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Dokumentet «Økonomiplan 2020-2023 - Budsjett 2020» er tilpasset den politiske behandlingen i tråd med 
gjeldende bestemmelser i kommuneloven og kommunens eget økonomireglement. Det utarbeides i til-
legg et detaljert budsjett for den administrative økonomistyringen detaljert på det enkelte ansvar. Tilsva-
rende gjelder for hvert enkelt prosjekt i investeringsbudsjettet for 2020.   
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Innledning   
 
 
 
Forslaget til økonomiplan 2020 – 2023 og budsjett 2020 er, når det kommer til driftsresultat, det svakeste 
på flere år. Det budsjetteres i praksis uten driftsmarginer, og langt unna bystyrets målsetting om en gjen-
nomsnittlig resultatgrad på minst 1,75 %. Det viktigste budskapet i dette er at det vil være behov for fort-
satt omstilling og effektivisering. Og at det vil være enda mer krevende, både for politikere, ledere og 
fagfolk, å identifisere hvilke tiltak som skal settes i verk for å oppnå den omstillingen som er nødvendig.  
 
Omstilling er ikke noe nytt i kommuneorganisasjonen, men det må likevel kunne hevdes at det foreløpig 
har latt seg gjøre uten veldig dramatiske konsekvenser. Skatte- og avgiftsnivået har gradvis blitt litt høye-
re, men Flekkefjord kommer fortsatt ganske gunstig ut i forhold andre sammenlignbare kommuner. Helse- 
og omsorgssektoren har gjort organisatoriske grep for å få ressursene til å strekke lenger, men i det store 
bildet er det styrking og ikke en svekkelse av tjenestetilbudet som har preget dette oppgaveområdet. Bar-
nehage- og skoletilbudet i kommunen har blitt opprettholdt med en desentralisert struktur og høy kvalitet. 
Og innen Samfunn og teknikk makter man både å yte gode tjenester og holde høy beredskap, og samti-
dig yte god kommunal service i et svært arrangementsaktivt lokalsamfunn.  
 
Dette vil bli mer krevende å opprettholde på samme nivå i årene som kommer – langt mer krevende. 
 
Vi ser eksempler fra en rekke kommuner der det vurderes som påkrevd å bruke av oppsparte midler – 
disposisjonsfond – for å saldere budsjettene. Dette fordi det ikke er samsvar mellom utgiftssiden og inn-
tektssiden og at driftsbudsjettet derfor ikke går i hop. I forslaget til økonomiplan 2020 – 2023 og budsjett 
2020, er det lagt til grunn at vi skal unngå det i Flekkefjord kommune, men marginene er svært små. Det 
skal ikke store kostnadsavvikene til før dette også vil kunne bli en realitet hos oss. 
 
Det sier seg selv at det over tid ikke er bærekraftig eller forsvarlig å drifte kommunen med så små margi-
ner og med en såpass høy risiko for driftsunderskudd. Selv om det har blitt gjort flere grep for å sikre mer 
realistiske budsjetter og en tettere økonomioppfølgning ute på enhetene, så vil det alltid oppstå situasjo-
ner og forhold som det ikke er tatt høyde for. Hvis man samtidig har positive avvik også på inntektssiden, 
eksempelvis i form av høyere skatteinntekter enn budsjettert, så vil slike forhold helt eller delvis kunne 
utligne hverandre og ikke gi særlig dramatiske forverringer av totalbildet. Men om man får større kost-
nadsøkninger enn inntektsøkninger, så ligger det nå ikke inne marginer i de kommende driftsbudsjettene 
til å håndtere dette. Da vil også Flekkefjord fort kunne komme i den situasjonen at man må bruke av 
fondsmidler for å saldere budsjettet. 
 
Selv om det er blitt bygget opp disposisjonsfond som gjør at kommunen kan «tåle» det et enkelt år inni-
mellom, så må det settes i gang et arbeid der det politiske nivået involveres enda mer i drøftingene om 
hva slags omstillingstiltak som være mulige å gjennomføre. I utgangspunktet er alt viktig, men vi er likevel 
nødt å definere noe som viktigere enn noe annet. Selv om vi er godt fornøyd med måten de fleste tjenes-
ter er organisert på i dag, så må vil likevel være villig til å se på om behovene kan dekkes på mindre 
kostnadskrevende måter enn i dag.  
 
Gitt at det etableres en felles enighet om hva som er inntektsrammene for kommunen, noe som bør være 
en overkommelig oppgave, så er det ingen som har mer penger å bruke enn andre. Vi kan ønske at det 
fantes flere kommunale kroner tilgjengelig, vi kan klage på staten og vi kan kanskje mene at forvent-
ningene noen ganger er i høyeste laget. Men det endrer likevel ikke det faktum at vi har de pengene vi 
har, i hvert fall på kort og mellomlang sikt – enten vi er politikere, ledere, fagfolk eller tillitsvalgte.  
 
Med det som utgangspunkt – og siden ingen har noen flere penger enn andre – så bør det rigges en pro-
sess der disse utfordringene blir grundig belyst, drøftet og avklart i et bredt anlagt fellesskap. I stedet for 
en ordinær strategisamling med bystyret likevel før sommerferien, anbefales det at det i perioden mellom 
påske og 1. september skisseres en ramme for hvilke tema og problemstillinger det skal arbeides med og 
hvordan det skal jobbes med disse. Formannskapet, som kommunens økonomiutvalg, må ha en sentral 
rolle i dette arbeidet, og i et tett samarbeid med administrativ ledelse og hovedtillitsvalgte også involvere 
de ulike utvalgene (først og fremst UHKO og US).  
 
Mandatet bør omfatte å identifisere og konkretisere flere gjennomførbare omstillingstiltak enn de som 
allerede er skissert i det foreliggende forslaget til økonomiplan, slik at disse samlet får et omfang som 
gjøre det mulig for kommunen å oppnå en sunn driftsøkonomisk situasjon med tilstrekkelige marginer. 
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Det er viktig å være klar over at en rekke effektiviseringsgevinster allerede har blitt tatt ut gjennom de 
prosessene som har vært kjørt tidligere år og det ikke lenger finnes veldig enkle løsninger. Skal nye tiltak 
gi økonomiske effekter som monner og som kan bidra til å rette opp en mer varig ubalanse mellom inn-
tekter og utgifter, så vil det kreve adskillig. Det vil kreve politisk vilje, det vil kreve administrativ oppfølging, 
og det vil kreve faglig og personalmessig evne. 
 
På mange måter dreier det seg om et ganske grunnleggende perspektivskifte. Det er ikke lenger mulig å 
summere kostnadene for de oppgavene kommunen i dag utfører og så fastsette de framtidige budsjett-
rammene ut fra det. Da vil ikke pengene strekke til. Det vil ikke være midler til å dekke alle de økte beho-
vene dersom de skal løses gjennom de samme strukturene og arbeidsmåtene som før.  
 
For at konsekvensene for innbyggerne og brukerne ikke skal bli for store, så må vi som kommuneorgani-
sasjon makte å gjennomføre forbedringer og endringer både i tjenesteinnholdet og tjenesteorganise-
ringen. Fortsatt skal innbyggerne i Flekkefjord kunne være trygge på å få oppfylt sine rettigheter og dek-
ket sine lovregulerte behov for tjenester, men det må i stadig økende grad skje på litt andre måter og med 
litt andre virkemidler enn de som til nå har vært benyttet. 
 
Kommunens verdier, slik de framkommer i kommuneplanens samfunnsdel, er redelighet – engasjement – 
nyskaping. Det er en god plattform for det arbeidet vi må ta til på. Vi står overfor utfordringen å prøve å 
forstå ei framtid ingen av oss kjenner, analysere og vurdere så godt vi kan, og deretter prøve å tilpasse 
oss og treffe de valgene vi i det lange løp tror er best for Flekkefjord og kommunens innbyggere. Samtidig 
vet vi at det vil komme endringer og anledninger som gir nye muligheter for utvikling. Da må vi være i 
stand til å oppdage dem, gripe dem og ta dem i bruk til beste for alle kommunens innbyggere. 
 
 
Flekkefjord 4.11.2019 
 
 
Bernhard Nilsen 
Rådmann 
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1  Økonomiplanens forankring og hensikt    
 
 
Lovverk og planlegging 
 
Bestemmelsene om utarbeidelse av økonomiplan finnes i kommunelovens kap. 14. En økonomiplan er 
en langtidsplan for økonomisk planlegging. Økonomiplanen skal minst omfatte de kommende fire bud-
sjettår.  Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan, og planen legges til grunn 
for det årlige budsjettarbeidet og øvrig planvirksomhet. 
 
Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 
oppgaver i den 4 års-perioden planen gjelder for. Den skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal 
for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, og planen skal være sal-
dert i hele 4-årsperioden. 
 
Gjennom økonomiplanen får kommunen en oversikt over den økonomiske handlefrihet, og kan foreta 
prioriteringer av ressursbruken til ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. 
 
Hensikten med å utarbeide en økonomiplan 
 
For at kommunens økonomi skal bli ivaretatt og styrt på en oversiktlig og god nok måte, er det ikke til-
strekkelig med årlige budsjetter. Tidsperspektivet i hvert enkelt årsbudsjett er for kort til at konsekvensene 
av vedtatte investerings- og driftstiltak kommer klart nok fram. Svært mange vedtak vil ha økonomiske 
konsekvenser som strekker seg langt ut over ett enkelt budsjettår. 
 
Økonomiplanen, som har et fireårsperspektiv, skal bidra til å sikre: 
 
- God økonomisk oversikt.  
 Økonomiplanen er et godt virkemiddel for «å samle trådene» siden planen gir oversikt over nåvæ-

rende og forventede inntekter kommende år, over dagens drifts- og investeringstiltak, samt planlagte 
investeringer og prioritering av disse. Samtidig gir økonomiplanen en vurdering av driftskonsekven-
sene av nye tiltak. 

 
- Langsiktighet og kontinuitet 

Kravet til et fireårs tidsperspektiv og kravet til årlig rullering skal sørge for at kommunens økonomi-
planlegging vurderes i et langsiktig perspektiv hvor fortid, nåtid og framtid knyttes sammen. Samtidig 
er det viktig at tidshorisonten strekkes utover selve fireårsperioden, slik at man får fram at beslut-
ninger og prioriteringer også vil ha betydning for handlingsrom og omstillingsbehov på lengre sikt. 

 
- Samordning 
 Økonomiplanen knytter sammen forbindelsene mellom kommuneplanen, sektorplaner/temaplaner og 

de økonomiske konsekvensene av kommunens planvirksomhet. 
 
- Informasjon 
 Økonomiplanen skal være et godt informasjonsdokument til bruk både internt i organisasjonen og i 

forhold til andre interessenter som f.eks. innbyggere og lokalt næringsliv. 
 
- Prioritering 
 Gjennom økonomiplanbehandlingen foretas det en politisk avklaring av prioriterte satsingsområder.   
  Administrasjonen gis med det grunnlag for å tilpasse bruk av ressurser til disse områdene.  
 
- Rammer 
 Økonomiplanen angir mål og veiledende rammer for tjenestenes arbeid. Det første året i økonomi-

planen gir de økonomiske rammene for kommende års budsjett. 
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2  Overordnede mål og strategier 
 
 
2.1  Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025 ble vedtatt i juni 2014. Planen sier noe om hvordan bystyret 
ønsker at kommunen skal utvikle seg i årene fram mot 2025. Bystyret skal i løpet av 2020 vedta planstra-
tegien for kommende fireårsperiode, og det er naturlig å foreslå at rullering av kommuneplanens sam-
funnsdel startes opp i løpet av denne perioden. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv – 12 år – og 
derfor viktig satsingsområdene følges opp gjennom prioriteringer, tiltak og aktiviteter i økonomiplanene. 
Det er også viktig at det i valg av konkrete resultatmål gjøres gode analyser og vurderinger av hvilke tiltak 
som kan forventes å ha best mulig effekt og gi de mest positive langsiktige virkningene for kommunen.  
 
 
2.2 Utfordringsbilde 
 

a) Befolkningsutvikling og demografi 

Flekkefjord har hatt en svært beskjeden befolkningsvekst gjennom flere tiår. Veksten er lavere enn lands-
gjennomsnittet, og som i mange andre mindre norske kommuner skjer den forskyvning av fordelingen 
mellom årsklasser. Andelen eldre innbyggere blir høyere, mens andelen barn, unge og unge voksne blir 
lavere. Dette får betydning for hvilke behov kommunen må ta utgangspunkt i når tjenestetilbudet skal 
dimensjoneres og organiseres, og det får også betydning for hvilke varer og tjenester som etterspørres i 
privat sektor. En situasjon med vedvarende lav befolkningsvekst – og eventuelt befolkningsnedgang – 
samtidig med en ubalansert befolkningssammensetning være utfordrende å håndtere for kommunen. 
 

b) Næringsutvikling og nye arbeidsplasser 

Tilgang til attraktive og varierte arbeidsplasser betyr mye for befolkningsutviklingen. Unge som ønsker 
det, må ha jobbmuligheter i kommunen og regionen. Uten jobb så er det ikke lett å planlegge for en frem-
tid, verken i Flekkefjord eller andre steder. Mange tar høyere utdanning, og må reise bort fra regionen for 
å få det til. Samtidig er det flere lokale virksomheter og næringer som vokser og har behov for nye dyktige 
medarbeidere. For at bedrifter skal kunne rekruttere arbeidskraften de trenger, og for at unge mennesker 
skal kunne velge seg et liv i Flekkefjord, så er det viktig at lokalsamfunnet har noen grunnleggende kvali-
teter i form av fellesskap, muligheter for alle, gode tjenestetilbud og evne til fornyelse og videreutvikling. 
 

c) Sårbarhet og samfunnssikkerhet 

Klimaendringene, kombinert med digitalisering og teknologiavhengighet, har synliggjort samfunnets sår-
barhet. Store nedbørsmengder kommer oftere enn før og med større intensitet enn tidligere. Selv om 
Flekkefjord ikke har vassdrag med store nedslagsfelt og derfor er skjermet for noe av denne utviklingen, 
så er områder som Gyland og Sira utsatt. Mye av de samme gjelder for kraftig vind og stormflo. Her er 
det naturlig nok kystområdene; Hidra, Andabeløy og ytre deler av fjorden som vil ha høyest risiko. Selv 
om risikobildet omhandler langt mer enn ekstremvær, for eksempel større branner og ulykker, så er det 
trolig i skjæringspunktet mellom klimapåvirkning og teknologiavhengighet at kommunen må regne med at 
noen av de største beredskapsmessige utfordringene vil komme i årene framover. 
_______ 
 
I arbeidet med Regionplan Agder 2030 er det vedtatt et planprogram med fem hovedsatsingsområder og 
tre gjennomgående perspektiver. De fem hovedsatsingsområdene er:  
 

• Transport og kommunikasjon 
• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
• Verdiskaping og bærekraft 
• Utdanning og kompetanse 
• Kultur 

 
Mens de tre gjennomgående perspektiver som tematiseres under hovedsatsingsområdene er: 
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 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 
 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
 Klima og miljø 
 

(Mer informasjon om Regionplan Agder 2030 finnes bl.a. her: 
 
http://www.regionplanagder.no/media/7467814/Regionplan-Agder-2030_hoey-opploesning.pdf) 
 
Det er også vedtatt at det skal utarbeides en Regionplan Lister 2030. Planprogrammet for denne har vært 
på høring nå i høst, og kan leses her:  
 
http://www.vaf.no/media/7437148/Planprogram_hoeringsutkast_RegionplanLister2030.pdf 
 
Regionplan Lister 2030 skal speile Regionplan Agder 2030, og det er derfor naturlig at det vil være 
mange likhetstrekk i struktur og oppbygging. Samtidig vil det som en del av planprosessen kunne bli fore-
slått nye tema, eksempelvis knyttet til helse, eller bli løftet fram forhold som er særegne eller preger Lis-
terregionen sterkere enn andre deler enn Agder, eksempelvis nærheten til Rogaland og det at vi i vestre 
del av Agder finner en betydelig sjørelatert virksomhet, bl.a. innen oppdrett. 
 
Et globalt perspektiv på utfordringsbilder og satsingsområder framkommer gjennom FNs 17 bærekrafts-
mål. Noen kommuner har valgt å bygge sitt kommuneplanarbeid direkte på disse, mens de for andre ut-
gjør et viktig bakteppe for de planprosessene og prioriteringene de legger til grunn. 
 

 
 
(Mer informasjon om FNs bærekraftsmål: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal) 
 
 
2.3 Mål og retning 
 
De to hovedmålsettingene i kommuneplanens samfunnsdel fra 2014 er: 
 

• Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv,  
slik at vi når 10 000 innbyggere i 2025. 

 
• Vi skal utvikle vår rolle som regionsenter for omkringliggende kommuner. 

 
Det er svært lite sannsynlig veksten vil endres så mye de neste 4 – 5 årene at kommuneplanens mål om 
10 000 innbyggere i 2025 blir nådd. Det er likevel ikke et argument for å la være å jobbe med tiltak som 
kan bidra til vekst og videreutvikling. Selv om det i seg selv ikke er et poeng å være størst mulig som 
kommune, så er det langt mer krevende å håndtere en situasjon med varig stagnasjon eller befolknings-

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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nedgang. Uten satsinger som kan få flere flekkefjæringer til å bli boende i eller flytte tilbake til kommunen 
etter endt utdanning, og tiltak som gjør at også andre finner det attraktivt og interessant å flytte til Flekke-
fjord, så vil både det kommunale og private aktivitetsnivået bli redusert.  
 
De tre store og kanskje viktigste hovedgrepene knyttet til dette utfordringsbildet vil være: 
 
Rullering av kommuneplanens samfunnsdel – og oppfølging av satsingen gjennom økonomiplanen, 
som er det 4-årige handlingsprogrammet som skal vise hvordan kommunen prioriterer sine ressurser for 
å løse det samfunnsoppdraget kommunen har og for å nå de målene bystyret har fastsatt.  
 
Kommunens planstrategi – som definerer hvilke planer kommunen skal prioritere å jobbe med i kom-
mende valgperiode. Hvor ligger de største utfordringene og mulighetene, og hvilke planvalg tar kommu-
nen for å bidra til at målene i kommuneplanen kan bli innfridd? 
 
Utviklingsprogrammet «Flekkefjord mot 2030» - som bystyret foreløpig har satt av 2 mill. kroner til og 
hvor det er lagt opp til økonomisk medvirkning også fra statlige og fylkeskommunalt nivå, fra banker og 
det private næringslivet. Gjennom å rette søkelys på bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøks-
attraktivitet, og ved å legge vekt på elementer som bærekraft, mangfold og deltakelse, så vil et slikt utvik-
lingsprogram kunne bli et rammeverk for felles videreutvikling av Flekkefjord i en tid der reiseavstandene 
stadig blir kortere og valgmulighetene enda flere. 
 
 
Prioriterte aktiviteter 
 

• Bredbåndsutbygging - Flekkefjord kommune har gjennomført en kartlegging av bredbånds-
dekningen og deltatt i en søknadsrunde om statlige midler. Det er blitt bevilget midler til utbygging 
av fiberbredbåndsdekning for områdene Hidra, Andabeløy og Abelnes. Prosjektet er forutsatt full-
ført i 2020 og har blitt tilgodesett med ca. 2,1 mill. kroner i støtte fra stat og fylke og med ca. kr 
700 000 i kommunal andel, fordelt med kr 350 000 i 2019 og kr 350 000 i 2020.  

 
Det er i tillegg søkt om midler til bredbåndsutbygging i Gyland, og gitt signaler om at dette vil bli 
høyt prioritert. Her er det stipulert at kommunens kostnadsandel vil bli omtrent det dobbelt, dvs. 
1,4 mill. kroner. Det er derfor foreslått lagt inn kr 1 050 000 i 2020 (siste del av Hi-
dra/Andabeløy/Abelnes og første del av utbygging i Gyland) og kr 750 000 i 2021 (siste del av ut-
bygging i Gyland, samt prisjustering).  

 
• Markering av 75-årsjubileet for frigjøringen - I 2020 er det 75 år siden frigjøringen etter 2. ver-

denskrig. Jubileet vil bli markert på ulike måter over hele landet, og er en viktig påminning og an-
ledning til å løfte fram betydningen av demokratiske verdier. Flekkefjord har en omfattende histo-
rie knyttet til 2. verdenskrig både når det gjelder hendelser og personlige fortellinger. I tråd med 
vedtatt økonomiplan foreslås det satt av et beløp på kr 75 000 øremerket frigjøringsmarkeringen 
som kan benyttes til å understøtte arrangementer eller andre tiltak og initiativ som kan bidra til å 
informere, bevisstgjøre eller på andre måter løfte fram de verdiene og det menneskesynet som 
frigjøringsjubileet er en viktig påminning om. 

  
 
Tilrettelegge for etablering av flere offentlige og private arbeidsplasser – lokalt og regionalt. 
 
Prioriterte aktiviteter 

• Ha god kontakt med etablert næringsliv og potensielle nyetablerere. 
• Oppdatere og følge opp prioriteringene i kommunens plan for næringsutvikling. 
• Videreutvikle prosessene rundt og oppfølgingen av kommunens næringsfond. 
• Revidere kystsoneplanen med vekt på sjøarealer og tilrettelegging for marine næringer. 
• Samarbeide tett med Lister Nyskaping AS og Smaabyen Flekkefjord. 
 

Målepunkter 
• Antallet arbeidsplasser i Flekkefjord øker. 
• Flere nye virksomheter og arbeidsplasser innen såkalte «vekstbransjer». 
• Ledigheten synker og er lavere enn gjennomsnittet av både lands- og fylkesnivå. 
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Ivareta den kommunale beredskapsplikten på en effektiv måte. 
 
Prioriterte aktiviteter 

• Videreutvikle samhandlingen mellom nødetatene – brann, politi og ambulanse, bl.a. ved å realise-
re bygging av et nytt felles nødetatsbygg for brann, politi og ambulanse. 

• Informasjons- og bevisstgjøringstiltak for å styrke befolkningens egenberedskapsevne. 
• Prøve ut nye løsninger for tidlig varsling og overvåking av risikofaktorer.  

 
Målepunkter 

• Økt bruk av teknologiske løsninger som kan redusere risikoen for eller konsekvensene av 
uønskede hendelser. 

• Oppnå god ekstern evaluering av kommunens håndtering av hendelser. 
• Gjennomført minst ett større utviklingsprosjekt innen beredskap i løpet av planperioden. 

 
 
2.4 Prioriterte investeringstiltak - samfunnsutvikling 
 
I forslaget til økonomiplan 2020 – 2023 vil gjelden øke til et budsjettert maksimalnivå på ca. 734 mill. kro-
ner ved utgangen av 2021. Det er ca. 35 mill. kroner høyere enn i dagens økonomiplan. Den viktigste 
årsaken til det er økt låneopptak i forbindelse med realisering av ny idrettshallarena på Uenes. Selv om 
nivået blir høyere enn det som har vært forutsatt tidligere, så er det lagt opp til en profil der gjelden grad-
vis reduseres fra 2022 og videre utover. Det forutsetter at man ikke tvinges eller fristes til å starte opp nye 
store prosjekter som umuliggjør en slik nedtrapping, men påser at nye prioriteringer vurderes og innpas-
ses i et langsiktig perspektiv. Som påpekt tidligere har Flekkefjord, spesielt i forhold til kommunens inn-
tektsnivå, en relativt høy gjeldsandel. Utsiktene til et svekket inntektsgrunnlag og risikoen for høyere ren-
tenivå gjør at det derfor tilrås å redusere investeringsnivået og kommunens gjeldsbelastning. 
 
Investeringstiltakene i en kommune vil nødvendigvis spenne over et vidt område. Dels vil det handle om 
utbedring av de fysiske rammene for å yte gode tjenester, dels om investeringer i ny teknologi og hjelpe-
midler som kan bidra til effektivisering, og dels om «må-tiltak» i form av ulike typer utbedringer. Disse 
tiltakene blir i hovedsak bli kommentert i kapittel 6 under hvert av de fire hovedområdene. 
 
De foreslåtte prioriteringene som kommenteres i kapittel 2 er i oversikten over investeringstiltak gruppert 
under «samfunnsutvikling» (pkt. 4.2.). Det handler om tiltak som er nært knyttet opp mot målene i kom-
muneplanens samfunnsdel. De fleste er en videreføring fra gjeldende plan, og det er, i lys av forutset-
ningen om å redusere gjeldsbelastningen, lagt inn få nye tiltak.  
 

• Idrettshallarena Uenes 
 
Dette er det største enkeltprosjektet i investeringsprogrammet. Bystyret vedtok i september 2019 (BYS-
062/19) å utvide den kommunale delen av investeringskostnadene til maksimalt 80 mill. kroner eks. mva. 
og å sende ut et revidert konkurransegrunnlag blant de tilbyderne som allerede var godkjent. Forutsatt at 
ett eller flere av de nye tilbudene ligger innenfor den økonomiske rammen, har byggekomitéen fullmakt til 
å godkjenne tilbudet og ordføreren fullmakt til å inngå kontrakt. Det vil i siste bystyremøte før jul bli gitt 
informasjon om status i saken, og om nødvendig fremlagt en egen sak for politisk behandling hvis det er 
behov for avklaringer utover de det allerede foreligger vedtak om. Målsettingen er å kunne inngå kontrakt 
om bygging før jul og at de synlige arbeidene på tomta kan ta til utpå nyåret. 
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• Utbedring tilførselsvei til Uenes 

 
Utbedring av veien mellom Uenesodden og Austadvika henger sammen med idrettshallarenaen og revi-
dert budsjett, basert på innkomne tilbud sommeren 2019, er på 10 mill. kroner inkl. mva. Utbedringene vil 
bidra til en vesentlig bedring av trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen, og er spesielt viktig med 
tanke på det store antall skoleelever som ferdes langs denne veien. Også i forhold til ny idrettshallarena 
er det viktig å ha en trygg hovedtilførselsvei slik at det ikke blir en for høy trafikkbelastning på Uenes. 
 

• Gang-/sykkelvei Kongevold - Nonåsen 
 
Forhandlinger med grunneierne er gjennomført og realiseringen forutsettes samkjørt med at det blir lagt 
ny vannledning. Ved å fremskynde tidligere planlagte midler til prosjektet fra 2021, bør det være mulig å 
gjennomføre og ferdigstille tiltaket i sin helhet i løpet av 2020. Dette vil være viktig for trafikksikkerheten til 
gående og syklister når de beveger seg i dette området, spesielt på aksen mellom det kommunale bolig-
feltet på Nonåsen og barnehagen og skolen på Kongevold.  
 

• Trafikksikkerhetstiltak 
 
En trygg og sikker skolevei for barn og unge er som regel den viktigste begrunnelsen for de tiltakene som 
blir prioritert som en del av denne rammen. Trafikksikkerhetsutvalget mottar en rekke innspill og må i 
tillegg gjøre egne kartlegginger og vurderinger som grunnlag for riktigst mulig bruk av midlene. Samtidig 
vil det i disse tiltakene ofte ligge en fysisk tilrettelegging som også begrenser behovet for bilkjøring. Ved å 
gjøre det tryggere å gå til fots eller bruke sykkel, reduseres både utslipp og kostnader knyttet til transport 
over korte avstander. 
 

• Opprusting av gater og gatemiljø 
 
Både i forhold til trafikksikkerhet og krav om universell utforming, er det nødvendig å foreta oppgradering 
av gatemiljøer, både i og utenfor bysentrum. Det kan handle om å fjerne fortauskanter, forbedre gatebe-
lysningen, etablere sikrere løsninger for gående og syklende, og ellers oppgradere gater og uteområder 
som gjør det triveligere og sikrere å ferdes utendørs. Nygaten og Allégaten er et par av de mest aktuelle 
områdene i byen, men det er en rekke strekninger rundt omkring i kommunen som vil trenge oppgrade-
ring og fornyelse i årene som kommer. 
 

• Frikjøp av båtplasser Tollbodbrygga 
 
Den viktigste begrunnelsen for tiltaket er å skaffe tilgang på nok offentlig tilgjengelige båtplasser til bruk 
for besøkende båtturister. Turisttrafikken til sjøs er betydelig i sommermånedene, og spesielt i forhold til 
seilbåter og større motorbåter er det behov for økt kapasitet og bedre tilrettelegging. Ca. ¼ av plassene 
er allerede frikjøpt, og beløpene i 2020 og 2021 handler om frikjøp av resten av anlegget. Frikjøp av det 
resterende antall båtplasser var opprinnelig avtalt i forbindelse med planene for nytt småbåtanlegg i 
Tjørsvågstrand, og vil derfor kreve samtykke fra Flekkefjord Motorbåtklubb. 
 

• Oppgradering lekeplasser, bo- og nærmiljø 
 
Offentlige lekeplasser må kunne oppgraderes med nytt utstyr når det gamle er utslitt. Mens det løpende 
vedlikeholdet hører hjemme i driftsbudsjettet, så kreves det ekstra midler for å foreta større oppgrade-
ringer. Selv om det årlige beløpet som foreslås avsatt ikke er så veldig stort, så vil det gjøre det mulig å 
foreta et merkbart løft ved omtrent én lekeplass i året. Det kan bety at noen av de minst brukte stedene vil 
måtte bli bygd ned eller avviklet, men vil samtidig gjøre det mulig å sikre at det fortsatt finnes en hel del 
områder med god kvalitet og tilfredsstillende sikkerhet. 
 

• Rehabilitering kunstgressdekke, Vollen 
 
Selve kunstgressdekket på Vollen ble skiftet ut i høst. Samtidig blir det gjort tiltak for å bedre tilgangen for 
maskiner til banen på vinteren og på den måten gjøre det mulig å redusere tidsbruken knyttet til vedlike-
hold av isbanen. Det som gjenstår er etablering av nye rister for å sikre at gummigranulat ikke spres uten-
for banen, istandsetting og utskifting av deler av gjerdet, samt bedre belysning. Det foreslås lagt inn til-
leggsmidler til tiltaket for å kunne ferdigstille dette prosjektet i løpet av vinteren og våren 2020.  
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• Ombygging av brannstasjonen 

 
I forbindelse med bystyrets vedtak om samlokalisering av nødetatene (BYS-063/19) ble det i løpet av 
2020 vedtatt å utrede en kostnadseffektiv framtidig utnyttelse av bl.a. dagens brannstasjon. Selv om det 
er for tidlig å konkludere med hva slags framtidig bruk som vil være mest hensiktsmessig, så foreslås det 
lagt inn midler til ombygging av lokalene til en annen type bruk. Dette vil legge til rette for at kommunen 
enten kan flytte inn egne tjenester og spare leieutgifter, eller at lokalene kan leies ut til andre.  
 

• Miljøsanering av kunstgressbaner 
 
Miljødirektoratet har foreslått en ny forskrift som skal forhindre spredning av gummigranulat fra kunst-
gressbaner. Selv om detaljene i forskriften ennå ikke er klare, så må vi regne med at denne gjør at kom-
munen må iverksette tiltak ved noen av sine anlegg. I hovedsak vil dette handle om oppføring av murer 
og montering av rister som sikrer at gummigranulat ikke spres til områder utenfor selve banene. 
 

• Skjærgårdsparken Lister, andel av ny båt 
 
Flekkefjord kommune drifter skjærgårdstjenesten i Lister sammen med Farsund, Lyngdal og Kvinesdal. 
Tjenesten, som har Farsund som vertskommune, sørger for vedlikehold av de opparbeidede skjærgårds-
anleggene, samt søppeltømming, gressklipping og reparasjoner. Staten v/Miljødirektoratet gir 2,2 mill. 
kroner i støtte til innkjøp av ny båt, mens resten, opprinnelig anslått til 4,7 mill. kroner, må fordeles på de 
samarbeidende kommunene. Farsund og Lyngdal står for 30 % hver, mens Flekkefjord og Kvinesdal står 
hver for 20 % av finansieringen. Første del av kommunens beregnede andel ble avsatt i 2019, og det 
antas at det vil være mulig å få levert båten i 2020. Det er varslet at kostnaden kan bli noe høyere enn 
tidligere anslått. Dette vil eventuelt måtte bli tatt opp i forbindelse med virksomhetsrapporteringen i 2020. 
Både den nye båten og den ene gamle båten som beholdes, vil kunne inngå som viktige ressurser i 
kommunens beredskapsplanverk, eksempelvis knyttet til brann og redning. 
 

• Elvepromenade Fiskebrygga – Tollbodbrygga 
 
Den nye gangbroa blir mye brukt og er et godt eksempel på hvordan ny infrastruktur endrer måten vi fer-
des på og hvordan byen tas i bruk. En forlenget elvepromenade mellom Fiskebrygga og Tollbodbrygga er 
et naturlig neste steg i denne utviklingen. I tillegg til å binde sammen attraktive steder langs Elva, vil pro-
menaden skape et ny byrom og flette sammen land og vann på en god måte. Forretningene og virksom-
hetene i de aktuelle byggene vil få en attraktiv fasade også mot øst og kunne utnytte potensialet som 
ligger i økt gangtrafikk og flere besøk. I økonomiplanen 2019 – 2022 er tiltaket prioritert og det foreslås at 
prosjektet fremskyndes slik at det kan bli ferdigstilt i løpet av 2020. 
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• Oppgradering Elvegaten – sambruksområde 
 
Med Kirkegaten som byens gågate, med Fiskebrygga, Spira og Tollbodbrygga som sentrale sosiale mø-
teplasser, og med to nye broer, så blir Elvegaten en gatestrekning som vil ha økt behov for oppgradering i 
form av gatebelegning, belysning og en fysisk utforming som gjør at kjøretøyer holder lav fart. Dels er det 
nødvendig i forhold til trafikksikkerhet, og dels er det ønskelig for å kunne knytte sammen de nevnte om-
rådene på en måte som gjør det trivelig å ferdes i bysentrum. Tiltaket er foreslått lagt inn mot slutten av 
økonomiplanperioden og vil måtte detaljprosjekteres, men hovedgrepet vil være å føre den fysiske utfor-
mingen av det gate- og fortaumiljøet som er i dag er etablert i området utenfor kultursenteret i Elvegaten, 
videre til strekningen mellom krysset ved Bryggeveien og krysset ved Kirkestredet.  
 

• Friområder og skjærgårdstiltak 
 
Tilrettelegging for gode naturopplevelser og et aktivt friluftsliv er et sentralt element i kommunens folke-
helsearbeid. I tillegg til en omfattende aktivitet i regi av frivillig sektor, har en del områder har blitt oppar-
beidet og tilgjengeliggjort til glede for alle. Erfaringene viser at relativt enkelt tilrettelegging øker bruksfre-
kvensen, og at stedene blir samlingspunkter både for sosialt samvær og for å komme seg ut i skog og 
mark. Ny brygge i Tarmevika har blitt bygget det siste året, og før neste sommer skal det stå klar en ny 
stor gapahuk i Grønnesbukta. Ofte er det eksterne tilskuddsmidler å søke på, men som regel kreves det 
at kommunen stiller med en egenandel for å få prosjektene realisert. Det er bakgrunnen for at det foreslås 
satt av en kommunal andel annethvert år, og at det innenfor en slik ramme åpnes for å kunne tilpasse 
tidspunktet for bruken av midlene til aktuelle prosjekter.   
 

• Oppgradering bryggeanlegg og uteområder 
 
Flekkefjord har et bysentrum med en hel del offentlige bryggearealer som gir gode muligheter for all-
mennhetens tilgang til sjø og vann. Det er gjort en del grep de siste årene for å videreutvikle disse, men 
arbeidene er ikke fullført. Det er i gjeldende økonomiplan satt av midler til en større oppgradering av ett 
bryggeanlegg hvert år og dette foreslås videreført. Konkret handler det om utskifting av pæler, nytt bryg-
gedekke i tre, sikringstiltak og forbedret belysning. I 2020 foreslås strekningen fra bybroa til Fiskebrygga 
prioritert (og sett i sammenheng med etablering av ny promenade videre sørover), mens Tollbodbrygga, 
brygge i Kirkehavn og Rådstubrygga foreslås oppgradert senere i økonomiplanperioden.  
 

• Automatisk betalingsløsning - bobilparkering 
 
Bobilparkeringen i Flekkefjord har blitt en stor suksess. Rundt 4 500 overnattingsdøgn forventes å bli 
resultatet for 2019, noe som betyr mange besøkende til kommunen og en betydelig økt omsetning for 
lokale butikker og spisesteder. Dagens løsning er basert på bruk av betalingsautomat. Det gjennomføres 
jevnlige kontroller, men det er ingen fysiske tiltak som sikrer at alle besøkende løser billett, slik det ek-
sempelvis er vanlig i parkeringshus. For å sikre en lik og rettferdig betalingsordning som sikrer at alle må 
betale for å komme inn på parkeringsområdet, foreslås etablert en ny betalingsløsning med bom. I tillegg 
til å sikre at man ikke går glipp av inntekter, vil det også redusere behovet for kontrollaktiviteter. 
 

• Grønnes - videreutvikling 
 
Grønnes ligger nær bysentrum og blir mye brukt, spesielt om sommeren, både av kommunens egne inn-
byggere og besøkende. Det har de siste årene blitt gjennomført en del oppgraderinger som har økt at-
traktiviteten, og det er laget skisser for videreutvikling i form av rullstolveier og -ramper, bygg med skifte-
boder og bedre parkeringsmuligheter. Dersom det lar seg gjøre å få til et samarbeid med andre aktører, 
så vil kommunens midler kunne inngå som delfinansiering av et større prosjekt. Det har også kommet 
innspill om å se på mulighetene for kiosk og badstue, og det bør derfor legges til rette for en inkluderende 
prosess, gjerne etter en samskapingsmodell, før man tar endelig stilling til hvilke funksjoner som skal 
prioriteres og hvordan et framtidig nytt bygg bør utformes.  
 

• Fjellparken – oppgradering og videreutvikling 
 
Mens området rundt Grønnes, Grønnesbukta og Rauli er ett av de viktigste rekreasjonsområdene på 
østsiden av byen, så spiller Fjellparken en viktig rolle på vestsiden. Stedet fungerer som utendørs kon-
sertarena og benyttes som dagsturmål for bl.a. barnehager og foreninger innen frivillig sektor. Samtidig er 
det ingen tvil om at Fjellparken har et større potensial enn det som er status i dag, og det er behov for å 
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ta noen grep som kan sikre at parken og aktivitetene i den kan utvikle seg videre. I samarbeid med Fjell-
parkfestivalen har kommunen fått utarbeidet en foreløpig idéskisse som inneholder permanent toalett-
bygg, utvidelse av scene, backstage-fasiliteter, samt bygg for en mindre scene og for salg av varer. Disse 
skissene vil måtte bearbeides videre, men det foreslås i slutten av planperioden lagt inn midler som en 
start, der et permanent toalettbygg og utvidelse av hovedscenen trolig bør være blant de første tiltakene. 
Også her blir det viktig å etablere tett samarbeid med aktuelle brukergrupper slik at de løsningene som 
velges er godt avstemt med de behovene og mulighetene som finnes.  
 

 
 

______ 
 

Det hadde vært enkelt å gjøre listen over foreslåtte investeringstiltak mye lenger. En rekke forslag finnes 
fra tidligere år og det blir hvert eneste år spilt inn nye behov og ønsker. Samtidig må det skje en priorite-
ring der man må vurdere om tiltaket enten er nødvendig og påkrevd slik at det «må» settes av ressurser, 
eller at tiltaket vurderes å være viktig i forhold til mål og ambisjoner for utviklingen av Flekkefjord som et 
attraktivt sted å bo, arbeide eller besøke, og av den grunn «bør» prioriteres med ressurser.  
 
Begge perspektivene må være med i vurderingene. Man kan gjerne mene og være enig i at det viktigste 
en kommune kan gjøre er å prioritere de lovpålagte oppgavene, men en kommune som ikke er attraktiv 
som et sted å flytte til, et sted å søke arbeid og et sted å drive virksomhet, vil oppleve et svekket inntekts-
grunnlag, noe som i neste omgang gjør det enda vanskeligere å ivareta de lovpålagte oppgavene. Det 
må derfor legges til rette for en åpen og bred debatt om hva som er de riktige og mest effektfulle grepene 
for å bidra til en positiv utvikling av kommunen. Samtidig som det er nærliggende å fokusere på neste 
budsjettår og den nærmeste økonomiplanperioden, må man også ha i mente at kommunen skal være der 
i all overskuelig framtid, og at man derfor også må ha et langsiktig og bærekraftig perspektiv. 
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2.5 Målepunkter 
 
Det ikke alltid så lett å finne gode målepunkter for å sjekke ut om de foreslåtte prioriteringene knyttet til 
samfunnsutvikling har effekt. Ganske mye handler om tilpasninger til en utvikling som kommunen ikke 
selv styrer. I tillegg til å forholde seg til påvirkning nasjonalt og internasjonalt, er det også viktig at privat 
sektor utnytter og drar fordeler av den tilretteleggingen som ligger i de kommunale satsingene. Hvilke nye 
muligheter ser alle de som driver eller ønsker å starte opp handelsvirksomhet? Hvilke investerings-
beslutninger tar de private gårdeierne for videreutvikling av sine eiendommer? Og ikke minst – hvordan 
velger vi som flekkefjæringer å omtale og i dagliglivet ta i bruk byen vår? 
 
Siden det sjelden er helt sikre årsaksforklaringer mellom kommunens prioriteringer og de effektene som 
oppnås, så er det begrunnelsene for de foreslåtte prioriteringene som må vurderes. Har vi erfaringer som 
tilsier at dette tiltaket vil bringe oss i riktig retning? Har vi tro på at dette vil være effektive grep for å oppnå 
de målene vi har løftet fram som viktige for kommunen? Er det rimelig å anta at vi med disse priorite-
ringene vil lykkes med å påvirke utviklingen i en retning som utvikle Flekkefjord i positiv retning? 
 
Selv om vi neppe vil få helt klare svar, så kan noen indikatorer likevel være: 
 

• Er det flere som over tid velger å besøke, bosette seg eller arbeide i Flekkefjord? 
• Får næringslivet over tid litt bedre forutsetninger for å videreutvikle sin virksomhet? 
• Bidrar satsingene til at sentrale internasjonale, nasjonale, regionale og lokale mål blir innfridd? 
• Legges det til rette for at alle kan leve gode liv i Flekkefjord, uavhengig av alder og bakgrunn? 

 
Hva som til slutt var det som betydde mest – hva som var de aller mest virkningsfulle grepene – vil vi 
neppe få vite med absolutt sikkerhet. Det at det blir tatt gode initiativ – det at det blir samarbeidet på tvers 
av sektorer og interesser – og det at man fra alle aktørers side legger vekt på å få til et konstruktivt sam-
spill i engasjementet for Flekkefjord, er kanskje det aller viktigste.  
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3   Driftsrammer og tiltak 
 
Dette kapittelet gir en økonomisk oversikt over driften i Flekkefjord kommune, med noen hovedlinjer og 
kommentarer. Det inneholder også den forskriftsmessige bevilgningsoversikten som skiller mellom det 
bystyret selv vedtar og de budsjettrammene som gis rådmann innenfor de ulike budsjettområdene. Kapit-
telet gir til slutt en oversikt (tabell) over de driftstiltak som fremmes. 
 
Det henvises til kapittel 5 mht. hvilke budsjettforutsetninger som er lagt til grunn, innholdet i statsbudsjet-
tet og rådmannens vurderinger av ulike risikoforhold.  
 
 
3.1  Økonomisk oversikt i drift samlet 
 
 
Økonomisk oversikt i drift tall i 1000 kroner (nominelle 2020 kroner) 

  
Regnskap 

2018
Opr. bud. 

2019 2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning  -295 135 -291 174 -307 006 -305 006 -303 006 -301 006 

Skatt på inntekt/formue -241 316 -251 718 -255 600 -255 600 -255 600 -255 600 

Skatt på eiendom -26 456 -28 870 -31 870 -32 270 -32 670 -32 970 

Andre direkte og indirekte skatter -367 -3 195 -9 895 -9 895 -9 895 -9 895 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -78 093 -37 400 -26 100 -26 100 -26 100 -26 100 

Overføringer og tilskudd fra andre -125 257 -99 461 -85 134 -84 634 -84 634 -84 634 

Brukerbetalinger -39 146 -36 991 -39 690 -39 790 -39 790 -39 790 

Salgs- og leieinntekter -59 019 -56 675 -55 838 -55 838 -55 838 -55 838 

Sum driftsinntekter -864 789 -805 483 -811 133 -809 133 -807 533 -805 833 

Lønnsutgifter 466 417 460 173 446 802 445 922 445 122 443 222

Sosiale utgifter 131 238 128 070 134 042 129 542 129 542 129 542

Kjøp av varer/tjenester i kommunal prod. 186 870 127 943 171 173 171 173 171 773 172 023

Overføringer og tilskudd til andre 36 572 61 062 30 139 28 964 28 214 28 214

Avskrivinger 33 548 32 199 33 548 33 548 33 548 33 548 

Sum driftsutgifter 854 644 809 446 815 704 809 149 808 199 806 549 

Brutto driftsresultat -10 145 3 963 4 570 15 665 715 

Renteinntekter -3 208 -2 535 -2 850 -2 900 -2 950 -3 000 

Utbytte -15 682 -15 400 -15 800 -15 800 -15 800 -15 800 

Gevinst og tap f inansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter og låneomkostninger  14 694 14 970 18 563 19 322 18 816 17 847 

Avdrag på lån 25 573 25 860 27 697 28 468 30 144 30 654 

Netto finansutgifter 21 377 22 895 27 610 29 090 30 210 29 700 

Motpost avskrivinger -33 548 -32 199 -33 548 -33 548 -33 548 -33 548 

Netto driftsresultat  -22 316 -5 341 -1 368 -4 443 -2 673 -3 133 

Disponering av netto driftsresultat

Overføring til investering 150 0 0 0 0 0 

Avsetninger til / bruk av bundne driftsfond 503 565 1 207 1 479 1 355 1 129 

Avsetn til disposisjonfond - fra overskudd 1 210 3 713 1 317 2 003 

Avsetninger til / bruk av disposisjonsfond 15 063 4 776 -1 050 -750 0 0 

Dekning av tidl års merforbruk -4 875 0 0 0 0 0 

Sum disp. eller dekn. av netto driftses 10 841 5 341 1 368 4 443 2 673 3 133 

Fremført til inndekning i senere år -12 373 0 0 0 0 0  
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Økonomisk oversikt er satt opp i h.t. forskriftene til den nye kommuneloven, og gir en samlet oppstilling 
over alle inntekter og hvordan disse disponeres. Her skilles det mellom drift, finans og avsetninger. I ta-
bellen angis kostnader med plusstegn og inntekter med minustegn. Økonomiplanperioden er sammen-
holdt med opprinnelig budsjett 2019 og sist avlagte regnskap i 2018. Alle tall i kommende fire år er lagt 
inn som nominelle 2020-kroner. Det vil si at det ikke er lagt inn tall for videre lønns- og prisstigning etter 
2020.   
 
Brutto driftsresultat sammenholder alle driftsinntekter og driftskostnader hvor avskrivninger (som er 
uttrykk for verdiforringelse på kommunens anleggsmidler) er medregnet. 
 
Netto driftsresultat trekker inn finansposter, med renter og utbytte, og tar med avdragene i stedet for 
avskrivninger.   
 
I Flekkefjord er netto driftsresultat høyere enn brutto driftsresultat. Dette fordi utbytte fra Agder Energi 
inngår i nettoresultatet. Kommunens kostnader til renter og avdrag øker i planperioden, og det er nød-
vendig å tilpasse driften slik at det er rom for å dekke inn de økte finanskostnadene. 
 
Bruk av og avsetninger til fond: I den økonomiske oversikten framkommer kommunens planlagte bruk 
av og avsetninger til fond.    
 
Etter noen år med gode resultater, viser oversikten at Flekkefjord kommune vil få en langt mer krevende 
økonomisk situasjon i årene som kommer. Rådmannen legger fram forslag til økonomisk opplegg som 
kun gir rom for å sette av 5,2 mill. fra overskudd til disposisjonsfond i planperioden, noe som i realiteten 
er et 0-resultat. Over lenger tid, med tanke på utviklingsbehov og risikoforhold, er ikke det bærekraftig. 
 
 
Resultatgrad 
 
Resultatgrad måles som netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter, og bystyret har vedtatt følgende 
mål for kommunens driftsresultat: 

 
RESULTATGRAD Regnskap Oppr bud 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Netto driftsresultat 18 814          24 587          -1 974          23 215          5 341            1 368            4 443            2 673            3 133            
Resultatgrad 2,54 % 3,05 % -0,24 % 2,69 % 0,66 % 0,17 % 0,55 % 0,33 % 0,39 %

Økonomiplan

 
 
Resultatgraden har i siste fire regnskapsår gjennomsnitt vært 2,0 %, noe som har vært i tråd med, og til 
og med litt i overkant av, kommunens fastsatte målsetting. De økonomiske utsiktene i den planperioden vi 
går inn i nå er ikke like lyse, og som tabellen viser ligger resultatforventningene på et langt lavere nivå. 
 
De økonomiske rammebetingelsene er for kommunen er blitt mer krevende. For å nå en resultatgrad på 
1,75 %, måtte netto driftsresultat hvert år ha vært 10 - 13 mill. høyere enn i budsjettframlegget. Det vil 
krevd omfattende strukturelle tiltak og ganske vesentlige endringer i det kommunale tjenestenivået.    
 
Over tid vil ikke et resultatnivå ned mot 0 være bærekraftig, og det må derfor påregnes større omstillings-
tiltak i nærmeste årene. Disse vil måtte konkretiseres og implementeres i et tett samarbeid mellom politisk 
nivå, administrativ ledelse, berørte fagmiljøer, tillitsvalgte og representanter for brukerne. 

Målsetting: 
Resultatgrad skal som et gjennomsnitt*) være minst 1,5 %, og det skal over tid budsjetteres for en 
resultatgrad på minst 1,75 % 

*) beregnet for hver fireårsperiode 
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Disposisjonsfond 
 
Kommunen har fire ulike typer fond: Bundne og ubundne fond - kapitalfond og driftsfond. Kapitalfond er 
forbeholdt investeringer, mens de bundne driftsfondene er forbeholdt bestemte formål. Det er derfor kun 
disposisjonsfond (de ubundne driftsfondene) som er den reelle reserven eller bufferen til drift når uforut-
sette forhold gir utfordringer for kommunens økonomi.   
 
Bystyret har vedtatt følgende mål for kommunens disposisjonsfond: 
 

 
DISPOSISJONSFOND Regnskap Rev bud 

2015 2016 2017 2018 okt.19 2020 2021 2022 2023
Disposisjonsfond 31.12 21 465          40 869          55 601          67 009          74 309          74 469          77 432          78 749          80 752           
Årets netto avsetning 7 300            160               2 963            1 317            2 003             
I % av bto.driftsinnt. * 2,90 % 5,07 % 6,69 % 7,75 % 8,65 % 8,42 % 8,50 % 8,39 % 8,35 %

Økonomiplan

 
*) Brutto driftsinntekter er satt lik gjennomsnitt. av siste tre regnskapsår redusert med 15 mill. i hht. budsjett, og indeksregulert 
 
 
Flekkefjord kommune har de senere år brukt mestedelen av overskuddene til å bygge opp disposisjons-
fondene til et nivå som er i tråd med gjeldende målsetninger. Dette gjør kommunen noe mindre sårbar på 
kort sikt, når vi når vi må omstille oss til strammere økonomiske rammebetingelser, men gir ikke grunnlag 
for å opprettholde et driftsnivå som overstiger kommunens inntektsgrunnlag. 
 
Økonomiplanen for 2020 - 2033 forutsetter at kommunen i svært liten grad klarer å sette av nye midler, 
noe som gjør at den %-vise andelen av fondene vil reduseres noe etter hvert som inntektene prisjusteres.  
 
Det er også viktig å presisere at tabellen ovenfor viser framover den budsjetterte utviklingen av disposi-
sjonsfond. Bruk av disposisjonsfond som det gis fullmakt til å benytte, vil komme i tillegg.  
 

Målsetting: 
Flekkefjord kommune skal ha disposisjonsfond som utgjør minst 5 % av driftsinntektene og 
det skal over tid budsjetteres for at disposisjonsfondene skal utgjøre minst 10 % av driftsinn-
tektene.   
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3.2  Fordeling av driftsrammer 
 
Tidligere skjema 1A og 1B er i ny kommunelov erstattet av en bevilgningsoversikt. Denne stiller opp 
regnskapet slik at brutto og netto driftsresultat også framkommer i denne. Samlet sum i bevilgning til tje-
nesteområdene som rådmann disponerer framkommer i linje 6 i oversikten. I tillegg innebærer forslaget at 
rådmannen har fullmakt til å disponere de fondsdisposisjonene som er markert med B. 
 
I bevilgningsoversikten er tallene for avlagt regnskap 2018 og opprinnelig budsjett 2019 satt inn slik det 
skal stilles opp etter nye forskrifter.   
 

Bevilgningsoversikt - drift
tall i 1000 kroner (nominelle 2020 kroner) 

  
Regnskap 

2018
Opr. bud. 

2019 2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) -295 135 -291 174 -307 006 -305 006 -303 006 -301 006 

Skatt på inntekt og formue -241 316 -251 718 -255 600 -255 600 -255 600 -255 600 

Eiendomsskatt -26 456 -28 870 -31 870 -32 270 -32 670 -32 970 

Andre generelle driftsinntekter -78 460 -40 595 -35 995 -35 995 -35 995 -35 995 

Sum generelle driftsinntekter -641 367 -612 357 -630 471 -628 871 -627 271 -625 571 

Sum bevilgninger drif t, netto  596 532 584 121 601 493 595 338 594 388 592 738

Avskrivninger 33 548 32 199 33 548 33 548 33 548 33 548

Sum netto driftsutgifter 630 080 616 320 635 041 628 886 627 936 626 286 

Brutto driftsresultat -11 287 3 963 4 570 15 665 715 

Renteinntekter -3 208 -2 535 -2 850 -2 900 -2 950 -3 000 

Utbytte -15 682 -15 400 -15 800 -15 800 -15 800 -15 800 

Mottatte avdrag på utlån -298 -172 0 0 0 0 

Gevinst og tap på f inansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 14 694 14 970 18 563 19 322 18 816 17 847 

Avdrag på lån 25 573 25 860 27 697 28 468 30 144 30 654 

Utlån 541 172 0 0 0 0 

Netto finansinntekter /-utgifter 21 620 22 895 27 610 29 090 30 210 29 700 

Motpost avskrivninger -33 548 -32 199 -33 548 -33 548 -33 548 -33 548 

Netto driftsresultat -23 215 -5 341 -1 368 -4 443 -2 673 -3 133 

Disponering av netto driftsresultat

Overføring til investering 150 0 0 0 0 0 

Avsetninger til bundne driftsfond - A 0 695 695 695 695 695 

Avsetninger til bundne driftsfond - B   3 781 3 521 6 893 7 377 7 392 7 407 

Bruk av bundne driftsfond A 0 -695 -695 -695 -695 -695 

Bruk av bundne driftsfond B  -3 278 -2 956 -5 686 -5 898 -6 037 -6 278 

Avsetninger til disposisjonsfond A 22 779 7 302 1 210 3 713 1 317 2 003 

Avsetninger til disposisjonsfond B  0 324 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond A -4 800 -2 850 -1 050 -750 0 0 

Bruk av disposisjonsfond B -2 915 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk -4 875 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer av netto driftsresultat 10 841 5 341 1 368 4 443 2 673 3 133 

Fremført til indekning i senere år -12 373 0 0 0 0 0  
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Fordelte driftsrammer - rådmannens del 
tall i 1000 kroner (nominelle 2020 kroner) 

  
Regnskap 

2018
Oppr. bud. 

2019 2020 2021 2022 2023

Utvikling og virksomhetsstøtte 58 591 62 291 58 432 58 206 57 906 58 206 

Skole og kompetanse 122 277 119 670 125 625 124 125 122 525 120 925 

Barnehage 65 184 62 314 64 385 64 085 64 085 63 485 

RBU 25 409 26 224 27 553 28 053 28 053 28 053 

Kultur 8 430 9 108 9 686 9 686 9 686 9 686 

Helse og omsorg 218 077 207 033 215 314 215 214 215 214 215 214 

Sosial og integrering 36 697 26 955 23 169 22 369 22 369 22 369 

Samfunn og teknikk 52 632 42 027 47 895 48 666 49 616 49 866 

Finans 9 235 28 500 29 434 24 934 24 934 24 934 

Sum fordelt 596 532 584 121 601 493 595 338 594 388 592 738  
 
Det meste av finansområdet inngår i bevilgningsoversikten. Unntaket er lønns- og pensjonsreserve, samt 
merverdiavgift. Her følger en nærmere spesifisering siden finansområdet ikke har eget avsnitt i kapittel 6. 
 

tall i 1000 kroner (nominelle 2020 kroner) 

  
Oppr. bud. 

2019 2020 2021 2022 2023

Avsatt lønnsreserve 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Avsatt til reg.premie – premieavvik pensjon 17 500 15 500 11 000 11 000 11 000 

Avsatt til omtaksering eiendomsskatt 1 000 0 0 0 0 

Konsesjonskraft -2 700 -2 700 -2 700 -2 700 

Overføringer kirken / religiøse 6 634 6 634 6 634 6 634 

Momskostnader i drif t 15 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Momskompensasjon drift -15 000 -13 000 -13 000 -13 000 -13 000 

Poster til fordeling drift ført i finanskap. 28 500 29 434 24 934 24 934 24 934 
 

1)  Lønnsreserven er en budsjettpost satt av for å fange opp lønnstillegg for kommende år. Denne fordeles på tjenesteområdene 
etter at oppgjørene er kjent.   

 

I neste tabell er budsjettrammene splittet i inntekter og kostnader, og sammenlignet med årets budsjett.    

tall i 1000 kroner (nominelle 2020 kroner) 

Sum Sum Netto Sum Sum Netto

inntekter kostn. ramme inntekter kostn. ramme

  Bud 2019 Bud 2019 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2020 Bud 2020

Utvikling og virksomhetsstøtte -4 110 66 401 62 291 -1 399 59 831 58 432 -3 858 

Skole og kompetanse -15 378 135 048 119 670 -8 444 134 069 125 625 5 955 

Barnehage -8 791 71 105 62 314 -9 038 73 423 64 385 2 071 

RBU -574 26 798 26 224 -674 28 227 27 553 1 329 

Kultur -5 600 14 708 9 108 -5 470 15 156 9 686 578 

Helse og omsorg -83 340 290 373 207 033 -90 314 305 628 215 314 8 282 

Sosial og integrering -9 893 36 848 26 955 0 23 169 23 169 -3 786 

Samfunn og teknikk -50 268 92 295 42 027 -51 029 98 924 47 895 5 868 

Finans -15 000 43 500 28 500 -15 700 45 134 29 434 934 

Sum frie disponible inntekter -192 954 777 076 584 121 -182 067 783 560 601 493 17 372 

Endring 
siste år    
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3.3  Driftstiltak 
 
Driftsbudsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett fra 2019 med de endringer som følger av årets 
budsjettforutsetninger (se kapittel 5.2). Varige tiltak som er blitt vedtatt er forutsatt videreført. Tabellen er 
satt opp slik at man ser de viktigste summene som er lagt inn i og trukket ut av budsjettet, hver for seg.   
 
Oversikten skiller mellom prioritering og omstilling først i tabellene, og andre vesentlig endringer under. 
Førstnevnte er tiltak som vil være gjenstand for en politisk prioritering, mens andre endringer er forhold 
som kommunen «må» forholde seg til, enten basert på tidligere vedtak eller andre forhold utenfra. 
 
DRIFTS- OG OMSTILLINGSTILTAK 2020 - 2023 Alle tall netto eks. mva

Økn. Red. Økn. Red. Økn. Red. Økn. Red. 
2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 Merknader

Prioritering og omstilling
U1 Omstilling - digitalisering av 

arbeidsprosesser
-280 -560 -560 -560 Red 1 åv fra 1. juli 2020

U2 75-års jubileet for frigjøringen 75 Disponeres av jubileumskomite

Andre vesentlige endringer
Økte kostnader AFP 1 000 1 000 1 000 1 000 Flere benytter AFP ordningen

Konsesjonskraftinntekter -300 -300 -300 -300 Jf. prognose fra Konsesjonskraft IKS

Stortingsvalg og kommunevalg 300 300 Lisenser og ekstra bemanning

DDV 1 400 1 400 1 400 1 400 Investeringer i tekn. infrastruktur

SUM UTV. OG VIRKSOMHETSSTØTTE 2 475 -580 2 700 -860 2 400 -860 2 700 -860 

UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE

 

Prioritering og omstilling
O1 Redusert bemanning innen oppvekst -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 Videreført omstill.krav fra ØP 2019-2022

O2 Strukturtiltak grunnskole -400 -700 -1 700 -2 700 Red. elevtall og rammeoverf. fra staten

O3 Strukturtiltak voksenopplæring -1 200 -1 800 -2 400 Red. elevtall og rammeoverf. fra staten

O4 Bortfall av 60% plasser i barnehage -150 -300 -300 -600 Økt inntekt eller redusert bemanning

Andre vesentlige endringer
Red. bemanning i barnehage -150 -300 -300 -600 Revidert tolkning av bemanningsnorm

SUM OPPVEKST OG KULTUR 0 -2 000 0 -3 800 0 -5 400 0 -7 600 

OPPVEKST OG KULTUR

 

Prioritering og omstilling
H1 Omstilling - redusert bemanning -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 Red. knyttet til færre over 80 år

H2 Brukerbetaling, ikke lovreg. tjenester -300 -400 -400 -400 "Pluss tjenester" jf . egen oversikt

H3 Styrket legetjeneste 300 300 300 300 Akuttmedisinforskrift og rekruttering

Andre vesentlige endringer
Omstilling - Sundegata 30 -840 -840 -840 -840 Helårsvirkning av tiltak innført i 2019 (1)

Omstilling - habilitering -310 -310 -310 -310 Helårsvirkn. av tiltak innført i 2019 (2 og 4)

Økte kostn. ressurskrevende tjenester 1 200 880 1 200 880 1 200 880 1 200 880 Ny bruker og høyere innslagspunkt for ref.

Bet. utskrivn.klare pas. /andre komm. 1 000 1 000 1 000 1 000 Ved kapasitetsmangel i egne tjenester

Brukerbetaling sykehjem -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Høyere inntektsgrunnlag - forskriftsreg.
Færre f lyktninger - reduserte 
innt./kostn.

-18 600 18 600 -18 600 18 600 -18 600 18 600 -18 600 18 600 Inntektene føres under f inans (ans. 9000)

SUM HELSE OG VELFERD -16 100 15 530 -16 100 15 430 -16 100 15 430 -16 100 15 430

HELSE OG VELFERD
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Prioritering og omstilling
S1 Omstilling - drif t og utbygging -1 200 -1 800 -1 800 -1 800 I hovedsak redusert bemanning

S2 Omstilling - brann og redning -150 -150 -150 -150 I hovedsak redusert bemanning

S3 Omstilling - miljø og forvaltning -200 -200 -200 -200 I hovedsak redusert bemanning

S4 Drift av ny idrettshallarena Uenes 1 500 2 600 2 600 Forutsetter renholdsbidrag fra idretten

S5 Økt ramme vedlikehold 250 500 Utvidet kommunal bygningsmasse

S6 Bredbåndsutbygg. 
(Hidra/Abelnes/Gyland)

1 050 -1 050 750 -750 Kommunens andel f in. med disp.fond

S7 Leiekostnader i felles nødetatsbygg 500 850 850 Arealer for brann og redningstjenesten

Andre vesentlige endringer
Reduserte inntekter byggesak 1 000 1 000 1 000 1 000 Videreført budsjettendring fra 2019

Økte strømutgifter 1 000 1 000 1 000 1 000 Videreført budsjettendring fra 2019

Korr. inntektsramme veg og trafikk 800 800 800 800 Videreført budsjettendring fra 2019

Økte kommunale avgifter egne bygg 200 200 200 200 Videreført budsjettendring fra 2019

Økte utgifter til renovasjon egne bygg 200 200 200 200 Videreført budsjettendring fra 2019

SUM SAMFUNN OG TEKNIKK 4 250 -2 600 5 950 -2 900 6 900 -2 150 7 150 -2 150 

SAMFUNN OG TEKNIKK

 

Prioritering og omstilling
F1 Justert eiendomsskatt etter ny takst -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 Videreført fra ØP 2019-2022, 10% økning

Andre vesentlige justeringer
Reduserte pensjonskostnader -2 000 -6 500 -6 500 -6 500 Red. premieavvik - tilbakeføring fra FKP
Redusert skatt og rammeinntekter 2 000 4 000 6 000 Endringer i demografi 
Skatteinntekter fra Havbruksfondet -6 700 -6 700 -6 700 -6 700 Anslag ut over 2019 budsjett (2,5 mill.)

Eiendomsskatt - nye objekter -1 200 -1 300 -1 400 -1 400 Inkl. Tonstad vindpark

Eiendomsskatt - indeksregulering -300 -600 -900 Ligningsverdi justeres

Utbytte fra Agder Energi -400 -400 -400 -400 Stipulert økning fra 2019-nivå videreføres

Økte netto rentekostnader 1 755 2 525 2 035 1 085 Stipulert endring fra 2019-nivå

Økte avdrag på lån 890 1 590 3 210 3 650 Jf. plan for investeringstiltak 2020 - 2023

SUM FINANS 2 645 -12 100 6 115 -17 000 9 245 -17 400 10 735 -17 700 

FINANS

 
 
Tiltakene er nærmere kommentert og begrunnet i kapittel 6 under de enkelte tjenesteområdene. 
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4   Investeringsrammer og investeringsprogram    
 
Flekkefjord kommune har de senere årene gjennomført et omfattende investeringsprogram med mange 
viktige tiltak. Det ligger fortsatt viktige investeringer foran oss, men det er i årene framover helt nødvendig 
at programmet tilpasses et nivå som kommunen har økonomisk grunnlag for å kunne bære. Det har der-
for vært et sentralt poeng i økonomiplanarbeidet at kommunens gjeld ikke skal voksne ytterligere. 
 
I framlegget til årets økonomiplan vil kommunens gjeld (ordinære langsiktige lån) nå en topp på 734 mill. 
ved utgangen av 2021 for deretter å falle til 712 mill. mot slutten av planperioden (se tabell nedenfor). 
 
Hva som vil være et økonomisk forsvarlig investeringsprogram avhenger av flere forhold: 
 

• Hvordan kommunens drift evner å bære renter og avdrag knyttet til investeringene 
• Hvilke finansieringskilder som kan benyttes som alternativ til nye låneopptak (salg av eiendeler, 

avsatte fondsmidler, tilskudd fra andre mv.) 
• Hvorvidt det er andre parter som bærer finanskostnadene eller deler av disse (lån med rente- 

og/eller avdragskompensasjon, lån som inngår i selvkostregnskap hvor brukere betjener finans-
kostnadene). 

• Og selvsagt hvor stor lånemasse kommunen har med seg fra tidligere års investeringer. 
 
Kommunens gjeldsutvikling 
 
Tabellen nedenfor viser hvordan gjeldsutviklingen har vært (2015-2019), og ut fra forslaget til økonomi-
plan vil bli, i perioden 2020 – 2023. Tabellen skiller mellom ordinære lån og formidlingslån for Husbanken. 
I KOSTRAs gjeldsbegrep tas også med finansiell leasing, men trekker ut utlån til andre. Kommunens 
pensjonsforpliktelser holdes utenom. 
 

Alle tall  i  1000 kr.
GJELDSUTVIKLING Regnskap Prognose

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ORDINÆRE LÅN 680 039  686 589    684 863  733 785  724 155  IB
32 410     25 024      76 382     19 440     17 820     Nye lån

-25 860 -26 750 -27 460 -29 070 -29 510 Avdrag
Lånegjeld ordinære lån 584 870 636 664 657 204 680 039 686 589 684 863 733 785 724 155 712 465
Ubrukte lånemidler -16 750 -7 843 -30 418 -46 844 

A NTO. GJELD ORDINÆRE LÅN 31.12 568 120  628 820  626 786  633 195  686 589  684 863    733 785  724 155  712 465  

FORMIDLINGSLÅN 60 313     61 904      60 624     58 744     55 964     IB
6 000       3 200        3 200       3 200       3 200       Nye lån

-4 409 -4 480 -5 080 -5 980 -6 640 Avdrag
Formidlingslån 62 079 61 332 60 313 58 897 61 904 60 624 58 744 55 964 52 524
Ubrukte lånemidler -3 101 -1 716 -2 272 -2 536 

B Nto gjeld formidlingslån 31.12 *) 58 978     59 616     58 041     56 361     61 904     60 624      58 744     55 964     52 524     
- Samlet utlån -43 636   -40 445   -38 746   -37 981   -38 981 -37 181 -35 381 -33 581 -31 781 
+ Finansiell leasing 26 146     26 146     24 626     23 791     23 554 22665 21719 20711 19637

SUM Langsiktig gjeld i hht KOSTRA 609 608  674 138  670 707  675 366  733 066  730 971    778 867  767 249  752 845  

GJELDSGRAD **) 82 % 84 % 81 % 78 % 85 % 83 % 85 % 82 % 78 %

GJELDSGRAD ORDINÆRE LÅN 77 % 78 % 75 % 73 % 80 % 77 % 81 % 77 % 74 %

*) Det står pr. 2018 vel 21,1 mill. på bundet fond fra ekstraordinære avdrag på forvaltningslån.
**) Brutto driftsinntekter er satt lik gjennomsnittet av siste tre regnskapsår redusert med 15 mill i hht. budsjett og indeksregulert

Økonomiplan

 
 
Ved inngangen til økonomiplanperioden er summen av ordinære lån ca. 686 mill. Her vil det det komme 
en justering av ubrukte lånemidler når endelig 2019-regnskap skal gjøres opp. 
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Bystyret har vedtatt følgende mål for kommunens disposisjonsfond: 
 

 
Gjeldsgraden viser størrelsen på kommunens lånegjeld sammenlignet med kommunens brutto driftsinn-
tekter. Siden det er driftsinntektene som skal betjene gjelden, så er det nyttig å analysere hvordan låne-
gjelden utvikler seg i forhold til inntektene.   
 
Det er noen driftsinntekter som ikke budsjetteres (eks. sykepengerefusjoner). Vi har derfor tatt utgangs-
punkt i gjennomsnittet av driftsinntektene siste tre år og lagt til en årlig regulering på 3 %. Vi har i tillegg 
redusert med inntektsgrunnlaget med 15 mill. i 2020 for å fange opp en reell reduksjon som er lagt inn.   
 
Oversikten viser at gjeldsgraden i Flekkefjord kommune være 85 % på det meste og deretter reduseres til 
78 % mot slutten av perioden når vi tar med alle lån (jf. KOSTRA-definisjonen).  
 
Man skal være oppmerksom på at kommunens evne til å betjene gjeld vil være forskjellig ut fra rentenivå, 
men det er lite som tyder på at vi får en vesentlig endringer i rentene på kort og mellomlang sikt.  
 
 
Kommunens ubundne kapitalfond 
 
Som alternativ til å ta opp gjeld, kan investeringer finansieres med kapitalfond som er satt av fra tidligere.  
De ubundne fondene kan benyttes fritt til investeringer etter bystyrets bestemmelse. Kommunen tilfører 
midler til fondene ved salg av anleggsmidler, tomter og eiendommer. Det er også noen investeringer 
kommunen ikke kan låne til, og hvor det er nødvendig å ha ubundne fond tilgjengelige for at ikke driften 
skal belastes direkte. Det gjelder investering i aksjer eller egenkapitalinnskudd i pensjonskassene. 
 
UBUNDNE KAPITALFOND Regnskap Rev bud 

2015 2016 2017 2018 okt.19 2020 2021 2022 2023
Ubundne kap.fond 31.12 18 018          22 750          27 561          20 831          17 931          15 352          13 102          10 852          8 602             
Årets netto avsetning -2 900          -2 579          -2 250          -2 250          -2 250            

Økonomiplan

 
 
Slik kommunens forslag til investeringsprogram er lagt fram, reduseres de ubundne kapitalfondene med 
vel 10 mill. i planperioden. Prognosen for 2019 er basert på revidert budsjett i forbindelse med siste virk-
somhetsrapport. Det vurderes som hensiktsmessig å ikke redusere fondene med større beløp etter dette. 
Det vil i så fall gi begrensninger i kommunens handlefrihet og innebære en risiko for at eksempelvis mind-
re eiendomskjøp underveis i perioden vil måtte lånefinansieres. 
 
Denne analysen av fondsutviklingen er også den viktigste årsaken til at de 16,9 mill. som i forrige økono-
miplan var forutsatt hentet fra kapitalfond for å delfinansiere idrettshallarenaen på Uenes, og utvidelsen 
av kommunal finansieringsandel med 14 mill. i september 2019 (fra 66 til 80 mill. kroner), er foreslått lå-
nefinansiert. Og dette er også den største enkeltforklaringen på at maksimalnivået for lånegjeld øker fra 
ca. 699 mill. kroner i økonomiplanen for 2019 – 2022 til ca. 734 mill. kroner i økonomiplanen for 2020 – 
2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Målsetting for gjeldsgrad: 

Flekkefjord kommune skal ha en gjeldsgrad *) på maksimalt 95 % og det skal over tid budsjetteres 
for at gjeldsgraden skal være maksimalt 75 %. 

*) basert på KOSTRA-definisjon 
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4.1  Økonomisk oversikt - investering 
 
Tabellene nedenfor er satt opp iht. de nye forskriftene. Bevilgningsoversikten viser alle investeringer brut-
to og hvordan disse er finansiert. 
 
Bevilgningsoversikt - investering tall i 1000 kroner (nominelle 2020 kroner) 

  
Regnskap 

2018
Oppr. bud. 

2019 2020 2021 2022 2023

Investeringer i varige driftsmidler 87 404 120 481 87 987 119 318 53 500 35 200 

Tilskudd til andres investeringer 300 1 800 629 300 300 950 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 246 250 2 250 2 250 2 250 2 250 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 89 949 122 531 90 866 121 868 56 050 38 400 

Kompensasjon for merverdiavgift -13 521 -21 484 -15 737 -21 376 -8 460 -4 880 

Tilskudd fra andre -28 781 -30 991 -2 300 -9 700 -10 900 -3 500 

Salg av varige driftsmidler -5 094 -6 077 -8 500 -10 000 -15 000 -10 000 

Salg av f inansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån -31 054 -61 848 -60 810 -76 372 -19 440 -17 770 

Sum investeringsinntekter -78 450 -120 400 -87 347 -117 448 -53 800 -36 150 

Videreutlån 2 736 2 000 3 200 3 200 3 200 3 200 

Bruk av lån til videreutlån -2 736 -2 000 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 

Avdrag på lån til videreutlån 4 324 4 430 4 480 5 080 5 980 6 640 

Mottatte avdrag på videreutlån -3 596 -4 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Netto utgifter videreutlån 728 430 -520 80 980 1 640 

Overføring fra drift -150 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -3 655 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond -400 0 0 0 0 

Netto avsetn. til eller bruk av bundne kap.fond -1 293 110 -420 -2 250 -980 -1 640 

Netto avsetn. til eller bruk av ubundne kap.fond -6 729 -2 671 -2 579 -2 250 -2 250 -2 250 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 

Sum overf fra drift og netto avsetninger -12 228 -2 561 -2 999 -4 500 -3 230 -3 890  
 
 
4.2  Investeringsprogrammet 
 
Alle de foreslåtte investeringer i kommunens investeringsprogram er spesifisert i tabellene på de neste 
sidene. Gjennom tidligere budsjettvedtak er det allerede overført noen midler fra 2019 til 2020, og disse 
tas med i egen kolonne. Samlet investeringsbudsjett for 2020 blir summen av denne og de bevilgninger 
som er foreslått nye for 2020 (summen av begge blå kolonner). Planen for de neste tre årene følger vide-
re til høyre. Forutsatt finansiering som er knyttet til det enkelte prosjekt er tatt med fortløpende i tabellen, 
mens momskompensasjon og lånemidler er tatt med under «finansiering» nederst. Det er beregnet 
momskompensasjon for alle prosjekter som er markert med «*». 
 
Det er i tabellen gitt noen korte merknader til investeringene. Mer utfyllende kommentarer er gitt i kap. 2 
og i kap. 6 under de enkelte tjenesteområdene. 
 
Investeringsbudsjettet skal etter forskriftene vedtas brutto inkl. mva. Beløpene er derfor oppgitt med mva.  
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INVESTERINGSTILTAK 2020 - 2023
* Alle tall inkl mva. 

Ovf fra Ny bev. ØP

PROSJEKTER 19 til 20 2020 2021 2022 2023 Merknader  
UTVIKLING OG 
VIRKSOMHETSSTØTTE

1 Ramme IKT og digitalisering * 250 250 250 250 Fornyelse av maskinvare.  Omfatter også Samfunn og tekn.

2 Diverse investeringer * 500 500 500 500 Ramme til fordeling (fullmakt rådm.)

3 Investeringer Kirkelig Fellesråd (overf. ramme) 300 300 300 350 Nettobeløp

4 Brannsikring Hidra kirke (overf. kirk. Fellesråd) 650 Nettobeløp

5 Egenkapital FKP 2 000 2 000 2 000 2 000 Avsetning til særskilt fond

Bruk av kapitalfond -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Finansiert med ubundet kapitalfond

6 Egenkapital KLP 250 250 250 250 Avtale med KLP

Bruk av kapitalfond -250 -250 -250 -250 Finansiert med ubundet kapitalfond

SUM UTV. OG VIRKSOMH.STØTTE (inkl. mva.) 0 1 050 1 050 1 050 1 750  
OPPVEKST OG KULTUR

7 Bygging kultursenter *
Offentlige tilskudd -1 100 -1 200 -2 300 Gjenstående spillemidler/tilskudd fylkeskommunen

8 IKT-utstyr i skole og barnehage * 450 600 600 600 Ramme til fordeling ut på enhetene

9 Trapp Grønnesveien - jernbaneområdet * 200 1 000 Tryggere skolevei Sunde skole - suppl. med trafikksikk.midl.

10 Oppfølging mulighetsstudie Kirkegaten Nord * 500 Innholdsutvikling for bl.a. gml. rådhus og brannstasjon

11 Lekeplassutstyr/inventar i skoler og barneh. * 500 500 500 Fornyelse/utskifting  (bhg./skole)

12 Oppgradering Sunde skole, gymsal mv. * 2 500 Oppgrad. gymsal, utvidelse personalrom, personaltoalett

13 Oppgradering Gyland skole, ombygging 2 500 Foreløpig estimat, må utredes nærmere

14 Oppgradering Rauli barnehage 500 Vognskur, toaletter og kontorarbeidsplasser for personalet

SUM OPPVEKST OG KULTUR (inkl. mva.) -900 750 -1 200 3 600 4 100  
HELSE OG VELFERD

15 Nye boliger for vanskeligstilte * 2 000 1 000 3 000 Rehabilitere Kleivan 10 og nye boenheter.

Bruk av bundet kapitalfond -940 -2 170 Avsatte tilskudd fra tidligere. 

16 IKT utstyr helse og velferd * 200 250 250 250 Ramme til fordeling ut på enhetene

17 Utvidet bruk av velferdsteknologi * 150 400 150 150 Kommunikasjon, roboter, varsling mv.

18 Hjelpemidler og utstyr kjøkkendrift * 300 200 200 300 Hjelpemidler, inventar, maskiner og utstyr 

19 Maskin- og utstyr - sykehjem og 
omsorgsboliger * 200 200 200 200 Utskifting av oppvaskmaskiner, vaskemaskiner mv. 

20 Omsorgsboliger - habilitering / psykisk helse * 1 000 6 000 15 000 6-8 omsorgsboliger og nytt aktivitetssenter

Tilskudd -7 000 Anslag for tilskudd fra Husbanken

Salg av dagens aktivitetssenter -1 000 Estimert salgsverdi for eiendom Søyland

21 Sameieprosjekt * 2 000 2 000 En personalbase i 2020 og en bolig i 2021

Tilskudd -400 Anslag for tilskudd fra Husbanken

22 Nytt journalsystem - Gerica * 150 100 Innføringskostn. spesif ikt knyttet til Flekkefj. (DDV for øvrig)

23 Renholdsmaskiner * 200 Driftsoptimaliseing ved Tjørsvågheimen

24 Kirkegaten 54 - oppgradering til vikarhybler * 2 500 Tilrettelegging for til sammen 8 enheter

25 Solskjerming omsorgsboliger * 200 100 100 100 Til fordeling boenheter og personalrom

26 Kjøp av nye tjenestebiler 1 200 1 200 Fornyelse innen hjemmebaserte tjenerster - primært el-biler

27 Overbygde terrasser ved Tjørsvågheimen 1 500 Muliggjør for bruk av uteområder større deler av året

SUM HELSE OG VELFERD (inkl. mva.) 1 060 7 900 10 880 7 900 3 700  
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* Alle tall inkl mva. 

Ovf fra Ny bev. ØP

PROSJEKTER 19 til 20 2020 2021 2022 2023 Merknader  
SAMFUNN OG TEKNIKK
Tomter og eiendommer

28 Salg av eiendommer (bygninger) -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Salg i samsvar med tidl. fullmakter 

Salg av tomt og gymsal Trellebakken -4 000 Forutsatt solgt når ny idrettshallarena er realisert

Avsetning til fond 2 000 2 000 2 000 2 000 Salgsinntekter settes av til fond

Bruk av ubundet kapitalfond -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Fra fond til f inansiering av inv.regn.

29 Salg av tomter -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Forutsetter utvidelse i Berglia

Avsetning til fond 2 000 2 000 2 000 2 000 Salgsinntekter settes av til fond

Bruk av ubundet kapitalfond -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Fra fond til f inansiering av inv.regn.

30 Oppgradering av komm. bygg (ramme) * 3 000 3 000 3 000 3 000 Ramme til fordeling enkeltprosjekter

31 Oppgradering/rehabilitering Flikkestø * 4 500 Nødv. utbedringer og seksjonering/forberedelse for salg

Salg leiligheter av leiligheter Flikkestø -4 500 Tiltakene f inansieres ved salg av 2- 3 boenheter

32 Eiendomssalg omsorgsboliger Flikkestø -6 000 -6 000 -6 000 Salg av 3 - 4 leiligheter pr. år.

33 ENØK-tiltak * 500 500 1 000 Konkretiseres i revidert ENØK-program 

34 Miljøovervåking - innemiljø * 250 250 Legionella / radon mv.

35 Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse * 200 Kommunal egenandel

36 Lagerhall (rubbhall) i Trøngsla * 500 For bedre ivaratakelse av utstyr og maskiner  
Samfunnsutvikling

37 Idrettshallarena Uenes * 41 137 84 878 Kommunal andel for prosjektet er 80 mill. eks. mva

Spillemidler f lerbrukshall -20 000 Anslag for spillemidler totalt

18 000 -2 000 Anslår 2 mill./år i spillemidler.  Mellomfinansiering med lån. 

Eksterne tilskudd/bidrag -7 000 Anslag for gaver og sponsorstøtte

38 Utbedring tilførselsvei til Uenes/ny hall * 5 000 Basert på oppdatert kalkyle.  Totalt 10 mill. inkl. mva.

39 Gang-/sykkelvei Kongevold - Nonåsen * 1 200 Jf. ny vannledning  - forlengelse mot FV i 2020

40 Trafikksikkerhetstiltak (ramme) * 300 300 300 300 Årlig kommunal ramme til fordeling i h.t prioriteringer

41 Opprusting av gater og gatemiljø * 500 500 Basert på hensyn til trafikksikkerhet og universell utforming

42 Frikjøp av båtplasser Tollbodbrygga * 750 700 Flere gjesteplasser og kommunalt disp. båtplasser

43 Opprusting av lekeplasser, bo- og nærmiljøtiltak * 250 300 300 300 Fornyelse/utskifting av lekeapp. (off. lekeplasser)

44 Rehabilitering av kunstgressdekke Vollen * 250 Utskifting til nytt kunstgressdekke + oppgrad. gjerde, lys mv.

Spillemidler/tilskudd Bruk av fond som mellomfinansiering

45 Ombygging brannstasjonen * 5 000 4 000 Innredning til ny bruk (ca. 1200 kvm.)

46 Miljøsanering av kunstgressbaner * 200 100 100 Murer og rister for å hindre spredning av gummigranulat

47 Ny båt Skjærgårdstjenesten - kommunal andel 329 I samarbeid med Farsund, Lyngdal og Kvinesdal kommune

-329 Finansiert med ubundet kapitalfond

48 Elvepromenade Fiskebrygga - Tollbodbrygga * 4 500 Ny promenade og brygge basert på utarbeidet 
skisse/illustrasjon

49 Oppgradering Elvegaten - sambruksområde 2 000 Gatebelegg, belysning mv. - mellom Bryggeveien og 
Kirkestredet

50 Friområder og folkehelsetiltak * 200 200 Komm. egenandel til istandsetting og tilrettelegging (nto.)

51 Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg * 500 750 500 500 Torget-Fiskebrygga 2020/ Tollbodbrygga 2021/ Kirkehavn 
2022/ Rådstubrygga 2023

52 Automatisk betalingsløsning bobilparkering * 450 Etableres for å sikre korrekt betaling

53 Grønnes - videreutvikling * 700 1 500 Bygg med skiftebuer og areal for badstu/kiosk e.l.

-500 Anslag forutsetter samarbeid med flere aktører

54 Fjellparken - oppgradering og videreutvikling * 2 000 2 500 Toalettanlegg i 2022 og hovedscene med sidescener i 2023 

-1 000 -1 000 Anslag for eksterne tilskudd.  I samarb. m. Fjellparkfestivalen.  
Teknisk drift

55 Gatebelysning - skifte til LED lamper * 750 250 250 250 Redusert strømforbruk og økt holdbarhet

56 Bil/maskinpark, samfunn og teknikk * 1 600 1 800 1 800 1 800 Ramme til utskifting og fornyelse

57 Robotteknologi * 500 500 Effektivisering og automatisering av renholdstjenestene 

58 Rassikring kommunale veier * 500 500 500 500 Basert på ROS-analyser og klimapåvirkning

59 Oppgradering kommunale veier * 500 500 I forbindelse med overføring til private

60 Ny veitrasé Modalsli * 5 500 Basert på risikovurdering og revidert løsningsforslag

Tilskudd -900 Anslag for fylkeskommunalt tilskudd til skogsvei  
Vann og avløp

61 VA-investeringer (ramme) 8 000 10 000 10 000 10 000 Prioriteringer i h.t. handlingsplan VA (til beh. 1. halvår 2020)  
Teknisk forvaltning

62 Digitalisering kartgrunnlag * 350 100 Oppgradering og tilgjengeliggjøring av kartverk

SUM SAMFUNN OG TEKNIKK (inkl. mva.) 46 137 20 550 87 028 15 350 13 150  
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Ovf fra Ny bev. ØP

FINANSIERING 19 til 20 2020 2021 2022 2023 Merknader

SUM INVESTERINGER (inkl. mva.) 46 297 30 250 97 758 27 900 22 700

Samlet beregnet momskomp -9 667 -6 070 -21 376 -8 460 -4 880 Beregnet for prosjekter merket * 

Lånefinansiert 36 630 24 180 76 382 19 440 17 820

Ubrukte lånemidler 1/1 -35 785 0 0 0

Nye lån -25 024 -76 382 -19 440 -17 820 

Ubrukte lånemidler 31/12 0 0 0 0

Samlet gjeld 1.1  (eks forvaltningslån) 686 589 684 863 733 786 724 156

Nye lån 25 024 76 382 19 440 17 820

Avdrag -26 750 -27 460 -29 070 -29 510 

Samlet gjeld 31.12 684 863 733 786 724 156 712 466  
 
 
Kommunens forvaltningslån er skilt ut i egen tabell. Dette er lån kommunen tar opp i Husbanken og låner 
ut igjen i form av startlån etter fastsatte kriterier. Lånene betjenes i sin helhet av de som innvilges startlån. 
 

FORVALTNINGSLÅN

2020 2021 2022 2022
Utlån av forvaltningslån (startlån) 3 200 3 200 3 200 3 200

Avdrag på forvaltningslån 4 480 5 080 5 980 6 640

Mottatte avdrag -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Avsetning til / bruk av bundne fond 520 -80 -980 -1 640 

Bruk av lån fra Husbanken -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 

Sum 0 0 0 0

Utlån lånefinansiert 3 200 3 200 3 200 3 200

Ubrukte lånemidler 1/1 -536 0 0 0

Nye lån -2 664 -3 200 -3 200 -3 200 

Ubrukte lånemidler 31/12 0 0 0 0

Samlet gjeld 1/1  forvaltningslån 60 467 58 651 56 771 53 991

Nye lån 2 664 3 200 3 200 3 200

Avdrag -4 480 -5 080 -5 980 -6 640 

Samlet gjeld 31.12 58 651 56 771 53 991 50 551

Bundne fond forvaltningslån 1/1 -20 712 -21 232 -21 152 -20 172 

Årets netto bruk av bundne fond -520 80 980 1 640

Bundne fond 31/12 -21 232 -21 152 -20 172 -18 532 

SUM    Samlet gjeld korrigert for bundne fond 37 419 35 619 33 819 32 019  
 
Når det gjelder prosjekt «Idrettshallarena Uenes» er det gjel-
dende et vedtak om en netto kommunal ramme på 80 mill. eks. 
mva. Sammenhengen mellom vedtatt nettoramme og forslag til 
bruttobudsjett i 2020-2021 framkommer av denne tabellen 
(bruttobeløp i venstre kolonne og nettobeløp i høyre).  Det forut-
settes også at evt. mer-/mindreforbruk i 2019 overføres til 2020.  
 
 

Idresshallarena
Benyttet netto 2017 - 2018 1 988

Lønn 2019 200 200

Kjøp brutto 2019 4 800

Momskomp 2019 -960 

Netto 2019 3 840

Anslag lønn 2020 - 2021 800 800

Kjøp brutto 2020 - 2021 125 215

Momskomp 2020 - 2021 -25 043 

Spillemidler -20 000 

Gaver / sponsing -7 000 73 172

80 000  
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5  Budsjettforutsetninger og risikovurderinger 
 
 
 
Statens formelle føringer for kommunens budsjett    
 
Bestemmelsene om utarbeidelse av årsbudsjett finnes i kommunelovens §§ 44-49 med nærmere presise-
ring i forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens 
inntekter i budsjettåret og for anvendelse av disse. Kommuneloven inneholder bestemmelser som sier at 
årsbudsjettene skal være realistiske, og at de skal omfatte alle økonomiske midler som skal disponeres 
for året samt anvendelse av disse.  Det er et krav til budsjettet at det skal budsjetteres med et driftsresul-
tat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 
 
 
5.1  Frie inntekter - Statsbudsjettet 
 
Kommunenes frie inntekter, som består av skatt og rammetilskudd, utgjør om lag 3/4 av kommunesekto-
rens samlede inntekter (momskompensasjonen for drift er da medregnet). Dette er inntekter kommunene 
kan disponere fritt, men hvor gjeldende lov- og regelverk likevel legger sterke føringer for anvendelsen. 
 
Flekkefjord budsjetterer med følgende i frie inntekter (alle tall i tusen kroner): 
 

Skatteinntekter  275.800 
Rammetilskudd  286.806   
Sum frie inntekter  562.606 

 
 
Skatteanslag 
 
Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen skatteutjevning utjevnes 
delvis disse forskjellene mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med 
skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. 
Flekkefjord er en kommune i sistnevnte kategori og får derfor skatteutjevningsmidler, og disse baserer 
seg i 2020 på folketallet pr. 01.01.2020 
 
Det er budsjettert med følgende skatteinntekter (alle tall i tusen kroner): 
 

Skatteinntekter  255.600 
Skatteutjevning *)   20.200 
Sum skatteinntekter  275.800 
*) Skatteutjevningen skal regnskapsmessig føres sammen med rammetilskuddet.   
    I tabellene foran er derfor rammetilskuddet satt til 307.006 og skatt til 255.600. 

 
Til grunn for rådmannens forslag ligger at skatteinngangen i 2020 budsjetteres med 87,8 % av nasjonalt 
nivå, og at innbyggertallet pr. 1. januar 2020 stipuleres til 9050 innbyggere. 
 
 
Rammetilskudd 
Staten overfører penger til kommunene, og når det ikke blir bestemt i detalj hva disse skal brukes til, slik 
at kommunene står friere i bruken av dem, kalles det rammetilskudd. 

Her legges folketallet pr. 01.07.2019 til grunn, og utgangspunktet er at totalrammen deles likt på antall 
innbyggere i Norge. Dette gir et innbyggertilskudd med kr. 25.083 pr. innbygger. Flekkefjord hadde 9053 
innbyggere pr. 01.07.2019. 

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning og levekår. Noen kommuner har mange barn i 
skolealder, mens andre har mange eldre som trenger omsorgstjenester. Noen har lange reiseavstander 
eller spredt bosetting.   
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Rammetilskudd  (tall i 1000 kroner) 
Innbyggertilskudd 227 081          
Utgiftsutjevningen 48 315             
Distriktstilskudd 7 029               
Saker særskilt fordelt 3 532               
Skjønnsmidler + INGAR 492                  

Sum rammetilskudd 286 449          

Dette gjør at kommunale tjenester, som 
grunnskole, barnehage og omsorgstjenester, 
ikke koster det samme å tilby i alle kommune-
ne. Et viktig formål med inntektssystemet er å 
bidra til at kommunene og fylkeskommunene 
kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbygger-
ne. Det gjør staten gjennom å kompensere for 
slike ufrivillige kostnadsforskjeller. Kommune-
ne får kompensasjon gjennom systemet med 
utgiftsutjevning. Ordningen består totalt av 26 
kriterier og er et «nullsumspill» hvor midler 
omfordeles fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet til kommuner som er dyrere 
å drive enn landsgjennomsnittet. Samtidig skal inntektsgarantiordningen (INGAR) skal sikre at ingen 
kommuner kommer for dårlig ut et budsjettår i forhold til landsgjennomsnittet.   
 
Utgiftsutjevningen  

Flekkefjord er for 2020 beregnet til å være 8,8 % dyrere å drifte enn landsgjennomsnittet, mens vi var 
beregnet til 8 % dyrere i 2019.    

Nedenfor følger 14 av de 26 kriteriene i utgiftsutjevningen og hvordan disse har utviklet seg siste år.  
 

(alle tall i 1000)
Tillegg / 

Utgiftsutjevningen i rammetilskudd for Flekkefjord fradrag i Endring fra 
Vektet Utslag i % utjevningen 2019

0-1 år 0,006 -0,09 % 459-               101-               
2-5 år 0,137 -1,12 % 5 552-            3 545-            
6-15 år 0,262 1,89 % 9 406            1 710            
16-22 år 0,023 0,04 % 219               33                  
23-66 år 0,105 -0,62 % 3 097-            55                  
67-79 år 0,057 0,87 % 4 313            78                  
80-89 år 0,077 2,21 % 10 960          84                  
over 90 år 0,039 1,76 % 8 714            56                  
Opphopningsindeks 0,010 -0,37 % 1 858-            240               
Aleneboende 30 - 66 år 0,020 -0,25 % 1 260-            353               
PU over 16 år 0,049 3,45 % 17 107          2 996            
Ikke-gifte 67 år og over 0,046 0,61 % 3 013            189               
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,017 -0,44 % 2 176-            261               
Innbyggere med høyere utdanning 0,018 -0,44 % 2 170-            80                   

*) Opphopningsindeks er sammensatt av andel uføre, arbeidsledige og fattige 
 
 
Utviklingen i aldersgrupper i økonomiplanperioden 
 
I utgiftsutjevningen teller antall innbyggere i barnehagealder, skolealder og over 67 år ganske mye. Ta-
bellen til høyre viser hvor mye en person i ulike aldersgrupper betyr for rammetilskuddet. Det er derfor 
viktig å se på utviklingen i disse aldersgruppene i økonomiplanperioden, da endringer her vil slå mye ut i 
rammetilskuddet fra staten. Det er Flekkefjord sin utvikling i forhold til landsgjennomsnittet som er ut-
slagsgivende for om kommunen får mer eller mindre i utgiftsutjevning fremover. Tabellen nedenfor viser 
utslag i rammetilskuddet ved én ekstra person i ulike aldersgrupper.  

 
 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2020 – 2023 / Budsjett 2020  Side 32 
 

Vi har prøvd å beregne hvordan utviklingen innfor disse 
aldersgruppene vil slå ut for Flekkefjord i denne økonomi-
planperioden. Det er lagt til grunn SSB sine prognoser når 
det gjelder eldre over 67 år for både Norge og Flekkefjord. 
Når det gjelder aldersgruppen 2-5 år og 6 -15, har vi for 
Flekkefjord fremskrevet dagens tall, samt SSB sine progno-
ser for hele landet.  
 
Telledato for rammetilskuddet er 01.07 året før, og det gjør 
at endringer i aldersgruppene ikke får utslag i rammetil-
skuddet før ½ år etter at de oppstår.   

 

2020 (*) 2021 (*) Endring  fra 2022 (*) Endring  fra 2023 (*) Endring  fra 
Prognose dagens ramme Prognose dagens ramme Prognose dagens ramme

2-5 år 375 355 2 505 000-kr      342 4 342 000-kr         334 5 177 000-kr      
6- 15 år 1168 1160 952 000-kr         1140 3 332 000-kr         1115 6 307 000-kr       
67 -79 år 1152 1208 644 000kr         1232 560 000kr            1249 280 000kr         
80- 89 år 401 404 868 000-kr         405 2 480 000-kr         409 2 728 000-kr      
90 + 113 113 126 500-kr         112 506 000-kr            112 1 012 000-kr      

Sum: 3 807 500-kr      10 100 000-kr       14 944 000-kr     
(*) Gjelder befolkningen pr. 01.07. året før. 
 
Fra 2022 vil nedgangen i antall skolebarn begynne å slå ut for fullt, og gi kommunen et stort tap i ramme-
tilskudd. Denne utviklingen fortsetter i hele økonomiplanperioden og vil, gitt dagens befolkningssammen-
setning og tilflyttingsmønster, fortsette også videre mot 2030. Barnehagene får stor nedgang i 2020, jfr. 
tabellen under utgiftsutjevning, og nedgangen synes å ville fortsette i økonomiplanperioden.  

Det kan antas mindre endringer blant de eldre (over 80 år), men utviklingen nasjonalt gjør at Flekkefjord 
likevel vil komme inntektsmessig dårligere ut alle årene i planperioden. 

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet 
fra et år til det neste som er lavere enn 400 kroner pr. innbygger under gjennomsnittlig vekst på landsba-
sis. Flekkefjord vil de neste årene komme inn under denne ordningen og få en lavere vekst, noe som gir 
kommunen ca. 3,6 millioner mindre i rammetilskudd enn hva landsgjennomsnittet tilsier.   

 
5.2  Budsjettforutsetninger i drift 
 
Med grunnlag i lov og forskrifter, inntektsoverføringer og andre bestemmelser som følger av statsbudsjet-
tet, bestemmer Flekkefjord kommune selv hvilke andre forutsetninger budsjettene skal bygges på. For-
slaget til økonomiplan og budsjett for 2020 - 2023 tar utgangspunkt i:  
 
• Vedtatte mål og satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025.  
• Gjeldende økonomiplan for 2019 – 2022 med de endringer som følger av senere politiske vedtak.  
• Dagens aktivitets- og driftsnivå med de forslag til endringer som framgår av prioriteringer, justering 

og tiltak som det er vist til i kap. 3.3.  
 
Det er forutsatt en begrenset renteøkning i planperioden. Kommunen har tatt utgangspunkt i gjeldende 
renteavtaler og prognoser fra Kommunalbanken. Budsjettet følger en rentebane for innlån som øker fra 
dagens 1,7 % til 2,75 % fram til 2022.  
 
Inntektssiden  
 
• Skatt og rammetilskudd er lagt inn som beskrevet foran. 
• Fra 2021 lagt inn en antatt reduksjon i rammetilskuddet fra staten med 2 millioner kroner, en reduk-

sjon i 2022 med 4 millioner og med 6 millioner i 2023. Dette som følge av endret demografi, dvs. 
mindre overføringer fra staten som en konsekvens av færre barn i barnehage- og grunnskolealder. 

• Eiendomsskatt er lagt inn i tråd med føringen i vedtatt økonomiplan 2019 - 2022. Det betyr at inntek-
tene fra eiendomsskatt samlet skal økes med 1,8 mill. (se utfyllende kommentarer i eget avsnitt).  
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• Kommunens utbytte fra Agder Energi er allerede kjent for budsjettåret 2020. Dette er lagt inn med 
15,3 mill. Utbyttet baserer seg på siste regnskapsresultat for selskapet og gjeldende utbyttepolitikk.   

• Inntektene fra salg av konsesjonskraft er lagt inn i samsvar med prognose mottatt fra Konsesjons-
kraft IKS. Inntektsanslagene økes fra 2,4 mill. i 2019 til 2,7 millioner i 2020 og videre utover.  

• Inntektsposter som brukerbetaling, salgs- og leieinntekter økes med ca. 3 %, med noen unntak.  
• Statstilskudd for 2020 er beregnet ut fra gjeldende ordninger. 
• Rentekompensasjon i forbindelse med lån til omsorgsboliger, sykehjem og skolebygg er beregnet 

tilsvarende som i 2019.  
 
Eiendomsskatt 
 
Eiendomsskatten har i Flekkefjord kommune vært skrevet ut med grunnlag i skattetakst fastsatt i 2006. I 
årene 2016 - 2019 er det foretatt kontorjustering med en årlig 10 % økning av det opprinnelige skatte-
grunnlag. I budsjettet for 2019 ble det avsatt midler for å foreta omtaksering, slik at eiendomsskatten 
framover kan beregnes ut fra et oppdatert takstgrunnlag. Det ble samtidig forutsatt at Skatteetatens for-
muesgrunnlag (boligverdier) skulle legges til grunn for de eiendommene som hadde dette, og bestemt at 
inntektene fra eiendomsskatt (utover nye skatteobjekter) skulle utgjøre 1,8 mill. mer i 2020 enn i 2019. 
 
Boligverdien er Skatteetatens anslag på eiendommens markedsverdi. I forslaget til statsbudsjett for 2020 
er det foreslått at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på minst 30 % 
for all bolig- og fritidseiendom fra 2020. Denne reduksjonsfaktoren skal benyttes for alle eiendommer, 
også de som kommunen selv takserer. Kommunen kan velge en høyere reduksjonsfaktor, men ikke en 
lavere. Kommunens fastsetter også om det skal være et bunnfradrag eller ikke, samt hvilken promillesats 
som skal benyttes. Fra 2020 av kan det ikke benyttes en høyere promillesats enn 5, og Regjeringen tar 
sikte på å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra 2021. For 
næringseiendommer og verker og bruk, vil fornyet takst ligge til grunn for beregningen av framtidig eien-
domsskatt, og her er det fortsatt 7 promille som gjelder.   
 
I budsjettforslaget som nå legges fram, så foreslås det å benytte samme reduksjonsfaktor som den Re-
gjeringen legger til grunn (30 %) og at det som ved tidligere utskriving av eiendomsskatt ikke skal gis et 
eget bunnfradrag. Gitt disse forutsetningene og bystyrets føring om at de samlede inntektene fra eien-
domsskatt skal være 1,8 mill. høyere i 2020 enn i 2019 (korrigert for nye skatteobjekter), så er det bereg-
net at satsen for boliger og fritidseiendommer i 2020 kan fastsettes til 2,7 promille. 
 
Kostnadssiden 
 

Finansdepartementets har beregnet lønns- og prisveksten for 2020 (deflator) til 3,1 %. Den er styrende 
for indeksreguleringen i statsbudsjettet.  
 
• Lønn er budsjettert ut fra forventet faktisk aktivitet og faktisk lønn gjeldende ved utgangen av 2019.  

Det er satt av en lønnsreserve på 10 mill. kroner for å dekke inn neste års forhandlinger. Anslaget 
baserer seg på statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 3,6 % i kommunal sektor i 2020. 

• Det er i begrenset grad budsjettert med sykepengerefusjoner og tilhørende vikarutgifter. Når faktiske 
refusjonsinntekter overstiger budsjettet, vil det gir finansiering for ekstra vikarbruk.   

• Pensjonskostnadene er lagt inn i tråd med opplysninger fra pensjonskassene (se neste avsnitt).  
• Overføringer som er lønnsbaserte er justert med 3 %. 
• Innkjøpsposter er for 2020 ikke blitt justert for prisvekst, så her ligger det inne et innsparingskrav.  
• Rentekostnader er beregnet ut fra kommunens faktiske låneportefølje, avtaler som er inngått og 

forslag til nye låneopptak som følger av økonomiplanen. Det er lagt til grunn en p.t rente med 2,40 % 
(2020) 2,31 % (2021) 2,27 % (2022) og 2,22 % (2023) basert på vurderinger fra Kommunalbanken. 

• Avdragene følger inngåtte avtaler. Nye lån (jf. forslag til investeringsprogram) er forutsatt tatt opp 
med gjennomsnittlig løpetid på 37 år og uten avdrag i opptaksåret. 

 
Samlet oversikt over driftsrammer med fordeling framgår av de forskriftsmessige tabellene i kap. 3. 
 
 
Pensjon 
 
Flekkefjord har ansatte tilknyttet tre forskjellige pensjonskasser: Sykepleierne er i KLP, lærerne i Statens 
pensjonskasse og resten er i kommunens egen pensjonskasse (Flekkefjord kommunale pensjonskasse). 
Pensjonskostnaden i det kommunale regnskapet er et teknisk begrep basert på et sammensatt og kom-
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plisert regnestykke, og påvirkes ikke av de reelle pensjonsinnbetalingene. Premieavvik oppstår når det er 
avvik mellom den regnskapsmessige pensjonskostnaden og det kommunen har innbetalt i pensjon. Lave-
re innbetalinger i pensjonspremie vil således ikke bedre kommunens resultat på kort sikt, men kun ha en 
likviditetsmessig effekt. De siste årene har premieinnbetalingene vært høyere enn kostnadene, og Flek-
kefjord har et akkumulert premieavvik på ca. 53,5 millioner kroner. Dette er midler som blir belastet frem-
tidige driftsregnskap med årlig ca. 7 millioner kroner. 
 
Ut fra signaler i statsbudsjettet og dagens pensjonskostnader, er det grunn til å regne med reduserte 
pensjonskostnader i 2020 med 2 millioner kroner.  
 
Virkningen av den nye aldersreformen vil gjøre at Flekkefjord pensjonskasse betaler tilbake en større 
sum tidligere innbetalt premie til Flekkefjord kommune. Dette vil ikke gi noen resultateffekt i 2020, men ha 
likviditetsmessig effekt og redusere kommunens premieavvik. Fra og med 2021 vil redusert premieavvik 
gi kommunen årlige reduserte pensjonskostnader med anslagsvis 4,5 millioner kroner.  
 

5.3  Befolkningsprognoser 
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) tegner et bilde over antatt befolkningsutvikling i Flekkefjord frem mot 2030. 
Dersom den blir virkelig, vil det gi kommunen tjenestemessige og økonomiske utfordringer. Prognosene 
indikerer en nedgang, både i aldersgruppen 1 - 15 år og i aldersgruppen 20 – 66 år.  
 
Det antas en liten økning i aldersgruppen 16 – 19 år. Befolkningen vil likevel holde seg noenlunde på 
dagens nivå, som følge av kraftig økning i aldersgruppen 67 – 89 år. Aldersgruppen over 90 år forventes 
å holde seg omtrent på dagens nivå. Prognosene for hele Norge viser vekst i alle aldersgrupper, og med 
særlig vekst i gruppen over 67 år.    
 
 
Flekkefjord  

1990 2000 2010 2019 2030 (*) 2019 2030 (*)
0 år 96 100 103 84 90 55 391 63 705
1-5 år 546 549 543 467 473 300 748 316 416
6-12 år 859 849 768 830 687 452 818 422 597
13-15 år 367 351 381 350 312 188 647 188 661
16-19 år 541 500 522 450 476 257 853 265 144
20-44 år 2 898 2 863 2 696 2 585 2520 1 779 999 1 865 602
45-66 år 1 871 2 172 2 569 2 647 2528 1 487 062 1 557 157
67-79 år 1 174 955 863 1 144 1289 579 695 696 351
80-89 år 375 440 438 404 608 181 031 305 453
90 + 58 72 120 105 115 44 968 54 353

8785 8851 9003 9066 9098 5 328 212 5 735 439
(*)  Prognose fra SSB over befolkningen 2030.

Norge
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5.4  Risikovurdering 
 
De økonomiske rammevilkårene for kommunens virksomhet og aktivitetsnivå er i endring. Økonomipla-
nens forutsetninger er lagt inn med varierende grad av sikkerhet, og det er derfor viktig å vurdere hvor 
sårbar kommunen er for eventuelle endringer i en del definerte risikofaktorer. 
 

Risikofaktorer Vurdering og kommentarer Risiko-
grad 

Konjunkturer og internasjonal politikk 

Internasjonale  
konjunkturer og norsk 
økonomi. 

I løpet av 2018 og 2019 har de politiske spenninger i det internasjonale 
samfunnet økt. Hvordan Storbritannia skal forlate EU er fortsatt uavklart 
og handelskrigen mellom USA og Kina har tiltatt. Samtidig er det økt 
spenning i Midtøsten, hvor mange land er involvert, og der konflikter og 
eventuelle angrep på oljeinstallasjoner kan virke inn på de økonomiske 
rammebetingelsene for norsk økonomi.  
SSB uttrykker at det internasjonalt har vært oppgangskonjunktur siste 
sju årene, men at utsiktene nå er svakere, særlig i Europa. Det antas at 
veksten vil avta som følge av tilstramming i pengepolitikken, høy gjeld 
og underliggende svak produktivitetsutvikling. Internasjonalt peker nå 
rentene nedover.  
Norsk økonomi er nær konjunkturnøytral. Mye av oppgangen vi har bak 
oss var preget av ekspansiv finanspolitikk, lave renter og lønnsmodera-
sjon. Gjennom fjoråret har finanspolitikken blitt mer nøytral, lønnsveks-
ten har tatt seg litt opp og Norges Bank har økt styringsrenta ved fire 
anledninger siste år, sist gang med 0,25% i september. Samtidig er det 
lite som tyder på at det blir flere renteøkninger på en stund. 

  

Renterisiko Rentenivået har vært lavt i flere år, men med en liten oppgang i 2019. 
Rentene på kort sikt (inntil 1 år) påvirkes delvis av norske forhold, men 
på lengere sikt er det være internasjonale forhold som slår sterkest inn. 
Et spesielt forhold de siste månedene har vært at det nå er mulig å bin-
de renten fast over 10 år til en lavere pris enn den flytende renten. 
Risikoen for videre renteøkning vurderes å ha blitt redusert. Dersom 
renten stiger vil den gi en merbelastning i driften med mellom 6 og 7 
mill. for hvert prosentpoeng renten øker (med utgangspunkt i den del av 
gjelden kommunen selv må betjene). 

 

 

Nasjonale forhold og nasjonal politikk   

Skatteinngang Skatteanslaget i budsjettet er en av de største usikkerhetsfaktorene som 
påvirker kommunens handlingsrom. Skatteinntekter utgjør ca. hver tred-
je krone av inntektsgrunnlaget. Reduksjon i lokal skatteinngang reduse-
rer kommunens inntekter med nær 0,8 mill. for hver prosent ned (etter at 
staten kompenserer 60 % målt opp mot landets skatteinngang). Blir det 
derimot svikt i nasjonal skatteinngang slår dette ut i kommunens inn-
tektsgrunnlag direkte og reduserer handlingsrommet krone for krone.  

 

Inntektssystemet/ 
rammetilskudd 

Inntektssystemet ble lagt om fra 2017. Flekkefjord blir kompensert med 
ca. 48,6 millioner «ekstra» fordi det er beregnet at kommunen er 8,8 % 
dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen. Det kan også bli endringer 
i inntektssystemet som følge av den pågående kommunereform.  Kost-
nader til gjennomføring av reformen tas også innenfor den samlede 
ramme til kommunesektoren. 

 

Pris- og lønnsvekst Dersom pris- og lønnsveksten endrer seg, vil det kunne slå ut på kost-
nadsbildet. Det avgjørende for kommunen vil være om statens overfø-
ringer og andre inntektsposter justeres tilsvarende, eller om dette bare 
blir delvis kompensert. 
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Regionale og lokale forhold  

Befolkningsutvikling Innbyggertallet virker direkte inn på kommunens inntektsoverføringer, 
både skatt og ramme. Dersom kommunens befolkningsvekst blir lav 
eller uteblir, vil også kommunens inntektsgrunnlag bli svekket. Det vises 
til befolkningsanalysen for nærme omtale. Særlig viktig for Flekkefjord er 
tiltak som kan styrke utviklingen for aldersgruppen 20 - 40 år. 

 

Lokalt næringsliv - 
sysselsetting 

En god utvikling for eksisterende bedrifter og etablering av nye og bæ-
rekraftige arbeidsplasser i regionen, er forutsetning for vekst og utvikling 
i kommunen. At yrkesdeltakelsen er høy, at nye arbeidsplasser skapes 
og at arbeidsledigheten holdes nede, er viktige faktorer for at kommu-
nen skal nå sine mål og sikre en god utvikling.      

 

Andre risikoforhold – felles 

Pensjonskostnader Pensjonskostnader utgjør vel 60 mill. av budsjettet (eks. arbeidsgiver-
avgift). Pensjonspremiene har økt mye de siste årene, bl.a. knyttet til 
endringer i regelverk, lønnsoppgjørene, økt forventet levealder, mange 
uføretrygdede og ikke minst; lavere avkastning i et finansmarked med 
lave renter. Gjennom aktuarberegning framkommer kommunens pen-
sjonskostnad. Sammen med amortisering av tidligere års premieavvik 
utgjør dette kommunens årlige pensjonskostnad. Det er usikkerhet knyt-
tet til pensjonskostnadene, og kommunen må forholde seg til en aktuar-
beregning i januar 2021 for å få de eksakte kostnadene for 2020. 

 
 

Sykefravær Sykefraværet påvirker kommunens driftsøkonomi i betydelig grad. Lønn 
for første 16 dagers sykdom blir ikke refundert og refusjoner dekker 
heller ikke alle kostnader. Tjenester med turnusvakter eller krav til be-
manning må benytte vikarer ved fravær. Flere tjenester har vikarbudsjet-
ter som forutsetter relativt lavt sykefravær, og noe som gir en betydelig 
risiko for overskridelser dersom fraværet øker, spesielt dersom behovet 
må løses gjennom innleie av personale fra eksterne vikarbyråer. Flekke-
fjord har, til tross for en stor helse- og omsorgssektor, et lavere sykefra-
vær enn gjennomsnittskommunen. 

 

Omstillingsevne Behovet for omstilling er økende. Mange tiltak og justeringer har allere-
de blitt gjennomført, noe som gjør det stadig mer krevende å hente ut 
økonomisk effekt av nye omstillingstiltak. Organisasjonens evne til om-
stilling vil være helt avgjørende for om det er mulig å oppnå de effektivi-
seringsvirkningene som er lagt inn i økonomiplanen. Dette vil stille store 
krav til hele kommunen – fra bystyret som øverste beslutningsorgan, til 
tjenestemottakere som må venne seg til nye måter å få dekket sine 
behov på, til ledere som vil måtte finne nye arbeidsmåter innenfor knap-
pere ressursrammer, og til tillitsvalgte og verneombud som må bidra til 
endringer, samtidig som medarbeiderne skal oppleve å ha påvirkning 
over egen arbeidssituasjon og et trygt arbeidsmiljø. 

 

Andre risikoforhold – oppvekst og kultur  

Spesialundervisning 
og spesialpedagogisk 
hjelp 

En økning i omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spe-
sialundervisning i skolen vil ha stor innvirkning på det økonomiske hand-
lingsrommet og mulighetene for fleksibel ressursbruk innenfor opp-
vekstområdet. Det er derfor avgjørende at vi greier å sette inn hjelp så 
tidlig som mulig i opplæringsløpet og samtidig holde en høy kvalitet på 
det ordinære skole- og barnehagetilbudet. Dette utfordres av at vi de 
neste par årene har et høyt elevtall på noen skoler, deriblant mange 
flyktninger. Samtidig ser vi at et dramatisk fall i elevtallet de neste årene 
vil kunne ha mye å si for ressurstilfanget i skolesektoren. Det er dermed 
utfordrende å sikre nok frie ressurser til tidlig innsats, slik at behovet for 
spesialundervisning ikke øker igjen. 
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Barnevern Det er vanskelig å legge begrensninger på utgifter knyttet til barnevern, 
siden det her dreier seg om tiltak knyttet til barn og unge i en vanskelig 
livssituasjon. Det er likevel et viktig område å følge opp, og det må job-
bes godt forebyggende og tverrfaglig for å kunne motvirke behovet for 
omfattende barnevernstiltak. Hvis en ser på utviklingen de siste årene 
ser det ut til at vi er blitt flinkere til å komme inn med tidlige tiltak på 
andre områder før det blir et barnevernstiltak, samtidig som vi jobber tett 
sammen med barnevernet rundt dette. 

 

Andre risikoforhold – helse og velferd 

Nye behov og  
ressurskrevende 
tjenester 

Innenfor flere områder kan kommunen møte nye situasjoner hvor kom-
munen skal løse nye og flere oppgaver, herunder plikte å gi ressurskre-
vende lovpålagte tjenester til enkeltpersoner, uten at dette er tatt høyde 
for i budsjettet eller at det følger med finansiering. Budsjettet er basert 
på kjente forhold og det er en risiko forbundet med forutsetningen om at 
enhetene må sørge for å ha nødvendig rom for å løse slike situasjoner 
innenfor de budsjettrammene de er blitt tildelt.   

 

Behov for syke-
hjemsplasser og 
omsorgsboliger 

Endret alderssammensetning og sykdomsbilde endrer behovet for om-
sorgstjenester. Presset på sykehjem og hjemmebaserte tjenester er 
høyt. Det er en risiko for at kommunen tidvis må kjøpe plasser i andre 
kommuner og/eller betale for utskrivningsklare pasienter til sykehuset. 
Dagens rammer er knappe og det er vanskelig eller begrense behovet 
for og etterspørselen etter en del helse- og omsorgstjenester. 

 

Rekruttering  Når ansatte skal ha ferie, er sykemeldt eller i permisjon, må det inn vika-
rer. Ansatte med fagutdanning eller høyskoleutdanning i Flekkefjord har 
i stor grad den stillingen de ønsker. Uten nok egne ansatte til å dekke 
de ledige vaktene har vi hatt en stor økning i bruk av vikarbyrå. Vi klarer 
ikke rekruttere nok fagpersoner til å dekke både de faste hjemlene og 
vikarvaktene. Særlig sykepleiere har vært vanskelig å rekruttere, men i 
det siste har det også vært utfordrende å rekruttere helsefagarbeidere 
og vernepleiere. En rekke tiltak er iverksatt, men dette er et område 
hvor utfordringsbildet er sammensatt og hvor det ikke er én enkel løs-
ning. I tillegg til å rekruttere nye, må vi jobbe for å beholde og videreut-
vikle de ansatte vi har. Vi jobber parallelt med å etablere vikarpool og ta 
i bruk nye turnusordninger som langvakter i helg og årsturnus. 

 

Integrering I 2015 økte strømmen av flyktninger til Europa kraftig og Norge måtte ta 
imot langt flere enn beregnet. I 2017 endret dette seg og Norge har den 
sisten tiden tatt imot langt færre flyktninger. På lang sikt er bildet mer 
usikkert og risikoen større. Overføringsflyktningene vi i hovedsak har 
bosatt i 2018 og 2019 står lenger fra arbeidslivet enn de som ble bosatt i 
perioden fra 2015 til 2017. I bosetting av flyktninger ligger både mulighe-
ter og utfordringer. Redusert antall flyktninger betyr at driften må ned-
skaleres, samtidig som det er viktig å sikre god integrering og inklude-
ring slik alle nye innbyggerne gjennom utdanning arbeidsliv og frivillig 
sektor gis reell mulighet til å bli inkludert og bidra til samfunnet. Lykkes 
vi ikke vil det få store økonomiske, samfunnsmessige og ikke minst 
menneskelige følger. 

 

Andre risikoforhold – samfunn og teknikk  

Sårbarhet i forhold til 
klima 

Endringer i klima har gitt norske kommuner flere utfordringer enn tidlige-
re, med stadig flere tilfeller av ekstremvær. Store mengder nedbør i 
løpet av kort tid, kraftig vind og mengder av lynnedslag har påført 
mange kommuner store skader.  Betydelige snømengder, flomskader, 
ras og skader på infrastruktur og skogbranner vil kunne innebære kost-
nader det ikke er tatt høyde for i budsjett og økonomiplan. Gode risiko- 
og sårbarhetsanalyser og målrettede forebyggende tiltak kan bidra til å 
begrense både skader og kostnader. 
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Andre risikoforhold – finansområdet  

Særskilte inntekter I inntektsgrunnlaget til Flekkefjord kommune ligger det flere overføringer 
som over tid kan variere mye og i liten grad kan påvirkes. Selv om ni-
vået første år er noenlunde kjent, kan dette forandre seg mye i løpet av 
planperioden.   

- Utbytte fra Agder Energi (AE) fastsettes ut fra en utbyttemodell som 
tar utgangspunkt i 70 % av selskapets regnskapsresultat.  Flekkefjord 
kommunes eierandel i AE er på ca. 2,52 % og vil i 2020 motta 15,3 
mill. Det er budsjettert med dette nivået også videre ut over i planpe-
rioden, men dette vil avhenge av hvordan strømpris og resultatene av 
selskapets investeringsprogrammer utvikler seg.   

- Overføringer fra Havbruksfondet er en skatt som beregnes ut fra kon-
sesjonsutvidelser innen havbruksnæringen, og som tilfaller landets 
havbrukskommuner etter en fordelingsnøkkel. Flekkefjord er en stor 
havbrukskommune på Sørlandet og har mottatt 7,5 mill. i 2016, 0,4 
mill. i 2017, 20,2 mill. i 2018 og 6,5 mill. i 2019.  Det er m.a.o. store 
forskjeller fra år til år, og det arbeides med å finne en bedre og mer 
forutsigbar ordning.  Signalene er at 2020 vil kunne bli et år med 
høyere tildeling enn 2019, men det er stor usikkerhet mht. nivå.  
Kommunen har i økonomiplanen lagt til grunn et årlig inntektsbeløp 
på 9,2 mill. basert på konsesjonsutvidelser og skatteinntekter knyttet 
til oppdrettsnæringen. Når Stortinget etter hvert får avklart på hva 
slags regime som skal gjelde for såkalt «lakseskatt», så vil det måtte 
vurderes om inntektsanslagene må reduseres eller kan heves.  

- Salg av konsesjonskraft utgjør nå årlig ca. 2,7 mill. Dette er inntekter 
som kommer av kommunens adgang til å selge en kvote billig konse-
sjonskraft til markedspris. Konsesjonskraft IKS står for salget, og inn-
tektene har i senere år variert mellom 1 og vel 4 mill for Flekkefjord.    
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6  De enkelte tjenesteområdene 
 
I dette kapittelet følger en oversikt over de enkelte tjenesteområder med nærmere kommentarer fra den 
ansvarlige kommunalsjef. Hvert område presenterer sine utfordringsbilder, mål og prioriterte tiltak.  
 
Kommunens organisering: 
 
Flekkefjord kommunes administrative organisasjon ledes av rådmannen. Organisasjonen består av fire 
tjenesteområder og to områder knyttet direkte under rådmannen (næring, styring og analyse).  Rådman-
nens ledergruppe består av kommunalsjefene for de fire hovedtjenesteområdene, samt økonomisjef og 
seniorrådgiver/analytiker som er organisert under området styring og analyse. Det er for tiden 26 enhets-
ledere i kommunens organisasjon.  
 

 
 
Tjenesteområdene er videre inndelt i budsjettområder slik: 
 
1. Utvikling og virksomhetsstøtte utgjør ett budsjettområde: Utvikling og virksomhetsstøtte 
 
2. Oppvekst og kultur er delt inn i fire budsjettområder:  Skole og kompetanse 

 Barnehage 
 RBU (ressurssenter for barn og unge) 
 Kultur  
 

3. Helse og velferd er delt inn i to budsjettområder: Helse og omsorg 
 Sosial og integrering 
 

4. Samfunn og teknikk er også ett budsjettområde: Samfunn og teknikk  
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6.1  Utvikling og virksomhetsstøtte 
 
 
6.1.1  Budsjettområder 
 
Utvikling og virksomhetsstøtte er samlet i ett felles budsjettområde. 
 
 
6.1.2  Utfordringsbilde 
 
Innenfor utvikling og virksomhetsstøtte kan det løftes fram fire utfordringsbilder kommunen må holde øye 
med og jobbe spesielt med i økonomiplanperioden: 
 
a) Digitalisering og omstilling 
 

Skal kommunen kunne yte gode og effektive tjenester i årene fremover innenfor strammere budsjett-
rammer, vil det betinge at en tar i bruk ny teknologi og nye digitale løsninger. Stadig nye utfordringer 
gjør at vi må tenke nytt i forhold til etablerte løsninger. Digitalisering handler om å bruke teknologi til 
å fornye, forenkle og forbedre eksisterende tjenester og arbeidsrutiner slik at de blir mer effektive og 
pålitelige. Dette gjør at digitalisering innebærer omstilling, endring av arbeidsprosesser og nye struk-
turer. Målet er at kommunen, gjennom riktig bruk av teknologi, skal ivareta brukerne av tjenestene og 
innbyggernes forventninger og behov på en mer effektiv og god måte. Det understreker viktigheten 
av å se mulighetene som ligger i digitalisering, og være villig til å prøve ut nye løsninger. I arbeidet vil 
ledelse, kultur og holdninger måtte stå sentralt. Forståelsen av mulighetene og utfordringene som 
ligger i bruken av digitalisering blir viktig for å kunne nå de mål som er satt. 

 
b) Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere / heltidskultur 

 
Kommunesektoren på Agder vil i løpet av de nærmeste årene ha behov for svært mange nye ansat-
te. Spesielt gjelder dette sykepleiere og helsefagarbeidere, men også innenfor andre sektorer vil ut-
fordringene blir store. Bakgrunnen her er en kombinasjon av befolkningsutvikling og alderssammen-
setning blant ansatte. I deler av landet er det også vanskelig å rekruttere fastleger noe vi som kom-
mune allerede merker. Det blir derfor viktig fremover å fokusere på tiltak som kan sikre at dette ikke 
blir kritisk. Innenfor skole og barnehage blir utfordringen å sikre god rekruttering av rett kompetanse. 
Som kommune vil vi også ha behov for en ny type kompetanse som følge av den teknologiske utvik-
lingen. Rekrutteringsutfordringene vil kunne føre til økt bruk av vikarer fra vikarbyråer. Det gir mindre 
kontinuitet i tjenestene og vanskeliggjør en helhetlig fagutvikling, noe som igjen kan gå utover kvali-
teten på tjenestene. 
 
Da er det ekstra viktig at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver og en god arbeidsplass. I lys av det-
te er det ekstra viktig å kunne tilby hele stillinger å legge til rette for å ta i bruk den arbeidsreserve 
som finnes i organisasjonen som følge av den store andel deltidsansatte kommunen har i dag. Det 
er derfor en utfordring hvordan vi kan videreutvikle en heltidskultur. Kommunen har et sterkt ønske 
om å ta inn enda flere lærlinger. Også her opplever vi utfordringer med å rekruttere kandidater til de 
ledige lærlingeplassene. 

 
c) Sykefravær 

 
Selv om Flekkefjord kommune har lavere sykefravær enn gjennomsnittskommunen, kan dette endre 
seg raskt, noe som vil ha stor betydning for kommunens kostnader og stabilitet i tjenesteproduksjo-
nen. Det er derfor viktig å ha kontinuerlig fokus på nærværsarbeid og tett oppfølging av sykemeldte. 

 
d) Økonomistyring 
 

Kommunens driftsøkonomi er stram og økonomiplanen legges fram med svært små marginer i for-
hold til det økonomiske risikobildet kommunen må forholde seg til. Flere forhold kan komme til å re-
dusere kommunens inntekter eller øke kostnadene betydelig. For å unngå økonomiske problemer vil 
det i enda sterkere grad enn før være nødvendig med god økonomistyring. Det omfatter både et år-
våkent blikk på utviklingen av de faktorene som endrer det økonomiske bildet, tett oppfølging av lø-
pende inntekter og kostnader, og en god evne til å treffe og gjennomføre nødvendige tiltak.  
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6.1.3 Mål og retning 
 
Flekkefjord kommune skal levere et regnskap som samlet sett har et resultat i tråd med budsjett.  
 

Prioriterte aktiviteter 
• Alle budsjettansvarlige skal være kjent med sine økonomiske rammer og hvilke forutsetninger 

som denne er bygget på. 
• Alle budsjettansvarlige skal kontrollere sitt regnskap opp mot budsjett månedlig, med særlig fokus 

på kontroll av lønnsutbetalingene.  
• Konstaterte negative avvik skal meldes videre til overordnet leder og håndteres innenfor budsjett-

rammen. 
• Kommunens inntektskilder og økonomiske risikoforhold skal gjennomgås og minimum oppdate-

res hvert tertial i forbindelse med virksomhetsrapporteringen.   
• Budsjettansvarlige skal involveres i budsjettprosessen slik at de har et eierforhold til rammen.  
• Nye Agressomoduler for budsjett og månedsrapportering skal tas i bruk og tilhørende rutiner 

oppdateres. 
• Stabs- og støttefunksjoner skal bidra med råd og bistand til god økonomistyring i enhetene. 
• Alle reiseregninger skal fra og med 2020 leveres elektronisk. 
• Innen 2021 skal 80 % av alle inngående fakturaer bli mottatt som elektroniske EHF-faktura. 
 
Målepunkter 
• Månedsrapportering. 
• Virksomhetsrapporter. 
• Årsregnskapet.     
• Antall avvik innmeldt i Compilo 
 
Vi har lykkes når avlagt årsregnskap viser at merkostnader eller mindreinntekter i løpet av året er 
blitt fanget opp og håndtert innenfor de tildelte økonomiske rammer. 

 
Flekkefjord kommune skal bli en «24/7-kommune» for kommunens innbyggere og brukere av 
kommunale tjenester - samtidig som digitaliseringsløsninger skal bidra til å effektivisere arbeids-
prosesser internt i organisasjonen.  
 

Prioriterte aktiviteter 
• Videreutvikle kommunens digitale informasjonskanaler, samt ta i bruk nye selvbetjente løsninger 

slik at kommunens kommunikasjon med innbyggerne skjer gjennom digitale, nettbaserte løsning-
er (digitalt førstevalg).    

• Ta i bruk nye digitale løsninger som gjør arbeidsoppgavene enklere å løse, sikrere og mer res-
surseffektive.  

• Videreutvikle bruken av «SvarUt» som kommunens hoveddialog med innbyggerne, samt ta i bruk 
digital signatur. 

• Ta i bruk ny hjemmeside og se på løsning for et system for «Borgermelding» som er en mobilap-
plikasjon hvor innbyggerne kan melde fra om ulike forhold som er relevante for kommunen.  

• Innføre nytt saks- og arkivsystem. 
• Innføre nytt system for overføring av politiske møter samt et system for elektronisk votering  
 
Målepunkter 
• Hovedandelen av kommunens innbyggerdialog foregår på digitale kanaler (SvarUt, SvarInn, digi-

tale skjema, sosiale medier, nye selvbetjente løsninger) 
• At 90 % av våre ansatte er koblet til «Åkka nett» dvs. kommunens intranett, i løpet av 2020. 
• Elektronisk arbeidsflyt er gjennomført og overtatt for papirutfylling og forsendelse (f.eks. RPW - 

elektroniske lønns- og personalmeldinger integrert med økonomisystemet, e- faktura). 
• Automatisering av standardhenvendelser fra egne ansatte ved innføring av «Tore på kontoret» en 

digital robot. 
• Kravet til omstilling og driftstiltak blir nådd.  
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Flekkefjord kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer medarbeidere med rett 
kompetanse og beholder kompetente medarbeidere. 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Delta i rekrutteringsprosjektet til KS Vest- Agder «Drømmejobben»  
• Utarbeide en overordnet rekrutteringsstrategi  
• Videreføre prosjektet «Heltidskultur i Lister» for å kunne legge til rette for en heltidskultur.  
• Revidere kommunens lønnspolitiske plan. 
• Opprette en intern vikarpool. 

 
Målepunkter 
• Bruken av vikarbyrå er vesentlig redusert i forhold til dagens nivå.  
• Vi får ansatt kvalifiserte søkere til alle stillingene som lyses ut. 
• Flere enheter har tatt i bruk langturnus og årsturnus. 
• Inntak av lærlinger er minst i tråd med opptrappingsplanen. 
• Andel heltidsstillinger i kommunen har økt. 

 
Det samlede sykefraværet i Flekkefjord kommunen skal ikke oversige 7,5% i planperioden 

 
For de fire tjenesteområdene er det satt følgende delmål: 
- Utvikling og virksomhetsstøtte – under 5 % 
- Oppvekst og kultur – under 7 % 
- Helse og velferd – under 8,5 % 
- Samfunn og teknikk – under 6,5 % 
- Unngå økning i antall uføre og/eller uføregrad. 

 
Prioriterte aktiviteter 
• Påse at kravene i HMS håndboka og overordnet aktivitetsplan blir ivaretatt.  
• Bistå enhetene i nærværsarbeidet/sykefraværsoppfølgingen. 
• Gjennomføre opplæring med fokus på HMS og sykefraværsoppfølging. 
• Påse at avvik i Compilo blir fulgt opp. 

 
Målepunkter 
• Årsrapporten til arbeidsmiljøutvalget. 
• Månedsrapporter og virksomhetsrapportering. 
• HMS orientering i arbeidsmiljøutvalgets møter 

 
De samlede ressursene innenfor området «Utvikling og virksomhetsstøtte» benyttes fleksibelt 
innenfor vedtatt budsjettramme.  

 
Prioriterte aktiviteter 
• Styrke tjenesteområdet ved økt fokus på kompetanseoverføring. 
• Innføre og videreutvikle elektronisk arbeidsflyt.  
• Videreutvikle kommunens internkontrollsystem Compilo.  
• Ta i bruk verktøyet årshjulplanlegger. 

 
Målepunkter 
• Flere personer enn en har kompetanse til å løse oppgavene. 
• Nytt system (RPW) er implementert i hele organisasjonen. 
• Faste driftsoppgaver ivaretas innen definerte frister. 
• Vi unngår å registrere samme opplysninger flere ganger. 
• Resultatet fra medarbeiderundersøkelse (10-faktor) minst på nivå med landsgjennomsnittet. 

 
Internkontroll skal inngå som en større del av lederansvaret 
 

Prioriterte aktiviteter: 
• Kursing i bruk av kvalitetssystemet Compilo. 
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• Lederstøtte i avvikshåndtering.  
• Lederstøtte i rapportering. 

 
Målepunkter: 
• Økning i antall meldte avvik. 

 
Beredskap – utarbeide ny overordnet ROS-analyse 
 

Prioriterte aktiviteter: 
• Følge opp tilsyn og i sammenheng med nytt planprogram iverksette ny overordnet ROS-analyse. 
• Etablere kommunalt beredskapsråd. 

 
Informasjonssikkerhet – Ivareta kravene som følger av personvernforordningene GDPR 
 
Prioriterte aktiviteter: 

• Gjennomføre ytterligere internopplæring. 
• Følge opp databehandleravtaler. 

 
Målepunkter: 

• Avvik meldt i Compilo. 
 
 
 
6.1.4 Organisering 
 
Området utvikling og virksomhetsstøtte er sammensatt og består av flere delområder:  
 

- Den politiske virksomheten ledet av ordfører. 
- Kommunens strategiske og administrative ledelse ledet av rådmannen. 
- Virksomhetsstøtte (bl.a. pol. sekr., personal, økonomi, informasjon, digitalisering og internkontroll)   
- Næringsutvikling og div. prosjekt- og planoppgaver.  
- Kommunens beredskapsansvar. 

 
Rådmann er Bernhard Nilsen 
 
Enhet Leder:   Årsv. 

1.1.20 
Årsv. 
1.1.19 

Merknader 

Ordfører Torbjørn Klungland 1,0 1,00  
Rådmann Bernhard Nilsen 7,0 7,00 Rådmannens ledergruppe / styring og analyse 
Næring 
 
 

Bernhard Nilsen 1,0 1,00 
0,50 
0,05 

Næringssjef 
Rene Listerfjorder 
Beredskapsfunksjon 

Virksomhetsstøtte 
 
 
 

Kirsten Mauland 12,5 
 

 

5,40 
1,80 
5,40 
1,00 

Servicetorg og sekretariat 
Personal 
Økonomi 
Plan og utvikling 

  2,3 2,30 Vikarsentral 

SUM   23,8 25,45  
Andre - felles   18,0 

3,5 
18,00 

3,50 
Lærlinger (inngår i personal) 18 stk. fra 2019 
Frikjøp tillitsvalgte (inngår i personal) 
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6.2  Oppvekst og kultur 
 
Overordnede mål for oppvekst: 
  

• «Alltid barnets beste» 
• «Utdannelse for livet – læring, mestring og livskompetanse» 

 
 
6.2.1  Budsjettområder 
 
Oppvekst og kultur består av følgende budsjettområder:   
 
1. Skole og kompetanse 
2. Barnehager 
3. Ressurssenter barn og unge 
4. Kultur 
 
Kommunalsjef er Svein Hansen. 
 
 
 
6.2.2  Utfordringsbilde 
 
Innenfor oppvekst og kultur er det spesielt 3 utfordringsbilder kommunen må holde øye med og jobbe 
med i perioden 2020 - 2023: 
 
 
a) Spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage 
 

En økning i omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen vil ha 
stor innvirkning på det økonomiske handlingsrommet og mulighetene for fleksibel ressursbruk innen-
for oppvekstområdet. Det er derfor avgjørende at vi greier å sette inn hjelp så tidlig som mulig i opp-
læringsløpet og samtidig holde en høy kvalitet på det ordinære skole- og barnehagetilbudet. Dette 
utfordres av at vi de neste par årene har et høyt elevtall på noen skoler, deriblant mange flyktninger. 
Samtidig ser vi at et dramatisk fall i elevtallet de neste årene vil kunne ha mye å si for ressurstilfang-
et i skolesektoren. Det er dermed utfordrende å sikre nok frie ressurser til tidlig innsats, slik at beho-
vet for spesialundervisning ikke øker igjen. 
 

b) Tverrfaglig koordinering og innsats 
 

Tverrfaglig koordinering er ressurskrevende å jobbe med, både med tanke på tidsbruk og økonomi. 
Frafall i videregående skole og forutsetningene for deltakelse i fremtidig yrkesliv er viktige hensyn in-
nenfor dette området. Gevinsten, både på kort og lang sikt, er derfor stor med tanke på økonomi, 
samfunnsdeltakelse og menneskeverd, hvis man lykkes med god tverrfaglig forebygging og tilrette-
legging. Dette er derfor et svært sentralt område for kommunen å ha en oppfølging av. 

 
c) Barnetallsutvikling 
 

Lave fødselstall de siste fem årene vil føre til behov for endringer innen sektoren de kommende åre-
ne. Innenfor barnehagesektoren er dette allerede tatt høyde for ved at en har tilpasset bemanning til 
barnetall de siste årene. Dette er gjort på en slik måte at Flekkefjord kommune oppfyller både be-
manningsnorm og pedagognorm. Om utviklingen fortsetter er det viktig å fortsette dette arbeidet. In-
nenfor skolesektoren vil fødselstallene begynne å få effekt fra og med skoleåret 2020/21. Det vil da 
være naturlig å begynne en gradvis nedskalering av antall klasser i grunnskolen, og samtidig vurdere 
dagens skolestruktur og skolekretser. I 2023/24 vil det være ca. 130 barn mindre på barneskolene 
enn det er i 2019/20. Det vil få betydning for hvordan vi må prioritere ressursene og organisere sko-
lestrukturen for at det fremdeles skal være nok frie midler til tidlig innsats og tilpasset opplæring. I 
samme periode vil antallet elever på ungdomstrinnet øke med ca. 25 elever. 
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6.2.3 Skole og kompetanse 
 
 
6.2.3.1  Mål og retning 
 
Gjennom bevisst voksenrolle skal skolene være gode arenaer for utvikling av sosial kompetanse 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Alle ansatte tilbys kurs 1 gang pr år knyttet til voksenrollen. 
• Alle barn og unge skal oppleve at de voksne ser de, anerkjenner de og har tro på de 
• Alle skoler har etablert felles prinsipper for utøvelse av voksenrollen, for eksempel klasseledelse 
• Alle skoler har faste strukturer for veiledning og oppfølging av hvordan voksenrollen utøves 
• Vurdering for læring (VFL) videreføres som et grunnleggende prinsipp i Flekkefjordsskolen. 
• Oppdaterte planer for utvikling av skolemiljø og sosial kompetanse brukes aktivt på alle skoler 

 
Målepunkter 
• Elevundersøkelsen. 
• Årlige trivsels-/mobbeundersøkelser på skolene. 

 
Kvaliteten på ordinær undervisning og tilpasset opplæring holder en slik kvalitet at behovet for 
spesialundervisning holdes på et lavt nivå.  

 
Prioriterte aktiviteter 
• Skolene jobber systematisk og målrettet med oppfølging av den enkelte elev.  
• Det gis veiledning og oppfølging av lærere i Pedagogisk team der PPT også deltar 
• Kvalitetsutvikling skjer blant annet ved deltakelse i lærende nettverk. 
• Kartlegging gjøres i henhold til kartleggingsplan, registreres i Vokal og følges opp med tiltak 
• Tiltaksplan brukes for systematisering og dokumentering av tidlige tiltak når kartlegging viser at 

elever har utfordringer. Tiltak og oppfølginger dokumenteres i programmene IST og Engage. 
• Tiltakene skal i så stor grad som mulig ta utgangspunkt i det sosiale klassefelleskapet 
• Sammen med Lister PPT og de andre kommunene i Listerregionen utvikle en modell for et mer 

helhetlig samarbeid mellom PPT, skoler, barnehager og eiernivå i regionen. 
 
Målepunkter 
• Tiltaksplan er etablert og implementert på alle skoler 
• Andelen spesialundervisning er på 4 - 6 %. 
• Vi ligger på eller over landsgjennomsnittet på læringsresultater, læringsmiljø og trivsel i skolen. 

 
Minoritetsspråklige i skolene skal stimuleres til å lære norsk språk så raskt som mulig. 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Legge til rette for og stimulere til at ansatte tar etter- og videreutdanning innenfor fagfeltet 
• Alle skoler jobber etter felles, vedtatte rutiner for særskilt språkopplæring. 
• Videreføre miljøveileder sitt arbeid med fokus på skole-hjem- samarbeid og deltakelse i fritidsak-

tiviteter. 
• Administrativ skoleeier har ansvar for å opprettholde og lede lærende nettverk mellom skolene 

med fokus på arbeid med minoritetsspråklige barn 
• Det opprettes tidsbegrensede innføringsgrupper for nyankomne minoritetsspråklige hvis behov 
• Tilby gratis SFO mens foresatte deltar på introduksjonsordning 

 
Målepunkter 
• Minoritetsspråklige barn har tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisning innen to-tre år 

etter ankomst.  
• Antall ansatte som tar etter- og videreutdanning. 
• Andel minoritetsspråklige barn som deltar i SFO. 
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Skolene skal, gjennom godt og dedikert tverrfaglig samarbeid, bidra til å ivareta en helhetlig tenk-
ning rundt barn og familie. 

 
Prioriterte aktiviteter 
• Skolene fortsetter arbeidet med implementering og utvikling av BTI modellen gjennom blant annet 

opplæring av ressurspersoner fra hver enhet i «Ta opp uro»-metodikk utover i 2020. 
• Skolene bruker møtepunktene for tverrfaglig samhandling som er etablert i kommunen, og jobber 

i tråd med de forpliktelsene som foreligger i rutinebeskrivelsen for TVIST, koordinatorrollen og 
ansvarsgruppe. 

• Skolene oppretter og koordinerer ansvarsgruppe når 2 eller flere tjenester er involvert. 
• Vi har et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd gjennom gode rutine-

beskrivelser og god kommunikasjon mellom de ulike aktørene som er involvert. 
 

Målepunkter 
• Gjennom god opplæring og kompetanse og gode rutinebeskrivelser vet ansatte i skolen hva de 

skal gjøre når de opplever en uro for et barn. 
• Foresatte blir involvert tidlig og opplever at de blir respektert av opplærings- og hjelpetjenestene.  
• Brukerundersøkelser 
• Det er god kontinuitet i tiltak og tjenester og en tydelig og avklart ansvarsfordeling. 

 
Skolene preges av god ledelse som tar ansvar for resultatutvikling og som bygger en inkluderen-
de og lærende kultur gjennom samhandling med andre. 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Deltar årlig på lederopplæring internt i kommunen og eksternt. 
• Deltar aktivt på lærende møter med andre ledere innen sektoren. 
• Vi arbeider etter prinsippet «tett på» i vår ledelsesutøvelse. 
• Prioriterer tydelighet, forutsigbarhet, struktur og relasjonsbevissthet i sin ledelsesutøvelse. 
• Alle ledere på enhetsnivå erkjenner ansvar for tett oppfølging av personal, økonomi og fag. 
• Alle skoler bruker virksomhetsplaner aktivt som ledelses- og utviklingsverktøy.  

 
Målepunkter  
• Deltakelse, engasjement og involvering på lederopplæringstiltak og nettverk gjennom året 
• Resultatoppnåelse i forhold til både økonomi, fag og personal.  
• Oppdaterte virksomhetsplaner på alle skoler utarbeidet i involverende prosesser med de ansatte. 
• Medarbeiderundersøkelser. 

 
Skolene skal være arena for utvikling av sosial kompetanse. 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Skolene jobber i tråd med innholdet i kommunens handlingsplan for sosial inkludering i skolene, 

og evaluerer planen årlig. 
• De voksne i skolen jobber aktivt med å se og inkludere de som faller utenfor, og er opptatt av å 

lære barna og unge kunnskaper og ferdigheter som gjør dem til positive og verdifulle deltakere i 
felleskapet. 

• Programmene «Kjærlighet og grenser» og trivselsledere videreføres på skolene. 
 

Målepunkter 
• Elevundersøkelsen. 
• Brukerundersøkelse. 
• Ståstedsanalysen. 
• Antall tiltaksplaner for økt trivsel. 
• Antall klagesaker. 

 
Skolene fremmer god psykisk helse. 

 
Prioriterte aktiviteter 
• Skolene jobber videre med implementering av verktøyet «Psykologisk førstehjelp» i samarbeid 

med helsestasjonen. 
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• Implementering av prinsipper fra TBO (traumebasert omsorg) i praksisfeltet. 
• De voksne i barnehagen må ha kunnskap om og kunne gjenkjenne symptomer på psykisk uhelse 
• Miljøterapeut ansettes på barneskolenivå slik som på ungdomsskolen  
• Skolene samarbeider tett og systematisk med elevråd og foreldreråd for å fremme skolemiljøet 
• Skolene samarbeider aktivt med foresatte, helsestasjon, familiesenter, PPT og barnevern for å fo-

rebygge og sette inn tidlige tiltak mot utsatte barn og unge. 
 

Målepunkter 
• Ung-Data undersøkelsen. 
• Elevundersøkelsen. 
• Frafallsstatistikk. 

 
 
Prioriterte investeringer 
 
IKT-området: Det vil fortløpende være behov for nyinnkjøp og oppgraderinger på IKT-området innenfor 
skole og barnehage. Det er stort behov for oppgradering av nettverket på enhetene, samtidig som ma-
skinparken og smartboard på skolene fortløpende må fornyes og oppdateres.  
 
Inventar og lekeapparater: Det har over tid opparbeidet seg et behov for å fornye elevenes arbeidsplas-
ser, spesielt på distriktsskolene, samt fornye og oppgradere lekeapparater på flere skoler. Det tilrås at 
oppgraderingen som er påbegynt fortsetter videre utover i økonomiplanperioden. 
 
 
6.2.3.2  Organisering 
 

Ansvar Enhet  Leder Årsv. 
1.1.20 

Årsv. 
1.1.19 

Merknader 

2100 Felles skole Svein Hansen 1,00 1,00  
2110 Gyland skole Anne Bystadhagen 8,15 

0,07 
0,85 

212,9 

8,15 
0,07 
0,85 

212,9 

Årsverk 
Kontor 
SFO 
Timeressurser 

2120 Hidra skole Svein Harald Olsen 6,50 
0,07 
0,82 
172 

6,50 
0,07 
0,82 
172 

Årsverk 
Kontor 
SFO 
Timeressurser 

2130 Sira skole Ole-Eyvind Fossdal 9,28 
0,12 
0,99 

237,3 

9,28 
0,12 
0,99 

276,3 

Årsverk 
Kontor 
SFO 
Timeressurser 

2140 Sunde skole Turid L Fosse 45,20 
1,0 

5,08 
1201,1 

45,20 
1,0 

5,08 
1201,1 

Årsverk 
Kontor 
SFO 
Timeressurser 

2150 Søyland skole Ingjerd Sindland 18,26 
0,40 

6,4 
439,8 

18,26 
0,40 

6,4 
465,8 

Årsverk 
Kontor 
SFO 
Timeressurser 

2180 Flekkefjord  
Ungdomsskole 

Terje Lauvdal 42,47 
0,8 

964,9 

42,47 
0,8 

964,9 

Årsverk 
Kontor 
Timeressurser 

2190 Flekkefjord  
Voksenopplæring 

Svein Hobbesland 10,66 
0,8 
8,7 

10,66 
0,8 
8,7 

Voksenopplæring 
Kontor 
Svege Verksted 

 Skole og kompe-
tanse 
 

 *145,7 
14,14 

*3228,1 

*148,2 
14,14 

*3293,1 

Årsverk skole/kontor/VO 
Årsverk SFO 
Timeressurser 

Ressurstildelingen av undervisningstid skjer i form av lærertimer pr. uke. Når skolene velger å bruke tildelte ressurser til assistentti-
mer, belastes en lærertime pr. 2 assistenttimer. Oversikten ovenfor er oppdatert pr. oktober 2019 og gjelder for skoleåret 2019 – 
2020. Utgangspunktet pr. 1.1.19 er korrigert for å være sammenlignbart med 1.1.20. 
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6.2.4 Barnehage 
 
 
6.2.4.1  Mål og retning 
 
Vi skal ha en autoritativ oppdragerstil som gir barna de beste forutsetningene for å utvikle trygg 
tilknytning til omsorgspersonene.  
 

Prioriterte aktiviteter 
• Alle barnehageansatte deltar årlig på fagopplæring med tema voksenrollen. 
• Enhetene tar i bruk metode for systematisk oppfølging av voksenrollen i praksis, der vurderingen 

blir gjort i tråd med felles prinsipper enheten har utarbeidet. 
• Alle barn skal oppleve at de voksne ser dem, anerkjenner dem og har tro på dem. 
• Barnehagene skal uttrykke tydelig forventninger til de foresatte samtidig som de støtter og hjelper 

de foresatte slik at deres voksenrolle kan forsterke en god utvikling for barnet. 
 

Målepunkter  
• Deltakelse på fagopplæring. 
• Alle enheter har utarbeidet rutiner for oppfølging av voksenrollen. 
• Brukerundersøkelse. 

 
 
Det ordinære barnehagetilbudet skal være av så høy kvalitet at behovet for spesialpedagogisk 
hjelp er lavt.                                                                                                                                               
 

Prioriterte aktiviteter 
• Enhetene søker veiledning og oppfølging i Pedagogisk team.  
• Enhetene jobber i tråd med handlingsveilederen i BTI  
• Kvalitetsutvikling skjer blant annet ved deltakelse i lærende nettverk. (REKOMP). 
• Tiltaksplan brukes for systematisering og dokumentering av tidlige tiltak. 
• Tett samarbeid med PPT i forhold til systemarbeid. 

 
Målepunkter 
• Andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i år over tid (kilde: Basil/ Udir.). 
• Andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i Flekkefjord vs. andre kommuner, fylket og lan-

det. 
• Tiltaksplan er implementert og i aktiv bruk i alle barnehager. 

 
 
Barnehagene skal ha et godt språkmiljø som stimulerer til god og rik språkutvikling hos alle barn, 
og særskilt minoritetsspråklige barn.  
 

Prioriterte aktiviteter 
• Gjennom tilskuddordninger stimulere til at minoritetsspråklige barn bruker barnehage  
• Styrke barnehager som har mange minoritetsspråklige barn med språkpedagog. 
• Øke kompetansen hos ansatte gjennom å jobbe med temaet gjennom REKOMP 
• Etablering av rutinebeskrivelse for oppstartsamtale og språkkartlegging.  

 
Målepunkter 
• TRAS – Kartleggingsverktøy, evt. annet kartleggingsverktøy. 

 
 
Barnehagene skal, gjennom godt og dedikert tverrfaglig samarbeid, bidra til å ivareta en helhetlig 
tenkning rundt barn og familie. 

 
Prioriterte aktiviteter 
• Barnehagene bruker BTI modellen i sitt arbeid 
• Barnehagene oppretter og koordinerer ansvarsgruppe når 2 eller flere tjenester er involvert. 
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• Vi har et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd gjennom gode rutine-
beskrivelser og god kommunikasjon mellom de ulike aktørene som er involvert. 

• Barnehagene bruker møtepunktene for tverrfaglig samhandling som er etablert i kommunen, og 
jobber i tråd med de forpliktelsene som foreligger i rutinebeskrivelsen for TVIST, koordinatorrollen 
og ansvarsgruppe. 
 

Målepunkter 
• Antall innmeldte saker i TVIST. 
• Antall innmeldte ansvarsgrupper med oppnevnt koordinator. 
• Foresatte blir involvert tidlig og opplever at de blir respektert av opplærings- og hjelpetjenestene.  
• Det er god kontinuitet i tiltak og tjenester og tydelige og avklarte ansvarsfordelinger. 
• Brukerundersøkelser. 

 
 
Barnehagene preges av god ledelse, som bygger en inkluderende og lærende kultur for sosial, 
emosjonell og faglig utvikling. 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Deltar årlig på lederopplæring internt i kommunen og eksternt. 
• Deltar aktivt på lærende møter med andre ledere innen sektoren. 
• Vi arbeider etter prinsippet «tett på» i vår ledelsesutøvelse. 
• Prioriterer tydelighet, forutsigbarhet, struktur og relasjonsbevissthet i sin ledelsesutøvelse. 
• Alle ledere på enhetsnivå erkjenner ansvar for tett oppfølging av personal, økonomi og fag. 
• Alle skoler bruker virksomhetsplaner aktivt som ledelses- og utviklingsverktøy.  
• Barnehagene deltar aktivt i REKOMP (regional kompetanseutvikling). 

 
Målepunkter 
• Ståstedsanalysen. 
• Deltakelse, engasjement og involvering på lederopplæringstiltak og nettverk gjennom året 
• Resultatoppnåelse i forhold til både økonomi, fag og personal.  
• Oppdaterte virksomhetsplaner på alle skoler utarbeidet i involverende prosesser med de ansatte. 
• Medarbeiderundersøkelser. 

 
 
Barnehagene skal være arena for utvikling av sosial kompetanse. 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Barnehagene jobber i tråd med innholdet i kommunens handlingsplan for sosial inkludering i bar-

nehagene, og evaluerer planen årlig. 
• De voksne i barnehagen jobber aktivt med å se og inkludere dem som faller utenfor, og er opptatt 

av å lære barna kunnskaper og ferdigheter som gjør dem til positive og verdifulle deltakere i fel-
leskapet. 

• Barnehagene bruker kartleggingsverktøy «Alle med». 
 

Målepunkter 
• Bruk av kartleggingsverktøy «Alle med». 
• Brukerundersøkelse. 
• Ståstedsanalysen. 
• Antall tiltaksplaner for økt trivsel. 
• Antall klagesaker. 

 
 
Barnehagene fremmer god psykisk helse. 

 
Prioriterte aktiviteter 

• Barnehagene bruker verktøyet «Psykologisk førstehjelp» og prinsippene herfra i barnehagehver-
dagen. 

• De voksne i barnehagen må ha kunnskap om og kunne gjenkjenne symptomer på psykisk uhelse 
• Treneropplæring i dialogmetodikk «Ta opp uroen» / RBUP. 
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• Implementering av prinsipper fra TBO (traumebasert omsorg) i praksisfeltet. 
 
Målepunkter 

• Evaluering inkludert spørreundersøkelse blant ansatte. 
• Brukerundersøkelse. 
• Antall tiltaksplaner for økt trivsel og individuelle tiltak. 

 
 
6.2.4.2  Organisering 
 

Ansv. Enhet  Leder Årsv. 
1.1.20 

Årsv. 
1.1.19 

Merknader 

2200 Felles / spesialped. 
hjelp førskole 

Svein Hansen 
Janne Haugland 

 1,00 
14,2 

Kommunalsjef 
Barnehagefaglig rådgiver 

2210 Gyland barnehage Anne Cathrine  
Fedjestad 

 4,41  

2220 Hidra barnehage Liv Torhild Hansson  7,85  
2230 Sira barnehage Hanne Sunde  

Haugland 
 10,14  

2240 Sentrum barnehage Monica Stølen Hauge  15,08  
2250 Rauli barnehage Trude Haughom  11,92  
2260 Kringlatoppen               

barnehage 
Martha Aksnes Janvin  14,13  

SUM    78,7  
*Tall 01.01.20 er avhengig av opptak i november 2019 
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6.2.5 Ressurssenter barn og unge (RBU) 
 
Helsestasjonen har to hovedsatsningsområder: 

- Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling 
- Folkehelse og livsmestring  

 
 
6.2.5.1 Mål og retning 
 
 
Sikre at barnas behov ivaretas og at deres stemme blir hørt                 

 
Prioriterte aktiviteter 
• Gjennomføre brukerundersøkelse i løpet av 2020 
• Vurdere å ta i bruk digitale verktøy for umiddelbar tilbakemelding fra bruker (eks FIT) 
• Involvering av barn/ungdom i tverrfaglige samarbeidsfora  
• Utarbeide skriftlige rutiner som sikrer at barn/unges stemme blir hørt 
• Alle ansatte jobber etter BTI modellen og handlingsveilederne 
 
Målepunkter 
• Dokumentere i barnet/ungdommens journal hva de ønsker og hvordan vi ivaretar dette  
• Brukerundersøkelse 2020 
• Fremdrift digitale verktøy for umiddelbar tilbakemelding fra bruker 

 
 

Styrke barn, unge og familiers egen evne til å mestre utfordringer og belastninger i livet, og fore-
bygge sykdom og skade.      
 

Prioriterte aktiviteter 
• Bli en mer aktiv deltaker i overgangene barneskole-ungdomsskole-videregående skole 
• Profilere og øke bruken av helsestasjon for ungdom 
• Alle 5.- og 8.klassinger får opplæring i psykologisk førstehjelp som et selvhjelpsverktøy. Imple-

mentere bruken av PF i barnehage og i alle klassetrinn på skolen.  
• Tilby COS-veiledning etter behov. 
• Tilbud om forsterket helsestasjon til gravide i risikogrupper. 
• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud til alle barn/unge 

og deres foreldre. 
• Tilbud om SMIL-grupper til barn som pårørende (psykisk syke/rus). 
• Jobbe etter prinsippene i Traumebevisst omsorg (TBO) 
• Gjennomføre «Kjærlighet og grenser» med deltakelse av alle 8.klassinger og deres foresatte 

 
Målepunkter 
• Aktiv deltaker i overgangene barneskole-ungdomsskole-videregående skole 
• Økt profilering og bruk av helsestasjon for ungdom 
• Gjennomført opplæring i psykologisk førstehjelp på 5. og 8. klassetrinnet. 
• Bruk av psykologisk førstehjelp som verktøy i barnehagene og alle klassetrinn på skolen. 
• Gravide/nybakte foreldre mestrer foreldrerollen på en tilfredsstillende måte. 
• Helsestasjonen er åpen hver dag, og helsesøster er tilgjengelig minst en dag i uka på distrikts-

skolene og minst 3 dager i uka på sentrumsskolene 
• Gjennomført SMIL-gruppe hver høst i samarbeid med psykisk helse. 
• Gjennomføring og deltakelse «Kjærlighet og grenser» 

 
 

Forebygge, og oppdage vold og overgrep mot barn. 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Alle ansatte er kjent med rutinene våre i f.t. vold/overgrep/omsorgssvikt mot barn/unge. 
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• Kartlegge vold i nære relasjoner i svangerskapet. 
• Barseltreff hvor vi tar opp temaet, og viser filmen «i trygge hender». 
• Ta opp tema på hjemmebesøk til familier med nyfødte, og dele ut informasjonsbrosjyren «hva 

gjør du når barnet ditt gråter». 
• Fokus på temaet i kontakt med foreldre/barn på 2 og 4 års kontr. og på skolestart-undersøkelsen 
• Tilby undervisningsopplegg om vold og overgrep i skolen for mellomtrinnet og U-skolen 
• Ta opp temaet vold/overgrep i forbindelse med 8. klassesamtalen.  
 
Målepunkter 
• Alle gravide på helsestasjonen er kartlagt i f.t. vold i nære relasjoner. 
• Alle nybakte foreldre har fått brosjyren «Hva gjør du når barnet ditt gråter» og tilbud om å se film-

en «I trygge hender».. 
• Evaluere resultater av nasjonal undersøkelse blant ungdomskolelever om vold/overgrep og lage 

tiltakspakke 
• Undervisningsopplegg om vold og overgrep i mellomtrinnet og ungdomsskolen 
• 8. klassesamtale gjennomført med alle elever og tema vold/overgrep er tatt opp. 

 
 
Forebygge rusrelatert sykdom og skade 
 
Prioriterte aktiviteter: 

• Gjennomføre samtaler om rus med alle gravide og nybakte foreldre 
• Alle gravide med tidligere rusproblem tilbys forsterket helsestasjon  
• Gjennomføre «Kjærlighet og grenser» med deltakelse av alle 8.klassinger og deres foresatte 
• Delta på kjernegrupper for utsatt ungdom 
• Vurdere nye måter å jobbe effektivt forebyggende rundt ungdom og rus 

 
Målepunkter: 

• Alle gravide og nybakte forelde har gjennomført samtaler om rus 
• Alle gravide med tidligere rusproblem har fått tilbud om forsterket helsestasjon 
• Gjennomføring og deltakelse «Kjærlighet og grenser» 
• Helsestasjonen ved helsesykepleier FUS og vgs. har deltatt på kjernegrupper for utsatt ungdom 
• Utvikling tall Ung-data over tid 

 
 
 
6.2.5.2 Organisering 

 
Ressurssenter for barn og unge består av PP-tjenesten, helsestasjonen og barneverntjenesten. PP-
tjenesten og barneverntjenesten inngår begge i en interkommunal samarbeidsordning med Farsund som 
vertskommune. 
 
Ansv. Enhet  Enhetsleder Årsv. 

1.1.20 
Årsv. 
1.1.19 

Merknader 

2400 Helsestasjonen Tone Lende 1) 2) 8,8 
 

1) 2) 8,9 
 

Inkl. kommunepsykolog 

2410 
 
 
 

Interkom. tjenester 
- PP tjenesten 
- Barneverntjenesten 

 
Hanne Kristine Lervik 
Bodil Glomsaker 

  
 

 
Farsund kommune er 
vertskommune 

1) Inkludert 1,4 stilling på familiesenteret   
2) Inkluderer statlige styrkinger de siste 4 årene  
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6.2.6 Kultur  
 
 
6.2.6.1  Mål og retning 
 
Befeste Flekkefjord kultursenter Spira som hele kommunens kulturarena, med høye besøkstall og 
fornøyde brukere.  

 
Prioriterte aktiviteter 
• Tilby et variert og bredt arrangements- og kinoprogram innenfor gitte økonomiske rammer. 
• Synliggjøre og markedsføre Spiras tjenester hos ulike brukergrupper. 
• Videreutvikle biblioteket til en møteplass hvor folk kan møte andre, dele og skape noe sammen. 
• Utvikle et konsept for Spira som konferanseplass. 

  
Målepunkter 
• Opprettholdt eller økt besøk knyttet til arrangementer og kino. 
• Analysere besøkstall og antall lånere i biblioteket. 
• Brukerundersøkelse. 
• Statistikk i forhold til antall turister og grupper. 

 
 

Rekruttere flere barn og unge som aktive deltakere i kulturaktiviteter. 
 
Prioriterte aktiviteter 
• Samarbeide om UKM med flere aktører som DKS, skolene, kulturskolen, UIA, lag og foreninger. 
• Tilpasse kulturskolens tilbud enda bedre etter brukernes behov. 
• Gjøre biblioteket enda mer attraktivt for barn og unge gjennom flere arrangementer, spesielt lage 

nye tiltak for de yngste. 
• Samarbeide med frivilligsentralen og lag /foreninger om flere lavterskeltilbud. 
• Videreutvikle fritidsklubben til et attraktivt sted for brukere, bl.a. ved å tilby flere prosjekter. 

 
Målepunkter 
• Gjennomføre UKM med flere deltakerne enn før. 
• Differensiere kulturskolens tilbud etter bredde-, kjerne- og fordypningsprogram. 
• Måle antall arrangementer i bibliotekets regi i løpet av året og se på besøkstall. 
• Måle antall brukere på fritidsklubben. 

 
 
Videreutvikle og gjennomføre konseptet for arven etter Lars Kristian Gulbrandsen 

 
Prioriterte aktiviteter 
• Lage en ny prosjektplan for videreutvikling av arven etter Lars Kristian Gulbrandsen. 
• Sette Kirkegaten 56 i stand for galleridrift og etablere permanent drift i galleriet. 
• Videreutvikle driftskonsept for gallerivirksomhet. 

 
Prioriterte investeringer 
• Bruke fondsmidler fra «Lars Kristian Gulbrandsen fond» for tilrettelegging av gallerivirksomhet.  

 
 
Sikre gode kulturtjenester av høy kvalitet gjennom systematisk planarbeid. Dette i tråd med bru-
kernes behov og offentlige krav. 

 
Prioriterte aktiviteter 
• Innarbeide rutiner for fortløpende bruk og evaluering av revidert kulturvirksomhetsplan hos med-

arbeiderne. 
• Behandle nasjonal rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning», og implementere den i 

kulturskolens hverdag. 
• Videreføre arbeidet med kulturminneplanen. 
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• Påbegynne arbeidet med en kulturplan for Flekkefjord kommune. 
 
Målepunkter 
• Evaluering av tiltakene i virksomhetsplanen behandles i alle avdelinger og i tverrfaglig samarbeid 

for å tilpasse arbeidet videre. 
• Rammeplan for kulturskolen er politisk behandlet i løpet av 2020.  
• Flekkefjord kommune kulturplan følges opp med kvalitative intervju med forskjellige brukergrup-

per og/eller brukerundersøkelse. 
 
 
6.2.6.2  Organisering 
 
Kultur består av bibliotektjenester, kulturskole, kino, konsert- og teatertilbud, fritidsklubb, kunstutstillinger 
mm.  Alle tjenestene innen kultur er samlet i en felles enhet. 
 
Ansvar Enhet Enhetsleder:   

 
Årsv. 

1.1.20 
Årsv. 

1.1.19 
Merknader 

2500 Kultur og fritid Marion Baum 14,14 13,40 Inkludert turistinformasjonen 

SUM    13,40  
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6.3  Helse og velferd 
 
6.3.1  Budsjettområder 
 
Helse og velferd består av to budsjettområder:   
 
1. Helse og omsorg 
2. Sosial og integrering, som er de av kommunens tjenester som inngår i NAV. 
 
Kommunalsjef er Inger Marethe Egeland.  
 
 
6.2.2  Utfordringsbilde 
 
Innenfor helse og velferd er det spesielt tre utfordringsbilder, i tillegg til rekruttering som er beskrevet 
ovenfor, som kommunen må holde øye med og jobbe spesielt med i 2020 – 2023. Disse er: 
 
a) Vekst i forventninger, oppgaver og resurskrevende tjenester  

Gjennom ønsket om å skape en best mulig helse og omsorgstjeneste oppfordrer og/eller pålegger 
staten kommunene til levere stadig bedre og flere tjenester. Kvalitetsforskrifter, retningslinjer og vei-
ledere setter standarder som det er krevende for kommunen å etterleve fullt ut. Pårørende og bruke-
re blir stadig mer bevisst på rettigheter, og forventingene i befolkningen øker. Fastlegeordningen er 
et eksempel på et område som har endret seg betydelig de siste årene. Stadig flere møter helsetje-
nesten med «en bestilling» om tjenester, noe som er krevende å håndtere ressursmessig, men også 
ut ifra hensynet til rettferdig fordeling av ressurser. Både antall og kompleksiteten i oppgaver øker, 
uten at dette kompenseres for i form av økte ressurser. Medisinsk utvikling fører til at flere blir født 
og vokser opp med alvorlige funksjonsnedsettelser, samtidig som flere overlever alvorlig sykdom og 
får behov for omfattende hjelp. Dette er ofte behov som oppstår plutselig, og som det ikke er mulig å 
planlegge for. 

 
b) Forebygge fremfor å reparere 

Kommunen står ovenfor store ressurs- og prioriteringsutfordringer knyttet til å sikre helsefremmende 
og forebyggende arbeid versus å ivareta tyngre behandlingsoppgaver og personellintensive helse-
tjenester. Vi har sett en utvikling hvor ressurskrevende tjenester til unge brukere krever stadig mer 
innsats og prioritet. Det samme gjelder omfattende og komplekse tjenester innenfor somatisk rehabi-
litering, habiliteringstjenester og tjenester til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser, rusmiddel-
avhengighet og atferdsproblematikk. Stort press på tjenestene fører til at tjenestene ikke klarer å pri-
oritere forebyggende arbeid i så stor grad som ønskelig. Omtrent 60 % av dødsfallene i Norge skyl-
des livsstilsykdommer som kunne vært forebygget. Overspising, manglende fysisk aktivitet, tobakks-
røyking, overdrevet alkoholinntak og stress er hovedårsaker til livsstilsykdommer som koronar hjer-
tesykdom, hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, type 2-diabetes, KOLS, benskjørhet, depre-
sjon, medikamentmisbruk, overvekt og artrose. En bærekraftig helse og omsorgstjeneste er avheng-
ig av at hver enkelt av oss tar ansvar for egen helse og i større grad tar et samfunnsansvar i form 
mer frivillig innsats og som pårørende. 
 

c) Utenforskap 
Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Både eldre, 
ungdom, innvandrere og personer med kroniske lidelser og/eller nedsatt funksjonsnivå er utsatt for å 
oppleve utenforskap. Dette er grupper som har større risiko for å ikke ha, eller kun ha en begrenset 
tilhørighet til utdanning eller arbeid. Utdanning og arbeid er gjerne arenaer hvor man treffer andre 
mennesker og knytter sin identitet mot. En sterk tilhørighet blant familie og/eller venner vil kunne veie 
opp for svak tilknytning til arbeid eller utdanning. Opplevelse av utenforskap kan brukes som en mot-
sats til opplevelse av fellesskap. Utenforskap har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser – 
både for samfunnet og de menneskene det gjelder.  
 
Disse tre utfordringene forsterkes av den demografiske utviklingen som gir økt pleie- og omsorgs-
behov ved at andelen eldre øker kraftig, parallelt med stadig mer krevende rekrutteringsutfordringer 
som følge av andelen som er i arbeidsføralder reduseres. 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2020 – 2023 / Budsjett 2020  Side 56 
 

 
6.3.3 Helse og omsorg 
 
6.3.3.1  Mål og retning 
 
Helse- og omsorgsplan 2020 «Deltakelse og mestring» er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. 
Planen peker på tre viktige og overgripende retninger/visjoner for arbeidet i sektoren i planperioden: 
 
o Forebygge fremfor å reparere 
o Styrke den enkeltes selvstendighet og trygghet gjennom bruk av velferdsteknologi og telemedisin. 
o Se og underbygge den enkeltes muligheter for økt deltakelse og mestring 
 
I helse- og omsorgsplan 2020 konkretiseres disse nærmere i form av både mål og tiltak. For økonomi-
planperioden 2020-2023 og budsjett 2020 har sektoren definert fem sentrale mål/retninger med tilhøren-
de drifts- og investeringstiltak. Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan er påbegynt og forventes ferdig-
stilt i forkant av budsjett 2021. 
 
 
Sektorens samlede ressurser skal benyttes fleksibelt innenfor den vedtatte ramme slik at vi til en-
hver tid gir forsvarlige og rettferdige helse- og omsorgstjenester 
 
Prioriterte aktiviteter 

- I tråd med ny plan for legetjenesten, styrke og omprioritere ressurser innen og til legetjenesten 
slik at vi kan møte de krav som følger av akuttmedisinforskriften, spesialistforskrift, folkehelselo-
ven, samt de utfordringer som følge av fastlegekrisen  

- Gjennomføre omstillings- og innsparingsprosesser som fører til reduksjon av minst 5 årsverk, ho-
vedsakelig i enhet for habilitering innen 31.12.2020 

- Innføre egenandel for «Pluss-tjenester»  
- Omprioritere midler til en felles økonomisk buffer for helse og velferd knyttet til utskrivningsklare 

pasienter og betaling for midlertidige plasser i andre kommuner, evt. bruk av vikarbyrå 
- Følge opp nasjonale opptrappingsplaner innen rus med styrking av tjenestene lokalt 
- Gjennomføre «rett person på rett plass til rett tid» prosjekt for å sikre en hensiktsmessig bruk av 

kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester innen 31.12.2020 
- Evaluere og justere organisering av lederstrukturen i helse og velferd innen 31.12.2020 
- Avdeling enslige mindreårige flyktninger avvikles og oppfølgingstjenestene flyttes til avdeling psy-

kisk helse og rus ambulant 
- Gjennom dialog og samarbeid bidra til at forventingene til hva helse og omsorgstjenestene kan 

levere utover lovpålagte oppgaver, reduseres  
- I samarbeide med den enkelte tjenestemottaker og pårørende gi råd og veiledning om smarte 

grep for å ta vare på egen helse og planlegge for egen alderdom 
- Kartlegge ressurser hos den enkelte og nettverk for deretter i fellesskap planlegge tjenestene 

 
Prioriterte investeringer 

- Gjennomføre nytt boligprosjekt i enhet for habilitering og enhet for integrering, rehabilitering og 
psykisk helse - ombygging og utvidelse med 3 omsorgsboliger på Søyland innen 31.12.2022 

- Samarbeid med private og mulig investering i sameieprosjekt for unge mennesker med psykisk 
utviklingshemming innen 31.12.2021 

- Anskaffe eller bygge minst 4 boliger til vanskeligstilte i perioden 
- Ombygge og oppgradere Kirkegaten 54 til vikarhybler 
- Anskaffe elektronisk verktøy for å optimalisere tjenesten, herunder pasientjournalsystem 
  

Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

- Helse og velferd gir forsvarlige tjenester innenfor de vedtatte budsjettrammer 
- Behovet for tjenester ikke øker, til tross for økning i antall eldre 
- Vi gir tjenester i tråd med krav i ny akuttmedisinforskrift, ny spesialistforskrift og folkehelseloven  
- Vi har en stabil og kompetent legetjeneste 
- Vi har riktige og nok boliger 
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De fire første strekpunktene under «prioriterte aktiviteter» er omtalt i egne utredninger, se vedlegg. 
 
Tjenestene innen helse er vanskelige å planlegge og behovene varierer. Men det vi vet er at behovene 
jevnt over er økende og vil øke kraftig de neste 20 årene. Hovedutfordringen fremover vil, i tillegg til å 
jobbe smartere og mer effektivt innenfor de rammene vi har, være å justere forventingene i befolkningen. 
Alle som har rett på tjenester skal få det, men med knappere ressurser vil det stilles stadig større krav til 
en rettferdig fordeling og til en strengere vurdering av hva som er «godt nok». Den enkelte og deres nett-
verk må sannsynligvis ta enda større ansvar for egen helse og boligsituasjon fremover. Vi trenger derfor 
at både ansatte, ledere, politisk ledelse og innbyggerne i større grad har fokus på ressursene den enkelte 
har, ikke de vi mangler.  
 
Det jobbes med en rekke omstillingstiltak knyttet til fleksibilitet og riktig bruk av kompetanse i organisasjo-
nen, herunder etablering av vikarpool, gjennomgang av sykepleieresursene og en større gjennomgang av 
lederstrukturen.  
 
Antall flyktninger som skal bosettes i norske kommuner har gått betydelig ned, dette gjelder også for ens-
lige mindreårige flyktninger. De siste tre årene har kommunen bygget opp et tilbud til enslige mindreårige 
flyktninger. Totalt har vi tatt imot 16 enslige mindreårige flyktninger. Tjenesten har lykkes godt og tilbudet 
skaleres gradvis ned i tråd med behovet.  
 
Arbeidet med å finne aktuelle tomter og boliger til boliger for vanskeligstilte fortsetter i planperioden. Vi 
har etablert samarbeide med privat utbygger hvor utbygger får tilskudd fra Husbanken, mot at utbygger 
har inngått avtale med kommunen om kommunal tilvisningsrett. Det betyr at det er kommunen som be-
stemmer hvem utbygger skal inngå leieavtale med og at presset på å bygge for denne målgruppen i 
kommunal regi derfor reduseres.  
 
En ny omsorgsbolig med seks enheter og dagsenter på Søylandsveien 18 vil kunne ivareta behovene for 
robuste omsorgsboliger til beboere som har behov for skjerming. Mulighetsstudien gjennomført i 2018 har 
vist at nybygg er mer hensiktsmessig enn oppussing av eksisterende bygningsmasse. Netto tilvekst av 
omsorgsboliger vil være tre. I forbindelse med ombyggingen har to av dagens beboere kjøpt egne boliger 
og kommunen må inn å kjøpe en leilighet til personalet. Boligene de har valgt å kjøpe ligger i et område 
som kan sikre samarbeid på tvers av flere boliger. Pårørende til ungdom som skal flytte hjemmefra de 
neste årene har gått i dialog om mulig sameieprosjekt. Dersom behovene tilsier det vil det være hen-
siktsmessig for kommunen å kjøpe inntil to leiligheter i et slikt prosjekt. 
 
 
Tjenestene vi gir er virkningsfulle og mobiliserer den enkeltes ressurser 
 
 
Prioriterte aktiviteter 

- Minst 40 brukere (ca. 45%) med psykiske lidelser får oppfølging ved hjelp av verktøyet FIT 
(Feedback informerte tjenester)  

- Minst 75 brukere (ca. 15%) som har vedtak om hjemmesykepleie får oppfølging av hverdags-
mestringsteamet (sone 3) i hjemmetjenesten 

- Minst 15 (ca. 23%) av brukere i enhet for habilitering får oppfølging ved hjelp av PAS (Positiv at-
ferdsstøtte) og/eller fritid med bistand 

- Korttidsavdelingen i enhet for sykehjem har til enhver tid minst 8 av 12 plasser som benyttes til 
rehabilitering   

- Dagtilbud for demente med 14 plasser etableres fast i drift fra 1.1.2020 
- Minst 30 brukere deltar i fallforebyggende gruppe og minst 20 brukere deltar på gruppetilbudet på 

Tjørsvåg aktivitetssenter. 
- Igangsette prosjektet «Revitalisering av Frisklivssentralen» 
- Minst 50 får tilbudet om helsesamtaler og oppfølgning via Frisklivsentralen 
- Det etableres 5 nye tilbud på Frisklivssentralen innen 31.12.2020 

 
Prioriterte investeringer 

- Anskaffe nye tjenestebiler i 2021 (fortrinnsvis null- eller lavutslippsbiler) 
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Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

- Antall tjenester som avsluttes i avdeling psykisk helse og rus ambulant utgjør minst 10% (45 tje-
nester) årlig 

- Alle tjenestemottakerne i Avdeling psykisk helse og rus som har rett på individuell plan har fått til-
bud om dette.  

- Antall brukere som får redusert behov for hjelp etter oppfølging av hverdagsmestringsteamet 
minst 45 (60%) per år. 

- Antall støttekontakttimer reduseres med 19 timer i uken (10%)                  
- Minst 50 % av rehabiliteringspasientene på korttidsavdelingen får økt funksjonsnivå og reiser 

hjem til egen bolig innen 4 uker etter innleggelse 
- Minst 50% av deltakere i fallforebyggende grupper som har samme eller økt funksjonsnivå siste 6 

måneder.   
- Minst 50% av de som får tilbud om via Frisklivsentralen rapporterer økt livskvalitet 

 
Når ressursene blir knappere, må det rettes større fokus på at de tjenenestene vi gir er virkningsfulle. Vi 
må gjøre det som virker, og slutte å gjøre det som ikke virker. Dette har tjenestene i Flekkefjord jobbet 
med over lang tid, men det har stadig blitt utviklet flere og bedre verktøy som kan hjelpe oss, sammen 
med bruker, å vurdere i hvilken grad en tjeneste er virkningsfull eller ikke. Både FIT, hverdagsmestring, 
PAS og Fritid med bistand vil være tiltak som vil føre til at flere kan bruke egne ressurser, får bedre helse 
og dermed på sikt vil få redusert behov for hjelp. For å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter og gi 
innbyggerne virkningsfulle rehabiliteringstilbud må vi til enhver tid ha tilgjengelige korttidsplasser. 
 
Individuelt tilpasset veiledning og oppfølging i kombinasjon med gruppebaserte kostholds-, livsstils- og 
treningsgrupper, vil dersom personen er motivert eller blir motiver til endring, med stor sannsynlighet virke 
forebyggende på livsstilsrelaterte sykdommer. En satsing på Frisklivsentralen hvor vi gir tilbud ut ifra et-
terspørselen hos innbyggerne i Flekkefjord vil trolig ha en positiv effekt på folkehelsen i kommunen.  
 
Tilskudd til dagtilbud for demente ble lagt inn i rammen i 2020. Driften av Tjørsvåg aktivitetssenter har i 
2019 vært subsidiert av statlige tilskudd. Fra 2020 er deler at rammen lagt inn i budsjettet som finansie-
ring for videreføring av drift på dagens nivå med 14 plasser. Etterspørselen etter dag- og aktivitetstilbud 
for hjemmeboende eldre er økende og må forventes å ville øke ytterligere i årene fremover. Også øko-
nomisk er det smart å omprioritere ressurser til dag- og aktivitetstilbud, hvor man hjelper mange med 
relativt få ressurser. For deltakerne gir dagtilbud mening, mestring og viktig aktivitet i hverdagen. Opp-
trappingsplan og midler til rus er lagt inn i rammen og benyttes til å videreføre dagens drift i tjenesten.  
 
 
Samarbeidet med frivillige, lag og foreninger videreføres, videreutvikles og bidrar til å fremme 
folkehelsen og forebygge og redusere konsekvensene av barnefattigdom, kroniske lidelser og 
utenforskap 
 
Prioriterte aktiviteter 

- Frivilligerklæringen følges opp og evalueres årlig 
- Videreføre ordningen fritidsbank 
- Søke om å delta i forsøksordning med fritidskort som skal dekke deltageravgiften til en fritidsakti-

vitet for barn og unge 
- Videreutvikle utstyrssentralen BUA for utleie av fritidsutstyr i samarbeid med frivillige organisasjo-

ner og Jobbskolen (Vest-Agderfylkeskommune og NAV Lister) 
- Samarbeide med frisklivssentralen om rekruttering av frivillige 

Prioriterte investeringer 

- Anskaffe verktøyet Nyby, eller tilsvarende, som en digital plattform for frivillighet og et verktøy for 
å mobilisere ressurser 

Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

- Antall frivillige tilknyttet frivilligsentralen til enhver tid er minst 250 personer. 
- Minst 100 barn og unge omfattes av ordninger som gir reduserte kostnader ved deltakelse i ferie- 

og fritidsaktiviteter. 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2020 – 2023 / Budsjett 2020  Side 59 
 

- Minst 300 barn får tilbud og deltar på gratis arrangementer i ferie og fritid.  
- Minst 10 hjemmeboende personer med demens får mulighet til å fortsette med sine interesser 

gjennom at de har tilbud om Aktivitetsvenn. 
- Minst 20% (5-7 personer) av deltakerne i introduksjonsprogrammet er aktive deltakere i frivillighe-

ten og får nye nettverk og språktrening. 
- Minst 10 personer rekrutteres som frivillige via Frisklivssentralen årlig. 

Flekkefjord er blant de kommunene i Norge som er best på frivillighet. Samarbeid med frivilligheten frem-
heves likevel som ett av fem mål og retninger, fordi den er så viktig for fremtidens helsetjenester og lokal-
samfunn. Frivilligsentralen, og alle de frivillige enkeltpersoner, lag og foreninger vi har i dag, må vi ta vare 
på og videreutvikle. Det samme gjelder alle gode tiltak og prosjekt som frivilligheten driver. 
 
Per august 2019 var antall frivillige tilknyttet frivilligsentralen 253. I tillegg kommer Natteravnene, Ut på tur 
og Flyktningguider. Dette er en økning på 33 fra 1.1.2019 og utgjør ca. 3 % av alle innbyggerne. I tillegg 
kommer all frivillighet som gjennomføres i lag og foreningslivet, på dugnader og blant venner.  
 
Det er et mål at minst 300 barn gjennom ulike aktiviteter og tilbud skal omfattes av ordninger som bidrar 
til å legge til rette deltakelse i fritidsaktiviteter. I september ble utstyrssentralen BUA åpnet, noe vi håper 
vil bidra til at flere kan delta i fritidsaktiviteter, samtidig som tiltaket kan bidra positivt for miljøet. Flekke-
fjord kommune har gjennom samarbeidet md frivilligheten og gjennomfrivilligsentralen mange gode tiltak, 
og til tross for at vi ikke er blant kommunene med størst andel barnefattigdom, skal vi søke om å delta i 
forsøksordning med fritidskort.   
 
 
Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestene som gir økt trygghet for bruker og mer effektiv 
bruk av tid blant ansatte  
 
Prioriterte aktiviteter 

- Innføre medisindispensere til minst 20 brukere innen 31.12.2022 
- Minst 80 % av de ansatte gjennomfører e-læringsprogrammet 1. og 2.skritt på veien  
- Elektroniske nøkler innføres i enhet for hjemmetjenester innen 31.12.2021 
- Ta i bruk program for kjøreoptimalisering innen 31.12.2021 
- Enhet for habilitering innfører Salto system i alle boliger innen 31.12.2021  
- Enhet for integrering, rehabilitering og mestring innfører Salto system i begge bofellesskapene 

innen 31.12.2020. 
- Prøve ut telemedisinske løsninger dersom det gir en mer hensiktsmessig drift av tjenesten 

 
Prioriterte investeringer  

- Utvidet bruk av velferdsteknologi 
- Anskaffelse av journalsystem andre og systemer for digitalisering 

Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

- Bruk av tid til medisinhåndtering i EHJ og psykisk helse og rus ambulant halveres etter at me-
disindispensere er innført 

- Alle bemannede omsorgsboliger har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster 
(økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid) 

- Sykehjem har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte 
kostnader, spart tid) 

- Tiden ansatte benytter til nøkkelhåndtering er redusert med 20% fra etter at elektroniske nøk-
ler/salto brikker er tatt i bruk 

- Tiden ansatte i hjemmetjenesten bruker på kjøreplaner er redusert med minst 10 timer i uken. 

Kommunene på Agder har gjennomført en felles anskaffelse, og denne legger grunnlag for at alle be-
mannede bofellesskap på bakgrunn av gevinstrealiseringsplaner skal vurdere hvilke velferdsteknologiske 
løsninger som vil kunne føre til økt kvalitet, unngåtte kostnader eller spart tid. Nå-situasjonen, som vi skal 
«måle gevinster» ut ifra vil bli kartlagt i forkant av hvert delprosjekt og være et viktig rapporteringspunkt i 
forbindelse med tertial- og årsrapporter. I planperioden ønsker vi å ta i bruk velferdsteknologiske løsning-
er i alle bemannede omsorgsboliger, så som medisindispensere og nøkkelhåndteringssystem, samt prø-
ve ut avstandsoppfølging via telemedisin og innføre elektronisk kjørebok.  
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Helse og omsorgstjenesten i Flekkefjord kommune har ansatte med store stillinger, høy kompe-
tanse og lavt sykefravær 
 
 
Prioriterte aktiviteter 
 

- Videreføre satsningen «Fra assistent til helsefagarbeider»  
- I samarbeid med Karriere Lister etablere nytt kull «Fra flyktning til helsefagarbeider» 
- Innføre årsturnus fra 1.1.2021 
- Delta i KS-prosjektet «Drømmejobben» 
- Etablere vikarpool for å dekke ledige vakter 
- Etablere trainee-stilling for nyutdannede sykepleiere innen 31.12.2020 
- Oppfordre ansatte til å ta etter- og videreutdanning og søke kompetansemidler til å dekke deler 

av utgiftene; Videreføre Kompetanseløft 2020  

Målepunkter: 
Vi vet vi har lykkes når: 

- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og velferd er minst 75 % 
- Andelen fagutdannede i helse og velferd er minst 80 % 
- Sykefravær er maks 8,5 % for helse og velferd 
- Bruken av vikarbyrå er blitt redusert til maks. 2 mill. kroner per år 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og velferd har økt betydelig de siste årene og var 71,5 % i 2019. 
Dette er opp 9,5 prosentpoeng fra 2013. Andelen fagutdannede utgjorde 78 % av de ansatte ved inng-
angen av 2018 (396 av 510 ansatte). Andelen årsverk som er bemannet av personer med en fagutdan-
ning eller høyskole/universitetsutdanning er derimot på ca. 85 % da de med fagutdanning i større grad 
enn ufaglærte har større stillingsprosent. I 2018 var sykefraværet 8 % for helse og velferd samlet. Enkelte 
enheter som Tjørsvågheimen og hjemmetjenester har hatt høyt fravær de siste årene, men hoveddelen 
av fraværet er langtidsfravær som skyldes sykdom og forhold utenfor jobben. 
 
Prosjektet «Fra assistent til helsefagarbeider» har ført til at over 30 assistenter har tatt fagprøven og har 
blitt helsefagarbeidere. I samarbeid med Karriere Lister skal vi motivere flere av våre ansatte som det er 
aktuelt for til å melde seg opp til nytt kull også fremover. Prosjektet «fra flyktning til helsefagarbeider» er 
et samarbeidprosjekt mellom Karriere Lister, NAV og Flekkefjord kommune ved Tjørsvågheimen. Prosjek-
tet har ført til at 8 flyktninger nå snart har fått fagbrev som helsefagarbeider og de fleste er allerede i ar-
beid ved Tjørsvågheimen. En del vil trolig få tilbud om jobb gjennom satsingen på vikarpool. Det har vært 
brukt fondsmidler til å finansiere dette og det er ønskelig å få til et tilsvarende kull i 2020.  
 
KS-prosjektet «Drømmejobben» består av flere tiltak, som skal bidra til økt rekruttering og Flekkefjord 
kommune deltar i enkelte av satsningene.  
 
Bruk av vikarbyrå er høyt i Flekkefjord og kjøp av tjenester fra vikarbyrå er i snitt ca. 20 % dyrere enn om 
vi har egne folk. Utfordringen i dag er at de fleste har den stillingsstørrelsen de ønsker, eller ikke ønsker å 
jobbe utover hver 3. helg. Det betyr at det blir en del udekte vakter i turnuser som må dekkes av vikarer. I 
løpet av 2020 ønsker vi å etablere en egen vikarpool i kommunen, som sammen med andre tiltak som 
langturnus og årsturnus vil kunne bidra til å redusere bruk av vikarbyrå.  
 
Gjennom å prioritere rekrutteringsmidler avsatt fra overskuddet i 2017, har prosjekt Årsturnus blitt igang-
satt og målet er at vi i 1.1.2021 vil ha på plass årsturnus i hele helse- og omsorg. Årsturnus bidrar blant 
annet til at det er lettere å få en totaloversikt over ledige vakter gjennom året, samtidig som ansatte vil ha 
mulighet til å øke sin stilling ved å jobbe mer intensivt i enkelte perioder. 
  
Vi har de siste årene jobbet målrettet med en kompetansehevingsplan og har årlig fått ca. 1 million kroner 
til kompetansetiltak av fylkesmannen. Uten disse statlige midlene ville vi ikke kunne ha gjennomført de 
store kompetanseløftene vi nå tar.  
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6.3.3.2  Organisering 
 
Ansvar Enhet  Leder  Årsv. 

1.1.20 
Årsv. 
1.1.19 

Merknader 

3000 Helse og velferd Inger Marethe 
Egeland 

3,5 3,5 Forvaltningsenhet 3 årsverk. Velferds-
teknologikoordinator 0,5 årsv.  

3001 Helse og velferd – 
driftsprosjekter 

Inger Marethe 
Egeland 

2,7 2,7 Samhandlingskoordinator, Frivilligsentral. 
1,7 

3100 Enhet for legetje-
nester 

Marianne  
Omland 

2,95 3,04 Reduksjon tilsynslegefunksjon Hidra 

3110 Avdeling rehabilite-
ring og mestring 

Britt Monika 
Strømland 

8,6 7,5 Ergoterapeut barn vedtatt i 2019 opp-
trappingsplan rehabilitering 
20% stiling privat hjemmel  

3120 Avdeling psykisk 
helse og rus  

Britt Monika 
Strømland 

32,7 28,7 Avd. enslige mindreårige (3 årsv) slås 
sammen med psykisk helse, psykolog 
voksne (1 årsv- 40% Kv.dal) 

3130 KØH Ellen Barth 
Larsen 

0 3,25 Ingen endringer  

3210 Enhet for sykehjem 
(ES) 

Ellen Barth 
Larsen 

100,46 96,36 KØH lagt inn i Tjørsvågheimens årsv. 
Økning 0,6 årsverk dagtilbud  

3220 Enhet for hjemme-
tjenester (EHJ) 

Liv Karen 
Snerthammer 

65,58 63,74 Økning 2 årsverk vedtatt 2019. Omhjem-
ling fra hjemmehjelp og assistent til hel-
sefagarbeider 

3230 Enhet for habilite-
ring (EHA) 

Elisabeth  
Spikkeland 

111,35 106,08 Økning nytt tilbud barn og barne- og 
ungdomsavlastning, men jobber for å 
redusere igjen ila 2020 

3240 Enhet for kjøkken 
(EK) 

Trond Vågsvoll 8,95 8,95 Ingen endringer  

SUM   336,79 325,82 Økning i hovedsak som følge av økte 
behov i enhet for habilitering og overfø-
ring av 3 årsverk fra EM. 

 
I tillegg er Flekkefjord vertskommune for Flekkefjord interkommunale legevakt.  
 

3140 Interkommunal 
legevakt 

Inger Marethe 
Egeland 

0,2 0,2 Medisinskfaglig leder, 
Administrasjon 

Kun administrative årsverk med ansettelsesforhold i Flekkefjord kommune. I tillegg kommer sykepleieressurser kjøpt av helseforeta-
ket og privatpraktiserende leger som går legevakt. 
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6.3.4 Sosial og integrering  
 
 
 
6.3.4.1  Mål og retning 
 
 
Flyktninger som bosettes i Flekkefjord skal så raskt som mulig bli integrert, ta del i lokalsamfun-
net og innen 5 år være økonomisk selvstendige.  
 
 
Prioriterte aktiviteter 

- Alle flyktninger skal innen 3 måneder etter bosetting ha individuell plan, med fokus på den enkel-
tes mål og ressurser som jevnlig evalueres og oppdateres sammen med eier  

- Videreføre satsning og samarbeid med språkpraksisbedrifter 
- Dersom søkergrunnlag, etablere nytt kull «Fra flyktning til helsefagarbeider» høsten 2020, evt. i 

samarbeid med andre kommuner 
- Etablere et systematisk tilbud om boligrådgivning for flyktninger innen 31.12.2020 
- Motivere flyktninger til å engasjere seg i frivillige lag og foreninger  
- Alle som ønsker det skal få tilbud om flyktningguide 
- Tilby kurs innenfor hverdagsmestring/psykiske vansker hvor hovedmålgruppen er flyktninger 
- Delta i Agder prosjektet «Nye Mønstre – trygg oppvekst» 

Prioriterte investeringer  
- Investere i minst én bolig i «Leie for å eie-ordningen»  

Målepunkter 
Vi vet vi har lykkes når: 

- Minst 2 av 3 flyktninger er i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram 
- Andelen boliger kommunen fremleier ikke overstiger 20 boenheter 
- Minst en husstand blir tatt opp i «Leie for å eie-ordningen» 
- Minst 60 % av deltakerne i introduksjonsordningen har tilbud om praksis i språkpraksisbedrift.  
- Andelen deltakere i introduksjonsordningen som er aktive i frivillige lag og/eller foreninger er 

minst 20 % 
- Andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt er under 8 %. 
- Minst fem familier får årlig oppfølging via satsningen «Nye mønstre – trygg oppvekst» og 

minst 4 av disse opplever at de får bedre boforhold, bedre økonomi og tettere tilknytning til 
arbeid og utdanning.  

 
Oversikten over bosatte flyktninger siden 2016 viser at av de 112 voksne som er ferdig med introduk-
sjonsprogrammet og som bor i Flekkefjord så er det høsten 2019 22 i jobb og 66 under utdanning. Det 
utgjør over 78 % som er langt over målet på 2 av 3 i arbeid eller aktivitet. Av de som er bosatt siste år er 
30 av 33 i arbeid, utdanning eller AAP, og kun 3 mottar sosialhjelp. 
 
Kommunen fremleier i underkant av 30 boliger og det er et mål at dette skal reduseres ytterligere. Høsten 
2019 fikk 7 barnefamilier, herunder også familier med bakgrunn som flyktninger, etableringstilskudd fra 
Husbanken, samtidig som Bystyret vedtok å øke rammen for startlån. Dette betyr at over 20 barn vil vok-
se opp i egen bolig, fremfor leid bolig. Boligkontoret vil i 2020 ha fokus på å støtte disse familiene og fa-
milier som er tatt opp i leie for eie-ordningen frem mot å bli eier av egen bolig.  
 
NAV har 31 avtaler med språkpraksisbedrifter. Disse avtalene må benyttes aktivt som ledd i språkopplæ-
ringen.  
 
De nyeste tallene for barnefattigdom er fra 2017 og viser at andelen barn som lever i familier med vedva-
rende lav inntekt er 7,9 %, noe som er 0,6 prosentpoeng opp fra 2016 og kun 0,1 prosentpoeng under 
måltallet på maks 8 %. Bak disse tallene er det 154 barn i Flekkefjord, hvorav 92 er barn med opprinnelse 
fra land utenfor EU, EFTA og Oseania. 
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Andelen unge som har uførepensjon, mottar økonomisk sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger 
reduseres 
 
Prioriterte aktiviteter 

- Videreutvikle Jobbskolen, et utdannings- og aktivitetstilbud for unge utenfor arbeid/utdanning i 
samarbeid med fylkeskommune, NAV Lister og Frivilligsentralen 

- Tilby deltakere i jobbskolen oppfølging og gruppetilbud i regi av frisklivssentralen.  
-     I samarbeid med NAV Lister etablere et tilbud om arbeid for sosialhjelp til unge under 30 år innen 

31.12.2020   
-       Etablere et tilbud om IPS individuell jobbstøtte som tiltak i NAV Lister innen 1.2.2020 

 
Målepunkter 

Vi vet vi har lykkes når: 
- Andelen unge tilmeldt NAV som står uten utdanning, arbeid og/eller aktivitet reduseres med 20 % 

sammenlignet med 2018 nivå, dvs. redusere antall uten noen form for aktivitet med 13 personer. 
- Andelen uføre i aldersgruppen 18-39 år skal reduseres med 0,5 prosentpoeng i planperioden. 
- Ingen brukere med fulle rettigheter har sosialhjelp som hovedinntektskilde over 12 mnd. sam-

menhengende. 
- Minst 15 personer får tilbud om individuell jobbstøtte (IPS) og 7 av disse kommer i jobb. 
- Når minst 70 % av ungdommene med tilbud på Jobbskolen går videre til utdannelse eller arbeid.  

Flekkefjord kommune fikk i 2019 prosjektmidler fra fylkesmannen til prosjektet «Jobbskolen» og har i 
samarbeid med Lister videregående, Fylkeskommunen, NAV Lister og Frivilligsentralen etablert et tilbud 
for ungdom som er i ferd med å falle utenfor eller har falt ut av skolen. Tilbudet er foreløpig åpent to et-
termiddager i uken. Ungdommene skal få et måltid, være med på å drifte Utstyrssentralen (BUA) og få 
undervisning og mulighet til å delta på andre aktivitetstilbud. Kommunene i Lister søkte og fikk via Helse-
nettverk Lister midler til to IPS (individual job placement support) rådgivere. Disse vil bli plassert i NAV 
Lister og skal følge opp personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser får tett i jobb. Det er også be-
hov for et bedre og mer strukturert aktivitets tilbud til ungdom, noe vi må jobbe videre med i planperioden. 
I 2019 har hovedfokus for sosial- og flyktningtjenesten vært å forberede samarbeidet om felles NAV Lis-
ter. Fremover vil det nye NAV Lister være en viktig drivkraft innenfor disse områdene, men innbyggerne 
lever i Flekkefjord og det er viktig at vi aktivt deltar i å definere både målsettinger og tiltak.   
 
 
6.3.4.2  Organisering 
 
Fra 1.1.2020 vil alle kommunalt ansatte i NAV Flekkefjord bli overført til Kvinesdal kommune som er valgt 
til vertskommune for alle NAV kontorene i Lister. Dagens leder for NAV Flekkefjord vil være sektorleder 
for kommunene Flekkefjord og Sirdal i den nye organisasjonen NAV Lister, og delta på enhetsledernivå i 
disse kommunene.  
 
Fra 1.1.2020 vil avdeling for enslige mindreårige flyktninger samorganiseres med avdeling psykisk helse 
og rus ambulant. Totalt vil tjenesten bli redusert med 4,74 årsverk og de tre årsverkene som videreføres 
vil i hovedsak jobbe med oppfølging av ungdommene, men også bistå i andre tjenester på integrerings-
området og psykisk helsefeltet.    
 
An-
svar 

Enhet Enhetsleder  Årsv. 
1.1.20 

Årsv. 
1.1.19 

Merknader 

3300 Sosialtjenesten (del av 
NAV Lister) 
 

Leder NAV Lister 
Bente 
Haugland 

11,4 4,40 Kvinesdal vertskommune.  
5,2 årsverk dekkes av inte-
greringsmidler 
 

3305  Flyktninger   7,20  
3310  Enslige mindreårige 

flyktninger 
Britt Monika 
Strømland 

3,0 7,74 Reduksjon pga. færre ensli-
ge mindreårige 

SUM   14,4 19,34 Reduksjon pga. tjeneste-
tilpasning i avdeling ensli-
ge mindreårige flyktninger 
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6.4  Samfunn og teknikk  
 
 
6.4.1  Budsjettområder 
 
Samfunn og teknikk er ett felles budsjettområde, men er strukturert som tre hovedområder:  
 
1. Miljø og forvaltning 
2. Brann og redning 
3. Drift og utbygging 

 
Kommunalsjef er Terje Glendrange. 
 
 
6.4.2  Utfordringsbilder 
 
Samfunn og teknikk har gjennom tidligere års krav til kostnadsreduksjoner (frem til 2018) et etterslep på 
til sammen 1,1 mill. som ikke er blitt løst med varige omstillingstiltak. For å omgjøre etterslepet til nye og 
varige tiltak vil 1,1 mill. bli tilført den pågående omstillingen som et forutsatt tillegg til de beskrevne omstil-
lingstiltakene under samfunn og teknikk (S1, S2 og S3).  
 
a) Sårbarhet innenfor forvaltningsområdene overfor private og offentlige myndigheter  

 
Det er i dag strenge lovregulerte forvaltningskrav fra myndighetene. Disse skal sikre at vi leverer go-
de tjenester til private og offentlige formål, samtidig som vi skal ivareta lovlighetskontroll av tiltak. 
Dette betinger at vi har en faglig sterk forvaltning med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere normalsi-
tuasjon. Samtidig må det være kompetanse, kapasitet og fleksibilitet innenfor hovedenheten til å sty-
re ressurser internt ved svingninger i markedet.  
 
Dagens bemanning innebærer en sårbarhet, og enhetene strever med å sikre nødvendig ivaretakel-
se av alle lovregulerte krav og forventninger. Samtidig må det iverksettes oppdatering av det over-
ordnede planverket. Planverket skal beskrive og illustrere kommunenes samfunnsutviklerrolle, gjen-
nom en tydelig strategisk retning. Dette planarbeidet er en viktig premiss for effektiv og faglig sterk 
forvaltning innenfor de øvrige forvaltningsområder, herunder byggesak, landbruk, skogbruk, miljø og 
oppmåling.  
 
Redusert kapasitet innenfor en av enhetene gjør utslag i alle forvaltningsenheter. Med dagens situa-
sjon innenfor områder som plan og byggesak, forplanter dette seg med virkninger på de øvrige for-
valtningsenheter gjennom ekstraarbeid og forsinkelser på allerede pressede enheter. Samlet sett gir 
dagens og fremtidens forventede kapasitetsutvikling et krevende situasjonsbilde. De arbeidsmessige 
forholdene for de ansatte blir også utfordret.  
 

 
b) Tilpasse tjenester og oppgaveløsning til fremtidige rammebetingelser 

Samfunn og teknikk leverer tjenester til et bredt spekter av våre innbyggere og samfunnet. Vi sikrer 
at kommunal bygningsmasse og infrastruktur kan ivareta de behov som kommunens øvrige tjenes-
teområder har for å levere sine tjenester. Drift og utbygging utfører oppgaver og tjenester innenfor 
veg, trafikk, park, grøntanlegg, kirkegårder, kommunale bygg, idrett, nærmiljøanlegg, renhold, vann, 
avløp, prosjektledelse og havn.  
 
Omfanget av tjenester er i jevn vekst. Både som følge av nye og økte krav fra overordnede myndig-
heter, vekst i den kommunale infrastrukturen og krav til leveranser og kvalitet fra alle mottakergrup-
per. For å levere tjenester i tråd med forventninger og krav, må det gjennomføres en omstilling som 
sikrer at fremtidige tjenester og oppgaver er tilpasset rammebetingelsene, og det må sikres en felles 
forståelse av forventninger og krav mellom arbeidstakere – administrasjon – politikere og samfunn. 
 
 

c) Flekkefjord brannvesen må være organisert, bemannet og utrustet på bakgrunn av risiko- og 
sårbarhetsanalyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2020 – 2023 / Budsjett 2020  Side 65 
 

Nye nasjonale, regionale og lokale utfordringsbilder berører alle kommuner og det tilhørende bered-
skapsapparatet. Samtidig er det under utarbeidelse ny nasjonal forskrift om organisering, bemanning 
og utrustning av brann- og redningsvesen. En vesentlig endring i de nye forskriftene innebærer at 
brann- og redningsvesen skal være organisert, bemannet og utrustet på bakgrunn av a) risiko- og 
sårbarhetsanalyse b) forebyggende analyse c) beredskapsanalyse.  
 
Det forventes videre at de lokale planverkene er samordnet i et større regionalt system og er i tråd 
med de nasjonale krav. Den lokale håndteringen skal være en del av kjeden fra nasjonalt, regionalt 
og lokal beredskap.  

 
 
6.4.3  Miljø og forvaltning  
 
 
6.4.3.1  Mål og retning 
 
De samlede forvaltningsressursene innenfor Samfunn og teknikk må sikres kapasitet og fleksibili-
tet som gjør at primæroppgavene blitt forsvarlig ivaretatt.   
 

Prioriterte aktiviteter 
• Sikre at kapasitet og kompetanse samordnes og styres etter ressurser og behov innenfor alle for-

valtningsenhetene. 
• Utarbeide planstrategi og kommuneplaner som gir gode styringsverktøy for detaljplanlegging og 

byggesaksbehandling i tråd med gjeldene rammebetingelser.  
• Behandle og sikre gode private planforslag gjennom samarbeid og felles planforståelse i gjen-

nomføringsprosessene. 
• Etablere digitalisert områdeplan i skogbruket gjennom et fagsystem for effektiv samordning mel-

lom kommune og skogforvaltere.    
 
Prioriterte investeringer 
• Digitalt fagsystem for samordning innenfor skogbruksnæringen. 
 
Målepunkter 
• Overholdt tidsfrister og sikret gebyrinntekter for forvaltningssaker under perioder med stor ar-

beidsmengde. 
• Sikret tilstrekkelig kapasitet til ulovlighetsoppfølging og tilsyn. 
• Etablert planstrategi og påbegynt overordnet planarbeid. 
• Etablert rasjonelle prosesser som ivaretar utbyggers bygge- og planinitiativ og gjennomføring, 

basert på felles forståelse i behandlings- og gjennomføringsprosessene.  
• Vedtatt overordnede retningslinjer for utbyggingsavtaler. 

 
 
6.4.3.2  Organisering 
 
An-
svar 

Enhet Årsv. 
1.1.20 

Årsv. 
1.1.19 

Merknader 

4000 Samfunn og teknikk felles 3,0 1,50 Tilført 1,5 årsverk for intern fordeling 

4100 Plan 2,0 2,00  
4110 Byggesak  2,0 2,00  
4110 Oppmåling 2,5 4,00 Omdisp. 1,5 årsverk til intern fordeling 

4120 Landbruk, skogbruk og miljø 2,0 2,00  

SUM  11,50 11,50  

6.4.4  Brann og redning  
 



  Innholdsfortegnelse
   

ØP 2020 – 2023 / Budsjett 2020  Side 66 
 

6.4.4.1  Mål og retning 
 
Ny beredskapsplan som ivaretar ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann 
og redningsvesen.  
 

Prioriterte aktiviteter 
• Utarbeide oppdatert ROS-analyse med risikobilde. 
• Utarbeide forebyggende analyse som setter de forebyggende kriterier og tiltak. 
• Utarbeide beredskapsanalyse som gir beredskapsmessige- og dimensjonerende kriterier. 
• Utarbeide kompetanse- og øvelsesplan basert på nytt planverk. 
• Innsatser skal ledes etter nasjonalt enhetlig ledelsessystem for brann- og redningsvesen. 
• System for evaluering og erfaringslæring etter hendelser og øvelser. 
 
Prioriterte investeringer 
• Brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse. 
 
Målepunkter 
• Brannvesenet har utarbeidet en rammetilpasset plan og driftsmodell i tråd med intensjonene i ny 

forskrift om brann- og redningsvesen. 
 
Tilrettelegge for en mulig videreutvikling av dagens avtaler om brann- og redningssamarbeid mel-
lom kommuner og nabobrannvesen  
 

Prioriterte aktiviteter 
• Utarbeide et prosjekt med alternative konsepter, forankret i eierkommunene, som grunnlag for å 

vurdere det beste alternativet for videreutvikling av dagens brann- og redningssamarbeid. Løs-
ningene skal ivareta kravene og intensjonene i ny forskrift om brann- og redningsvesen.  
 

Målepunkter 
• Utarbeidet et prosjekt som gir eierkommunene et beslutningsgrunnlag for å vurdere en felles vi-

dereutvikling av brann- og redningssamarbeidet. 
 
Samlokalisering av nødetater for ivaretakelse av fremtidens krav og forventinger til lokal og re-
gional samfunnssikkerhet 

 
Prioriterte aktiviteter 
• Bidra til gjennomføring av prosjektet med samlokalisering av nødetatene i nytt beredskapsbygg. 
• Sikre at gevinstrealisering av samvirkefordeler blir ivaretatt operasjonelt innenfor bygget. 
• Sikre at gevinstrealisering av samvirkefordeler blir ivaretatt gjennom styrking av det lokale og re-

gionale samfunnssikkerhetsarbeidet. 
 
Målepunkter 
• Etablert en gjennomføringsplan for et nytt nødetatsbygg hvor samvirkegevinster og styrket sam-

funnsmessig beredskap kan bli realisert, både i et lokalt og regionalt perspektiv. 
  

6.4.4.2  Organisering 
 
Ansvar Enhet Årsv. 

1.1.20 
Årsv. 
1.1.19 

Merknader 

4200 Brann og redning faste 
mannskaper 10,60 10,60  

 Deltidsmannskaper 1,82 1,82 Ressurs fordelt på 28 personer 

SUM  12,42 12,42  
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6.4.5  Drift og utbygging 
 

 
6.4.5.1  Mål og retning 
 
Kommunens eiendomsforvaltning skal ha fokus på områder som kan bidra til mer kostnadseffek-
tiv drift og ivareta prinsipper for god eiendomsforvaltning 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Kartlegge tilstandsgrad, kostnader og ressursbruk for kommunens bygningsmasse, fordelt på 

bygningskategorier. 
• Etablere en drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset de tilgjengelige rammebetingelsene. 
• Arbeide bevisst for å redusere omfanget av kommunal bygningsmasse som er uhensiktsmessig. 
• Videreutvikle etablert boligkontor for å skape optimal drift av leieforhold, koordinering av behov 

opp mot tilgjengelige bygg, selektering for salg, leie for eie ordning mv. 
• Revidere service- og leveranseavtaler (SLA) mellom forvalter og brukere. 
• Systematisere miljøovervåking av kommunens bygningsmasse, herunder radon, legionella mm. 

 
Prioriterte investeringer 
• Fordele årlig ramme til oppgradering og nyinvestering bygg  
• ENØK-tiltak 
• Overvåking av innemiljø 

 
Målepunkter 
• Det er etablert en forankret drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset rammeforutsetningene. 
• Den kommunale bygningsmassen som ikke utnyttes effektivt er redusert i omfang.  

 
 
Vann og avløpsenheten skal ha vannverk som leverer vann etter nasjonale mål og en aktiv plan 
for utskiftning og fornyelse av infrastrukturen innenfor vann og avløp. 
 

Prioriterte aktiviteter 
• System og rutiner som sikrer kvalitet i tråd med nasjonale mål for vann og helse.  
• Utarbeide en hovedplan for vann og avløp som grunnlag for en målrettet vedlikeholds- og utbyg-

gingsplan. 
• Utbygging og oppgradering av anlegg i takt med private og offentlige utbygginger. 
• Oppgradere eksisterende VA-anlegg etter prioritert plan. 

 
Prioriterte investeringer 
• Tiltak i h.t. handlingsplan for VA, som f.eks.: 

- Nytt VA-anlegg for utbygging Drangeid/Øvreid og forbedret vannforsyning og avløp. 
- Nytt VA-anlegg i Tunveien og for ny idrettshallarena på Uenes. 
- Nytt VA-anlegg på Fjellse 
- Nytt høydebasseng for vestsiden av sentrum/Søyland. 
- Nytt avløpsanlegg for sanering i Kirkehamn og i Dannevika 

 
Målepunkter 
• Dokumentert oppnåelse av de nasjonale mål til vannkvalitet for vannverkene. 
• Foreligger vedtatt hovedplan for vann og avløp. 
• Reduserte lekkasje fra vannledningsnettet og innlekking til avløpsnettet kan dokumenteres (lang-

siktig mål er å redusere lekkasjene på vannledningsnettet fra ca. 40 % til under 30 %) 
• Gjennomføre prioriterte investeringer i tråd med rammer. 

 
De kommunale vegene og broene skal driftes og forvaltes etter en kvalitetsplan tilpasset de øko-
nomiske rammer 
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Prioriterte aktiviteter 
• Beregne drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunens veger, herunder grus- og asfaltveger. 
• Etablere en kosteffektiv vedlikeholdsplan for veg tilpasset tilgjengelige rammeforutsetninger. 
• Utrede muligheter for et vedlikeholdsfond, som også kan dekke ekstraordinære situasjoner. 
• Utrede forutsetninger og økonomiske betingelser for nedklassifisering av kommunale veger. 
• Sikre at de kommunale broer er i henhold til lovverket.  
• Skaffe oversikt over mulig rasutsatte veger. 

 
Prioriterte investeringer 
• Gatebelysning – ferdigstille utskifting til LED-lamper 
• Etablere ny gangvei/trapp mellom Jernbaneområdet og Sunde skole 
• Rassikring kommunale veier 
• Oppgradering kommunale veier 
• Ny veitrasé til Modalsli 

 
Målepunkter 
• Etablert og forankret en vedlikeholdsplan. 
• Etablert nøkkeltall over driftskostnader som kan måles mot relevante referanser. 
• Alle broer på kommunens vegnett har en dokumentert tilstand og tilfredsstiller lovverket. 
• Det foreligger en rapport med oversikt over eventuelle rasutsatte vegstrekninger. 
• Eventuelle behov for rassikringer er iverksatt. 

 
Tjenesteyting og drift av parker, idrettsanlegg og gravplasser skal kartlegges for ressursbruk og 
bruk av robotgressklipper testes ut. 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Ressursbruk til drift av parker, idrettsanlegg og gravplasser kartlegges. 
• Det utarbeides og forankres vedlikeholdsplaner, tilpasset de ressursmessige rammebetingelsene. 
• Bruk av robotgressklipper testes ut.  
 
Prioriterte investeringer 
• Innkjøp og testing av robotklipper. 

 
Målepunkter 
• Dokumentere kostnadseffekt og gevinstrealisering ved bruk av robotgressklipper. 
• Det foreligger en forankret vedlikeholdsplan for kommunens grøntanlegg. 

 
Bygninger og bil-/maskinpark innenfor enheten skal være tilpasset behov. 

 
Prioriterte aktiviteter 
• Ny utskiftnings- og vedlikeholdsplan for bilparken, tilpasset fremtidige behov i nye drifts- og vedli-

keholdsplaner. 
• Vurdere og kostnadsberegne bruk av el-biler. 
• Muligheter og forutsetninger for å øke kapasitet til bilvedlikehold for andre enheter utover sam-

funn og teknikk kartlegges. 
• Vurdere om dagens el-bil utvalg kan dekke noen av enhetens kjøretøybehov. 
• Plan for utstyr og lagerplass under tak kartlegges. 
• Tilrettelegge lokaliteter tilpasset fremtidig bemanning og oppgaver for ansatte med tilhold i 

Trøngsla. 
 
Prioriterte investeringer 
• Bil- og maskinpark – utskifting og fornyelse 
• Lagerhall (rubb-hall) i Trøngsla 

 
Målepunkter 
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• Behov for fremtidige biler og maskiner er definert i utskiftningsplan og fornyes i h.t. plan. 
• Arbeidsfasilitetene i Trøngsla er i tråd med kravene og tilpasset oppgavene. 

 
 
Videreutvikle effektiviseringen innen renhold ved bruk av teknologi, nye driftsmodeller og kvali-
tetsstandard etter norsk standard INSTA800 . 
 

Prioriterte aktiviteter 
• Kartlegge eksisterende kvalitetsnivå etter NS INSTA800 på de enkelte bygningstyper. 
• Definere gjeldende kostnadsnivå mot kartlagt kvalitetsnivå og utvikle nye renholdsplaner 
• Innhente oppdaterte nøkkeltall som grunnlag for sammenligning og kostnadsvurdering. 
• Utarbeide og forankre ny kvalitetsstandard for de ulike bygningskategorier, sammenstilt med 

kostnad slik at de økonomiske rammer tydeligere kan defineres mot en valgt standard. 
• Digitalisering av renholdsplaner og bruk av nettbrett for renholdere. 
• Digitalisere renholdsplanene ta i bruk digitale verktøy på arbeidsplassene. 
• Teste ut bruk av robotteknologi til vask og støvsuging på dag, natt og større flater. 
• Vurdere mulig anvendelse av sensorteknologi. 
• Rutiner for å øke involvering av de ansatte. 
• Ta initiativ til nye samarbeid med nabokommuner og andre aktører innenfor fagområdet. 

 
Prioriterte investeringer 
• Innkjøp og testing av robotvasker og -støvsuger. 

 
Målepunkter 
• Tjenesten leverer renhold etter definert standard og kostnad. 
• Tjenesten har digitale renholdsplaner. 
• Tjenesten har et kostnadsnivå som er tilpasset ressurser og rammer. 
• Sykefraværet er 6 % eller lavere. 

 
 
6.4.5.2  Organisering 
 
Ansvar Enhet Årsv. 

1.1.20 
Årsv. 
1.1.19 

Merknader 

4300 Eiendomsforvaltning  1,15 0,45 0,7 årsverk overføres fra helse og velferd 
til boligkontor 

4310 Prosjekter 1,80 1,80 Finansieres over investeringsbudsjettet 
4320 Renhold 21,75 21,75  
4330 Tilsyn, drift, vedlikehold  11,50 10,50 1,0 årsverk overført fra flyktningtjenesten. 

Ledes og samordnes via teknisk drift. 
4340 Trøngsla 11,70 

5,73 
11,70 

5,73 
 
Øremerket VA 

4350 VA (vann – avløp) 20,15 2,15  

4360 Veg og trafikk 1,66 1,66 Parkering inngår 

4370 Idrett og nærmiljø 2,63 2,63  
4380 Havn 0,70 0,70  

SUM  60,77 59,07  
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7  Brukerbetaling / avgifter pr. 1. januar 2020 (inkl. mva.) 
 
 

21 - Skole 2020 2019 Økn i %
SFO – pr. time 44             42             4,8 %
SFO – makspris 3 000        2 960        1,4 %
SFO - kjøpetime 65             62             4,8 %
SFO - kjøpedag 370           360           2,8 %
SFO - matpenger pr. måltid (gjelder Hidra og Sira) 12             12             0,0 %
25% søskenmoderasjon f.o.m. 2. barn.  
 
 

22 - Barnehager 2020 2019 Økn i %
Hel plass pr. mnd. i hht. statens satser for makspris. 01.01.19 3 135        2 990        4,8 %
Kjøpedag 375           360           4,2 %
Matpenger for hel plass pr. mnd. 375           360           4,2 %
30 % søskenrabatt for 2. barn, 50 % fom. 3. barn  
 
 

25 - Kultur 2020 2019 Økn i %
Kulturskole - Pris pr. elev pr. år (endring fra 1.8) * 3 140        3 140        0,0 %
Fritidsklubben - medlemskort pr. år 150           145           3,4 %
Fritidsklubben - billettpris fredag for medlemmer ** 30             25             20,0 %
Fritidsklubben - billettpris fredag for ikke-medlemmer ** 50             35             42,9 %
 *  25 % rabatt for søsken og ved evt. flere aktiviteter       ** Har ikke vært regulert de foregående 8 år  
 
 

31-32 Helse og omsorg 2020 2019 Økn i %

Psykiske helse og rus
Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp og 
tidsavgrensede botilbud som enhet for hjemmetjenester.  
Praktisk bistand / hjemmehjelp faktureres med 50 % av 
ordinær sats i de tilfeller tjeneste-mottakerne tar del i den 
praktiske bistanden/hjemmehjelpen.
Egenandel dagtilbud, inkl. lunsj, pr. dag 80             77             3,9 %
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv., pr. dag 95             92             3,3 %

Sykehjem
Opphold på institusjon i hht. forskriftenes maksimalsatser, 
men slik at totalsum maks kan bli 6G (p.t. kr. 561 804)  
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Hjemmetjenester
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter under 2G følger statens 
maksimalsatser (kr. 186 i 2015)  
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 2G - 3G 915           845           8,3 %
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 3G - 4G 1 520        1 465        3,8 %
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 4G - 5G 2 085        2 010        3,7 %
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter over 5G 2 600        2 510        3,6 %
Timesats for personer som bruker ordningen lite (selvkost) 330           320           3,1 %
Egenandel dagtilbud, inkl. frokost og middag, pr. dag 165           160           3,1 %
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv. pr. dag 95             92             3,3 %

Husleie pr. mnd. betjente boliger
- Sundeheimen bofellesskap (ekskl. TV/internett) 7400 7150 3,5 %
- Hidra omsorgsbase 7400 7150 3,5 %
- Tidsavgrenset botilbud, pr. døgn inkl. mat 520 500 4,0 %
- Mat pr. mnd. Sundeheimen og Hidra omsorgsbase 4140 3975 4,2 %

Tjenester innen habilitering
Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp og 
tidsavgrensede botilbud som for hjemmebaserte omsorgs-
tjenester.

Kjøkkentjenester
Middag kjørt til hjemmet (m/ dessert 2 dager/uke) 80             80             0,0 %
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - hverdag 100           97             3,1 %
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - søndager 110           107           2,8 %
Grøt 47             45             4,4 %  
 
 

4 - Samfunn og teknikk 2020 2019 Økn i %

Brann og redning
Flere tjenester, se egen prisoversikt
Feieravgift.  Fra 2019 gjelder den også fritidsboliger 546            530            3,0 %
Trygghetsalarm, pris pr. mnd. 268            260            3,1 %
Brannalarm tilknyttet trygghetsalarmen, pris pr. mnd. 133            129            3,1 %
Hovedalarm, bedrift (eks.mva) 431            418            3,1 %
Alarm 2 bedrift (eks. mva) 218            212            2,8 %
Alarm 3-9 bedrift, pr. alarm (eks.mva) 109            106            2,8 %
Utrykningsavtale bedrift, tekniske alarmer (eks.mva) 143            139            2,9 %
Gebyr for utrykning unødige brannalarmer (2 stk fri før gebyr) 5 993         5 818         3,0 %
Gebyr for utrykning unødige tyverialarmer (2 stk fri før gebyr) 3 229         3 135         3,0 %
Tilkoblingsavgift alarmer 2 575         2 500         3,0 %  
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4 - Samfunn og teknikk 2020 2019 Økn i %

Tjenester fra Trøngsla
Stell av grav 1 170         1 136         3,0 %
Mosekrans til jul 160            155            3,2 %
Oppsetting av gravstein 718            697            3,0 %
Tilføyning på gravstein 644            625            3,0 %
Abonnement Blomstrende Flekkefjord 3 958         3 843         3,0 %

Veg og trafikk
Brøyteavgift for private veier - kommende sesong 3 113         3 022         3,0 %
Parkering - parkometer/automat pr. time 18              18              0,0 %
Bosoneparkering 2 266         2 200         3,0 %
Bobilparkering pr. døgn 260            260            0,0 %

Eiendomsforvaltning
Husleiene for trygde-, omsorgs- og utleieboliger skal være 
tilpasset markedspriser og gjeldende bostøtteordning.  Prisene 
justeres normalt i hht. konsumprisindeks.

Idrett
Svømmehall - barn under 3 år 0 0
Svømmehall - barn/ungdom opp til 16 år - enkeltbill. 40              40              0,0 %
Svømmehall – voksne - enkeltbill. 75              75              0,0 %
Svømmehall - pensjonister/trygdede - enkeltbill. 50              50              0,0 %
Svømmehall - familie - enkeltbill. (2 voksne og 2 barn) 190            190            0,0 %
Svømmehall - badstue enkeltbill. 40              40              0,0 %
Svømmehall - voksne - kupongkort (10 x) 650            650            0,0 %
Svømmehall – barn - kupongkort (10 x) 280            280            0,0 %
Svømmehall - pensj./trygd. - kupongkort (10 x) 400            400            0,0 %
Svømmehall – årskort voksne 1 600         1 600         0,0 %
Svømmehall – halvårskort voksne 1 000         1 000         0,0 %
Svømmehall – årskort barn 900            900            0,0 %
Svømmehall – halvårskort barn 550            550            0,0 %
Svømmehall og treningsstudio - månedskort 350            350            0,0 %
Svømmehall og treningsstudio - halvårskort 1 350         1 350         0,0 %
Svømmehall og treningsstudio - årskort 1 900         1 900         0,0 %  
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4 - Samfunn og teknikk - VA 2020 2019 Økn i %
Vann   
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 980           950           3,2 %
Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler 9,32          9,05          3,0 %
Vannavgift etter areal - minsteareal 2 332        2 264        3,0 %
Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm. 18 000      17 500      2,9 %
Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm. 36 000      35 000      2,9 %
Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm. 850           825           3,0 %
Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm. 1 700        1 650        3,0 %
Avløp / slam
Kloakkavgift fast del 980           950           3,2 %
Slamavgift (abonneneter uten slamavskiller) 592           575           3,0 %
Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler 19,36        18,80        3,0 %
Kloakkavgift etter areal - minsteareal 3 747        3 638        3,0 %
Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm. 18 000      17 500      2,9 %
Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm. 36 000      35 000      2,9 %
Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm. 850           825           3,0 %
Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm. 1 700        1 650        3,0 %

Eks. på avgifter for en «gj.snittsbolig» uten egen slamavskiller.  eks. eiendomsskatt. 

1)  Abonnent med vannmåler 150 m3 2020 2019 Økn i %
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 980           950           3,2 %
Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler 1 398        1 358        2,9 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 980           950           3,2 %
Slamavgift 592           575           3,0 %
Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler 2 904        2 820        3,0 %
Feieavgift 546           530           3,0 %
SUM 7 400        7 183        3,0 %

2)  Abonnenter uten vannmåler i hht. minsteareal 2020 2019 Økn i %
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 980           950           3,2 %
Vannavgift etter areal - minsteareal 2 332        2 264        3,0 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år 980           950           3,2 %
Slamavgift 592           575           3,0 %
Kloakkavgift etter areal - minsteareal 3 747        3 638        3,0 %
Feieavgift 546           530           3,0 %
SUM 9 177        8 907        3,0 %  

 
Gebyr for renovasjon inngår i interkommunal ordning og faktureres fra IRS Miljø. Satsene godkjennes av 
den enkelte kommune. 
 
Prisen for andre tjenester og salgsartikler som ikke er listet opp ovenfor økes med ca. 3 % fra 1.1.2020. 
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8 Bystyrets vedtak – sak 90/19 – 12. des. 2019 
 
Vedtak som rådmannens innstilling med endringene vist etter pkt. 11: 
 
1. Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som ramme for den økonomiske aktiviteten i Flekke-

fjord i årene 2020 – 2023. 
 
2. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i hht. dokumentets kap. 3.2. De enkelte bud-

sjettområder gis følgende netto driftsramme for 2020 (eks. avskrivninger) (tall i 1000 kr.): 
 

• Utvikling og virksomhetsstøtte, inkl. politisk styring    58 432 
• Skole og kompetanse           125 625 
• Barnehage           64 385 
• Ressurssenter barn og unge (RBU) 27 553 
• Kultur           9 686 
• Helse og omsorg           215 314 
• Sosial og integrering     23 169 
• Samfunn og teknikk        47 895 
• Finans (rådmannens del) 29 434 

  
3. Rådmannens fullmakt til å omdisponere midler innenfor tjenesteområdet oppvekst og kultur (dvs. 

mellom budsjettområdene skole og kompetanse, barnehage, RBU og kultur) videreføres, forutsatt 
at endringene ikke har vesentlig betydning for tjenestene som skal utøves.  Rådmannen gis også 
fullmakt til å disponere inntil 3 mill. av integreringsfondet til aktuelle integreringstiltak. 
 

4. Forslag til målsetninger og konkretisering av disse både økonomisk og for de enkelte tjenesteom-
rådene, godkjennes. 

 
5. Drifts- og omstillingstiltakene vedtas gjennomført i hht dokumentets kap. 3.3.  

 
6. Investeringsprogrammet vedtas gjennomført i hht. dokumentets kap. 4.2.  
 
7. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en samlet brutto ramme på 90,866 mill. Finansierings-

planen godkjennes med et låneopptak på til sammen 60,810 mill. før fratrekk av ubrukte lånemid-
ler.  Låneopptak på 3,2 mill. til videreutlån (startlån) kommer i tillegg. Rådmannen gis fullmakt til å 
godkjenne lånevilkårene inkl. avdragstid i tråd med finansreglementet. 
 

8. Rådmannen gis fullmakt til å selge kommunale eiendommer i samsvar med føringene vist til i 
saksutredningen. 
 

9. Flekkefjord kommune vedtar skatter som følger: 
a. Skatt på formue og inntekt utskrives med statens maksimalsatser. Satsene gjøres gjeldende 

ved forskuddsutskrivning for inntektsåret 2020 
b. Det utskrives eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) §2 og §3a for faste 

eiendommer i hele kommunen 
c. For verker og bruk som er taksert med produksjonsutstyr og omfattes av nye regler f.o.m. 

2019, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 i 2020 (over-
gangsregel til §§ 3 og 4) 

d. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille (esktl. §13).  Satsene differensieres ved at den 
satsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,7 promille.  Skattesats på 
det særskilte skattegrunnlaget settes til 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første 
ledd) 

e. Fredede bygninger fritas for eiendomsskatt i hht. esktl § 7b  
f.     Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer (esktl. §25). 
g. Utskriving av eiendomsskatt for inntektsåret 2020 er basert på følgende takster: 

• For boliger skal Skatteetatens formuesgrunnlag legges til grunn hvor dette er beregnet. 
• For øvrige eiendommer skal ny takst fastsatt etter taksering i 2019 benyttes. 

h. Eiendomsskattetakstvedtektene for Flekkefjord kommune vedtatt 20.12.2012 skal gjelde for 
inntekståret 2020, jf. esktl. §10.  
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10. Brukerbetaling og avgifter vedtas i hht. budsjettdokumentets kap. 7. Prisen for tjenester som ikke er 
med i tabellen økes med 3 % med mindre det er gjort annet vedtak. Maksimalprisen for hel plass i 
barnehage er fastsatt til 3 135,- fra 1. januar 2020. 
 

11. Flekkefjord kommune godkjenner IRS Miljø IKS sitt forslag til gebyrsatser for slam og renovasjon 
gjeldende for 2020. Gebyrene innkreves av IRS miljø på vegne av kommunen 

 
Vedlegg 1 til forslag til vedtak fra AP, H, Krf, Sp og V

kapittel Investering mva 2020 2021 2022 2023 Total
4 Brannsikring Hidra Kirke (overføring kirk. Fellesråd 650 -650 0

10 Oppfølging mulighetsstudiet Kirkegaten Nord * -500 500 0
30 Reduksjon oppgradering av komunale bygg * -314 214 -100 

45 Ombygging brannstasjon * -1 250 850 -400 
49 Oppgradering av Elvegaten ut av planen * -2 000 -2 000 
3 Kommunalt tilskudd til Kirkesenter 1 000 1 000 2 000

12 Endret tekst: Kun oppgradering av gymsal. Utvidelse 
av personalrom og nytt personaltoalett må vente til 
skolestruktur klar

Samlet endret momskompensasjon 163 250 87 500
-1 0 0 1 0

Ingen endring i drift ift Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er 
et nøkternt budsjett med veldig små marginer. For 
politikerne og administrasjonen venter et 
omfattende arbeid for å nå innsparingskravene i 
rådmannens forslag til budsjett. Samarbeidspartiene 
vil derfor ikke nå gjøre forandringer i 
driftsbudsjettet.

Vi ønsker allikevel å komme med nedenforstående 
punkter i tekstforslag.

Tekstdel:
1.

2.

3. Samfunn og teknikk investering i pkt. 33 ENØK tiltak

Et godt SFO-tilbud kan bidra til inkludering og til å jevne ut sosiale forskjeller. SFO er en viktig 
sosial arena der barna kan utvikle vennskap, leke og prøve seg på ulike aktiviteter. Regjeringen 
er opptatt av at det skal bli mer likeverdig SFO-tilbud i landet, og vil innføre en nasjonal 
rammeplan for SFO med rom for lokale variasjoner. Vi ønsker at flest mulig skal kunne gå på 
SFO, uavhengig av bakgrunn. Regjeringen vil derfor gi tilbud om moderasjonsordninger.

Flekkefjord kommune må på kort og lang sikt planlegge for økning i antall eldre

ENØK tiltak skal gjennomføres etter revidert ENØK program.
Vi vil at det allerede i 2020 prioriteres å utrede, i samarbeid med fylkeskommunen, bruk av
solceller på skolene og idrettshallene på Uenes

Vi har hatt et ønske om å innføre rabatt for familier som har barn både i barnehage og SFO.      
Har ikke funnet budsjettdekning for dette i denne økonomiplan. 
25% rabatt vil gi en estimert årlig kostnad på 550.000, følgelig vil 10% rabatt gi en kostnad på 
220.000
Vi er enige om å følge dette opp etter at vi ser effekten av forslaget i regjeringens 
stortingsmelding nr. 6 hvor kapittel 8 omhandler en skolefritidsordning fro alle.

 
 
I tillegg til disse endringer, ble følgende også vedtatt: 
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Endringer i investeringsbudsjettet: 
 
• Pkt. 9 - Trapp Grønnesveien, Jernbaneområdet 

Overføre kr. 500.000 av kr. 1.000.000 fra 2020 til 2023. 
• Pkt 14 - Oppgradering Rauli barnehage 

kr. 500.000 fra 2023 flyttes til 2020. 
 
Tilleggspunkt til økonomiplan og budsjett: 
 
Byggekomiteen/styringsgruppa og idretten får i oppdrag innen utgangen av januar til å finne finansiering 
av alle tre opsjonene. Dersom det innen utgangen av januar ikke har vært mulig å finne finansiering på 
alle tre, får bystyret saken til informasjon og eventuell ny behandling. Parallelt med dette oppfordres re-
presentanter for rockeklubben sammen med kulturadministrasjonen på å se på finansiering av innredning 
til klubblokaler til Rockeklubben i 4. etg i hallen. 
 
Etter dette er vedtatt investeringsbudsjett slik: 
 

INVESTERINGSTILTAK 2020 - 2023 * Alle tall inkl mva. 

Ovf fra Ny bev. ØP

PROSJEKTER 19 til 20 2020 2021 2022 2023 Merknader  
UTVIKLING OG 
VIRKSOMHETSSTØTTE

1 Ramme IKT og digitalisering * 250 250 250 250 Fornyelse av maskinvare.  Omfatter også Samfunn og tekn.

2 Diverse investeringer * 500 500 500 500 Ramme til fordeling (fullmakt rådm.)

3 Investeringer Kirkelig Fellesråd (overf. ramme) 300 300 1 300 1 350 Nettobeløp.  1 mill til Kirkesenter i 2022 og 2023

4 Brannsikring Hidra kirke (overf. kirk. Fellesråd) 650 Nettobeløp

5 Egenkapital FKP 2 000 2 000 2 000 2 000 Avsetning til særskilt fond

Bruk av kapitalfond -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Finansiert med ubundet kapitalfond

6 Egenkapital KLP 250 250 250 250 Avtale med KLP

Bruk av kapitalfond -250 -250 -250 -250 Finansiert med ubundet kapitalfond

SUM UTV. OG VIRKSOMH.STØTTE (inkl. mva.) 0 1 700 1 050 2 050 2 100  
 

OPPVEKST OG KULTUR
7 Bygging kultursenter *

Offentlige tilskudd -1 100 -1 200 -2 300 Gjenstående spillemidler/tilskudd fylkeskommunen

8 IKT-utstyr i skole og barnehage * 450 600 600 600 Ramme til fordeling ut på enhetene

9 Trapp Grønnesveien - jernbaneområdet * 200 500 500 Tryggere skolevei Sunde skole - suppl. med trafikksikk.midl.

11 Lekeplassutstyr/inventar i skoler og barneh. * 500 500 500 Fornyelse/utskifting  (bhg./skole)

12 Oppgradering Sunde skole, gymsal mv. * 2 500 Oppgrad. gymsal, utvidelse personalrom, personaltoalett

13 Oppgradering Gyland skole, ombygging 2 500 Foreløpig estimat, må utredes nærmere

14 Oppgradering Rauli barnehage 500 Vognskur, toaletter og kontorarbeidsplasser for personalet

SUM OPPVEKST OG KULTUR (inkl. mva.) -900 250 -1 200 3 600 4 100  
 

HELSE OG VELFERD
15 Nye boliger for vanskeligstilte * 2 000 1 000 3 000 Rehabilitere Kleivan 10 og nye boenheter.

Bruk av bundet kapitalfond -940 -2 170 Avsatte tilskudd fra tidligere. 

16 IKT utstyr helse og velferd * 200 250 250 250 Ramme til fordeling ut på enhetene

17 Utvidet bruk av velferdsteknologi * 150 400 150 150 Kommunikasjon, roboter, varsling mv.

18 Hjelpemidler og utstyr kjøkkendrift * 300 200 200 300 Hjelpemidler, inventar, maskiner og utstyr 

19 Maskin- og utstyr - sykehjem og 
omsorgsboliger * 200 200 200 200 Utskifting av oppvaskmaskiner, vaskemaskiner mv. 

20 Omsorgsboliger - habilitering / psykisk helse * 1 000 6 000 15 000 6-8 omsorgsboliger og nytt aktivitetssenter

Tilskudd -7 000 Anslag for tilskudd fra Husbanken

Salg av dagens aktivitetssenter -1 000 Estimert salgsverdi for eiendom Søyland

21 Sameieprosjekt * 2 000 2 000 En personalbase i 2020 og en bolig i 2021

Tilskudd -400 Anslag for tilskudd fra Husbanken

22 Nytt journalsystem - Gerica * 150 100 Innføringskostn. spesif ikt knyttet til Flekkefj. (DDV for øvrig)

23 Renholdsmaskiner * 200 Driftsoptimaliseing ved Tjørsvågheimen

24 Kirkegaten 54 - oppgradering til vikarhybler * 2 500 Tilrettelegging for til sammen 8 enheter

25 Solskjerming omsorgsboliger * 200 100 100 100 Til fordeling boenheter og personalrom

26 Kjøp av nye tjenestebiler 1 200 1 200 Fornyelse innen hjemmebaserte tjenerster - primært el-biler

27 Overbygde terrasser ved Tjørsvågheimen 1 500 Muliggjør for bruk av uteområder større deler av året

SUM HELSE OG VELFERD (inkl. mva.) 1 060 7 900 10 880 7 900 3 700  
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* Alle tall inkl mva. 

Ovf fra Ny bev. ØP

PROSJEKTER 19 til 20 2020 2021 2022 2023 Merknader  
SAMFUNN OG TEKNIKK
Tomter og eiendommer

28 Salg av eiendommer (bygninger) -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Salg i samsvar med tidl. fullmakter 

Salg av tomt og gymsal Trellebakken -4 000 Forutsatt solgt når ny idrettshallarena er realisert

Avsetning til fond 2 000 2 000 2 000 2 000 Salgsinntekter settes av til fond

Bruk av ubundet kapitalfond -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Fra fond til f inansiering av inv.regn.

29 Salg av tomter -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Forutsetter utvidelse i Berglia

Avsetning til fond 2 000 2 000 2 000 2 000 Salgsinntekter settes av til fond

Bruk av ubundet kapitalfond -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Fra fond til f inansiering av inv.regn.

30 Oppgradering av komm. bygg (ramme) * 2 686 3 000 3 000 3 214 Ramme til fordeling enkeltprosjekter

31 Oppgradering/rehabilitering Flikkestø * 4 500 Nødv. utbedringer og seksjonering/forberedelse for salg

Salg leiligheter av leiligheter Flikkestø -4 500 Tiltakene f inansieres ved salg av 2- 3 boenheter

32 Eiendomssalg omsorgsboliger Flikkestø -6 000 -6 000 -6 000 Salg av 3 - 4 leiligheter pr. år.

33 ENØK-tiltak * 500 500 1 000 Konkretiseres i revidert ENØK-program 

34 Miljøovervåking - innemiljø * 250 250 Legionella / radon mv.

35 Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse * 200 Kommunal egenandel

36 Lagerhall (rubbhall) i Trøngsla * 500 For bedre ivaratakelse av utstyr og maskiner  
 

Samfunnsutvikling
37 Idrettshallarena Uenes * 41 137 84 878 Kommunal andel for prosjektet er 80 mill. eks. mva

Spillemidler f lerbrukshall -20 000 Anslag for spillemidler totalt

18 000 -2 000 Anslår 2 mill./år i spillemidler.  Mellomfinansiering med lån. 

Eksterne tilskudd/bidrag -7 000 Anslag for gaver og sponsorstøtte

38 Utbedring tilførselsvei til Uenes/ny hall * 5 000 Basert på oppdatert kalkyle.  Totalt 10 mill. inkl. mva.

39 Gang-/sykkelvei Kongevold - Nonåsen * 1 200 Jf. ny vannledning  - forlengelse mot FV i 2020

40 Trafikksikkerhetstiltak (ramme) * 300 300 300 300 Årlig kommunal ramme til fordeling i h.t prioriteringer

41 Opprusting av gater og gatemiljø * 500 500 Basert på hensyn til trafikksikkerhet og universell utforming

42 Frikjøp av båtplasser Tollbodbrygga * 750 700 Flere gjesteplasser og kommunalt disp. båtplasser

43 Opprusting av lekeplasser, bo- og nærmiljøtiltak * 250 300 300 300 Fornyelse/utskifting av lekeapp. (off. lekeplasser)

44 Rehabilitering av kunstgressdekke Vollen * 250 Utskifting til nytt kunstgressdekke + oppgrad. gjerde, lys mv.

Spillemidler/tilskudd Bruk av fond som mellomfinansiering

45 Ombygging brannstasjonen * 3 750 4 850 Innredning til ny bruk (ca. 1200 kvm.)

46 Miljøsanering av kunstgressbaner * 200 100 100 Murer og rister for å hindre spredning av gummigranulat

47 Ny båt Skjærgårdstjenesten - kommunal andel 329 I samarbeid med Farsund, Lyngdal og Kvinesdal kommune

-329 Finansiert med ubundet kapitalfond

48 Elvepromenade Fiskebrygga - Tollbodbrygga * 4 500 Ny promenade og brygge basert på utarbeidet 
skisse/illustrasjon

50 Friområder og folkehelsetiltak * 200 200 Komm. egenandel til istandsetting og tilrettelegging (nto.)

51 Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg * 500 750 500 500 Torget-Fiskebrygga 2020/ Tollbodbrygga 2021/ Kirkehavn 
2022/ Rådstubrygga 2023

52 Automatisk betalingsløsning bobilparkering * 450 Etableres for å sikre korrekt betaling

53 Grønnes - videreutvikling * 700 1 500 Bygg med skiftebuer og areal for badstu/kiosk e.l.

-500 Anslag forutsetter samarbeid med flere aktører

54 Fjellparken - oppgradering og videreutvikling * 2 000 2 500 Toalettanlegg i 2022 og hovedscene med sidescener i 2023 

-1 000 -1 000 Anslag for eksterne tilskudd.  I samarb. m. Fjellparkfestivalen.  
 

Teknisk drift
55 Gatebelysning - skifte til LED lamper * 750 250 250 250 Redusert strømforbruk og økt holdbarhet

56 Bil/maskinpark, samfunn og teknikk * 1 600 1 800 1 800 1 800 Ramme til utskifting og fornyelse

57 Robotteknologi * 500 500 Effektivisering og automatisering av renholdstjenestene 

58 Rassikring kommunale veier * 500 500 500 500 Basert på ROS-analyser og klimapåvirkning

59 Oppgradering kommunale veier * 500 500 I forbindelse med overføring til private

60 Ny veitrasé Modalsli * 5 500 Basert på risikovurdering og revidert løsningsforslag

Tilskudd -900 Anslag for fylkeskommunalt tilskudd til skogsvei

Vann og avløp
61 VA-investeringer (ramme) 8 000 10 000 10 000 10 000 Prioriteringer i h.t. handlingsplan VA (til beh. 1. halvår 2020)

Teknisk forvaltning
62 Digitalisering kartgrunnlag * 350 100 Oppgradering og tilgjengeliggjøring av kartverk

SUM SAMFUNN OG TEKNIKK (inkl. mva.) 46 137 20 236 87 028 14 100 12 214  
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Ovf fra Ny bev. ØP

FINANSIERING 19 til 20 2020 2021 2022 2023 Merknader

SUM INVESTERINGER (inkl. mva.) 46 297 30 086 97 758 27 650 22 114

Samlet beregnet momskomp -9 667 -5 807 -21 376 -8 210 -4 793 Beregnet for prosjekter merket * 

Lånefinansiert 36 630 24 279 76 382 19 440 17 321

Ubrukte lånemidler 1/1 -35 785 0 0 0

Nye lån -25 123 -76 382 -19 440 -17 321 

Ubrukte lånemidler 31/12 0 0 0 0

Samlet gjeld 1.1  (eks forvaltningslån) 686 589 684 962 733 885 724 255

Nye lån 25 123 76 382 19 440 17 321

Avdrag -26 750 -27 460 -29 070 -29 510 

Samlet gjeld 31.12 684 962 733 885 724 255 712 066  
 

FORVALTNINGSLÅN

2020 2021 2022 2022
Utlån av forvaltningslån (startlån) 3 200 3 200 3 200 3 200

Avdrag på forvaltningslån 4 480 5 080 5 980 6 640

Mottatte avdrag -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Avsetning til / bruk av bundne fond 520 -80 -980 -1 640 

Bruk av lån fra Husbanken -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 

Sum 0 0 0 0

Utlån lånefinansiert 3 200 3 200 3 200 3 200

Ubrukte lånemidler 1/1 -536 0 0 0

Nye lån -2 664 -3 200 -3 200 -3 200 

Ubrukte lånemidler 31/12 0 0 0 0

Samlet gjeld 1/1  forvaltningslån 60 467 58 651 56 771 53 991

Nye lån 2 664 3 200 3 200 3 200

Avdrag -4 480 -5 080 -5 980 -6 640 

Samlet gjeld 31.12 58 651 56 771 53 991 50 551

Bundne fond forvaltningslån 1/1 -20 712 -21 232 -21 152 -20 172 

Årets netto bruk av bundne fond -520 80 980 1 640

Bundne fond 31/12 -21 232 -21 152 -20 172 -18 532 

SUM    Samlet gjeld korrigert for bundne fond 37 419 35 619 33 819 32 019  
 
 
Bystyret vedtok i samme møte (sak 091/19) nye endringer i investeringsbudsjettet for 2019 hvor ubrukte 
midler i flere prosjekter ble overført til 2020.  Disse budsjettjusteringer kommer i tillegg til vedtatt budsjett. 
Det vises til eget dokument som gir samlet oversikt over alle prosjekter. 
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Vedlegg - utredninger   
 
 
UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE 
 
A. Omstilling – digitalisering av arbeidsprosesser 
 
Tema 
Tjenestetilpasning, digitalisering og nye krav til internkontroll innenfor området «Utvikling og virksomhets-
støtte». 
 
Faktagrunnlag 
Tjenesteområdet administrasjon er nå samlet til ett tjenesteområde. Dette har medført at en i større grad 
enn tidligere har kunnet bruke ressursene mer fleksibelt, noe som har medført god overlapping, reduksjon 
av sårbarhet, kompetanseoverføring og økt satsing på ulike digitale løsninger.   
 
Gjennomsnittsalderen hos medarbeiderne innenfor tjenesteområdet er høy. Det betyr at vi står foran et 
generasjonsskifte. Det vil innebære at verdifull kompetanse og kunnskap kan forsvinne dersom tiltak ikke 
blir iverksatt i tide, samtidig som det gir mulighet for å tilføre organisasjonen ny kompetanse.  
 
Spørsmål 
Prosjekt knyttet til nye systemer i regi av DDV pågår. Disse systemene legger i større grad opp til elektro-
nisk arbeidsflyt mellom ledere og støttefunksjoner i alle enheter i kommuneorganisasjonen og virksom-
hetsstøtten sentralt, og det er nødvendig å se dette i en helhet.  
 
Samspillet med kommunens innbyggere vil også være viktig når gode digitale løsninger videreutvikles. 
For oss som organisasjon vil det innebære at vi må ha den nødvendige kompetanse for å se mulighetene 
og ta teknologien i bruk. Vi må også internt ha evne til å omstille oss og implementere nye arbeidsmåter. 
 
Et sentralt spørsmål er om nye digitale løsninger og endring av arbeidsprosesser vil bidra til at vi klarer å 
nå de innsparingskravene som er forutsatt? 
 
Vurderinger 
Det at de administrative stabs- og støttefunksjonene nå er samlet gjør at vi får en bedre utnyttelse av 
ressursene, kompetansen og en større fleksibilitet. Dette har også medført et sterkere fokus på hvordan 
arbeidsoppgavene kan utføres på en mer effektiv måte. 
 
Gevinsten som ligger i bedre arbeidsflyt og samhandling ved bruk av digitale løsninger, kan legges i ras-
kere videreutvikling, bedre kvalitet, eller det kan tas ut som økonomisk besparelse i etterkant. For å møte 
kravet om kostnadsreduksjoner i planperioden vurderes en slik omlegging å være helt nødvendig. 
 
Nye fagområder er tillagt tjenesteområdet. Dette krever oppfølging for bl.a. å kunne ivareta nye lovkrav. 
 
Oppsummering 
En samling av alle fagenhetene innenfor området administrasjon og utvikling til et nytt felles hovedområ-
de «Utvikling og virksomhetsstøtte» har hatt en positiv effekt og det må nå jobbes videre med tjenesteut-
viklingen. Det vil forutsette utstrakt bruk av ny teknologi, endrede arbeidsprosesser, nødvendig kompe-
tanseoverføring og oppbygging, og god samhandling i hele organisasjonen. 
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OPPVEKST OG KULTUR 
 
 
B. Omstilling – driftsoptimalisering og struktur for skolene i kommunen 
 
Tema 
Gjennomgang av ressurstilgang og struktur ved skolene i kommunen for å se på muligheter for en mer 
effektiv drift. 
 
Faktagrunnlag 
Flekkefjord kommune har en skolestruktur som fører til at vi har mange enheter i grunnskolen spredt over 
et stort geografisk område. Dette oppleves som både viktig og riktig ut fra et distriktspolitisk ståsted. Det 
innebærer imidlertid også at skolestrukturen i Flekkefjord er mer kostbar enn sammenlignbare kommuner. 
 
Fødselstall og prognoser viser at elevtallet i skolene vil synke med ca. 110 elever i løpet av kommende 4-
årsperiode. Av disse er ca. 90 i sentrumsområdet. Ser en bare på barneskolene vil elevtallet synke med 
ca. 130 elever i samme perioden. Ca. 110 av disse er ved sentrumsskolene. Samtidig vil elevtallet på 
ungdomskolen stige i samme periode. Her vil ikke reduksjonen i elevtall komme før fra 2024 og utover. 
 
Denne nedgangen i barnetall og samtidig folketall vil samtidig føre til en markert nedgang i kommunens 
inntekter. En nedgang på 110 innbyggere/barn vil anslagsvis føre til en reduksjon i inntekter til kommunen 
på 13 millioner. Legger man til grunn at eksempelvis halvparten av denne nedgangen må hentes ut in-
nenfor «Oppvekst» der barna er fra 0 – 19 år, så vil det betyr et redusert driftsnivå med 6 - 7 millioner.  
 
Spørsmål 
Hvordan kan vi foreta en optimalisering av drift og struktur uten at dette i for stor grad påvirker kvaliteten 
innenfor oppvekst på en negativ måte? 
 
Vurderinger 
De fleste skolene i kommunen har en svært effektiv drift med få muligheter til innsparinger, selv om de 
minste skolene har en vesentlig høyere driftskostnad pr. elev enn de største skolene. Etter en nærmere 
analyse har en vurdert det til at det er to skoler som de siste årene har skilt seg ut litt i forhold til ressurs-
bruk; Sira skole og Søyland skole. Begge disse har imidlertid i løpet av 2019 blitt pålagt reduksjoner på 
1,5 årsverk (Sira skole) og 1 årsverk (Søyland skole) for å tilpasse driftsnivået bedre til de andre skolene.   
 
Som en ser ovenfor vil en innsparing på skolene på halvparten av det estimerte inntektstapet for kommu-
nen utgjøre 6 - 7 millioner. Dette er såpass mye penger at det vil påvirke driften, først og fremst av skole-
ne (barnehagene har lovbestemt bemanningsnorm i forhold til antall barn) dersom ikke reduksjonen kan 
hentes ut gjennom endringer i struktur eller naturlig reduksjon av antall klasser. Noe av nedgangen vil det 
være mulig å ta som en naturlig reduksjon som følge av færre klasser og færre elever i barneskolen. Det 
vil imidlertid ikke være mulig å redusere såpass mye uten større eller mindre strukturendringer. Da vil det 
være en risiko for at tiltakene i for stor grad går ut over skolenes tilbud og kvalitet.   
 
Oppsummering 
Det bør snarest mulig etter endelig budsjettvedtak for 2020 igangsettes en nærmere analyse og vurdering 
av hvor mye som kan omstilles gjennom naturlig reduksjon som følge av færre elever og færre klasser i 
barneskolene. Samtidig må det skisseres noen alternative strukturendringer som kan medføre omstil-
lingseffekter uten at det går for mye ut over skolenes forholdsmessige ressursrammer, tilbud og kvalitet. 
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HELSE- OG VELFERD 
 
C. Omstilling – krav om redusert bemanning 
 
 
Tema 
 
Omstillingskrav om redusert bemanning innen helse og velferd. 
 
Faktagrunnlag 
 
Økningen i behov for helse- og omsorgstjenester har fortsatt i 2019 og det er ingen grunn til å tro at dette 
vil endre seg. Samtidig er det stadig mer krevende å finne tjenester hvor vi kan spare penger. I 2019 har 
vi fått økte behov knyttet til en ressurskrevende bruker i enhet for habilitering, og enheten måtte få tilført 
en million. Samtidig økte staten i statsbudsjettet innslagspunktet for refusjon av direkte lønnsutgifter knyt-
tet til ressurskrevende tjenestene. Dette utgjorde 880 000 kroner for Flekkefjord som har mange årsverk 
knyttet til ordningen. Kravet til omstilling i 2020 er på 1,8 mill. kroner, hvorav 1,5 mill. kroner er knyttet til 
redusert bemanning og at statlige overføringer knyttet til innbyggere over 80 år er stipulert til å bli lavere.  
 
Spørsmål 
 
Hvordan klare innsparingskravet på 1,8 millioner kroner i lys av vedvarende høye behov? 
 
Vurderinger 
 
De fleste strukturelle grep er gjort og en økning i tjenestebehovet knyttet til flere eldre vil i framtiden pri-
mært måtte løses gjennom å styrke de hjemmebaserte tjenestene. Velferdsteknologi og satsing på hver-
dagsrehabilitering og -mestring, hvor målet er økt funksjonsnivå, selvstendighet og trygghet, kan bidra til 
å begrense veksten i behov for tjenester, men det er ikke sannsynlig at det vil ha en så stor effekt at vi vil 
kunne redusere dagens nivå på tilbudene til eldre. Sykehjem og hjemmetjenester har store utfordringer 
med å holde dagens rammer. Da gjenstår i praksis kun en annen stor enhet hvor behovene er i endring 
og hvor det fremdeles er noen strukturelle grep igjen som er mulig å gjøre, og det er enhet for habilitering. 
Dette er en enhet som gir tjenester til personer med utviklingshemming.  
 
Enhet for habilitering har jobbet svært godt de siste årene med omstilling og har årlig hatt flere store om-
organiseringer og innsparinger, ofte parallelt med at de har fått nye behov hvor det må bygges opp nye 
tilbud. Også i 2019 har de jobbet med tiltak og disse er delvis realisert, eller vil bli realisert i 2020. Utford-
ringen er at staten dekker 80 % av utgiftene til et årsverk i tjenesten, slik at den kommunale effekten av 
innsparingen per årsverk blir relativ liten. Søyland aktivitetssenter har klart å redusere ett årsverk som vil 
være del av innsparingskravet. Videre jobbes det med innsparinger i fire andre boliger.   
 
Enhet for kjøkken har også blitt utfordret på om de kan drifte enda mer ressurseffektivt enn de gjør i dag. 
 
For å komme i mål med innsparingskravet foreslås det å innføre brukerbetaling på enkelte oppga-
ver/oppdrag som våre ansatte utfører. Noen av oppgaver vi i dag utfører, er ikke lovpålagte. Dette er 
blant annet å følge til legetimer eller tannlegetimer. Å ikke gjøre det vil kunne skape store utfordringer for 
de som ikke har andre som kan hjelpe dem med oppgavene. I stedet for å slutte å følge foreslås det å 
innføre en «Pluss-tjeneste» hvor brukerne kan betale selvkost (360 kr/time). Parallelt jobbes det med å 
finne gode modeller og verktøy for å mobilisere frivillige som et alternativ til en kommunal Pluss-tjeneste. 
 
Oppsummering 
 
Helse og omsorg er i stadig omstilling og jobber kontinuerlig med å løse flere oppgaver innenfor samme 
ramme. Det er vanskelig å finne omstillingstiltak som monner og som ikke fører til økte utgifter i andre 
enden, enten i form av økte behov hos brukerne eller økt sykefravær. Enkelte tiltak er konkretisert, andre 
må vi prøve å konkretisere i løpet av første tertial. Innføring av brukerbetaling «Pluss-tjeneste» er det 
knyttet en del usikkerhet til hvordan vil slå ut både økonomisk og for enkeltbrukere, og det må utredes 
nærmere. Alle innbyggere i Flekkefjord som har rett på hjelp skal også i 2020 få forsvarlige tjenester.  
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D. Økonomisk buffer (utskrivningsklare pasienter og plasser andre kommuner) 
 
Tema 
 
Omprioritering av ressurser til en felles økonomisk buffer i helse og omsorg. 
 
Faktagrunnlag 
 
Flekkefjord kommune har flere år hatt behov for å kjøpe sykehjemsplasser i andre kommuner for pasien-
ter som er utskrivningsklare fra sykehus, eller betalt for overliggerdøgn på sykehus. De siste årene har vi 
hatt utgifter som det ikke har vært dekning for i størrelsesordenen 1 mill. kroner. 
 
Spørsmål 
 
Hvordan sikre en mer hensiktsmessig plassering av utgifter til utskrivningsklare pasienter? 
 
Vurderinger 
 
Utgiftene har vært ført på Tjørsvågheimen, som i praksis ikke har mulighet til å påvirke kostnadene. Utgif-
tene kunne vært flyttet over på hjemmebasert, men de har betydelige utfordringer med å holde rammene 
og en overføring av denne uforutsigbare utgiftsposten ville forverret mulighetene enheten har til å holde 
rammene.  
 
I forbindelse med budsjett gjennomgangen ble det klart at pasientinntektene på Tjørsvågheimen er høye-
re enn forutsatt i 2019-budsjettet.  
 
Det er derfor foreslått å benytte merinntekter fra pasientbetaling ved Tjørsvågheimen til en felles økono-
misk buffer for helse og velferd og til finansiering av betaling for eventuelle utskrivningsklare pasienter og 
kjøp av midlertidige plasser i andre kommuner. Dersom vi i 2020 klarer å ivareta flere utskrivningsklare 
pasienter gjennom kapasiteten på Tjørsvågheimen eller egne hjemmetjenester, så vil bufferen også kun-
ne benyttes for å dekke opp for deler av de ekstrautgiftene enhetene har knyttet til bruk av vikarbyråer. 
 
Omprioriteringen gjør at merinntekter fra pasientbetaling ikke styrker Tjørsvågheimens budsjett, men tar 
samtidig bort en av kostnadene ved Tjørsvågheimen som det ikke har vært mulig for enheten å påvirke.  
 
Oppsummering 
 
Det omprioriteres merinntekter fra pasientbetaling til en felles buffer for helse og velferd som primært skal 
benyttes til å finansiere eventuell betaling for utskrivningsklare pasienter og/eller kjøp av midlertidige insti-
tusjonsplasser i andre kommuner. 
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E. Legetjenesten 
 
Tema 
Legetjenesten i Flekkefjord – nye oppgaver og forslag til løsninger. 
 
Faktagrunnlag 
Fastlegekrisen har også kommet til Flekkefjord. Vi har rekrutteringsutfordringer og behov for å ta grep for 
å beholde de legene vi har og rekruttere nye leger. Fastlegene opplever at de stadig får flere oppgaver, 
men at rammevilkårene fra staten ikke har høyde for nye oppgaver og krav. Belastningen med å gå lege-
vakt og ha ansvar for daglegevakt meldes også inn som store utfordringer. Blant fastlegene skjer det et 
generasjonsskifte hvor de unge i større grad ønsker fastlønn fremfor å drive næringsdrift. Per oktober 
2019 er det én hjemmel som har stått ledig siden sommeren og en hjemmel som vil bli ledig. Begge er 
lyst ut med mulighet for privat drift og fastlønn. Den ene for andre gang. Det var kun én kvalifisert søker 
som ønsker fastlønn. Kommunen har mottatt 1,2 millioner i tilskudd fra Helsedirektoratet som blant annet 
skal dekke delkostnader ved kommunal konvertering av privat praksis, tilskudd til overtakelse av privat 
praksis og lønnstilskudd til ALIS (allmennlege i spesialisering) stilling. 
 
§ 7 i ny akuttmedisinforskrift stiller kompetansekrav til leger som skal gå bakvakt og krav til kommunen 
om å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kravene. Interkommunal legevakt ivare-
tar legevakten ettermiddag, kveld, natt og i helger og helligdager, mens det er legene i Flekkefjord som 
har ansvar for daglegevakt. Ordningen med daglegevakt koster i dag i underkant av kr 300 000 pr. år. 
Interkommunal legevakt har fått økte sine ressursrammer som følge av nye krav. Per dags dato er det 4 
av 9 leger i Flekkefjord som kan gå selvstendig legevakt. Det betyr at utgiftene til bakvakt for legevakt på 
dagtid vil kunne bli inntil kr. 300 000 når kravet trer i kraft fra 1.1.2020. 
 
Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunen med hjemmel i folkehelse-
loven kapittel 3. Miljørettet helsevern er et tjenesteområde som gir kommunen et helhetlig ansvar for et 
trygt og helsefremmende miljø. Kommuneoverlegene har et overordnet ansvar for fagområdet som både 
innebærer tilsynsoppgaver og oppgaver knyttet til planlegging og forebygging. Flekkefjord kommune har i 
2019 vært vertskommune for et interkommunalt prosjekt sammen med Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal om 
en felles rådgiver innen miljørettet helsevern. Prosjektet viser at det både er faglige og kvalitetsmessige 
gevinster knyttet til å samarbeide om oppgavene, samtidig som det er effektivt og ressursbesparende å 
bruke rådgiver ressurser til å gjennomføre oppgavene fremfor å øke opp stillingsressursen til kommune-
overlegene.  
 
I tillegg ble det fra 1. mars 2019 gjort gjeldene nye regler for legers spesialistutdanning med krav til opp-
nådd kompetanse. Kommunene er gitt nye oppgaver med å planlegge og å legge til rette for utdanningen 
av allmennleger. Dette er en ny oppgave som krever ressurser både til lønn av veileder og ressurser til 
ledelse. 
 
Spørsmål 
Hvordan møte fastlegekrisen på en konstruktiv og bærekraftig måte i Flekkefjord? 
 
Hvordan møte nye krav som følger av akuttmedisinforskriften om bakvaktsordning for legevakt kapasi-
tetsmessig og økonomisk? 
 
Hvordan ivareta oppgaver innen miljørettet helsevern på en faglig god nok og kostnadseffektiv måte? 
 
Vurderinger 
Stadig nye krav og forskrifter utfordrer både de økonomiske og ledelsesmessige rammene for tjenesten. 
Så langt som mulig forsøkes nye krav, herunder kravene til legevakt og miljørettet helsevern å løses 
gjennom interkommunalt samarbeid, hvor Flekkefjord kommune er vertskommune. Vi er avhengig av 
interkommunalt samarbeid for å et faggrunnlag og nok leger til å dekke vaktbelastningen, samtidig som 
det økonomisk ikke ville være mulig å ivareta kravene alene. 
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Legene i Flekkefjord har i 2019 jobbet med et omfattende plandokument for legetjenesten, hvor en rekke 
utfordringer og muligheter har blitt presentert, belyst, drøftet, vurdert og prioritert.  
 
Blant de viktigste tiltakene planen peker på er: 

-  
- Kunne tilby en fastlønnet fastlegestilling som en valgmulighet innen 31.12.2020 
- Opprette ALIS stilling innen 31.12.2020 
- Ny hjemmel opprettes innen 31.12.2021 og neste innen 31.12.2022 
- Vi har et velfungerende samarbeid innen fagområdet miljørettet helsevern internt i kommunen og 

på tvers av kommunene i Lister. 
- Etablere døgnåpen legevakt innen 31.12.2021 i samarbeid med andre kommuner. 

 
For å kunne ansette lege i fastlønn må kommunen «kjøpe ut» en av de private praksisene som i dag er 
ledige. Vi har noen tilskuddsmidler til konvertering, men det gjenstår å se om vi får til en løsning. Anset-
telse av fastlege med fastlønn utgjør også en liten økonomisk risiko for kommunen. Den legen som an-
settes vil trolig ikke være ferdig spesialist. Ved å konvertere en privat praksis og tilby stilling som ALIS 
med fastlønn vil vi trolig kunne møte de to første strekpunktene over.  
 
Stilling som rådgiver kan videreføres i drift, noe som samlet sett vil bli rimeligere enn å øke stillingsstør-
relsen til kommuneoverlegen, samtidig som vi sikrer at vi bruker legeressurser på legeoppgaver, og ikke 
på tilsyn og saksbehandling.  
 
Lyngdal kommune har signalisert at de ønsker å gå videre med et samarbeid om daglegevakt og det 
jobbes med å finne en modell og en kostnadsramme for dette. Målet er å få det på plass så raskt som 
mulig i 2020. Det vil bli lagt frem en politisk sak om felles daglegevakt så snart utredningen er klar. Målet 
er at kostnadene ved å samarbeide vil bli lavere, samtidig som felles daglegevakt er en forutsetning for å 
beholde de legene vi har.  
 
Alle tiltakene vil kreve ressurser, i tillegg til at både leger og kommuner stadig opplever nye oppgaver og 
lovkrav. I plan for legetjenesten utfordres det også på å finne omstillingstiltak og det tydeligste forslaget 
som fremgår av planutkastet er: 
 

- Avvikle tilsynslegefunksjonen på Hidra omsorgssenter innen 31.12.2020  
 
De 44 som bor i omsorgsboliger skal benytte egen fastlege. I dag er det kun 13 beboere på Hidra om-
sorgssenter, som har egen lege som går tilsyn. Som ledd i omstillingen i legetjenesten omprioriteres dis-
se ressursene til å ivareta nye lovkrav. For de som ikke har pårørende som kan bistå med legebesøk, må 
fastlegen reise på hjemmebesøk eller så må personalet følge beboer til lege.  
 
For å møte fastlegekrisen og de nye og mer omfattende lovkrav forslås det at legetjenesten tilføres en 
ramme på 300 000 og gjennomfører omstillinger knyttet til tilsynslege på Hidra som vil gi en besparelse 
på ca. 100 000 kroner.  
 
 
Oppsummering 
 
Tiltakene skissert ovenfor gjennomføres innenfor en økt ramme på 300 000 og interne omprioriteringer.  
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SAMFUNN OG TEKNIKK 
 
 
F. Tilpasninger innen drift og utbygging, samt miljø og forvaltning 
 
 
Tema  
 
Omstilling – tilpasninger innen drift og utbygging, samt miljø og forvaltning.   
  
Faktagrunnlag  
 
Dette området omhandler omstilling innenfor bygg, vei, trafikk, park, grøntanlegg, kirkegårder, idrett, 
nærmiljøanlegg, vann og avløp. Sistnevnte er selvkostbasert og gevinstrealiseringen på dette området 
tilfaller abonnentene. Renhold inngår også i denne enheten, men er beskrevet i en egen plan for omstil-
ling. 
  
Enheten har i dag avtale om «Kommunal tjenesteyting for samarbeid om drift av gravplasser mellom 
Flekkefjord kommune og Flekkefjord kirkelige fellesråd». Denne beskriver krav og forventinger og har i 
2019 gitt grunnlag for å beregne nødvendige ressurser gjennom året for å imøtekomme avtalens forut-
setninger. Innenfor de øvrige områder må tilsvarende defineres med sammenhenger mellom nivå på 
standard og kostnader, slik at faktiske premisser for kvalitetsnivåer kan tilpasses.  
 
Spørsmål  
 
I den grad det finnes grunnlag for representative sammenligninger og målinger i forhold til produktivitet og 
økonomi innenfor disse områdene vil dette bli kartlagt (benchmarking). På denne måten kan en avdekke 
og klarlegge gevinstrealiseringer og tilhørende kvalitets- og leveransenivåer.  
  
Vurderinger  
 
Viktige avklaringer i dette arbeidet er å finne den rette sammenhengen mellom tjenester og rammeforut-
setninger. Når det er fastlagt hvilken standard og kvalitet som kan legges til grunn for en gitt kostnad, må 
oppgaveporteføljen og nivå på tjenesten tilpasses. Avklaringene av tjenestenivå og omfang må også bli 
tilstrekkelig forankret.   
  
Selv om det kjøres flere delprosjekter, kan hele drift og utbygging også sees under ett. Dette henger 
sammen med den samordningen som er etablert og er en premiss for å kunne optimalisere arbeidet.  
 
Omstillingsbehovet for drift og utbygging er samlet sett så omgripende at en må forvente reduksjoner i 
bemanningen. Dette innebærer at tjenestetilpasningen må være forankret og tidstilpasset med hensyn til 
tillitsvalgte og de ansatte.   
 
Oppsummering  
 
Arbeidet med kartlegging og analyser, som grunnlag for beslutninger vil pågå gjennom høst og vinter. 
Nødvendige politiske avklaringer vil bli en viktig del av prosessen og det må samlet sett sikres en konti-
nuerlig felles forståelse av forventinger og krav mellom arbeidstakere – administrasjon – politikere og 
samfunn.   
  
Dette vil være grunnleggende premisser for å lykkes innenfor hver delenhet og for samfunn og teknikk 
samlet sett.   
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G. Tilpasninger innen renhold 
 
 
Tema 
 
Omstilling – tilpasninger innen renhold.  
  
Faktagrunnlag  
 
Renholdsenheten i kommunen gjennomførte en omfattende omstilling i 2013 som er beskrevet i en rap-
port fra Multiconsult. Dette arbeidet har gitt verdifull kunnskap og erfaring i omstillingsarbeid.  
 
Det overordnede målet er å utarbeide forskriftsmessige og korrekte renholdsplaner med optimal økonomi 
i forhold til de kvalitetsmålene som settes for de enkelte typer virksomhetsbygg. For å oppnå dette må vi 
sikre oss at vi benytter gode modeller for effektivisering og bruk av tilgjengelig teknologi.  
 
Arbeidet skal gjennomføres med gode løsninger for de ansatte ved bruk av teknologi og moderne utstyr, 
og skal ha som mål å begrense belastningen for de ansatte og bedre det fysiske arbeidsmiljøet.  
 
Renholdsplaner skal kjennetegnes av at leveransens kvalitetsnivå er tydelig beskrevet, slik at oppnådd 
kvalitet kan måles i driftsfasen. 
 
Spørsmål  
 
For å kunne definere mulige gevinstrealiseringer innenfor renholds porteføljen, må det gjennomføres en 
helhetlig kartlegging av kostnader (kr/m2) og ytelse (m2 renhold/t), fordelt på de ulike bygningskategorier.  
  
Innenfor renholdsfaget finnes det tilgjengelige tall for sammenligning (benchmarking). Dermed kan en 
sette måltall for kostnadseffektivitet og ytelse som grunnlag for beregningen. Dette, sammen med en 
kostnadsdefinert kvalitetsstandard, vil svare ut hva som er mulige gevinster.    
 
Vurderinger  
 
I dag er det et betydelig aktivitetstrykk på flere av tjenestestedene og det utfordringer med å samholde 
renholdslogistikken med den ordinære driften. Det underbygger behovet for å teste ut bruk av robottekno-
logi både for vask og støvsuging, både parallelt med annet arbeide, utenom arbeidstid og på større flater.   
  
Det kan oppnås flere positive effekter ved å utføre renhold på andre tider av døgnet når arealene er fri for 
folk, redusere fysiske belastninger og ta av psykisk press på ansatte med allerede stramme rammer. 
Samlet forventes den nye teknologien å kunne gi positive omstillingseffekter og økonomiske gevinster.  
 
Alle virksomhetsbygg er forskjellige og renholdskostnadene vil påvirkes av flere forutsetninger som alder 
på bygg, overflater, tilgjengelighet mm. Man må derfor vise forsiktighet og ta hensyn til lokale forhold når 
man sammenligner med utgangspunkt i nøkkeltall. Det er på samme grunnlag viktig å ta slike hensyn når 
kvalitetsstandard skal defineres og måles. Dette vil bli hensyntatt i arbeidet. 
 
Oppsummering  
 
Når ovennevnte faktorer er implementert i tjenesten, vil dette legge grunnlaget for en forutsigbar drift, 
basert på økonomiske rammer og kvalitet. Kostnadseffekter av ytterligere endringer og eventuelle nye 
tiltak kan også fortløpende vurderes når pris og kvalitetsgrunnlaget er innarbeidet.  
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H. Tilpasninger og samordning innen brann og redning 
 
 
Tema 
 
Omstilling – tilpasninger og samordning innen brann og redning (beredskap).    
 
Faktagrunnlag  
 
Flekkefjord brannvesen har gjennom dagens samarbeidsavtale med Sokndal kommune felles brannsjef, 
leder forebyggende, overordnet vakt og gjennomføring av tilsyn. Med Lund kommune har vi en avtale om 
dekning av nødvendig kapasitet på beredskapsressurser og avtale om feiing i kommunen, og for Sirdal 
kommune har vi avtale om gjennomføring av tilsyn og gjensidig beredskapsstøtte.  
 
Nye nasjonale, regionale og lokale utfordringsbilder berører alle kommuner og det tilhørende bered-
skapsapparatet. Samtidig er det under utarbeidelse ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning 
av brann og redningsvesen. En vesentlig endring i de nye forskrifter innebærer at brann- og redningsve-
sen skal være bygget på gode analyser, planer og ledelse. DSB begrunner dette med at analyse- og 
plankrav i enda større grad enn i dag skal bevisstgjøre egne risikoer og utfordringer og at resultatet av 
analysene og planene skal danne et godt utgangspunkt for hvordan brann- og redningsvesenet skal or-
ganiseres, bemannes og utrustes. 
  
Spørsmål  
 
Ivaretakelse av innbyggernes trygghet gjenspeiles i evnen til å samarbeide godt og samordnet om sam-
funnssikkerhetsarbeid. Det må tilrettelegges lokalt og regionalt for å kunne oppfylle de nasjonale føringe-
ne om et godt arbeid omkring samfunnssikkerhet, jfr. nedenstående.  
 
 «… Som samfunn må vi være forberedt på å håndtere hendelser når de inntreffer. En slik håndtering 
krever samordnet innsats fra mange aktører, alt fra nødetater, kommuner, statlige etater, til frivillige orga-
nisasjoner og privat næringsliv».  

Kilde: Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn – samfunnssikkerhet s.9 
 
Flekkefjord brann og redning må omstilles for å møte morgendagens krav og forventninger til samfunns-
sikkerhet, innenfor gitte rammebetingelser. Dette søkes løst gjennom bruk av modeller for systematisk 
beredskapsarbeid og i samarbeid mellom kommuner. Det blir også belyst om det er andre oppgaver in-
nenfor det kommunale beredskapsområdet som kan overføres til brann og redning.  
 
Vurderinger   
 
Flekkefjord kommune har vedtatt å invitere til en utredning av modeller for styrket kommunesamarbeid 
innen brann og redning. Kommunene Flekkefjord, Sokndal, Lund og Sirdal er på denne bakgrunn enige 
om å gjøre et felles prosjekt for å identifisere modeller som kan ivareta kommunenes behov og tilhørende 
økonomiske rammebetingelser. 
 
Beslutning om bygging av nytt beredskapsbygg hvor nødetatene, brann, politi og ambulanse, samlokali-
seres i nær tilknytning til sykehuset og sentrum, styrker også mulighetene for å videreutvikle samvirket og 
styrker kommunens evne til å være en bidragsyter for et utvidet samarbeid mellom våre nabokommuner.  
 
Det vurderes som en gjensidig god modell å samarbeide om å finne gode faglige- og økonomiske løs-
ninger på felles behov innenfor brann og redning. 
 
Oppsummering  
 
Driftsmodellene skal forankres mellom innbyggernes krav og forventninger til samfunnssikkerhet, krav og 
intensjoner i ny forskrift om brann- og redningsvesen og økonomiske rammebetingelser.  
 
Utredningen skal gi Flekkefjord og de øvrige kommunene et faglig og økonomisk beslutningsgrunn-
lag for å vurdere en felles videreutvikling av brann- og redningssamarbeidet.  
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I. Kommunal veg til Modalsli 
 
Tema 
 
Kommunal vei til Modalsli (foreslått investeringstiltak) 
  
Faktagrunnlag  
 
Den kommunale vegen til Modalsli ligger i den bratte fjellsida ned mot Sirdalsvannet. Helt siden den ble 
anlagt har det vært utfordrende å holde vegen åpen vinterstid. I perioder har kommunen ansett risikoen 
for ras til å være så høy at vegen har blitt stengt. Andre ganger er det fare for isras som medfører at ve-
gen må stenges i kortere perioder.  Det samler seg store mengder is like over vegen, men også høyere 
oppe i fjellsiden. Den mest rasutsatte strekningen er på ca. 200 m.  
  
I 2016 ble det foretatt en geologisk undersøkelse av et parti på vegstrekningen som kommunen anså å 
være utsatt for steinskred.  Geologen konkluderte med at det vil være behov for tiltak, i hovedsak bolting 
av steinblokker for å sikre det aktuelle strekket. Samtidig ble det observert flere strekninger hvor det vil 
være behov for nærmere undersøkelser.   
  
Det ble utarbeidet en ny rasrapport i 2018. Det heter i rapporten, som er utarbeidet av Multiconsult, og 
hvor kostnader til anbefalt sikringsnett for is og bolting av steinblokker vurdert: Medberegnet 25 % usik-
kerhet estimerer vi totalt kostnadene til å være mellom 8 og 11 millioner (eks. mva.). … disse sikringstilta-
kene (vil) kun føre til en reduksjon av fare for nedfall av stein/is. Det eneste alternativet for å oppnå en 
helt sikker veg på denne strekningen mht. isnedfall og steinsprang i tillegg til eventuelle snøskred, er tun-
nel eller evt. alternativ vegtrasé.  
  
Modalsli har i dag to bebodde husstander. Risikoen med å trafikkere vegen i perioder har ført til at det er 
gitt fritak fra boplikten for gårdsbruk på Modalsli.   
  
Spørsmål  
 
Som en følge av kostnadsbildet som er beregnet for sikring av nåværende veg til Modalsli og de risiko-
vurderinger som må gjøres under vintervedlikehold og brøyting, bør en alternativ vegtrasé utredes. 
 
Med dagens to bebodde husstander på Modalsli og utfra en begrenset forventning om høyere folketall, 
må det vurderes om det kan aksepteres at vegen stenges i de mest rasutsatte periodene. Dette begrun-
nes både risikoen for brøytemannskapene og de fastboende. Rasfaren for øvrig er også slik at det vil 
være en risiko for steinras som ikke kan forutses. Skulle Modalsli bli fraflyttet, vil det ikke være opplagt at 
vegen kan nedklassifiseres uten at det må gjennomføres sikringstiltak.  
  
Vurderinger  
 
På bakgrunn av ovennevnte er det sett på to alternative vegtraseer fra Fossdal i Gyland til Modalsli. Disse 
traseene er utredet som landbruksveg klasse tre; helårsveg. Som en følge av at den nye traseen gir mu-
lighet til betydelig uttak av skog for de berørte grunneierne, vil en slik veg utløse tilskudd.    
  
Det er gjennomført skredfaglige vurderinger av begge traseene, hvor den ene traseen ble frarådet på 
grunn av rasfare for snøskred og steinsprang. Kostnadene for å bygge den anbefalte og aktuelle vegtra-
seen er beregnet til 5,5 mill., med ca. 0,9 mill. som delfinansiering i form av tilskudd. 
  
Oppsummering  
 
Basert på erfaringer, rapporter om fare for snøskred og steinsprang og risikoer med vedlikehold på eksis-
terende veg, foreslås det bygging av ny trasé dersom det skal kunne opprettholdes en kommunal vegfor-
bindelse til Modalsli.  
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