostra-
gruppe 

11 

Landet Aust-
Agder 

 2016 2017 2016-17 2017 2017 2017 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 220 226 2,7 % 11 551 138 784 3 594 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) 49 43 -12,2 % 2 759 27 817 801 

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

57 43 -24,6 % 3704 53378 1262 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt 
(antall) 

17 24 41,2 % 1210 13742 266 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til 
livsopphold (antall)2 

117 66 -43,6 % 4324 57014 1104 

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) 17 15 -11,8 % 1151 9549 300 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) 108 135 25,0 % 6 210 72 236 1 630 

 
 
Antall sosialhjelpsmottakere økte fra 220 i 2016 til 226 i 2017. Det er en økning på 2,7 %. Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år gikk derimot 
ned med -12,2 % fra 49 i 2016 til 43 i 2017. Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer gikk ned med -24,6 % til 43. 
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt økte med 17 til 24 i 2017. Det er en økning på 41,2 %.  
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold ble redusert fra 117 til 66 i 2017. Det er en nedgang på -43,6 %. 
Dette er svært positivt. På en annen side økte antall barn i familier som mottok sosialhjelp fra 108 til 135 i 2017. Det er en økning på 25 %. 
 

 
Figur 17 Netto driftsutgifter pr innbygger til sosialtjenester  
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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. Birkenes kommune er vertskommune.  
 
 
Tabell 31 Rammeområde skole 

 
 
Skolene vil i 2019 ha økt sin ramme tilsvarende lønnsvekst.  I tillegg vil de skolene som har 
elevtallsvekst få økt sine budsjetter tilsvarende elevtallsveksten.  Det gjelder i 
hovedsak Borkedalen og Tingsaker. 
 
Det er lagt inn midler til økt lærerdekning på 1-10.   
  
Budsjettmidlene fordeles etter en fordelingsmodell. Modellen tar hensyn til antall 
elever. Dette er et forsøk på å lage en så rettferdig fordeling som mulig. 
 
Bystyret vedtok å øke støtten til Polenturene med 300 000 kroner (60 000 til hver klasse) 
hvert år i perioden 2019 - 2022. 
 
Bystyret vedtok å styrke valgfag i Høvåg med 75 000 kroner pr år i årene 2019 – 2022. 
 
Kulturskolen, spesialpedagogisk team og PP-tjenesten skal vises med egne 
kostnadsoversikter i budsjett og økonomiplan fra og med budsjett 2020. 
  
Elevtall   
Det totale elevtallet øker i Lillesand.  Økningen er ikke så stor som den har vært fra 2017 til 
2018.  Økningen kommende skoleår er på ca 37 elever, og skjer i hovedsak på 
barnetrinnet.   
   
Kommunen rapporterer pr. 1.oktober hvert år 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 2018 i overkant av 40 
elever.   
  
Utfordringen er å ha nok skolekapasitet der elevtallsøkningen og boligbyggingen skjer. 
Borkedalen skole vokser, og har nå tre klasser på seks av syv trinn. Sommeren 2017 ble det 
midlertidig plassert to brakker på skolen for å kunne håndtere elevtallsveksten.  Sommeren 
2018 ble det i tillegg plassert to brakker som fungerer som midlertidige kontorer og 
møterom.  

Rammeområde 5
 Budsjett 

2019  ØP 2020  ØP 2021  ØP 2022 
 Budsjett 

2018 
 Regnskap 

2017 
50 - Felles skole 27 847 407 2 875 000      -2 200 000     1 325 000      26 587 702 23 472 157
51 - Høvåg skole 21 026 746 20 709 629 22 054 095
52 - Borkedalen skole 31 103 208 30 379 577 26 859 029
53 - Brentemoen skole 13 340 588 13 267 666 13 230 062
54 - Tingsaker skole 25 091 328 23 844 449 22 175 937
55 - Lillesand ungdomsskole 28 943 626 27 305 491 27 336 945
56 - LVO - Voksenopplæringen 4 803 190 5 142 734 2 848 496
ALLE 152 156 093 155 031 093 152 831 093 154 156 093 147 237 248 137 976 721

Utgifter 186 146 723 2 875 000      -2 200 000     1 325 000      181 360 384 177 698 879
Inntekter -33 990 630 -34 123 136 -39 722 157
Alle 152 156 093 155 031 093 152 831 093 154 156 093 147 237 248 137 976 722
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Brentemoen har nesten full kapasitet, mens det på Tingsaker nå er noe plass etter at den ble 
bygd ut til en to-paralleller barneskole fra høsten 2014.   
  
Lillesand ungdomsskole opplever også vekst igjen, og skal bygges ut til seks 
paralleller skole. Planen er at utbygningene skal stå ferdig til skolestart høsten 2020.  
  
På Langemyr skole går det høsten 2018 fem elever.   
  
I økonomiplanen legges det inn midler til utvidelse av Lillesand ungdomsskole og barnetrinn i 
sentrum. Se nærmere beskrivelse under investeringer. 
 
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.  Ved tildeling av skoleplass skjer det 
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 omrokering på skoleplassering, og i enkelte tilfeller vil en være nødt til å 
fravike nærskoleprinsippet.   
  
Skoleskyss   
Det forventes ingen økning i skoleskyss. Ved en ytterligere elevtallsøkning vil skoleskyssen 
kunne øke noe.  
  
Avdeling for PP–tjeneste   
Lillesand kommune ligger lavt på andelen barn med vedtak om spesialundervisning 
sammenliknet med andre kommuner, og nasjonalt snitt.    
 
Kommunen er med i en KnpS- satsing der fokuset skal være inkluderende læringsmiljø. 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.  
  
Kulturskolen (BLINK)  
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.    
  
Blink gir, alene eller i samarbeid med andre, tilbud til over 450 elever i alderen 3-62 år i 
Birkenes og Lillesand kommune.  Det er pr i dag 21 ansatte fordelt på 5,2 årsverk. Skolen gir 
tilbud innen musikk, dans, korps og barnehage. Skolen mangler flere etterspurte tilbud som 
for eksempel; teater, visuell kunst, skapende skriving, film og musikkteknologi mm. 
Skolen underviser til sammen på 7 forskjellige steder i Birkenes og Lillesand. De fleste får 
undervisning på Møglestu i Lillesand og i Valstrand kulturarena i Birkenes.  Det er 
tidkrevende og utfordrende med så mange undervisningssteder både for leder og lærere.  
  
Blink kulturskole jobber under Norsk kulturskoleråds visjon om å være en kulturskole for alle. 
Kulturskolen i Norge er for tiden i sterk utvikling og den endres stadig mer i retning av å bli et 
skoleslag. Lærerne som jobber i kulturskolen er høyt utdannede lærere og mange er også 
spesialister. De arbeider stadig med å implementere rammeplanen. Rammeplanen krever 
større endringer både i undervisningsstruktur og utvikling av nye tilbud samt øke 
kvalitetssikring av alle tilbud.  
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De store utfordringene som BLINK kulturskole har ang. manglende lokaler, gammelt og 
dårlig undervisningsutstyr, samt mange små stillinger og liten administrasjon gjør at 
kulturskolen ikke har en reell sjanse til å vise hvor god ressurs kulturskolen faktisk kan være 
for kommunenes innbyggere. Det vil derfor være stort fokus på utarbeidelse av gode lokaler 
frem til realisering. Kulturskolen ønsker å være en ressurs for flere enheter i begge 
kommuner enn vi rekker over i dag.  
  
Blink kulturskole har laget en evaluering og denne legges frem for politikerne i høst 
2018.  Denne evalueringen og eventuelle politiske vedtak kan føre til at 
handlingsplanen kanvil endres før neste handlingsplan skal skrives.  
  
Bystyret vedtok å øke dramatilbudet på Kulturskolen med 50 000 kroner pr år i perioden 
2019 - 2022. 
  
Lillesand voksenopplæring (LVO)  
LVO må har nå tre klasser på grunnskoleopplæring for voksne. Dette er det tatt hensyn til i 
budsjettet.  
  
Flyktninger  
Skolene får ekstra midler til elever som har asylstatus. 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,- til elever med flyktningestatus. 
Dette foreslås videreført i 2019.  
  
Lokaler for SFO ved Brentemoen skole   
Brentemoen skole benytter seg av midlertidige lokaler på Sjømannhagen for SFO. Det må 
sikres en permanent løsning på lokaliseringen i nær fremtid.  
 
Skolenes og barnehagenes satsingsområder  
  
Samfunnsdelen til ny kommuneplan har tre hovedsatingsområder:  
• Identitet og bærekraftig utvikling  
• Livsmestring og tilhørighet  
• Organisasjon for fremtiden  
  
Kommuneplanen har mål og strategier i forhold til alle tre satsingsområdene.  
  
i 2016 ble det laget en kvalitetsplan for skolene og barnehagene i Lillesand (2016 – 2020)  
Kvalitetsplanen har to fokusområder:  
• sosial og emosjonell kompetanse  
• språk  
  
MÅL   
• I Lillesand skal alle i barnehage og skole utvikle sosial og emosjonell kompetanse for å 

mestre de sammenhengene de møter, både som individ og i fellesskap.  
• I Lillesand skal alle i barnehage og skole utvikle språklige og kommunikative ferdigheter 

som grunnlag for samhandling og faglig utvikling.  
  
Kvalitetsplanen jobbes det kontinuerlig med i barnehage og skole.  
Det er laget ferdig en plan for sosial og emosjonell kompetanse som brukes i alle skolene.  
Det er også laget en felles plan for et godt skolemiljø i Lillesand.  
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Fokuset vil dreie mot språk i løpet av inneværende skoleår.  Kommunen er blitt 
språkkommune, og dette vil gi oss en god drahjelp i dette arbeidetet.  Høsten 2018 må vi ha 
laget ferdig en strategi for språkarbeidet.  
  
Barnehagene og skolene er med i satsingen Inkluderende læringsmiljø.  Satsingen er et 
felles samarbeid mellom kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland og Lillesand.   
Satsingen startet 2013, og har tre effektmål:  
  
Effektmål 1: Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer 
opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring   
Kjennetegn på god praksis er:   

• alle barn, unge og foresatte opplever å bli tatt godt imot i barnehage og skole.   
• alle barn, unge, foresatte og personalet opplever at det er deres barnehage/skole   
• alle barn og unge deltar og opplever tilhørighet i fellesskapet   
• alle har høye forventninger til barn og unges læring og utvikling   
• alle barn og unge har forventning til, og er engasjert i egen læring   
• alle barn og unge opplever mestring   
• vi har en positiv relasjon til hvert enkelt barn, og arbeider bevisst med utvikling av 

positive relasjoner mellom barna   
• mangfold betraktes som en rik mulighet til å støtte læring og deltakelse for alle barn 

og unge   
• tydelig og synlig ledelse på alle nivå   

  
Effektmål 2: Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til 
fordel for alle barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte   
Kjennetegn på god praksis:   

• personalet deler erfaringer med hverandre og har jevnlig refleksjon over egen 
praksis   

• barnehagens og skolens kultur, strategier og praksis er utviklet slik at det 
pedagogiske tilbudet tilpasses mangfoldet  

• personalet har god forståelse for hvor avgjørende deres voksenrolle overfor barn og 
unge er   

• personalet bruker verktøy, metoder og systemer for inkludering og for å forbedre 
læringen  

• barnehager og skoler har system og rutiner for å forebygge og fange opp barn som 
usettes for krenkende ord og handlinger.  

• Ledelsen legger til rette for at personalet jevnlig kan dele erfaringer kunnskap om 
læring  

• Barn og unges fremgang er barnehagens og skolens ansvar   
  
Effektmål 3: redusere omfang av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak  
Kjennetegn på god praksis er  

• Færre elever med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning  
• Dreining fra individtiltak til systemtiltak  
• Det spesialpedagogiske arbeidet integreres i det pedagogiske arbeidet  
• Spesialpedagogisk hjelp foregår i hovedsak i gruppe og på avdelingen  
• Spesialundervisningen foregår hovedsakelig i klasserommet  
• Andelen elever som får spesialundervisning går ned  
• Redusere krenkende atferd og mobbing i barnehage og skole  
• Redusere utestenging i barnehage og skole  

  
Språkkommune  
Kvalitetsplan for barnehage og skole i Lillesand kommune er vedtatt politisk og gjelder fra 
2016-2020. Planen har to satsingsområder, det ene er språk. Språk 
og kommunikative ferdigheter er grunnlaget for samhandling og avgjørende for å oppnå 
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faglig utvikling. Derfor ønsker kommunen å utarbeide en strategi for arbeidet med språk, 
lesing og skriving i barnehage og skole. Strategien er utarbeidet i 2018, og arbeidet med 
implementering starter 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.  
 
Til grunnlag for strategien ligger kommunens ønske om å bedre barns språkferdigheter. I 
tillegg ønsker kommunen en strategi som resulterer i en felles språkopplæringsplan for 
barnehager og en lese- og skriveopplæringsplan for skoler.  
Arbeidsgruppa som har utarbeidet strategien, har bestått av en representant fra rektorene, 
styrerne, ungdomsskolelærerne, barneskolelærerne, barnehagelærerne, PP-tjenesten og 
sektor for skole og barnehage. Strategien er politisk forankret gjennom Kvalitetsplan for 
barnehage og skole i Lillesand kommune 2016-2020, men strategien er ment å resultere i et 
felles langsiktig arbeid for å bedre språkopplæringen i kommunen.  
  
Lillesand kommune ønsker en språkstrategi for på den måten å styrke ansattes kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger knyttet til barns språkutvikling. Gjennom strategien vil barnehagene 
og skolene få mulighet til å utvikle en felles forståelse som vil komme alle barn til gode og 
føre til en endring av praksis på avdelinger og i klasserom.  
 
Strategien vil utdype Kvalitetsplanens ene satsingsområde; språk. Kvalitetsplanen legger 
vekt på å arbeide systematisk med språkutvikling i barnehage og skole. Kommunen ønsker 
også at arbeidet skal diskuteres og reflekteres over gjennom bruk av lærende nettverk og 
struktureres i en plan.  Det er et mål at strategien blir innarbeidet i planer i alle nivåer i skoler 
og barnehager.  
 
Med en felles strategi for språk, lesing og skriving ønsker kommunen å støtte ledelsens 
systematiske arbeid med å utvikle pedagogisk praksis i/på den enkelte barnehage og skole. 
Gjennom bruk av Språkløyper ønsker kommunen å bygge opp kompetanse i 
personalgruppene i barnehagene og skolene, slik at personalet støtter og utfordrer barnas 
språkutvikling på best mulig måte.   
 
Språk er viktig for barns utvikling. Vi ønsker at en tydelig strategi for språkarbeidet i 
kommunen, gir barn og unge gode språkferdigheter. Barn i barnehagen og elever i skolen 
skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommuniksjonsmiddel, 
redskap for tenkning og uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn skal få delta i et rikt og 
variert språkmiljø.  
  
Situasjonsbeskrivelse  
Lillesand kommune har seks skoler, fem kommunale og en privat. Alle skolene er med i 
Språkkommuneprosjektet. Det er 13 barnehager i kommunen, fire kommunale og ni private. 
Ti barnehager er med på prosjektet. De resterende har egne satsinger knyttet til språk som 
de vil følge opp. Lillesand kommune opplever at alle barnehager og skoler tar språkutvikling 
på alvor. Likevel har skolene mange elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver for 
5. trinn. Denne tendensen har vært stabil over flere år. Kommunen har resultater på nivå 
med landsgjennomsnittet for lesing og skriving som sluttvurdering etter avsluttet 
grunnskoleopplæring.  
 
Selv om alle barnehagene og skolene tar språkopplæringen på alvor og har gode rutiner for 
dette arbeidet, foreligger det ikke noen felles lese- og skriveopplæringsplan i kommunen. I 
Kvalitetsplan for barnehage og skole i Lillesand kommune kommer det fram at språkarbeidet 
i enhetene må komme tydelig til uttrykk gjennom enhetenes planer. Gjennom arbeidet med 
Språkstrategien håper vi å utvikle en felles plattform som alle støtter seg på.   
 
Alle enhetene i kommune har lærende nettverk på ulike måter. Gjennom å utarbeide en ny 
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strategi for språkarbeidet håper vi at disse lærende nettverkene blir satt mer i system på den 
enkelte enhet. Ved bruk av Språkløyper får nettverkene et forskningsbasert faglig innhold. 
Ønsket er at gjennom enkelte nettverk på tvers av barnehagene og skolene, så vil 
erfaringsutvekslingen føre til ytterligere forbedring av praksis.  
  
 
BTI  
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 forhold til BTI.  
  
Helsefremmende barnehager og skoler (HBS)  
På felles vei – helsfremmende 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 Lillesand er kvalitetsplanens satsingsområde «sosial og emosjonell kompetanse» det 
viktigste tiltaket.  
 
Tabell 32 Kostraoversikt grunnskole 

Nøkkeltall Lillesan
d 

 Endring  Kostra-
gruppe 

11 

Landet Aust-
Agder 

 2016 2017 2016-17 2017 2017 2017 

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt 
norskopplæring (antall) 

58,9 37,1 -37,0 % 48,5 33,7 32,7 

Årstimer til spesialundervisning per elev med 
spesialundervisning (antall) 

90 105,8 17,6 % 147,3 133,6 115,1 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt 
norskopplæring (prosent) 

1,4 2,9 107,1 % 4,2 7,1 4,6 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får 
spesialundervisning (prosent) 

6,4 6,3 -1,6 % 8,6 7,8 9,2 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8. trinn 
(prosent) 

76,2 70,1 -8,0 % 68,9 73,4 73,2 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8. trinn 
(prosent) 

73,3 60,6 -17,3 % 65,5 70,1 67 

Gruppestørrelse 2 (antall) 15,5 16,4 5,8 % 15,1 16,8 16,1 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 41 42,1 2,7 % 40,9 41,4 41,3 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i 
prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) 

30,9 37,3 20,7 % 23,4 22,5 23,4 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), 
per innbygger 6-15 år (kr) 

103 172 105 801 2,5 % 116 553 108 033 107 158 

 
 
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.  
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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 18 Netto driftsutgifter grunnskole 6 - 15 år 
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RAMMEOMRÅDE 6 BARNEHAGE  
 
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 2018 finnes ca 40% av barnehageplassene i 
kommunale barnehager, mens ca 60% av plassene er i private barnehager.   
  
Barnehagene vil i 2019 ha økt sin ramme tilsvarende lønnsvekst. Det forventes en nedgang i 
barnetall for budsjettåret.  
 
Tabell 33 Rammeområde barnehage 

 
 
Befolkningsveksten i aldersgruppen som trenger barnehageplass har de siste årene 
vært stor. Veksten har nå flatet ut. Og vi ser en nedgang høsten 2019.   
  
Administrasjonen bestiller årlig nye prognoser for å sikrere kunne planlegge behovet for nye 
barnehageplasser i fremtiden.   
Bystyret vedtok våren 2017 å bygge ny privat barnehage vest for sentrum. Kommunen vil da 
ha nok barnehagekapasitet i mange år (slik prognosene er i dag).  Kommunen totalt sett 
vil få en overkapasitet fra høsten 2019.  Dette kan få økonomisk betydning.  I Høvåg har 
kommunen god kapasitet, og vil ikke ha noe investeringsbehov.   
  
Spes.ped.barnehage.  
Sektoren forventer en økning av spes.ped. til barnehagene.  Dette er det tatt hensyn til i 
budsjettet. Sektoren vil følge med, og rapportere på dette i tertialrapportene.  
  
Tilskudd til private barnehager for 2019   
Kommunen bruker regnskapstallene og barnetallet i de kommunale barnehagene fra 
2017 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.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Rammeområde 6
 Budsjett 

2019  ØP 2020  ØP 2021  ØP 2022 
 Budsjett 

2018 
 Regnskap 

2017 
60 - Barnehage felles 69 645 507 -2 200 000 -100 000 -2 600 000 66 061 238 66 826 683
61 - Framsyn barnehage 7 243 038 7 905 243 7 458 278
62 - Prestholt barnehage 6 790 239 6 568 061 6 563 073
63 - Borketun barnehage 7 700 697 7 131 497 7 173 058
64 - Blåbæråsen barnehage 9 515 894 9 198 047 9 623 508
65 - Fagertun barnehage 12 000 0 11 738
ALLE 100 907 375 98 707 375 98 607 375 96 007 375 96 864 086 97 656 338

Utgifter 113 801 159 -2 200 000 -100 000 -2 600 000 109 887 333 111 547 558
Inntekter -12 893 784 -13 023 247 -13 891 221
Alle 100 907 375 98 707 375 98 607 375 96 007 375 96 864 086 97 656 337
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Tabell 34 Kostraoversikt barnehage 
 

Nøkkeltall Lillesand  Endring Kostra-
gruppe 

11 

Landet Aust-
Agder 

 2016 2017 2016-17 2017 2017 2017 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år 
(prosent) 

78,7 78,8 0,1 % 82,5 82,5 81,3 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år 
(prosent) 

88,3 89,1 0,9 % 91,9 91,3 90,9 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år 
(prosent) 

94 95,7 1,8 % 97,8 97 97,1 

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

6,3 6,2 -1,6 % 6,1 6,1 6,1 

Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen 
(prosent) 

37,4 40,5 8,3 % 38,6 36,7 38 

Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra 
ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager (prosent) 

3,9 4,1 5,1 % 3,5 3,6 3,4 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, f. 
201, per korrigert oppholdstime (kr) 

67 70 4,5 % 64 65 70 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 

75 86,2 14,9 % 81,9 81,4 81,5 

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) 

21 24,4 16,2 % 12,7 14,5 14,4 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 
(kr) 

138 001 148 994 8,0 % 143 788 145 121 146 352 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert 
oppholdstime i kommunale barnehager (kr) 

52 55 5,8 % 52 52 57 

 
Barnehagedekningen i Lillesand er nokså stabil sammenlignet med 2016 og vi ligger noe under KOSTRA gruppen, fylkesgjennomsnittet og 
landsgjennomsnittet. En mulig forklaring er at vi har en del gjesteplasser i andre kommuner som ikke blir regnet med i disse tallene. Andel 
barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år utgjør 78,8 %, Andel barn 3-5 år 95,7 % og andel barn 1-5 år 89,1 %. Tallene omfatter 
både kommunale og private barnehager. 
 
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage er på 6,2 og på nivå med landsgjennomsnittet. Andel 
barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen utgjør 40,5 % og er høyere enn landsgjennomsnittet. Andelen økte med 8,3 % fra 2016.  
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager er på 4,1 % - en økning på 5,1 % 
fra 2016. Kommunen har en større andel enn landsgjennomsnittet. Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 
1-5 år er på 86,2 %. Det betyr at innvandrerbarn i Lillesand bruker barnehage på nesten samme nivå som den generelle 
barnehagedekningen. Det er en høyere andel enn landsgjennomsnittet. Det er en økning nesten 15 % fra 2016.  
 
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner 148 994 kr i 2017. Det er noe høyere enn landsgjennomsnittet. Netto driftsutgifter økte 
med 8,0 % fra 2016.  Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, f. 201, per korrigert oppholdstime er på 70 kr i 2017. Dette 
er over landsgjennomsnittet og en økning på 4,5 % fra 2016.   

 
 

 
Figur 19 Netto driftsutgifter barnehage 1 - 5 år 
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RAMMEOMRÅDE 7, 8 OG 9  TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING INKL. VA OG HAVN 
 
Fra 01.01.2018 er sektoren organisert i tre enheter, etter en omfattende omorganisering hvor 
målsettingen har vært å tilrettelegge for en mer effektiv tjenesteleveranse og 
myndighetsutøvelse.  
 
De nye enhetene er: 
• Enhet for teknisk forvaltning 
• Enhet for teknisk prosjekt 
• Enhet for teknisk drift  
   
Rammeområdene 7, 8 og 9 er i ny organisering fordelt på de tre nye enhetene. I hovedsak er 
det Enhet for teknisk drift som leverer operative tjenester til rammeområdene VA og Havn. 
De forvaltningsmessige elementene tilknyttet disse rammeområdene blir ivaretatt hos Enhet 
for teknisk forvaltning, mens investeringsprosjektene gjennomføres av Enhet for teknisk 
prosjekt og Enhet for teknisk drift. 
 
Tabell 35 Rammeområde teknisk drift og forvaltning 

 
 
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. Budsjettet utgjør midler til tilskudd til 
Lillesand Vekst.  
 
Sektoren har også ha ansvar for forvaltning, ivaretagelse og utnyttelse av kommunens 
eiendomsrelaterte aktiva. 
 
I behandlingen av 1. tertialrapport 2018 ga bystyret rådmannen fullmakt til å disponere midler 
mellom rammeområde 7 og 9. Rammeområde 8 VA rendyrkes fremdeles som et separat 
selvkostområde innenfor vann og avløp. 
 
Budsjettet for 2019 er stramt, og det er et etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og 
kommunal infrastruktur.  
 
Bystyret vedtok at det opprettes en stilling for prosjektstyringskompetanse/-
prosjektkoordinering i stedet for en stilling som Controller. Stillingen legges til Teknisk sektor. 

Rammeområde 7 - 9
 Budsjett 

2019  ØP 2020  ØP 2021  ØP 2022 
 Budsjett 

2018 
 Regnskap 

2017 
70 - Kommunalsjef for teknisk 4 208 714 2 827 302 5 201 574
71 - Tilrettelegging for næring 803 000 -500 000 802 996 777 565
72 - Enhet for Teknisk forvaltning ETF 9 431 186 7 113 519 8 674 580
74 - Enhet for Teknisk prosjekt ETP 30 024 47 952 -1
76 - Enhet for Teknisk drift ETD 64 455 815 850 000 -2 000 000 -550 000 61 605 094 53 593 774
ALLE 78 928 739 79 278 739 77 278 739 76 728 739 72 396 863 68 247 492

Utgifter 165 022 975 1 350 000 1 400 000 450 000 159 519 647  152 575 425  
Inntekter -86 094 236 -1 000 000     -3 400 000     -1 000 000     -87 122 784   -84 327 933   
Alle 78 928 739 79 278 739 77 278 739 76 728 739 72 396 863 68 247 492
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Strategiske fokusområder i 2018 med videreføring i 2019: 
 
Sektoren har gjennom økonomiplan 2018-2021 en særlig oppfølging av følgende 
fokusområder: 

1. Eiendomsstrategi  
Lillesand kommune har betydelige verdier i eiendomsmasse. I økonomiplan 2018-
2021 ble det vedtatt at det skulle utarbeides en eiendomsstrategi som skal 
dokumentere tilstand og eventuelt vedlikeholdsetterslep på kommunens 
bygningsmasse, og trekke opp en framtidig langsiktig strategi for utvikling av 
kommunens bygningsmasse. På grunn av kapasitetsutfordringer er ikke dette 
arbeidet startet opp i 2018. Målet er å fullføre arbeidet i 2019  

2. Strategi for sentrumsutvikling  
I økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt at det skulle utarbeides en strategi for 
sentrumsutvikling. Arbeidet med et mandat for utarbeidelse av handlingsplan for 
Lillesand sentrum og realisering av områdeplan for sentrum, skal behandles politisk i 
desember 2018. Det er fremmet bystyresaker om helårs gågate og prinsipper for 
parkering. Rådmannen ser for ser at det legges frem utkast til handlingsplan til politisk 
behandling høsten 2019. 

 
 

ENHET FOR TEKNISK FORVALTNING 
Enheten skal utføre 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. 
 
Enheten skal videre drifte og vedlikeholde KOMTEK gebyr, vannmåledata og 
matrikkelsynk. 
 
Enheten utfører saksbehandling av private planforslag, reguleringsplaner, områdeplaner, 
konsekvensutredninger, arbeid med kommuneplan og kommunedelplaner, samt annen 
rådgivning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven.  
 
Byggesaksavdelingen 
Byggesaksavdelingen saksbehandler etter plan- og bygningsloven og har blant annet ansvar 
for oppfølging av kommunale vedtak, håndheving av byggeforbud, ulovlighetsoppfølging og 
utstedelse av ferdigattester. 
 
Forvaltningsoppgaver tilknyttet kommunens infrastruktur; VA og veg er organisert under 
enhetsleder. Det arbeides med å opprette en egen avdeling for disse ressursene. 
 
Sentrale utfordringer og kostnadsdrivere: 
 
• 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. 
• Vedtatt planstrategi er et sentralt dokument som styrer enhetens prioriteringer i 2019.  
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Viktige tiltak: 
 
• Følge vedtatte planverk i enhetens prioritering av arbeidsoppgaver. 
• Overvåke og varsle planbehov. 
• Videreutvikle rutiner og internkontroll for å effektivisere og kvalitetssikre 

saksbehandlingen på alle områder. 
• Målrettet arbeid for å sikre stabil bemanning og kompetanse. 
• Videreutvikle kompetansen innen enhetens arbeidsområder. 
• Kontinuerlige vurderinger i forhold til strukturelle endringer.    
 
Administrasjonen legger frem en sak om kapasitet i byggesaksavdelingen og tiltak som blir 
gjort eller kan gjøres for å få opp denne. 
 
 
Tabell 36 Kostraoversikt fysisk planlegging mm  

Lillesand 
 

KOSTRA-
gruppe 11 

Landet Aust-
Agder  

2016 2017 2017 2017 2017 

Reguleringsplaner vedtatt (antall) 9 8 394 3462 106 

Behandlede byggesøknader  med 3 ukers frist (antall) 29 0 11496 84338 1312 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 
ukers frist (dager) 

.. .. 15 16 17 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 
ukers frist (dager) 

.. .. 29 33 30 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak 
om dispensasjon fra plan (prosent) 

63 .. 20 18 26 

Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget 
(antall) 

6 0 1300 7235 392 

Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder 
som ble innvilget (prosent) 

100 .. 98 96 88 

Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige 
områder / bygninger som ble invilget (prosent) 

48 .. 50 49 48 

Selvkostgrad i byggesaker (prosent) 97 89 95 86 101 

Netto endring i antall boliger (antall) 98 0 0 0 0 

 

ENHET FOR TEKNISK PROSJEKT 
 
Enheten har et overordnet gjennomføringsansvar for kommunens investeringsprosjekter 
innenfor sektorens og enhetens ansvarsområder. 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/barnehage og pleie og omsorg. 
 
Viktige tiltak: 
• Videreutvikle og implementere kommunens prosjektmetodikk. 
• Videreutvikle kvalitetssystem og prosjektrutiner for styring av kommunens 

investeringsprosjekter. 
 
Hovedplan vann og avløp 2019 – 2030 er styrende for investeringene innen VA-området. 
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ENHET FOR TEKNISK DRIFT  
Enhet for teknisk drift (ETD) har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 
bygg, vei, vann, avløp, skjærgårdstjeneste, anlegg, park-/grøntareal, friluftsområder, 
trafikkhavn, gjestehavn, småbåthavn, bobilhavn, idrettsanlegg, samt håndheving av 
parkeringsforskriften.  
 
Enheten er i dag oppdelt i fire avdelinger: 
  
1. Avdeling for renhold 
Avdelingen har ansvar for løpende renhold i formålsbygg, og renholdt areal utgjør 45 960 
m2. 
 
2. Avdeling for byggdrift  
Avdelingen 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.  
 
3. Avdeling for VVA 
Avdeling VVA har ansvar for drift og vedlikehold av veier og gater inkl. gatelys og skilter, 
vann- og avløpsanlegg, vannbehandlingsanlegg, kloakkrenseanlegg, samt håndheving av 
parkeringsforskriften. 
 
4. Avdeling for utedrift 
Avdeling for utedrift har ansvar for driftsoppgaver innen tjenesteområdene park, renovasjon, 
friområder, skjærgårdspark/-tjeneste, svømmehallsaktiviteter, 11 småbåtanlegg, kommunale 
kaier, gjestehavn, trafikkhavn, idrettsanlegg og lekeplasser. 
 
Sentrale utfordringer og kostnadsdrivere: 
• Økt portefølje kommunal veg/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 også i året 

som kommer.  
• Opplæring i forhold til nye parkeringsvedtekter 
• 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. 
 
Viktige tiltak: 
• Optimalisert gjennomføring av driftsoppgaver. 
• Fokus på internkontroll 
• Videreutvikle samarbeid med lag og organisasjoner i forhold til driftsoppgaver. 
• Følge opp forvaltningsplaner og strategier med konsekvenser for driften 
• Bruk og implementering av renholdsplaner, FDV-system og tilstandsovervåkning. 
• Fortsatt fokus på dialog og samarbeid med brukerne. 



  Side 103 
   

 

• Fortsatt målrettet oppfølging av arbeidet knyttet til sykefravær. 
 
Bystyret vedtok at det søkes midler til KLD for å styrke bemanning i skjærgårdstjeneste med 
en halv stilling. 
 
Bystyret vedtok at innenfor driftsbudsjettet i 2019 skal sentrum rustes opp for 200 000 
kroner. 
 
Bystyret vedtok å bevilge tilskudd til brannutstyr på Helløya 50 000 kroner. 
 
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 mot ledningsbrudd, redusere antall vannlekkasjer og 
forhindre overløp og lekkasjer fra kloakknettet til kommunens resipienter. Det forslås 
omfattende saneringstiltak i blant annet Jernbanegata, Havnegata, Storgata, Oddekleiva, 
Seljelia og Eineråsen 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 
drikkevannsforskrift vil sette krav til kommunens vannbehandlingsanlegg, både i forhold til 
kapasitet og tilstrekkelig hygienisk barrieresikring.  
 
Nasjonale krav til sekunddærrensing for Fossbekk avløpsrenseanlegg vil slå inn om få år, og 
må avklares nærmere innenfor kommende økonomiplanperiode. Det legges opp til å legge 
ned kommunens avløpsrenseanlegg i Høvåg og Kjøpmannsvik i løpet av de neste fire årene, 
og bygge disse renseanleggene om til pumpestasjoner, og overfør 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 økning av VA-gebyrene med 8 % 
fra 2018 til 2019 og vil øke videre i kommende økonomiplanperiode.  
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Tabell 37 Kostraoversikt samferdsel 
Nøkkeltall Lillesand Endring  Kostra-

gruppe 
11 

Landet Aust-
Agder 

 2016 2017 2016-17 2017 2017 2017 

Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har 
ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)5 

29,5 30,1 2,0 % 8,9 14,7 14 

Andel kommunale veier og gater med belysning av alle 
kommunale veier og gater (prosent) 

51,3 48,2 -6,0 % 45 60,7 59,9 

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av 
totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater 
(prosent)4 

16,2 18,4 13,6 % 37,6 35,6 41,6 

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle 
kommunale veier og gater (prosent)2 

23,1 10,8 -53,2 % 40,7 27,3 31,5 

Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) 1209 1228 1,6 % 1798 1688 1478 

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale 
veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 

17 425 13 625 -21,8 % 18 811 21 350 16 562 

Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater 
per innbygger (kr) 

2 014 853 -57,6 % 1417 1032 767 

Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt 
ansvar (km)3 

23 25 8,7 % 498 5751 146 

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per 
innbygger (kr) 

1 104 1 087 -1,5 % 1309 1000 1001 

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km 
(kr) 

151 436 142 337 -6,0 % 101 024 135 420 112 481 

 

 
Figur 20 Stipulert årsgebyr vann og avløp (kilde SSB) 
 
Havn 
Havn er organisatorisk lagt inn i enhet for forvaltning og enhet for teknisk drift. 
 
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 %. 
 
Sentrale utfordringer og kostnadsdrivere: 
• Få ressurser er tilknyttet havn. 
• Etterslep på vedlikehold av kommunale kaier og småbåtanlegg. 
• Behov for fornying av leieavtaler knyttet til havnas eiendommer. 
 
Viktige 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 
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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 38 Prosjekter med ekstern finansiering  

 
 
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.  
  

Finansiering Budsjett 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022
180998 - Ffellesfinansiering invest - momskomp 38 615 400      42 060 000      33 535 000      4 650 000        
180998 - Fellesfinansiering invest- bruk av fond 8 900 000        3 900 000        3 900 000        -                    
180998 - Fellesfinansiering invest- overføring drift 4 500 000        1 200 000        -                    -                    
432007 - Omsorgsboliger Dovre - tilskudd -                    -29 816 766     -                    -                    
634010 - Ny turnhall 2018 0 -8 800 000       -                    -                    
640154 - Salg av eiendommer 15 000 000      32 000 000      20 000 000      20 000 000      
Sumfinanisiering 67 015 400      40 543 234      57 435 000      24 650 000      
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BRUTTOINVESTERINGER (BUDSJETTSKJEMA 2B) 
 
Tabell 39/ Tabell 2 B Investeringsprosjekter  

Medgått 
pr nå: 

Budsjett 
2019  

ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 Totalt i 
perioden 

Adm prosjekter 
 

1 300 1 000 1 000 1 000 4 000 
Havn 

 
2 300 4 700 4 300 1 700 13 000 

Oppgradering av kaifront sentrum 
 

200   
  

  
Styrking sentrum 

 
900 5 000 

  
5 900 

IKT hovedprosjekt 
 

10 600 9 400 8 050 7 350 35 400 
IKT hovedprosjekt 
bredbåndsutbygging 

 
9 000 2 000 2 000 

 
13 000 

Felles finansiering investering 
 

1 900 1 900 1 900 1 900 7 600 
Nytt varslingssystem 

 
1 677   

  
1 677 

Tekniske hjelpemidler 
Helse/Velferdsteknologi 

 
4 500 1 200 200 200 6 100 

Nytt dagsenter Habilitering 
  

1 000 14 000 
 

15 000 
Omsorgsboliger Dovre 8 541 33 000 33 000 

  
74 541 

Skatepark Høvåg 
 

3 000 
   

3 000 
Nærmiljøanlegg Justøya 

  
  

  
0 

Kjøp sosial/flyktn. bolig 
 

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
Nye boliger Rus/psykiatri 

 
2 000 4 000 

   

Infrastruktur - Dovre 76  3 000 3 000 
  

6 076 
Hovedprosjekt Bygg og eiendom 

 
9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 

Investering kirke 
 

2 000 2 000 
  

  
Utvidelse LUS 2 000 65 000 45 000 

  
112 000 

Barneskole sentrum 2 000 3 000 60 000 124 125 
 

187 125 
Hovedplan vann/avløp 

 
50 000 50 000 50 000 70 000 220 000 

Adresseringsprosjekt 
 

1 000   
  

1 000 
Hovedprosjekt Kommunal teknikk 

 
7 000 5 000 5 000 5 000 22 000 

Utbedring Sandsbekken 
 

1 500 500 
  

2 000 
Reguleringsplaner 

 
1 000 

   
1 000 

Ny Turnhall 46 24 200 
   

24 246 
Gymsal Tingsaker 39 2 000 24 500 

  
26 539 

Sangereidåsen - rensanlegg for 
sulfidholdig avrenning 

 
2 000 

   
2 000 

Flytting av miljøstasjonen i Høvåg 
 

2 000 
   

2 000 
Gangbro mellom LUS og Stadion   2 000    2 000 
Oppgradering av fellesområde 
Høvåg skole  

 1 000    1 000 

Opprustning av grill/lekeplass Holta   100    100 
Tuftepark   100    100 
Totalt 12 705 249 977 293 200 274 950 101 150 916 382 
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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 1,3 mill. 
kr i 2019 og 1,0 mill. kr pr. år i resten av økonomiplanperioden. Økningen i 2019 gjelder 
inventar og tilrettelegging for aktiviteten ved Tjenesten sine lokaler på Storemyr.  

 

103600 – Utvidelse Havn  

Tabell 40 Investeringsprosjekter havn 
Prosjekt 
 

Tiltak 2019 2020 2021 2022 

103600 Utvidelse småbåthavn 
Oreholla 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, pontongene fryser i 
stykker om vinteren. 

  1 500    

751055 Opgradering 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 Justøybrygga. 

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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Ny - Oppgradering av kaifront sentrum 

Kaifronten mellom Røde Kors huset og Restaurant Beddingen er i dårlig forfatning. Det 
settes av 0,2 mill.kr. i 2019 til å utrede tiltak og kostnader for å oppgradere kaifronten. 
Rådmannen vil i budsjettet for 2020 og komme tilbake med et evt. prosjekt. 

 
160540 – Styrking sentrum 

I budsjettvedtaket for 2018 heter det i pkt 46: 46. Kommunen går i dialog med Lillesand 
Vekst om en samkjøringsrolle mellom kommunen, gårdeiere og næringsdrivende om å ruste 
opp bykjernen. Det settes av 3 millioner i 2018 og 3 millioner i 2019 i investeringsbudsjettet til 
opprustning. Bystyret får opp sak om forslag på tiltak. 

Bystyret behandlet i september 2018 en sak om etablering av helårs gågate i Lillsand 
sentrum. I denne forbindelse ble det vedtatt at midlene på 6 mill. kr. skal benyttes til 
opparbeidelse av helårs gågate og PARK3. I tertialrapport 2-2018 ble det inndratt ubrukte 
investeringsmidler på dette prosjektet. Det foreslås at det bevilges 0,9 mill. kr. i 2019 og 5,0 
mill. kr. i 2020. 0,1 mill. kr er satt av til oppstart planlegging i 2018. 

 

180998 Felles finansiering investering 

Midlene er egenkapitaltilskudd til Kommunal pensjonskasse (KLP) 

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 kommune 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 41 Underprosjekter IKT 
 

Prosjektnr Tiltak Sektor 2019 2020 2021 2022 
170051 Nettverksinfrastruktur 

Utskiftning av 5-15 år gammelt utstyr. 
Felles 1200 1200 1200 1200 

1700xx Trådløst nett 
Bygge trådløst nett til alle kommunale 
lokasjoner. 

Felles 2500 1500 800 800 

170054 PC-innkjøp og oppgradering 
PC-er til ansatte (unntatt skole) 

Felles 1000 1000 1100 1100 

170055 Oppgradering fagsystemer generell 
Anskaffelse av fagsystemer og tilhørende 
moduler. 

Felles 700 700 800 800 

170058 IT-utstyr oppgradering skolesektor 
Investering i skolen - i henhold til skolens 
digitale strategi. 

Oppvekst 2000 2500 1800 1100 

170059 IT-utstyr barnehagene 
Pcer, ipader og lydutstyr mv. til barnehagene. 

Oppvekst 100 100 150 150 

170065 Websak oppgradering (Fokus) Rådmannen 400 0 0 0 
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Modernisering av saks/arkivsystemet. 
1700xx Oppgradering utstyr møterom 

Standardisering og oppgraderinger av 
kommunens møterom. 

Felles 250 250 150 150 

170069 Telefoniutstyr 
Anskaffelse av telefoner og tilbehør. 

Felles 100 100 100 100 

170070 Innkjøp av kopimaskiner/skrivere 
Kopimaskiner til kommunens ulike enheter og 
tjenestesteder. 

Felles 250 250 250 250 

170071 Nettbrett 
Nettbrett til Mobil Omsorg, Digital vaktbok og 
Digital meldingsbok. 

Helse/Oppvekst 100 100 100 100 

170073 Digitalisering politiske møter 
iPader til nye bystyret og utvalg etter valget 
2019. 

Folkevalgte 500 0 0 0 

170074 Serveroppgraderinger 
Nødvendige oppgraderinger av serverutstyr 
og lisenser. 

Felles 800 1000 1000 1000 

170075 Applikasjoner til økonomisystemer 
Økt digitalisering og automatisering, bla. 
Digital reiseregning 

Felles 300 200 100 100 

170085 Digitalisering (digital post og arkiv) 
Investeringsmidler til innføring av digital 
post/arkiv i tråd med digitaliseringsstrategien. 

Felles 400 500 500 500 

 
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 har i sak 065/18 vedtatt 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. Dersom bystyret 
ønsker å ytterligere tilskudd til økt fiberutbygging må rammen økes. 
 
Bystyret vedtok å øke rammene for bredbåndssatsing med 2 000 000 kroner i 2019. 
 
250001 - Varslingsanlegg skole  

Det ble bevilget 2,0 mill. kr til investering i varslingsanlegg ved skolene for 2018. Innføringen 
er forsinket og bevilgningen i 2018 er trukket inn i forbindelse med tertialrapport nr 2 2018. 
Restbevilgningen fireslås i 2019 med 1,677 mill. kr. 

 
330011 Tekniske hjelpemidler Helse/velferdsteknologi 

Investeringene i velferdsteknologi finansieres 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.  
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• Trygghetspakker, digitalt tilsyn - Utover rene trygghetsalarmer er det behov for å 
inkludere og teste ut ulike former for trygghetspakker. 

 
• Behandling og pleie - 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 Dovreheimen 1,2 mill. kr. og 0,8 
mill. kr. Høvågheimen. Denne investeringen finansieres ved bruk av bundne fond SIO. 
 
I tillegg settes av midler til tradisjonelle tekniske hjelpemidler. 
 
 
432001 - Nybygg Habilitering - nytt dagsenter 

Dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming, i dag lokalisert til Smedmyra er ikke 
lenger egnet til formålet ut fra antall brukere hva 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. Dagsenteret er tenkt lagt til Dovre. Det legges opp investeringer i 2020 og 2021. 
Det vurderes samlokalisering med avdeling for Lillesand voksenopplæring (LVO). Prosjektet 
er i en konseptutredningsfase og anslag på investeringskostnader er derfor usikre.   
 
Bystyret vedtok at bevilgningen til nytt dagsenter habilitering reduseres til 0 kroner for 2019 
og endres for 2021 til 1 000 000 kroner og for 2022 til 14 000 000 kroner. 
 

432007 Boliger for omsorg og heldøgns pleie Dovre  

Bystyret vedtok i sak 115/16 et skisseprosjekt for 25 nye boliger for omsorg og heldøgns 
pleie 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, 33 mill. kr. i 2019 og 33 mill. kr. i 2020. 

Statlig tilskudd fra Husbanken vil utgjøre 45% av kostnadene, - opptil 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 2020. 

Lillesand Dovre Utvikling as er besluttet avviklet. Status i prosjektet er at tegninger er 
utarbeidet, og det legges frem en sak om vedtak av reguleringsplanen i desember 2018. 
Regulering av resterende område utgår til man vet mer konkret om hva området skal brukes 
til. 

Det har så langt medgått ca 9 mill. kr. på dette prosjektet. Det budsjetteres med 33 mill. kr i 
2019 og 2020. Samlet kostnad er 75 mill. kr.  
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Tabell 42 Driftskonsekvenser Dovre 
Beløp i 1000 kr  2018  2019  2020  2021  2022  2018-2022 
Brutto ramme 8 542 33 000 33 000     74 542 
Finansiering:            
- Lån 6 834 26 400 26 400     66 634 
- Momskomp 1 708 6 600 6 600     14 908 
- Andre tilskudd     35 000     35 000 
= Sum finansiering 6 834 26 400  -1 600     59 364 
Driftseffekt:   

 
       

* Renter 3 %  103 601 1 393 1 789 1 789 5 675 
* Avdrag 40 år  0 171 831 1 491 1 491 3 983 
* FDV-kostnader  0     975 975 1 950 
* Husleie    - 2 400 -2 400 -4 800 
Sum driftseffekt 103 772 2 224 1 855 1 855  6 809 

 

434003 Skatepark Høvåg 

Tiltaket foreslås tatt ut av investeringsplanen. Bystyret vedtok at Skatepark Høvåg settes inn 
med 3 000 000 kroner i 2019. 

 
434004 Nærmiljøanlegg Justøya 

Tiltaket foreslås tatt ut av investeringsplanen. Driftstilskudd. Bystyret vedtok at det planlagte 
nærmiljøanlegg Justøya legges inn igjen i driftsbudsjettet med 650 000 kroner i 2019. 

 

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. 

Nye boliger Rus/psykiatri 

Det er behov for en nødbolig og to stk. tomannsboliger i 2019 til brukere innen psykisk helse 
og rus. Nødboligen skal også brukes av flyktningetjenesten/NAV. Foreløpig kalkulert til 6. 
millioner kroner inklusive mva. eksklusive tomtekostnader og interne kostnader.  
 
Det legges inn 2 mill. kr. i  2019 og 4 mill. kr. i 2020  
 
470027 - Infrastruktur – Dovre 

Prosjektet gjelder utbedring av kommunal veg, rundkjøring og VA-sanering i området. 
Kostnadene skal dekke prosjektering, anbudskonkurranse og gjennomføring av tiltaket.  
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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 43 Hovedprosjekt bygg 
Prosjekt Tiltak Enhet 2019 2020 2021 2022 
550004 Rehabilitering museer - 

utvendig rehabilitering 
hovedhus i 2019 

ETD 600  200  200  200  

610010 Skifte ventilasjonsanlegg mv. 
bygg 6 Tingsaker skole 

ETD   
 

3 200    

616018 Oppgradere utvendige boder 
Blåbæråsen bhg. 

ETD 300        

616018 Tak over uteplassen mot syd 
Blåbæråsen bhg. 

ETD 400  
 

    

630001 Rehab. ventilasjons- og 
varmeanlegg Dovreheimen 

ETD 2 600  3 200    2 800  

630001 Fornye vann- og avløpsanlegg 
Dovreheimen 

ETD 1 300        

630001 Oppgradere elektriske anlegg 
Dovreheimen 

ETD   400  400  400  

650226 Brannsikkerhet og generell 
rehabilitering formålsbygg 

ETD 1 500  1 500  1 500  1 500  

650230 Rehabilitering/oppgradering av 
boliger 

ETD 1 500  1 500  1 500  1 500  

650230 Nytt oppholdsrom/stue Lille 
Solkollen - finnes ikke i dag, 
men stort behov 

ETD   1 400      

650230 Nytt ventilasjonsanlegg, nye 
vinduer Dovreveien 10 

ETD     1 400  1 800  

652006 Teknisk utstyr formålsbygg ETD 800  800  800  800  
600000 Sum Hovedprosjekt bygg og 

eiendom 
  9 000  9 000  9 000  9 000  

 

Ny Investeringer kirke 
Bystyret vedtok å øke bevilgningen med 2 mill. kr. i 2018 og 2 mill. kr. i 2019 øremerket 
investeringer i kirkeformål. Det foreslås å forskyve perioden fra 2018 – 2019 til 2019 – 2020. 
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. 

610002 - Utvidelse LUS 
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 arbeides med konkurransegrunnlag og rom- og 
funksjonsprogram. Etter at anbudskonkurransen er gjennomført, vil vi kjenne de endelige 
kostnadene for utbyggingen. Det vil bli en samspillfase med entreprenøren for å redusere 
kostnader. Formannskap og Bystyret vil bli forelagt en sak om endelig rammer for prosjektet 
vinter 2019.   
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Tabell 44 Driftskonsekvenser Lillesand ungdomsskole 
Beløp i 1000 kr  2018  2019  2020  2021  2022  2018-2022 
Brutto ramme  2 000 65 000 45 000     112 000 
Finansiering:            
- Lån 1 600 52 000  36 000     89 600 
- Momskomp 400 13 000  9 000     22 400 
- Andre tilskudd            
= Sum finansiering 2 000  65 000  45 000     89 600 
Driftseffekt:            
* Renter 3 % 24 828 2 148 2 688 2 688 8 376 
* Avdrag 40 år  0 40 1 340 2 240 2 240 5 860 
* FDV-kostnader  0     1 650 1 650 3 300 
Sum driftseffekt 24 868 3 488 6 578 6 578 17 536 

 
 
610003 – Barneskole sentrum 
På bakgrunn av bystyrets vedtak 02.05.18 har rådmannen utredet fem alternative modeler 
for ny struktur for barneskolene i sentrum. Alternativene er utredet i rapport og 
tilleggsutredning utført av WSP. Alternativene berører Borkedalen og Brentemoen skole 
samt en eventuell ny skole på Myra. Tingsaker og Høvåg skole er ikke en del av 
utredningen. WSPs utredning er sendt på en begrenset høring. FAU på Borkedalen, 
Brentemoen og Utdanningsforbundet prioriterer alternative 4 som ere n 2-paralll skole på 
Myra og videreføring av dagens skole på Borkedalen som en 2-parallell skole. FAU på 
Borkedalen mener at alternativ 5 som er en ny 4-parallell på Borkedalen også er et godt 
alternativ. 

Saksutredningen belyser alternativene og rådmannen foretar en samlet vurdering. Rektorene 
på de berørte skolene prioriterer alternativ 4 ut fra skolefaglige hensyn og mener at en 4-
parellell skole blir for stor. Alternativ 4 medfører høyest investeringskostnad pr elev og 
høyest årskostnad pr elev. Rådmannen er opptatt av at flest mulig elever skal få forbedret 
skolekvalitet og økt læringsutbytte ved en skoleinvestering. Rådmannen mener at 
nytteeffekten av investeringen vil være størst ved alternative 5 fordi alle elevene da vil gå på 
en ny skole. Rådmannen mener læringsmiljøet på en 4-parallell skole vil være like godt som 
på en 2-parallell skole. Både investeringskostnad pr elev og årskostnad pr elev er lavere for 
alternativ 5 enn alternativ 4. Rådmannen anbefaler derfor alternativ 5.  

Bystyret vedtok i sak 141/18 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.  

I forbindelse med en 2-parallell sentrumsskole ber vi om at administrasjonen ser på følgende 
punkter:  

Bystyret ber administrasjonen se om det er andre aktuelle plasseringer på en 2-trinns 
sentrumskole enn på Myra.  

I forbindelse med en 2-parallell sentrumsskole ber vi om at administrasjonen ser på følgende 
punkter:  

1. Bystyret ber administrasjonen se om det er andre aktuelle plasseringer på en 2-trinns 
sentrumskole enn på Myra.  

2. Bystyret ønsker at administrasjonen kvalitetssikrer kostnadene, besparelsene og de 
mulighetene en ny sentrumsskole gir.  



  Side 114 
   

 

3. Det er mye bra Brentemoen kan brukes til om barnetrinnet flytter ut. Bystyret ser på hva 
besparelsene ved å legge disse funksjonene til Brentemoen kan være. Det har vært snakk 
om bl.a.  

a. Kulturskole  

b. Ungdomshus  

c. Voksenopplæring  

d. Dagsenter  

e. Skatepark i turnhallen  

Rådmannen bes om å besvare punkt 1-3 og fremme en ny sak våren 2019. På første 
formannskapsmøte i 2019 skal formannskapet orienteres om hvilke alternativer rådmannen 
ser som mulige for en ny sentrumsskole.» 

Bystyret vedtok at bevilgningen til ny barneskole i sentrum reduseres til 3 000 000 kroner i 
2019. Ny barneskole endres for 2020 til 60 000 000 kr, og for 2021 til 124 125 000 kroner, 
herunder ligger gymsal Borkedalen skole i 2020. 

Bystyret vedtok videre at offentlig-privat samarbeid vurderes i forbindelse med ny 
barneskole.  
 
 
653095 - VA – hovedprosjekt 
Hovedplanen for vann og avløp kommer opp som egen sak til bystyret, og viser prioriteringer 
i egen matrise. 

Lillesand kommune har et tjenestetilbud som nærmer seg måloppnåelse for vann- og 
avløpsforsyningen, men fortsatt er 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. 
 
Kommunen har ingen krisevannskilder / reservevannsforsyning, jf. krav i 
drikkevannsforskriften §9. 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 
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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 har i oktober 2018 lagt frem forslag til selskapsavtale mellom Lillesand og 
Kristiansand kommune for et nytt interkommunalt vannverk ved Østre Grimevann. 
 
Skisseprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg er under utarbeidelse, arbeidet med dette vil 
pågå utover i 2019. Høsten 2018 og våren 2019 er fokus fortsatt rettet mot hydrologi, 
nedbørfelt og vannbehandling i Østre Grimevann. 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 
forurensingskilder som finnes. Det arbeides også med å se på tiltak i forhold til utbedring av 
Heldalstemmen. 
 
Gebyrkonsekvensene av tiltakene foreslått i handlingsprogrammet 2019 – 2022 fremgår av 
forslag til hovedplan for vann og avløp.  
 
 
Tabell 45 Investering vann   

2019 2020 2021 2022 
Sanering vannledning Rosenberggate 3 000 

   

Vannledning Høvåg - Kjøpmannsvik 
 

6 000 
  

Vannledning Kjøpmannsvik - Fjeldal 
  

3 000 
 

Vannledning Hæstadsvingen - Hesleviga 500 
   

Sanering vannledning Vestregate 
 

2 000 
  

Sanering vannledning Sandsmyra 
   

3 000 
VA-vaktbiler 200 

 
300 

 

Adkomstveg HB Storemyr 
   

2 000 
Sanering vannledning Storgata 

  
4 000 

 

Sanering vannledning Oddekleiva 
   

2 000 
Sanering vannledning Jernbanegata - Havnegata 9 000 

   

Sanering vannledning Kjetil Moes plass 
  

1 500 
 

Sanering vannledning Havnegata 2 000 
   

Ombygging og utvidelse Lillesand vannverk 500 1 000 500 1 000 
Heldalstemmen utbedring 

  
2 000 

 

Vannledning Kjerlingland - Fjeldal 5 000 12 000 
  

Reservevannledning Lillesand - Kristiansand 500 500 500 500 
Hovedplan vannforsyning 50 100 50 50 
Sanering ledningsnett 200 500 200 250 
Sanering knutepunkt 200 650 500 550 
Sum investeringer vann 21 150 22 750 12 550 9 350 
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Tabell 46 Investering avløp  
2019 2020 2021 2022 

Avløpsanering Rosenberggate 1 000 
   

Ombygging Høvåg RA 
  

3 000 
 

Avløpsledning Høvåg - Kjøpmannsvik 
 

7 000 
  

Avløpsledning Kjøpmannsvik - Fjeldal 
  

5 000 
 

Ombygging Kjøpmannsvik RA 
   

2 000 
Avløpsanering Hæstadsvingen Hesleviga 500 

   

Avløpsanering Vestregate 
 

4 000 
  

Avløpssanering Sandsmyra 
   

5 000 
VA-vaktbiler 200 

 
300 

 

Avløpsanering Storgata 
  

8 000 
 

Avløpsanering Oddekleiva 
   

3 000 
Avløpsanering Sandsbekken 1 500 

   

Avløpssanering Jernbanegata - Havnegata 9 000 
   

Avløpssanering viadukten - Lofthus 5 000 
   

PS Grøgårdsmyr 2 000 
   

Avløpsanering Kjetil Moes plass 
  

2 000 
 

Avløpsanering Havnegata 3 000 
   

PS Ørnefjell 
  

1 000 
 

PS Rennehaven 
  

1 500 
 

Ombygging Fossbekk RA 1 000 1 000 1 000 50 000 
PS Kirkekilen 

 
2 500 

  

PS Fjeldal 
  

2 000 
 

Avløpsledning Kjerlingland - Fjeldal 5 000 12 000 
  

PS Kosvig 
  

2 000 
 

Hovedplan avløp 50 50 50 50 
Resipientundersøkelser 100 200 100 100 
Sanering ledningsnett 250 250 250 250 
Sanering knutepunkt 250 250 250 250 
Sum investeringer avløp 28 850 27 250 26 450 60 650 

 
 

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. 
Ubrukte midler i 2018 er trukket inn i tertialrapport 2 2018. Det foreslås bevilget 1,0 mill. kr. i 
2019 for å avslutte prosjektet. Dette inkluderer de tidligere inndratte lånemidler.  

 
751000 – Hovedprosjekt kommunalteknikk  
Tabellen under viser investeringer i annen kommunal infrastruktur (unntatt vann og avløp) og 
maskiner/utstyr. 
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Tabell 47 Investeringsprosjekter kommunalteknikk 
 

Prosjekt Tiltak Enhet 2019 2020 2021 2022 
751006 Ny asfaltering - stort etterslep på 

oppgradering av gater og veier  
 ETD  800  700  300  800  

751019 Trafikksikkerhetstiltak (nye fortau 
mv.)   

 ETD  400  200  200  400  

751019 ATP-prosjekter   ETF  200  200  200  200  
751019 Samferdsel - forebyggende tiltak 

flom  
 ETD  300  200  200  300  

751087 Veilys - oppgradere til LED-lys   ETD  500      500  
659002 Registrering og vedtak skilt i 

kommunen  
 ETD  200  200  200  200  

751106 Gatebel. Havnegata/samordning VA   ETD  100        
999999 Rehabilitering lys i lysløypa Lillesand 

Stadion  
 ETD        800  

999999 Oppgradering lekeplasser og 
nærmiløanlegg (ansvar 
velforeningene?)  

 ETD  400  200  200  400  

751107 Nye veilyskabler   ETD  300  300    300  
751051 Maskiner samferdsel - traktor (bytte 

inn JCB)  
 ETD    1 400      

652007 Innkjøp EL-biler (skifte fra dielsel til 
strøm) - behov for jevnlig utskifting 
av bilparken  

 ETD    400   400  

751019 Trafikksikkerhetstiltak   ETF  500  500  500  500  
999999 Hjullaster (erstatning for 30 år 

gammel Volvo) - utslitt maskin med 
dyrt vedlikehold  

 ETD  1 600        

999999 Kantklipper   ETD    500     
999999 Stikksetter - for utsetting av 

brøytestikker på en forsvarlig måte 
(HMS)  

 ETD  600        

999999 Traktor til kunsgressbanene Lillesand 
Stadion, primært for snørydding 
kunstgress  

 ETD  600        

999999 Traktor (bytte inn Fendt)   ETD      1 200    
999999 Feiebil   ETD      1 800    
999999 Opprusting/asfaltering av 

parkeringsplass (gamle velteplassen) 
ved Borkedalen samt etablering av 
tursti fra denne langs 
Borkedalstemmen  

 ETF  500  
 

    

999999 Forprosjekt/registrering  FDV system 
kommunal vei  

 ETD  200        

999999 Geodata, utvikling og vedlikehold av 
digitale kartdata  

 ETF  200  200  200  200  

751000 Sum Hovedprosjekt 
kommunalteknikk  

  7 400 5 000  5 000  5 000  

 
751095 Utbedring Sandsbekken 
Behovsanalyse for bygging og ferdigstillelse av ny overvannskulvert Sandsbekken i 
Jernbanegata mellom Lofthus og Havnegata/røde kors brygga. Tiltaket er kostnadsberegnet 
til 2 mill. kr inkl. mva og internkostnader. Det legges opp til 1,5 mill. kr. i 2019 og 0,5 mill. kr. i 
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2020. Tiltak knyttet til overvann dekkes ikke av VA-hovedplan og selvkost. Tiltaket må derfor 
finansieres som eget prosjekt. 
 
Regulerings plan Øvre sentrum (S7_1 og 2 samt S5_2) 
I bystyrets vedtak 085/17 ble det vedtatt at Lillesand kommune skal utarbeide 
reguleringsplan for områdene S7-1 og S7-2 og samtidig ta med Lillesands Sparebank sine 
arealer S5-2 i en helhetlig tenking. Kommunen og øvrige eiere er i gang med felles 
mulighetsstudier og samarbeidet har avdekket synergieffekter for alle parter rundt dette 
kvartalet. 

634010 Ny Turnhall 

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 kommunedelplanen for idrett og friluftsliv, handlingprogrammet for samme periode.   
Etter at det ble gjort vedtak om bygging av turnhall kom det et innspill fra skyttermiljøet om å 
bygge skytebane under turnhallen. Dette innspillet ble fremmet som politisk sak til 
behandling 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.  
 
Rådmannen nedsatte en arbeidsgruppe med representanter fra turngruppen i LIL, 
skyttermiljøet, kommunen og med bistand fra WSP. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i 
mandatet og de økonomiske rammene, og har utarbeidet et konsept for ny turnhall med 
skytebane i to alternativer. Alternativ 1 har en brutto kostnad inkl mva på 28,28 mill kr. 
Alternativ 2 har en totalkostnad inkl moms på 23,77 mill kr.   
 
Styringsgruppa har bestemt å gå videre med alternativ 2. Denne viser en turnhall inklusive 
støttearealer på totalt ca. 1150 m2, herav 760 m2 aktivitetsflate. Støttearealer er et sett 
garderober, møterom, materialrom, reinholdsrom og inngangsparti.  
 
Skytebanen i kjelleren inklusive støttearealer er på totalt ca 520 m2, herav 420 m2 
aktivitetsflate. Støttearealer er inngangsparti, toaletter og oppholdsrom. Det er felles inngang 
for turnhall og skytebane med trapperom. Teknisk rom er plassert på taket av 
turnhallen. Teknisk program for LUS blir førende også for ny turnhall. All innredning og 
alt turnutstyr til selve hallen leveres av turngruppa i LIL. All innredning og skyteteknisk utstyr 
til selve skytebanen leveres av skytterlaget.  
 
Rådmannen påpeker at drifts- og leieform må avklares. 
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Tabell 48 Driftskonsekvenser ny turnhall 

 Budsjett Økonomiplan    Sum 
Beløp i 1000 kr  2018  2019  2020  2021  2022  2018-2022 
Brutto ramme  47 24 200       24 247 
Finansiering:           
- Lån 38 11 920       11 958 
- Momskomp 9 2 980       2 989 
- Andre tilskudd   9 300        9 300 
= Sum finansiering 47 11 920        11 958 
Driftseffekt:            
* Renter 3 %  1 180 359 359 359 1 257 
* Avdrag 40 år  0 1 299 299 299 898 
* FDV-kostnader  0   400  400  400 1 200 
Sum driftseffekt 1 181 1 058 1058 1058 3 356 

 
Gymsal Tingsaker 

Det er et behov for utbygging av gymsalen ved Tingsaker skole. Ved utbygging av Tingsaker 
fra en-parallell til to-parallell skole i 2013-14, valgte man å utsette utbyggingen av gymsalen. 
Dagens gymsal er så liten at man kun har plass til en klasse av gangen. Kapasiteten er 
allerede sprengt. De neste to årene vil denne situasjonen forverre seg, fordi elevtallet og 
antall klasser øker. I bystyrets vedtak for økonomiplan for 2017 – 2020 ble gymsal Tingsaker 
fremskyndet fra 2020 til 2018 med ferdigstillelse i 2019. 

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2108 – 2021 lå forslag til investering i 
Turnhall/gymsal Tingsaker med 500 000 kr for 2018, kr 8,5 mill. for 2019 og kr 10,2 mill. i 
2020. I behandlingen av budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 ble det endelig vedtaket 
knyttet til denne posten at Turnhallen skulle bygges i 2018 med en kostnadsramme på kr 17 
mill., videre ble det i økonomiplanen lagt inn en kostnad i 2019 på kr 18 mill. for realisering 
av gymsal på Tingsaker skole. 

WSP har utredet ulike alternativer for en ny gymsal. Det er vurdert tre ulike 
plasseringsalternativer A, B og C. WSP anbefaler å plassere en ny hall inntil dagens gymsal 
(alternativ A). Dermed vil man få en ekstra aktivitetsflate. Dette gir både skole og nærmiljøet 
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flere muligheter enn gjennom å plassere hall med to flater et annet sted. WSP har videre 
utredet ulike alternative størrelser på gymsalen.  

 

Alternativ Størrelse Kostnad 
Alternativ 1 A Aktivitetsflate 16 x 24 = 384 m2 26,5 mill. kr. 
Alternativ 2 A Aktivitetsflate 20 x 32 = 640 m2 39,5 mill. kr. 
Alternativ 1 C Aktivitetsflate 16 x 24 = 384 m2 29,7 mill. kr. 
Alternativ 2 C Aktivitetsflate 20 x 32 = 640 m2  39,9 mill. kr. 

 
På bakgrunn av innspill fra skolen, skolefaglig vurderinger og kostnadsestimater anbefaler 
WSP at det bygges en en hall med en størrelse på BTA 803 kvm og en spilleflate på 16x24. 
Kostnaden er 26,5 mill inkl full kjeller. Størrelsen på kjeller kan reduseres for å minske 
kostnadene noe. En slik hall vil kunne få 4,0 mill. kr. i tilskudd i form av tippemidler. 

Rådmannen slutter seg til WSPs anbefaling. 

Alternativ 1 A  

 Kvm. pr x areal Beløp i kr. 
1. etg 26.000,- x 468 m2 12,2 mill 
Kjeller 15.000,- x 468 m2 7,0 mill 
Utvidelse for scene og amfi 26.000,- x 144 m2 3,8 mill 
Sprengning   1,0 mill 
Sulfid   1,5 mill 
Inventar   1,0 mill 
Sum   26,5 mill 

 

Tabell 49 Driftskonsekvenser gymsal Tingsaker 
Beløp i 1000 kr  2018  2019 2020  2021  2022  2018-2022 
Brutto ramme  40 500 1 500 24 500   26 540 
Finansiering:           
- Lån 32 400 1 200 19 600   21 323 
- Momskomp 8 100 300 4 900   5 308 
- Andre tilskudd           -4 000 
= Sum finansiering 40         17 323 
Driftseffekt:            
* Renter 3 %  1 7 31 343  637  1 018 
* Avdrag 40 år  0 1 11 41  531  583 
* FDV-kostnader  0       400  400 
Sum driftseffekt 1 8 42 384 1 568 2 001 

 

Bystyret vedtok Gymsal Tingsaker fremskyndes og settes inn med 2 000 000 kroner i 2019 
og endres for 2020 til 24 500 000 kroner. 

Flytting av miljøstasjonen i Høvåg 

Det legges inn 2 mill. kr. til flytting av miljøstasjonen i Høvåg som LiBiR driver. Lillesand 
kommune vil få leieinntekter fra arealet som brukes til miljøstasjonen.  

Sangereidåsen - rensanlegg for sulfidholdig avrenning 

Det legges inn 2 mill. kr. til etablering av rensanlegg for sulfidholdig avrenning i 
Sangereidåsen i 2019. 
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Bystyret vedtok følgende nye investeringstiltak 
 
Gangbro mellom LUS og Stadioen settes inn med 2 000 000 kroner.  
 
Oppgradering av fellesområde Høvåg skole settes inn med 1 000 000 kroner.  
 
Opprustning av grill/lekeplass Holta settes inn med 100 000 kroner. 
 
Forprosjekt Tuftepark Springvannsstemmen legges inn med 100 000 kroner.   
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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 
 
Rammeområde 3 Rådmannens stab 
Det er ikke lagt midler til næringssjef. Bystyret vedtok opprettelse av næringssjef/konsulent 
(halvårseffekt) 400 000 kroner i 2019 og 800 000 kr pr år fra 2020 - 2022. 
Det er ikke lagt inn midler til turistsjef. Bystyret vedtok å bevilge 350 000 kroner til økt satsing 
turisme pr år i økonomiplanperioden. 
Det er ikke lagt midler til ny stilling i Struktur1. 
Det er ikke lagt inn økning i mobbeombudsstillingen 0,350 mill. kr. Bystyret vedtok at 
stillingen som mobbeombud økes til 80% med 200 000 kroner pr år i økonomiplanperioden. 
 
Rmmeområde 4 Helse og kultur 
Det er ikke lagt inn en økning på 0,3 mill. kr. til kirke. Bystyret vedtok å bevilge 300 000 
kroner ekstra til drift av Kirkelig fellesråd. 
Det er ikke lagt inn ønske om 0,4 mill. kr. til styrking av kinosjef  
Det er ikke lagt inn ekstra tilskudd til bygdebok. 
 
Enhet for tjenestetildeling 
Kreftkoordinator- Kommunen «overtar» finansieringen av stillingen 
Innsatsteam- det bør tilstrebes å gjøre om 2 årsverk finansiert av SIO til faste stillinger 
Økt ressurs til saksbehandling. Særskilt press på saksbehandling av tjenestene innen 
psykisk helse og rus og somatikken. 
 
 
Kultur 
 
Kinosjef/daglig leder på eTeateret. Denne stillingen er i dag på 60 %, hvorav 22,07 % er 
kinomaskinist. Den reelle kinosjefressursen er derfor i underkant av 38 %. Kinosjefen er 
avdelingsleder og har personalansvar for 6 personer: teknisk leder, 3 kioskmedarbeidere og 
2 maskinister. Kinosjefen har i dag mer enn nok med å holda unna alle administrative 
oppgaver, og har ikke tid og kapasitet til å utvikle kinoen, delta på filmtreff og festivaler, m.m., 
noe som er viktig for å holde seg faglig oppdatert. Enheten er svært sårbare for turnover. 
Enheten mener derfor det er påkrevd å utvide stillingen med 40 % til full stilling. 
Kinosjefdelen vil da utgjøre 77,93 %, og 22,07 % vil være maskinist som i dag.  
 
Kirke 
1. Økning av lønnsutgifter grunnet behov for økt stillingsressurs 
Vestre Moland kirkegård har de siste år blitt utvidet med 9300 m2. Dette utgjør en økning på 
34%. På Høvåg kirkegård har utvidelsen vært på 886 m2. Dette er en økning på 13%. Justøy 
kirkegård har også hatt en utvidelse på 2700 m2. Dette er en økning på 36% 
 
Fellesrådet har 100 % stilling som kirkegårdsarbeidere og gravere ved Vester Moland kirke 
og 60 % stilling som kirkegårdsarbeider og graver ved Høvåg kirkegårder, totalt 160 % 
stilling ved kirkegårdsdriften fordelt på to tilsatte. Sammen har de to per i dag cirka 50 dekar 
med grøntareal/parkanlegg å stelle, hvorav stordelen er belagt med gravstøtter. 
 
Kirkegårdsarbeiderne burde i tillegg gjøre mer vedlikeholdsarbeid ved kirkene – spesielt 
vinterstid. Det er ønskelig med en stillings økning på 50% 
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2. Økning av lønnsutgifter grunnet lønnsøkning. 
Med en lønnsøkning på 2,5% så er de økte lønnsutgiftene for de ansatte 200.000,- pr år. I 
tillegg ønsker en å justere noen lønninger opp slik at den reelle utgiften blir 250.000,- pr år 
 
3. Økning til vedlikehold av bygnings – og maskinmasse 
Lillesand kirkelige fellesråd har store utgifter til vedlikehold av bygnings- og maskinmassen. I 
dag bindes mange midler til kontroll av el- og brannalarmanlegg samt orgelstemming, mens 
det blir ikke rom for innkjøp av større verktøy og normalt vedlikehold, som for eksempel leie 
av lift for skifte av taksteiner, rens av takrenner, mindre reparasjoner etc.  
 
Bystyret vedtok å bevilge 300 000 kroner ekstra til drift av Kirkelig fellesråd. 
 
 
Teknisk 
 
Enhet for teknisk forvaltning 
 
Byggesaksavdelingen (ansvar 52001) 
Byggesaksavdelingen ønsker å øke bemanningen med en stillingshjemmel. Dette begrunnes 
ut fra økt saksbehandlingstid på de generelle sakene. Behovet er også knyttet opp til det 
lovpålagte kravet kommunen har til å føre tilsyn. Dette kravet er tidligere nedprioritert på 
grunn av nødvendig fokus på daglig saksbehandling.  
 
Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak om kapasitet i byggesaksavdelingen og 
tiltak som blir gjort eller kan gjøres for å få opp denne. 
 
Naturforvaltning (ansvar 59620) 
Enheten vil spille inn behov om 0,5 hjemmels økning innenfor naturforvalter funksjonen. 
Dette begrunnes ut fra et økt aktivitetsnivå på fagområdet. Fagområdet har bl.a. ansvaret for 
godkjenning av tiltaksplaner innenfor forurensning (sulfidutfordring). Dette er en 
forvaltningsområde som gjerne kommer opp i en «kritisk» fase av behandling av et tiltak/plan 
og kan få store økonomiske og miljømessige konsekvenser for tiltakshaver og kommunen. 
For å dekke denne hjemmels økningen kommer enhetsleder til å foreslå gebyr økning for 
behandling av slike saker. 
 
Klima (ansvar 59620) 
Området har tidligere ikke hatt eget budsjett men blitt håndtert innenfor de tilgrensende 
fagområdene. På grunn av aktivitetsøkning på fagfeltet er det behov for å avsette egne 
budsjettmidler. Byggesaksavdelingen har avsatt ca. 0,20 ressurs til å koordinere 
klimaarbeidet til kommunen. Dette må dekkes gjennom økte bevilgninger til klima arbeid. 
Funksjonen er i dag lagt under selvkostområdet byggesak. 
 
 
 
Enhet for teknisk drift 
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. 
 
For å få en tilfredsstillende vaktordning innen VA er det behov for å øke med 50 % stilling. 
 
Skjærgårdstjenesten har fått økning av oppgaver og trenger en 50 % stilling som ikke er lagt 
inn i budsjett. Bystyret vedtok at det søkes midler til KLD for å styrke bemanning i 
skjærgårdstjeneste med en halv stilling. 
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Byggdrift har i dag ingen vaktordning. For å få dette til, mener enhetsleder det er behov for 
en tilleggsbevilgning på kr 350 000. 
 
Lillesand kommune har i dag for lite ressurser til vedlikehold av bygg. Anbefalt nivå på 
vedlikehold vil øke driftsbudsjettet med ca. 6 mill. kroner årlig for å kunne opprettholde 
ønsket kvalitetsnivå. Enheten vil i 2019 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 ikke hjemmel for parkeringsvakt. Det er behov for 50 % stilling, men dette er ikke 
lagt inn i budsjett. 
 
Det er ikke lagt inn midler til 0,5 stilling miljø i Birkenes  
Det er ikke lagt inn 1,2 mill. kr. til 2 nye stillinger utedrift på VVA - Samferdsel, veier, gatelys, 
parkeringshus 
 
Veivedlikeholdet preges av lite midler og lav bemanning. Forslag på økning med 50 % er 
ikke tatt med i budsjettet. 
 

INVESTERINGSBEHOV UTOVER FORESLÅTTE RAMMER 
 
Rus og psykiatri 
Tele: Blåbæråsen 7 (avdeling for bofellesskap) Behov for tele dekningsutvidelse. Kritisk 
behov ved øyeblikkelig hjelp situasjoner da det enkelte steder ikke oppnås telefon dekning. 
 
Kamera/ITV: Blåbæråsen 7 (avdeling for bofellesskap) Behov for oppgradering da utdatert 
utstyr ble benyttet ved etablering. Dårlig kvalitet slik at utstyret ikke har den ønskede effekt 
som var hensikten ved etablering.  
 
Ventilasjon/kjøling: Blåbæråsen 7 (avdeling for bofellesskap). Det var i prosjektet prosjektert 
med kjøling i ventilasjonsanlegget. Anlegget er klart for og dimensjonert for kjøling med kjøle 
delen ble ikke montert. Mangelen er dokumentert i referat fra prosjekteringsmøter mm. 

Kirke 
 

1. Det nye feltet på Høvåg kirkegård blir ferdig i 2017, men vi delbetaler på dette frem til 
og med 2023. 

2. Renovering av orgelet i Vestre Moland kirke. Orgelet er i dårlig forfatning etter å ha 
blitt dårlig vedlikeholdt. Det kreves en vesentlig ombygging/renovering. 

3. Kirkegårdene i Høvåg trenger en ny plenklipper. Vi anslår at denne må skiftes i 2019 

4. Hvis Vestre Moland kirke kan kalkes i 2018 så ser vi for oss at Høvåg kirke kan 
kalkes i 2019 også annet hvert år fremover. 

5. Kalking av Vestre Moland kirke. Riksantikvaren anbefaler at alle middelalderkirker bør 
kalkes hvert år og sier at alle må kalkes annet hvert år. Kirken ble kalket i 2018 

6. Delbetaling på det nye feltet på Høvåg kirkegård. Dette er ett rentefritt lån. I stedet for 
å ta litt og litt av feltet så tok vi hele i 2016/2017. 
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7. 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 påkrevd med en større 
ombygging. 

8. Plenklipper, Vestre Moland. Denne begynner nå å bli gammel og det vil være tid for å 
skifte den ut i 2021 

Traktor Høvåg kirkegård. Denne er gammel i dag, men vi regner med at vi kan få den til å 
overleve frem til 2021. 
 
 
Teknisk 
 
Havn 

Tiltak 2019 2020 2021 2022 

Ny brygge Verven (for kystlaget) -1200 
 

  +1 200 

Ny brygge Verven (for fiskere) - ferdig prosjektert - 2 800 
 

+2 800   

Sum havneformål -4 000  
 

+2 800  +1 200  

 
 
Hovedprosjekt bygg 
Tiltak som er redusert eller forskjøvet sammenlignet med opprinnelig innspill: 
 
Tabell 50 Tiltak som ikke prioritert bygg 

Hovedprosjekt bygg og eiendom 2019 2020  2021  2022  
Rehabilitering museer - utvendig rehabilitering 
hovedhus i 2019 

-200    

Restaurering og rehabilitering kirker -750 -750 -750 -750 
Brannslokkeanlegg Lillesand kirke   -2 800  
Innrede rom ved Skolestua Høvåg skole    -1 800 
Skifte ventilasjonsanlegg mv. bygg 6 Tingsaker skole  -1 000   
Tak over uteplasser og solseil Framsyn bhg.  -600   
Rehab. ventilasjons- og varmeanlegg Dovreheimen -2 300 -1 600 -4 800 -1 000 
Fornye vann- og avløpsanlegg Dovreheimen -1 700 -1 500 -1 500 -1 500 
Oppgradere elektriske anlegg Dovrehiemen -500 -500 -500 -500 
Brannsikkerhet og generell rehabilitering 
formålsbygg 

-500 -500 -500 -500 

Rehabilitering/oppgradering av boliger -500    
Nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer Dovreveien 10   -400  
Sum 6 450 6 450 11 250 6 050 
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Hovedprosjekt kommunalteknikk 
 
Tabell 51 Tiltak som ikke er prioritert kommunalteknikk 

 2019 2020 2021 2022 
Ny asfaltering - stort etterslep på oppgradering av 
gater og veier 

-200    

Trafikksikkerhetstiltak (nye fortau mv.)  -100    
ATP-prosjekter -800    
Samferdsel - forebyggende tiltak flom -200    
Veilys - oppgradere til LED-lys     
Registrering og vedtak skilt i kommunen     
Gatebel. Rosenberggate/samordning VA -400    
Gatebel. Sandsmyra/samordning VA -400    
Gatebel. Havnegata/samordning VA -50    
Rehabilitering lys i lysløypa Lillesand Stadion -800   +800 
Oppgradering lekeplasser og nærmiløanlegg (ansvar 
velforeningene?) 

 -600 -600 -200 

Tursti Kaldvell -350 -350  -350  -350  
Adresseprosjektet eget prosjekt     
Nye veilyskabler   -300  
Maskiner samferdsel - traktor (bytte inn JCB)     
Innkjøp EL-biler (skifte fra dielsel til strøm) - behov 
for jevnlig utskifting av bilparken 

-600 -400 -800 -400 

Stikksetter - for utsetting av brøytestikker på en 
forsvarlig måte (HMS) 

-600 +500   

Feiebil   -300  
Prosjekter og utbedring av kommunal vei - stort 
etterslep 

-1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Forprosjekt/registrering  FDV system kommunal vei  -200   
Sum -6 000 -2 550 -3 850 -1 650 

 
Vann og avløp 
 
Oversiktene viser prosjekter i hovedplan vann og avløp som er planlagt etter 2022. En del av prosjektene var 
opprinnelig planlagt gjennomført i økonomiplanperioden og skjøvet ut i tid til etter 2022.  
 
 
Tabell 52 Prosjekter vann etter 2022 

Vann Etter 2022 
Sanering vannledning Høvåg sentrum 5 000 
Vannledning til Vesterhus Kvåse 5 000 
Sanering vannledning Viadukten - Øvregate - Østregate 5 000 
Sanering vannledning Furulia 1 000 
Sanering vannledning Borkedalen 1 000 
Sanering vannledning Solkollen 1 000 
Vannledning Hæstadsvingen - Hesleviga 2 000 
Sanering vannledning Bellevue 5 000 
Vannledning Hesleviga - Okseviga 12 000 
Sanering vannledning Tingsakermoen 4 000 
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Sanering vannledning Ørving 2 000 
Sanering vannledning Sekkebe k 2 000 
Sanering vannledning Nedre Hestheia 2 000 
Sanering vannledning Tunveien 2 000 
Vannledning Gaupemyr industriområde 2 000 
Sanering vannledning Engekjerr - Kroksteinåsen 3 000 
Sanering vannledning Skuggevik 4 000 
Vannledning Flørenes 3 000 
Sanering vannledning Frydentopp - Stykkene 4 000 
Vannledning Storemyr - Birkenes grense 4 000 
Sanering vannledning Stykkene 1 000 
Sanering vannledning Tingsaker senter 2 000 
Sanering vannledning Møglestu 1 000 
Sanering vannledning Springvannsheia 1 000 
Sanering vannledning Julebauen 1 000 
Sanering vannledning Luntevika - Bergshaven 1 000 
Sanering vannledning Seljelia 3 000 
Sanering vannledning Eineråsen 2 000 
Sanering vannledning Bregnesvingen 2 000 
TS Seljelia 2 000 
TS Engelshei 1 500 
TS Vestertjern 1 500 
Reservevannledning Kaldvell - Grimstad grense 15 000 
Sanering vannledning Heldal 2 000 
UV-aggregat Lillesand VBA 10 000 
Inntaksledninger Lillesand vannverk 5 000 
Nødstrømsaggregat Lillesand VBA 3 000 
Ombygging og utvidelse Lillesand vannverk 110 000 
Høydebasseng Bjellandsåsen 12 000 
Trykkøkningstasjon Vallesverd 1 500 
Sanering vannledning Naudesund 1 000 
Dubblering vann Bliksund - Nesseheia 4 000 
Vannledning Nesseheia - Åmlandskilen 3 000 
Vannledning Trøe 2 000 
Vannledning Østre Vallesverd 2 000 
Vannledning Hesthagen - Åmland 3 000 
Vannledning Høvågkrysset - Ørsland 3 000 
Vannledning Nyberg - Mæbø 3 000 
Reservevannledning Lillesand - Kristiansand 25 000 
Inergen-anlegg (brannslokking serverrom LBVA)  500 
Sanering ledningsnett 5 000 
Sanering knutepunkt 2 000 
Sum vann 300 000 
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Tabell 53 Prosjekter avløp etter 2022 
Avløp Etter 2022 
Avløpsanering Høvåg sentrum 5 000 
Avløpsutbygging Vesterhus - Kvåse 5 000 
Avløpsledning Kjøpmannsvik - Fjeldal 5 000 
Avløpsanering Viadukten - Øvregate - Østregate 8 000 
Avløpsanering Furulia 2 000 
Avløpsanering Borkedalen 2 000 
Ombygging Ytreviga RA 5 000 
Avløpsanering Solkollen 2 000 
Avløpsanering Hæstadsvingen Hesleviga 3 000 
PS Hesleviga 1 500 
Avløpsanering Bellevue 7 000 
Sjøledning avløp Bergstø - Sandsnes 5 000 
Ombygging Okseviga RA 5 000 
Avløpsledning Hesleviga - Okseviga 12 000 
Avløpsanering Tingsakermoen 4 000 
Avløpsanering Ørving 2 000 
Avløpsanering Sekkebekk 2 000 
Avløpsanering Sandsbekken 2 000 
Avløpsanering Nedre Hestheia 3 000 
Avløpsanering Tunveien 3 000 
Avløpsutbygging Gaupemyr næringsområde 2 000 
Avløpssanering Engekjerr - Kroksteinåsen 4 000 
Avløpsanering Skuggevik 2 000 
Avløpsledning Flørenes 4 000 
PS Flørenes 2 000 
Avløpssanering Borkedalstemmen - Fossbekk 3 000 
Avløpsanering Frydentopp - Stykkene 4 000 
PS Frydentopp 1 500 
Avløpsledning Storemyr - Birkenes grense 7 000 
Avløpsanering Stykkene 2 000 
Avløpsanering Tingsaker senter 2 000 
Avløpsanering Møglestu 2 000 
Avløpsanering Springvannsheia 1 500 
Avløpsanering Julebauen 2 000 
Avløpsanering Luntevika - Bergshaven 2 000 
PS Bergshaven 1 000 
Avløpsanering Seljelia 3 000 
Avløpsanering Eineråsen 3 000 
Avløpsanering Bregnesvingen 2 000 
PS Dyvik 1 000 
Avløpsledning Kaldvell - Grimstad grense 10 000 
PS Gitmark 2 000 
Avløpsanering Heldal 3 000 
PS Nesseheia 2 000 
Avløpsledning Nesseheia - Åmlandskilen 4 000 
Avløpsledning Trøe 3 000 
PS Trøe 2 000 
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Avløpsledning Østre Vallesverd 3 000 
PS Østre Vallesverd 2 000 
Avløpsledning Hesthagen - Åmland 4 000 
PS Åmland 2 000 
Avløpsledning Høvågkrysset - Ørsland 4 000 
PS Ørsland 2 000 
Avløpsledning Nyberg - Mæbø 3 000 
Inergen-anlegg (brannslokking serverrom) 500 
Hovedplan avløp 300 
Resipientundersøkelser 1 000 
Sanering ledningsnett 5 000 
Sanering knutepunkt 
 

5 000 
Sum avløp  

 


	BYSTYRETS vedtak om årsbudsjett og økonomiplan 2019 - 2022
	RÅDMANNENS FORORD
	Innholdsfortegnelse
	Tabelloversikt
	Figuroversikt

	SAMMENDRAG
	PRINSIPPER
	ORGANISERING AV BUDSJETTARBEIDET
	MÅL OG NØKKELTALL
	Mål

	Kommuneplanens mål og strategier og tilhørende tiltak
	utfordringer og tiltak
	Tiltak
	De viktigste nye tiltak:

	Risiko- og sårbarhetsanalyse
	Befolkningsutviklingen
	Befolkningsutvikling
	Befolkningsfremskrivinger i planperioden
	Et blikk utover planperioden
	Konsekvenser for tjenestetilbudet

	Organisering og bemanning
	Organisering
	ÅRSVERK
	Lærlinger og praksisplasser
	Fravær/nærvær
	Omstilling og effektivisering

	Premisser for budsjettet
	Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren

	Drift – overordnet nivå
	Økonomisk oversikt – drift
	Inntekter til fordeling (budsjettskjema 1A)
	FRIE INNTEKTER - SKATT OG RAMMETILSKUDD
	EIENDOMSSKATT
	Andre generelle statstilskudd
	Finanstransaksjoner
	Interne overføringer
	Overføring fra drift til investering

	Budsjett fordelt på tjenestene (budsjettskjema 1b)
	økonomisk oversikt – investering
	Investeringer og finansiering (budsjettskjema 2A)

	Drift av tjenestene – rammeområdene
	Rammeområde 0 og 1 Fordelingsutgifter
	Rammeområde 2 Folkevalgte
	Rammeområde 3 Rådmannens stab
	Rådmannen
	Økonomi
	ADMINISTRATIVE FELLERSFUNKSJONER

	Rammeområde 4 Helse og kultur
	Kommunalsjef Helse og kultur
	Enhet for kultur og bibliotek
	Enhet for psykisk helse og rus
	Barneverntjenesten for kristiansandsregionen
	Enhet for tverrfaglig helse
	Enhet for Tjenestetildeling
	Omsorgstjenestene
	Enhet for omsorg Høvåg
	Enhet for omsorg sentrum
	Enhet for habilitering
	Enhet for NAV

	Rammeområde 5 skole
	Rammeområde 6 barnehage
	Rammeområde 7, 8 og 9  Teknisk drift og forvaltning inkl. VA og havn
	Enhet for teknisk forvaltning
	Enhet for teknisk prosjekt
	Enhet for teknisk drift

	Om investeringsprosjektene
	Bruttoinvesteringer (budsjettskjema 2b)
	Tiltak som ikke er blitt prioritert
	investeringsbehov utover foreslåtte rammer


