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Agenda

• Kommunedirektørens vurderinger 

• Kommuneplanens samfunnsdel, mål, 

fokusområder og strategier

• Økonomisk utvikling i perioden

• Hovedtallene i budsjettforslaget

• Omtale av tjenesteområdene

• Videre prosess



Kommunedirektørens vurderinger

Krevende verdenssituasjon

• To år med covid

• Nå normalår ? Nei

• Russlands krigføring i Ukraina

• Store ringvirkninger

– Energimarkedet, høyre strømåpriser, høy prisvekst og 
renteoppgang

– Preger innbyggernes private økonomi og kommunens 
økonomi

• Barn og unge er skjermet for gebyrøkning.



Digitalt budsjett og økonomiplan

• Nytt for administrasjonen

• Nytt for politikere og innbyggere

• «Slik leser du økonomiplanen»

• Kommunedirektørens sammendrag



Kommuneplanen skal gi 

føringer til økonomiplanen

Følges opp i 

økonomiplanen med 

mål og økonomiske 

prioriteringer



1. Identitet og bærekraftig utvikling

2. Folkehelse, livsmestring og tilhørighet

3. Organisasjon for fremtiden



Samfunnsdelen i kommuneplanen



Fokusområder 2023

Identitet og 

bærekraftig utvikling

• Gågate

• Arealplan

• Klima-, miljø- og energiplan

• Parkeringshus i sentrum

• Reiselivstrategi

• Hovedplan Vann og Avløp

• Kulturstrategi

• Ny planstrategi 



Fokusområder 

2023

Folkehelse, 

livsmestring 

og tilhørighet

• Temaplan barn og unge

• Integrering flyktninger

• Omstilling velferd –

demografiendringer

• Plan for helse og omsorg

• Boligsosial handlingsplan

• Oppvekst-/barnevernsreform

• Spesialundervisning

• Alternativ opplæringsarena / 

Tilpasset opplæring

• Styrke samhandling mellom 

kommunens enheter internt, 

andre kommuner og SSK



Fokusområder 

2023

En 

organisasjon 

for framtiden

• Implementere ny 

organisasjonsmodell 

• Gjennomføre lokalvalg

• Lillesand 2024 –

gevinstrealisering

• Lederutvikling, lederplattform

• Virksomhetsplaner

• Økonomisk balanse og 

bærekraftig økonomistyring



Kommunalområde oppvekst



Organisasjonen må møte framtidas utfordringer

Demografiendringer: 

▪ flere eldre, færre barn

▪ omfordeling av ressurser

▪ færre yrkesaktive pr. eldre

▪ kampen om arbeidskraften

Hvordan møte «eldrebølgen»?

▪ omstilling av tjenestene på grunn av flere eldre og økende ressursbehov

▪ ressurskrevende brukere og bortfall av full statlig finansiering, bortfall SIO

Færre barn og unge, men økte krav og utfordringer

▪ økende grad av psykisk uhelse og skolevegring

▪ økende grad av enkeltvedtak / spesialundervisning

▪ behov for å styrke og samordne arbeidet rettet mot barn og unge



Organisering
Nytt fra 01.10.2022

• Kommunalområde oppvekst

– Samle og samordne tjenester rettet mot barn og unge

– Prosess for mer detaljert organisering pågår

– Kommunalsjef Ragnhild E. Andersen

• Kommunalområde velferd

– Hvordan omstille tjenestene?

• Eldrebølge

• SIO 

• Økende tjenestebehov for personer under 67 år

– Kommunalsjef Geir Sigmund Nilsen



Pågående organisasjonsendringsprosess stab, 

kultur, deler av teknisk

• Stabsfunksjoner

– Kommunikasjon

– Kommunetorg

– Arkiv

– IT-tjenesten

– HR

– Beredskap

– Internkontroll / kvalitet

• Næringsutvikling

• Reiseliv / turisme 

• Samfunnsplanlegging

• Byutvikling

• Klima

• Kultur



Lederutvikling

- et av fokusområdene

• Lederplattform

• Strategi for 

ledelse og 

medarbeider-

skap



Økonomisk utvikling i 

perioden



Hovedlinjer i budsjettet
• Stor usikkerhet i rammebetingelsene

• Press på tjenestene

• Underskudd på driften

• Disposisjonsfondet reduseres

• Høy gjeldsbelastning

• Store innsparings- og gevinstkrav



Tilpasse driften til rammene

Redusere utgiftene Øke inntektene

• Omstille (3.0 kommune)
• Effektivisere 
• Vurdere nivå og omfang på 

tjenestetilbud og satsninger

• Eiendomsskatt
• Brukerbetalinger
• Utbytte

Lillesand 2024



Fordeling av ressurser
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Finansielle måltall

Vedtatte finansielle måltall:

Nøkkeltall Mål (2020-
2024)

Mål 
langsiktig

Netto driftsresultat i pst. av 
driftsinntektene

0,5 % 1,75 %

Disposisjonsfond i pst. av 
driftsinntektene

5 % 10 %

Netto lånegjeld i pst. av 
driftsinntektene

150 % 120 %



Netto driftsresultat
Resultat:

Utfordring:

Netto driftsresultat lavere enn både det kortsiktige og det 

langsiktige målet om 0,5 % / 1,75 % 

Nøkkeltall 2023 2024 2025 2026

Netto driftsresultat (mill. kr.) -27,8 -11,6 -2,9 2,0

Netto driftsresultat (% av brutto 

driftsinntekter) -2,7 % -1,1 % -0,3 % 0,2 %



Disposisjonsfond
Resultat: 

Utfordring:

Disposisjonsfondet er lavere enn både det kortsiktige og det langsiktige 

målet om 5 % / 10 %

Nøkkeltall 2023 2024 2025 2026

Disposisjonsfond (mill. kr.) 25,1 14,8 12,4 15,0

Disposisjonsfond (% av brutto 
driftsinntekter)

1,7 % 0,5 % 0,1 % 0,2 %



Netto lånegjeld
Resultat: 

Kommunen har redusert nivået på planlagte investeringer knyttet til 

formålsbygg og har tilnærmet innfridd det kortsiktige måltallet om en 

netto lånegjeld på maksimalt 150 %. 

Utfordring:

Det langsiktige måltallet om et gjeldsnivå på 120 % fra og med 2025 

innfris ikke.

Nøkkeltall 2023 2024 2025 2026

Netto lånegjeld (mill. kr.) 1 541 1 593 1 583 1 611

Netto lånegjeld (% av brutto 
driftsinntekter)

148,7 % 151,9 % 150,8 % 152,4 %



Innsparinger i planperioden



Hovedtallene i budsjettforslaget

• Inntekter og utgifter 

driftsbudsjettet



Sentrale inntekter

• Frie inntekter øker med 21,7 mill. kr (3,1 %) fra 2022 til 

2023

• Rammetilskudd 2023: 355,5 mill. kr

• Skatt på inntekt og formue: 371,4 mill. kr

• Lagt inn sterkere befolkningsvekst

• Lagt inn realvekst i 2024-2026

• Skatteinntektene avhenger av nasjonal skatteinngang



Eiendomsskatt

• Ingen endringer i promillesatsen

– 2 promille på boliger og fritidseiendommer

– 3 promille på øvrige eiendommer

• Kontorjustering 

– 3,5% i 2023

– 1% i 2024 -2026

• Bunnfradrag foreslås ikke gjeninnført

Nøkkeltall 2023 2024 2025 2026

Eiendomsskatt -34 146 -34 495 -34 843 -35 182



Utbytter
Mill. kr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Agder Energi 13,8 7,5 17,0 34,5 32,0 32,0 23,6

Lina 5,0 10,0 5,0 0,0 3,0 0,0 3,0

Lindum Sør AS 0,5 0,5 0,5

Totalt 18,8 17,5 22,0 34,5 35,5 32,5 27,1

Utbytte fra Agder Energi 

-ordinært utbytte

-ekstraordinært utbytte fordelt over tre år

-engangsfusjonsgevinst fordelt over tre år 

-permanent fusjonsgevinst hvert år fra 2024.

Nytt skatteregime på vannkraft reduserer utbytte fra 

2024 og gir usikkerhet om fusjonsgevinst. I tillegg er 

verdien av eierandelen betydelig redusert.



1000 kr 2023 2024 2025 2026

Renteutgifter 43 000 48 105 48 910 47 508 

Avdrag på lån 58 500 63 100 66 600 67 600 

Sum renter og avdrag 101 500 111 205 115 510 115 108

Budsjettrenter 3,2 % 3,5 % 3,4 % 3,4 %

Økning i renter og avdrag 2022-2026: 20,8 mill. kr

Renter og avdrag



Gebyrer

• Gebyrregulativet behandlet av bystyret

– Skjerme barn og unge (SFO, barnehage mm)

– Generell økning med deflator 3,7 %

– Selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon) 

øker mer pga økte renter

– Oppnår ikke inntektsmålet i 2023 (Lillesand 

2024)

• Endelig vedtak i forbindelse med 

økonomiplanen



Kommunal-

områdene



Rammeområde folkevalgte

• Konsekvensjustert ramme 2023: 7,3 mill. kr

• Ikke politiske vedtak om effektivisering, proratakutt

eller krav om gevinster fra Lillesand 2024

• Forslag: 0,2 mill. kr i økt ramme som skyldes 

endringer i budsjett for kontrollutvalget



Rammeområde kommunedirektør

• Konsekvensjustert ramme 2023: 71,2 mill. kr

• Tidligere politiske vedtak om effektivisering og 

proratakutt, samt gevinstkrav i Lillesand 2024 er lagt 

inn.

• Forslag: 6,1 mill. kr i nye tiltak

✓Mer enn halvparten av økningen er relatert til økte 

lisenskostnader IKT

• Økte stillingsressurser

✓1 årsverk tilknyttet politisk sekretariat

✓økning fra 50 % til 60 % stilling som kulturkonsulent



Kommunalområde velferd

• Konsekvensjustert ramme i 2023 utgjør 281,9 mill. kr.

• Tidligere politiske vedtak om effektivisering og 

proratakutt, samt gevinstkrav i Lillesand 2024 er lagt 

inn. 

• Endring i ramme:

• 24,9 mill. kr i nye tiltak og realendringer i 2023. 

• Ramme på totalt 306,8 mill. kr for kommunalområdet i 2023. 



Kommunalområde velferd

De største endringene i rammen er:

• Reversering av andel kutt på 18 mill. kr. For 

kommunalområde velferd utgjør dette 8,8 mill. kr. 

Gjennom budsjettarbeidet og tertialrapportering 

viser det seg at det ikke er mulig å hente ut dette 

proratakuttet

• Effektivisering ved samkjøring av tjenester

• Økte kostnader til flyktningtjenesten

• Økte kostnader til legevaktsamarbeidet med 

Kristiansand

• Økning i antall brukere og et økende antall nye 

vedtak, særlig innen BPA (brukerstyrt personlig 

assistanse)



Kommunalområde velferd

Økte stillingsressurser utgjør 7,6 årsverk og gjelder 

følgende:

• 0,5 årsverk knyttet til saksbehandling/tildeling og oppfølging av 

startlån

• 2,0 årsverk flyktningtjenesten

• 2,0 årsverk midlertidig styrking flyktningtjenesten med 

flyktningkoordinator og økt bemanning helsestasjonen

• 1,6 årsverk relatert til økning i eksisterende BPA (brukerstyrt 

personlig assistanse) vedtak

• 0,3 årsverk relatert til økte vedtak innen avlastning

• 1,0 årsverk etablering av bemanningsenhet innen 

kommunalområde Velferd (finansieres av innsparing etter ett år)

• 0,2 årsverk kantor (treårig prosjektstilling)



Kommunalområde oppvekst

• Konsekvensjustert ramme i 2023 utgjør 320,6 mill. kr.

• Tidligere politiske vedtak om effektivisering, samt 

gevinstkrav i Lillesand 2024 er lagt inn.

• Det foreslås en endring i ramme med 19,2 mill. kr i nye 

tiltak og realendringer i 2023, samt interne 

rammeendringer på 1,3 mill. kr. Dette gir en ramme på 

totalt 341,1 mill. kr for kommunalområdet i 2023.

• Reversering av andel kutt på 18 mill. kr. For 

kommunalområde oppvekst utgjør dette 2,0 mill. kr. 

Gjennom budsjettarbeidet og tertialrapportering viser det 

seg at det ikke er mulig å hente ut dette proratakuttet



Kommunalområde oppvekst

• Ekstra ressurser til skolene ihht høyere antall flyktninger

• Stilling på Borkedalen skole pga elever med spesielle 

behov

• Økte stillingsressurser for å oppfylle lærernormen

• Elever på Langemyr skole

• Økt lønn pga videreutdanning av lærere

• Økt ramme pga elever med spesielle behov

• Økt tilskudd privat barnehager som følge av økt deflator 

og økt kapitaltilskudd

• Bortfall av inntekter SFO som følge av statsbudsjettet

• Redusert foreldrebetaling barnehage som følge av 

statsbudsjettet



Kommunalområde oppvekst

Oversikt over nye stillinger:

1,5 årsverk Brentemoen skole

3,0 årsverk Borkedalen skole

0,5 årsverk Tingsaker skole         

0,5 årsverk Lillesand ungdomsskole



Kommunalområde tekniske tjenester

• Konsekvensjustert ramme i 2023 utgjør 107,7 mill. kr. 

• Tidligere politiske vedtak om effektivisering og 

proratakutt, samt gevinstkrav i Lillesand 2024 lagt inn.

• Forslag: endring i ramme med -2,3 mill. kr i nye tiltak 

og realendringer i 2023.



Kommunalområde tekniske tjenester

De største endringene i rammen er:

• Økte gebyrinntekter og økt bruk av bundne fondsmidler 

enhet for vann og avløp

• Økte strømutgifter

• Økte midler konsulenttjenester konsekvensutredning 

plan

• Redusert FDV utgifter turnhall, flyttes frem ett år

• Redusert forventet leieinntekt Marishei

• Økte stillingsressurser utgjør 2 årsverk:

• 1 årsverk byggeleder på vann og avløp

• 1 årsverk som planlegger, sistnevnte for å ivareta klima-

og planarbeid.



Investeringer



Investeringsplan
• Investeringer i sum på 661,9 mill. kr i perioden, 

hvorav 556,7 mill. kr må lånefinansieres.

• Investeringer i 2023: 187,3 mill. kr.

• Låneopptaket i 2023: 168,6 mill. kr 

• I tillegg 40 mill. kr formidlingslån fra Husbanken 





Investeringstilskudd til heldøgns 

omsorgsplasser

• 2024: utbetaling av investeringstilskudd 

fra Husbanken for bygging av 

tilrettelagte boliger på Dovre i 2023. 

• I forslag til statsbudsjett er det foreslått å 

fjerne dette tilskuddet.

• Dersom forslaget blir vedtatt må det tas 

stilling til om prosjektet skal utsettes i 

påvente av at ordningen evt. 

gjeninnføres.



Investeringer:

rammeområde 

kommunedirektørens 

stab

• IKT hovedprosjekt

• Ombygging 

kommunetorget

• Oppgradering E-

teateret



Investeringer:

kommunalområde 

velferd 

• Tilrettelagte boliger på 

Dovre (2022)

• Kjøp/rehabilitering av 

kommunale boliger

• Forprosjekt “Hvordan møte 

fremtidens utfordringer innen 

helse og omsorg”. 



Investeringer:

kommunalområde 

oppvekst

• Gymsal Borkedalen

• Ombygging 

Borkedalen skole

• Ferdigstille Turnhall m. 

skytebane



Investeringer:

kommunalområde 

teknisk

• Hovedplan VA

• Oppgradering veilys  

og veilyskabler

• Styrking sentrum

• Infrastruktur Dovre

• Reasfaltering

• Utbedringer kaier



Oppsummert

• Krevende økonomiplan, så vidt i balanse

• Små marginer, ingen reserver

• Vi når ikke finansielle måltall

• Lysere i 2026

• Betinger endring og innovasjon

• Betinger godt samarbeid 



Til tross for krevende tall klarer vi mye

• tilbud innen kommunalområde velferd 
skjermes ved å redusere pålagte kutt 

• tilbud til sårbare barn og unge er styrket

• budsjettet har en sosial profil



• Hva ligger på hjemmesiden:

– Web versjon av budsjett

– Budsjettdokument (PDF)

– Presentasjon

– Saksframstilling (når den sendes ut)

• Budsjettspørsmål skal sendes på e-post til 

budsjett@lillesand.kommune.no innen 11. nov

– Spørsmål og svar gjøres kjent for hele bystyret

– Svar sendes ut på epost til hele bystyret innen 18. nov

– Behandles i formannskap 23. nov

– Vedtas av bystyret 7. des

https://pub.framsikt.net/2023/lillesand/bm-2023-budsjett-_og_%C3%B8konomiplan_2023-2026/#/home

