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FORORD 
 

Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for 2018 og økonomiplanperioden 

2018-2021. Dokumentet danner grunnlaget for den politiske behandlingen. Økonomiplanens 

overordnete målsetting er å videreføre og videreutvikle gode tjenester i Kragerø. 

De langsiktige målene i kommunen er vedtatt i kommuneplanen. Målene for planperioden 

2018-2021, med særlig vekt på 2018 ble drøftet og vedtatt gjennom politiske prosesser våren 

2018. Disse er lagt til grunn for de prioriteringer og forslag som rådmannen legger fram i 

dette dokumentet. 

Omstilling og effektivisering vil fortsatt være nødvendig for å balansere inntekter og utgifter, 

og for å skape rom for nye satsinger. Å sikre en økonomisk buffer som kan tas i bruk i 

ekstraordinære situasjoner er av stor betydning, slik man så behovet for i 2017 (jfr 1. og 

2.tertialrapport).  

Befolkningsutviklingen i Kragerø skaper bekymring både for kommunens inntekstgrunnlag 

og for utviklingen i tjenestetilbudene. En raskt aldrende befolkning parallelt med færre barn 

og unge gir utfordringer på mange samfunnsområder. Omstillingsprogrammet er et viktig 

verktøy for vekst i næringslivet og forhåpentligvis tilhørende tilflytting. Omstillingsarbeidet 

skjer i tett samarbeid med lokalt næringsliv, og rådmannen vil særlig peke på den nyetablerte 

næringsforeningen og den dialogen kommunen ønsker å ha med denne. 

Det har vært en gledelig nedgang i antall ungdom med behov for sosialhjelp. Det bør være et 

særskilt samfunnsansvar å bidra til at flest mulig ungdommer innlemmes i det fellesskapet et 

godt kommunesamfunn er. Satsingen på et Talenthus i samarbeidet mellom kommunen og 

NAV har gitt resultater. Nå ønsker vi å satse sterkere, gjennom å opprette et eget tiltak der 

kommunen tilbyr arbeidsoppgaver i sine ordinære virksomheter tett fulgt opp av en dedikert 

veileder. Målet må være at ungdom i Kragerø sluses inn i skole- og arbeidsliv, og på den 

måten styrker sin egen livskvalitet og bidrar positivt i fellesskapet. 

Budsjettgrunnlaget bygger videre på strategien fra 2015. Tjenesteproduksjonen må utvikles i 

tråd og takt med behov, rammer og nye verktøy. Den digitale utviklingen går raskt og gir 

kommunen både utfordringer og muligheter. Det bør satses på økt digital kompetanse i 

organisasjonen, bruk av nye verktøy vil på sikt bidra til mer effektiv ressursbruk. En framtidig 

budsjettsituasjon der det er politisk handlingsrom for nye satsinger er det langsiktige 

økonomiske målet. 

Det foreliggende budsjettgrunnlaget er resultatet av prosesser som inkluderer mange 

bidragsytere, alle fortjener en stor takk! Kommunestyret vil gjennom sitt vedtak 14.desember 

gi rådmannen et bindende styringsverktøy for 2018, samt gi føringer for resten av 

planperioden. 

 

Kragerø, 30.10.2017 

 

Inger Lysa 

rådmann 
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Budsjettprosessen 
Krav til behandling av budsjett og økonomiplan 

 

Kommunelovens § 44 nr. 7 gir klare føringer for innbyggernes muligheter til å gjøre seg kjent 

med innholdet i innstillingen til økonomiplan. Her heter det blant annet: 

 

”Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget.” 

 

Rådmannen gjør videre oppmerksom på at det er egne regler for behandling av saken i 

kommunestyret. Det vises til Kommunelovens § 35.2 

 

 ”Ved behandlingen av økonomiplan eller årsbudsjett i kommunestyret eller fylkestinget 

stemmes det ved den endelige avstemning over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som 

helhet. Er det framsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs 

avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved 

denne.” 

 

Rådmannen har lagt til grunn de styringssignaler som er gitt fra kommunestyret i forbindelse 

med behandling av enkeltsaker og 1.tertialrapport samt rådmannens vurderinger i forbindelse 

med 2. tertialrapport som ble ferdigstilt 10. oktober, men ikke ferdig politisk behandlet før 9. 

november. Kommunestyret vedtok målene 2018-2021 for Kragerø kommune i møte 15. juni. 

 

Kommunestyret ble i møte 19. september gjort kjent med de foreløpig beregnede 

inntektsforutsetningene som ble lagt grunn for det videre budsjettarbeidet, blant annet at 

rådmannen ikke la til grunn spesifikke innsparinger for budsjettåret 2018, men at det for de 

påfølgende årene ville kunne være nødvendig for å oppnå tilfredsstillende netto driftsresultat. 

 

De ansatte har vært involvert i budsjettprosessen ved at en vesentlig del av handlingsplanene 

har vært utarbeidet parallelt med budsjettet selv om de endelige handlingsplanene blir 

fremstilt etter kommunestyrets budsjettvedtak i desember. I noen av kommunalområdene har 

det allerede vært drøftingsmøter med tillitsvalgte som følge av forslag til budsjett og gjennom 

de jevnlige kontaktmøtene har de tillitsvalgte blitt orientert om budsjettprosessen og 

økonomiske utfordringer knyttet til den. 

 

I samråd med ordføreren er det lagt opp til følgende behandling av saken: 

 

31/10-2017 Åpent informasjonsmøte for kommunens politikere, pressen og andre 

interesserte hvor rådmannen presenterer innholdet i grunnlagsdokumentet. 

6/11 Ungdomsrådet behandler saken 

15-23/11 Hovedutvalgene behandler saken 

16/11  Hovedarbeidsmiljøutvalget behandler saken 

20/11 Eldrerådet behandler saken. 

20/11  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandler saken. 

21/11  Innvandrerrådet behandler saken 

28/11 Administrasjonsutvalget behandler saken 

28/11  Formannskapet behandler årsbudsjettet for 2018 og økonomiplanen for 

perioden 2018-2021 og vedtar sin innstilling. 

28/11-14/12 Formannskapets innstilling med de vedtak som foreligger ligger ute til 

alminnelig ettersyn  
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14/12-2017 Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 

perioden 2018-2021 behandles i kommunestyret. 

 

Januar 2018 Handlingsplaner 2018 for kommunalområdene med detaljbudsjett behandles i 

de respektive hovedutvalgene. 

 

 

 

Ytterligere prosedyre for budsjettbehandlingen 

 

Det fremgår av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 at kommunen 

budsjetterer med mindreforbruk hvert år slik det fremkommer i tabellen: 

 

 

  

2018 2019 2020 2021 

Til disposisjon 9,9 m 8,9 m 9,2 m 11,5 m 
 

     

     

Kommunelovens krav er at både budsjett og økonomiplan går i balanse for hele planperioden. 

 

Det betyr at eventuelle budsjettvedtak som gjøres ved budsjettbehandlingen og som fraviker 

rådmannens budsjettforslag, må konsekvensberegnes for hele planperioden for å sikre at 

budsjett og økonomiplan er i balanse og i tråd med kommunelovens bestemmelser. F.eks. vil 

et «tenkt» tiltak i 2018 med en nettokostnad på 12 mill. kr med varig virkning, medføre at 

økonomiplanen for 2020 vil gå i minus med mindre det budsjetteres med bruk av 

disposisjonsfond for å komme i balanse. 

 

Fylkesmannen har i brev til Telemarkskommunene presisert at «Saldering ved hjelp av 

uspesifiserte innsparinger er grunnlag for innmelding i ROBEK» 

 

Rådmannen har redegjort for Kragerø kommunes økonomiske situasjon i kapittel 2.1 og sine 

viktigste satsning områder som krever økonomisk uttelling i kapittel 2.2. Øvrige 

rammetilpasninger er beskrevet i kapittel 2.3. 

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at i høringsforslaget til ny kommunelov, er det foreslått å 

endre minimumskravet til nedbetaling av lån slik at det minst tilsvarer årets avskrivninger. 
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For Kragerø vil dette hvis reglene blir vedtatt, bety økte avdrag i størrelsesorden 10-13 

millioner (økte finanskostnader) fra 2020. Dette er det ikke tatt høyde for i 

budsjettframlegget. 

 

Ytterligere prosedyre for budsjettbehandlingen 

 

Alt som står i Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er retningsgivende og bestemmende 

for kommunens arbeid i 2018. Fra budsjettdokumentet hentes frem eksakte vedtak for 

budsjettåret 2018 (vedtak 2018). Vedtaksgrunnlag er bindene detaljering av tallmaterialet som 

ligger i vedtaket (vedtaksgrunnlag 2018). Både vedtak og vedtaksgrunnlag er samlet i kapittel 

8 i dette dokumentet. 

 

Vedtakene for budsjettåret 2018 blir bindende på den måten at det kreves eventuelle nye 

vedtak gjennom 2018 for å endre på vedtak i budsjettsaken. 

 

Likedan fremstilles vedtak for resterende økonomiplanperiode 2019-2021 med tilsvarende 

vedtaksgrunnlag (vedtaksgrunnlag 2019-2021) som er en detaljering av tallmaterialet i 

perioden. Vedtaksgrunnlagene for økonomiplanperioden 2019-2021 kan endres ved neste års 

budsjettvedtak, og i prinsippet også gjennom ordinære budsjettvedtak i 2018 (men da ikke 

bindene for årene 2019-2021). 

 

Andre opplysninger i budsjettdokumentet som ikke er direkte budsjett i kr og øre, løftes frem 

som vedtak når det anses nødvendig. Dette vil i budsjettdokumentet der det er omtalt, bli 

merket på denne måten: 

 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

Følgende løftes frem som vedtak for 2018: 



Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  9 

 

1 Forutsetninger for budsjettet 2018-2021 

1.1   Kommuneplan og målarbeidet 

Kragerø kommunes styringssystem kan visualiseres på følgende måte: 

 

 
 

Modellen anskueliggjør at det arbeides med mål med ulike tidshorisonter. Jf. mål med et 

tidsperspektiv på et år som vedtas i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, mål for 

den 4 årige økonomiplanperioden og mål for kommuneplanperioden på 12 år.  

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018 – økonomiplanen 2018-2021 ble 

hovedutvalgene i mai/juni d.å. bedt om å revurdere kommunens målsettinger.  Disse ble 

videreført med justeringer og endringer t i tråd med siste kommunale planstrategi (Kommunal 

planstrategi 2016 – 2020). 

 

Kommunestyre vedtok den 3.9.2015, jf. K-sak 51/15, revidert kommuneplan for Kragerø 

kommune. For mer utfyllende informasjon om gjeldende kommuneplan vises det til: 

http://www.kragero.kommune.no/kommuneplanens-arealdel 

  

Det følger av plan og bygningsloven § 10-1 at: «Kommunestyret skal minst én gang i hver 

valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi.»  

Som følge av dette ble Kommunal planstrategi 2016 – 2020 vedtatt i kommunestyret 6. okt. 

2016. 

Handlingsplaner 

http://www.kragero.kommune.no/kommuneplanens-arealdel
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I vedtaket ligger det at gjeldende Kommuneplan 2014-2026 videreføres med noen justeringer 

og oppdateringer.   

Kommunal planstrategi 2016-2020 

1.1.1 Målarbeidet i økonomiplanen 2018 – 2021 

Kommuneplanen skisserer utfordringsområdet og utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

knyttet til temaområder. Disse framkommer i kommuneplanen slik: 
 

 Befolkningsutvikling og demografi 

 Folkehelse og levekår 

 Barn og unge – oppvekst og utdanning 

 Næringsliv og arbeidsplasser 

 Klima og energi – natur og miljø 

 Kommunale tjenesteområder. 

 

 

I kommuneplanen er mål og målstyring omtalt i kapitlene 2.7.1 til 2.7.7 

Kommuneplan 2014-2026 

 

I oppstillingen/tabellene nedenfor er målene i kommuneplanens tidsperspektiv punktvis vist 

til i venstre kolonne med påfølgende mål for de fleste av områdene for økonomiplanperioden i 

høyre kolonne.  Disse ble vedtatt i kommunestyret 15. juni 2017. 

 

Det er de endelige tiltakene på de ulike tema i handlingsplanene på 

kommunalvirksomhetsnivå som blir avgjørende for hvorvidt vi har et fokus som kan påvirke 

måltallene slik vi ønsker.  

 

Nedenfor presenteres de ulike temaområdene fra kommuneplanen med kommunestyrets 

vedtatt mål for økonomiplanperioden: 

 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kragero/AgendaItems/Details/210789
http://www.kragero.kommune.no/www/kragero/resource.nsf/files/1136994259-krageroe_kommune_kommuneplan_2014-2026_tekstlig_del/$FILE/krageroe_kommune_kommuneplan_2014-2026_tekstlig_del.pdf
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1.2    Målarbeidet i økonomiplanen 2018-2021 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN 2018 - 2021 

 Målformuleringer for de ulike tema. 
Kommentar til måloppstillingen nedenfor: - venstre kolonne inneholder de langsiktige målene 

i kommuneplanperspektivet. Høyre kolonne gjelder denne økonomiplanperioden.  Flere steder 

vil det framkomme at langtidsmålene beskrevet i kommuneplan ikke direkte avspeiles i 

målene for perioden 2018 -2021. Kap. eller avsnittsinndelingen nedenfor følger tematikken i 

kommuneplan.  

1.2.1 Befolkningsutvikling og demografi 

Merk: - måloppnåelse på dette tema er i stor grad et resultat av mål og gode tiltak på de andre 

tematiske områdene vi har fra tema 2.2 til siste tema punkt 2.6. 
 

 1.2.2 Folkehelse og levekår 

AMBISJON KOMMUNEPLAN  
2014 - 2026 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN  

2018 - 2021 

 Kragerø har fått en demografisk 
forskyving ved at aldersgruppa 13 – 
45 år har økt med 5 % fra 3 968 i 
2014 til 4 150 i 2026. 

 

 Årlig vekst i befolkningen på linje med 
gjennomsnittet for Telemark. 

 

 Andelen innbyggere i yrkesaktiv alder øker.  
                                  

 Kragerø har et attraktivt utdanningstilbud godt 
tilpasset voksnes behov. 

 

 Kragerø er et flerkulturelt samfunn hvor 
innflyttere og lokalsamfunn tar ansvar for god 
integrering 

 Boligmarkedet er godt tilrettelagt 
for alle.  Etableringsgrupper er høyt 
prioritert. 

  
Mål for økonomiplanen knyttet til 
boligmarkedssituasjoen og boattraktivitetsområdet 
er formulert innenfor andre tema vist på de neste 
sidene. 

AMBISJON KOMMUNEPLAN  

2014 - 2026 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN  

2018 - 2021 

 Kragerø skårer på 

landsgjennomsnittet eller bedre på 

Folkehelse-barometeret 

 

 Forebyggende helse, omsorg- og sosialtiltak har 

prioritert plass i kommunens tjenestetilbud. 

 Antall yngre utenfor arbeidslivet er redusert.   

 Færre familier lever under definert 

fattigdomsgrense. 
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1.2.3 Barn og unge – oppvekst og utdanning 

 

AMBISJON KOMMUNEPLAN 2014 - 2026 KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN 2018 - 2021 

 Alle vår barn og unge trives i en trygg 
og mobbefri barnehage og skole. 

 

 Kragerø kommune har trygge barn og unge som 
trives og lever i gode fysiske og psykososiale miljøer.  

 
 
 

 Kragerø kommune sikrer alle barn og unge et 
likeverdig opplæringstilbud  

 
 
 
 
 

 Kragerø kommune sørger for at alle har våre elever 
har forutsetninger for å fullføre videregående 
opplæring. 

 
 
 
 
 
 

 Alle barn og unge har lik tilgang og mulighet til delta 
på aktiviteter på fritida. 

 
 

 Kragerø kommune bidrar til økt samarbeid med 
frivillige organisasjoner, lag og foreninger.  

Grunnskole:   

 Resultatene på nasjonale prøver og 
eksamen er på landsgjennomsnittet -  
dvs. ca 10 % høyere enn i 2013.  
Resultatene på elevundersøkelsen er 
opprettholdt. (Ligger i 2013 noe over 
landsgjennomsnittet.)  

   

 Videregående skole:      
Eksamenskarakterene i norsk og 
matematikk er på 
landsgjennomsnittet- dvs. ca. 10 % 
høyere enn i 2013. Resultatene på 
elevundersøkelsen er på 
landsgjennomsnittet eller bedre. 

 

 Behovet for spesialundervisning er 
redusert til et minimum – dvs. 4,5 – 5 
%. 

 Barn og unge som lever i fattige 
familier har reelle muligheter til 
deltakelse i samfunnslivet på linje 
med andre barn og unge 

 Fritidstilbudet i Kragerø er reelt 
tilgjengelig for alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  13 

1.2.4  Natur og miljø – Klima og energi 

AMBISJON KOMMUNEPLAN 

2014 - 2026 

Noen sammen- 

fatninger1 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN  

2018 - 2021 

 Staten har planlagt og 

prosjektert Grenlands-

banen gjennom Kragerø 

kommune med stoppested 

i Sannidal. 

 

 

 

 

 

 

Miljøvennlig 

transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfall og 

forurensing er 

redusert 

 

 

 

 

 Infrastrukturen i Kragerø er miljøvennlig, 

trygg og sikker.  Spesielt ved utbygging av 

gang- og sykkelveger bygges disse 

sammenhengende langs hele den 

vegstrekningen som skal betjenes og utføres 

som etappevis utbygging som følge av 

manglende finansiering av helhetlig løsning. 

 

 

 

 «Bymiljøpakke 2017» er gjennomført og blir 

videreutviklet. 

 

 

 

 

 Bruken av alternative energikilder har økt i 

både privat og offentlig virksomhet. 

 Kollektivtilbudet med 

ferge, buss og jernbane 

bidrar til lavere utslipp. 

 Gang- og sykkelveier er 

gode og sikre alternativ og 

blir mye brukt. 

 Bilbruken er redusert 

lokalt. 

 Bilfritt sentrum. 

 Kragerø er tilrettelagt for 

klimavennlige kjøretøy. 

 Kommunens bilpark er 
optimal ift. miljøvennlig 
drift. 

 Septikk- og avfalls-
håndtering for turister og 
tilreisende er miljøvennlig. 

 Alle kommunale bygg 
bruker «grønn energi». 

Energikildene i 

Kragerø er 

miljøvennlige 

 Kommunen tilrettelegger 
for alternative 
miljøvennlige energi-kilder 
for boliger og bedrifter. 

 Allmennhetens tilgang til 
naturarealene 

Natur- og 

vannressursene 

er godt 

ivaretatt  

 

 

 Flere natur og friluftsområder gjøres 

tilgjengelige for alle. 
 
Biologisk mangfold er ivaretatt 

                                                 
1 Kommuneplanens langsiktige mål innunder dette tema er mange og forholdsvis detaljert.  For å forenkle dette 

arbeidet i økonomiplansammenheng er det for akkurat dette tema laget ei kolonne som sammenfatter de 

langsiktige målene i noen færre mål. 
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AMBISJON KOMMUNEPLAN 

2014 - 2026 

Noen sammen- 

fatninger1 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN  

2018 - 2021 

i tråd med nasjonale og 
regionale målsettinger 
 

 

 Kragerøs kystkultur, skjærgårdsparken, 

nasjonalparken og geoparken blir godt  

 
ivaretatt og er til glede for innbyggere og 

tilreisende. 
 

 Vanndirektivets mål om 
god vannkvalitet i vann og 
vassdrag er ivaretatt 

 Kommunalt drikkevann 
innfrir krav til renhet, smak 
og lukt 

 Vannforsyningen er stabil 
og sikker uavhengig av 
hendelser og årstid. 

 Kostholdsrådene tilsier 
trygge råvarer fra alle våre 
nærområder. 

 Planbestemmelsene våre 
balanserer vern og 
utvikling. 

Kulturarven er 
ivaretatt 
gjennom vern 
og utvikling 

 Kulturarv og kulturminner 
er registrert og tilgjengelig. 

 Vernet bebyggelse er godt 
sikret mot brann. 

 Konsekvensene av 
klimaendringene er 
ivaretatt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Næringsliv og arbeidsplasser 
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AMBISJON KOMMUNEPLAN 
2014 - 2026 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN 2018 - 2021 

-Kragerø kommune og organisatorisk 
tilpasset og lett tilgjengelig for 
nyetablering og reetablering av privat og 
offentlig virksomhet. 

 Stilnestangen, Kirkebukta/Kragerø 
havnefront er utviklet i tråd med 
vedtatte planer.  

 Flere arbeidsplasser i offentlig 
virksomhet som følge av økt bosetting 
og befolkningsvekst  

 Arbeidsledighetstallene er på 
landsgjennomsnittet eller bedre. 
Ledigheten blant innvandrergruppene 
er betydelig redusert. 

 Næringslivet samarbeider godt og 
drar nytte av hverandre. 
o Turistnæringen er godt organisert, 

bærekraftig og framtidsrettet 
o Næringsforeningene er godt 

organisert og er aktive 
o Næringslivet opplever seg godt 

ivaretatt og fulgt opp i kommunen 

 Infrastrukturen fremmer 
næringsetablering og 
arbeidsmarkedsintegrasjon:   

o Alle husstander, bedrifter og 
foretak er på «nett» med 
akseptabel kapasitet. 
 

o Øst – vest forbindelse i sentrum er 
på plass. 

 

o Motorvei (4 felt) Oslo-Kristiansand 
gjennom Kragerø er ferdigstilt. 

 

o Kollektivknutepunkt for vei og 
jernbane i Sannidal. 

 

o Varebefraktning over våre 
havneområder er i utvikling og er 
blitt viktig. 

 

o Fergetilbudet bidrar til bosetting 
og utvikling i skjærgården. 
 

 Landbruksarealer er åpne og i drift2 

 

 

 

 Næringsgrunnlaget i Kragerø er styrket og antall 
arbeidsplasser har økt. 

 
 
 

 Kragerø sentrum er attraktivt som næringsarena 
og har et levende bo- og kulturmiljø 

 
 
 
 
 

 Kragerø næringsforening er en viktig aktør og 
samarbeidspartner som bidrar til utvikling av lokalt 
næringsliv. 

 
 
 
 
 
 
 

 Infrastrukturen og andre tilpasninger gjør det 
enklere for Kragerøs innbyggere å pendle til 
arbeidsplasser i regionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Landbruksarealer er åpne og i drift 
 

                                                 
2 Dette er landbruksarealer som er i aktiv drift og hvor driverne får produksjonstilskudd etter gjeldende regler. 
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1.2.6 Kommunal tjenesteyting 

 

AMBISJONER KOMMUNEPLAN 

2014 - 2026 
KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN 2018 - 2021 

 Kommunen har en bærekraftig 

økonomi 

 

 Kommunens tjenesteyting baserer seg på en sunn 

og bærekraftig økonomi 

 Kommunen er en attraktiv 

arbeidsplass. 

 Kompetansen er god og opplæringen 

er ivaretatt, 

 Rekrutteringen er god, 

 Teknologien bidrar til effektivitet og 

kvalitet, 

 Arbeidsmiljøet er godt. 

 

 

 Kragerø kommunes ansatte har i tråd med 

nasjonale krav kompetanse til å møte innbyggernes 

fremtidige behov.  

 

 

 

 Andel ansatte i deltidsstillinger går ned. 

 

 

 Brukernes opplevelse av kommunale 

tjenester samsvarer med vår 

målsetting om høy brukertilfredshet. 

 

 Brukere med spesielle og/eller 

sammensatte behov opplever 

koordinering og helhet i 

tjenestetilbudet. 

 

 

 Kragerø kommune benytter elektronisk 

kommunikasjon som den viktigste kanal for 

informasjon og kommunikasjon med publikum og 

samarbeidspartnere. 

 Kragerø kommune har en overordnet 

beredskapsplan som ivaretar Kragerø 

kommunes innbyggere og sikrer 

tilstrekkelig tjenestekvalitet også i 

krisesituasjoner. 

 

 

 

 Kragerø kommune har et velfungerende overordnet 

beredskapssystem. 

 Innbyggere og eiendom er godt sikret 

mot flom- og rasfare. 

 Arealene er godt sikret mot 

ukontrollerte mengder med 

overvann. 
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1.3  Kompetanse- og rekrutteringsarbeid 

Kompetanse- og rekrutteringsarbeidet tar utgangspunkt i kommunens strategiske plan for 

kompetanse og rekruttering.  Denne ble vedtatt i Kragerø kommunestyre juni 2012, 

men er til revisjon og planlagt ferdigstilt i løpet av 2017. 

 
Revidert plan vil være en overordna og strategisk plan i forhold til 

kompetanseutviklingsarbeid for de ansatte i organisasjonen.   

Revidert plan vil som gjeldende plan, fortsatt fylle dette formålet: 
 

 En samlet oversikt og kunnskap om rekrutterings- og kompetansearbeidet,  

 Systematikk i rekrutteringsarbeidet – både behovskartleggingen, behovsbeskrivelsen og 

gjennomføring av selve rekrutteringen/rekrutteringsprosessen, 

 Økt fokus på riktig og god rekruttering, 

 Tydeliggjøre og gjøre riktige prioriteringer av opplæringsbehov i forhold til funksjoner, 

oppgaver og faggrupper, 

 Målretta tiltak i forhold til opplæringsbehov.  Dette innbefatter også å ha tilgang på 

kompetanse- og økonomiressurser for å organisere og å kunne gjennomføre kompetanse- 

og konkrete opplæringstiltak for de ansatte. 

 

Det legges det opp til at revidert strategisk plan for kompetanseutviklingsarbeidet i 

kommunen gå mer «rett på sak».  Arbeidet tar utgangspunkt i denne forholdsvis enkle 

modellen:  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Lederne må og skal ha best mulig oversikt over hva som er kompetansekravet i sin 

virksomhet eller sin avdeling. Arbeidet med å definere kompetansekrav og tilstrekkelig 

kunnskap om kompetansebeholdningen er krevende, men nødvendig for å kunne jobbe best 

og målretta med «spriket» eller «gapet» mellom disse. 

 

Fortsatt vil ressursinnsatsen – og kanskje særlig den økonomiske, rettes mot tiltak for å dekke 

et stadig økende behov for ny og/eller utvidet kompetanse. 

 

I forslaget til revidert kompetanseutviklingsplan legges disse forutsetningene til grunn: 

1. Kompetanseutvikling er prioritert i organisasjonen. 

2. Rekruttering og rekrutteringsplanlegging er prioritert i organisasjonen.  

3. Tankene og ideene om Den lærende organisasjonen må etableres med vekt på å utvikle en 

god: 

a) Kultur for læring 

b) Kultur for mestring 

c) Kultur for deling 
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1.4  HMS, sykefravær og tjenestekvalitet 

1.4.1 HMS og personskader 

 HMS- avvik 

Det har vært en jevn økning i antall HMS-avvik de siste årene. Dette skyldes flere forhold, 

bl.a. at fokuset og tilgjengeligheten til å registrere avviksmeldinger har økt som følge av 

innføringen av QM+. En annen vesentlig årsak er at psykososiale forhold knyttet til arbeidet 

har fått et helt annet fokus de senere årene, enn tidligere. Vi vet nå at en stor andel ansatte, 

både innen helse- og omsorg, skole og barnevern er utsatt for trusler, vold og trakasseringer i 

sitt daglige arbeid. Dette er derfor nå innført som egne kategorier i meldingsskjemaene i QM+ 

og følgelig bidra til å øke antall meldinger.  

Skademeldinger 

Parallelt med økningen i HMS-avvik, har det vært en dobling av registrerte skademeldinger 

fra 2015 til 2017. De aller fleste er registrert under kommunalområde Helse og omsorg og 

brorparten handler om verbale utfall fra brukere i form av sjikanering, trusler, utskjelling, 

m.m. Selv om det kan være psykisk belastende å bli utsatt for trusler og vold, er det 

forbausende få hendelser som ender med fravær fra arbeidet. Eksempelvis viser statistikken at 

av i alt 90 skademeldinger i 2016, medførte kun 5 av tilfellene egenmeldt fravær.     

Økningen i trusler og vold knyttet til arbeidet har medført endring i Forskrift om arbeidsmiljø 

m.v., fra 2017. Som følge av dette, har Kragerø kommune utviklet en overordnet prosedyre 

for forebygging og håndtering av trusler og vold mot ansatte. Denne tas i bruk for fullt fra 

2018. Samtidig iverksettes det systematiske tiltak som skal sikre at alle ansatte i utsatte 

tjenester, får opplæring i temaet.       

 

Prioriterte satsinger i planperioden  

Innenfor området internkontroll vil vi prioritere 3 satsingsområder i 2018: 

- Videreføre arbeidet med tilpasninger i QM+, med fokus på mappestruktur, 

brukervennlighet og kompetanse 

- Utvikle rutiner for intern revisjon 

- Sikre implementering av ny prosedyre for forebygging og håndtering av trusler og 

vold, inkl. kompetanseheving og rutiner for opplæring   

 

1.4.2 Sykefravær 

 

I likhet med offentlig sektor i resten av landet, sliter også Kragerø kommune med høyt 

sykefravær. Kragerø skiller seg heller ikke nevneverdig ut fra andre kommuner når det gjelder 

tallenes tale. Pr. 1.10. 2017 viser statistikken vår et sykefravær for de siste 12 mnd. på 7,5 %. 

Dette samsvarer stort sett med gjennomsnittet for alle landets kommuner, og er i likhet med 

dem, om lag 2 % høyere enn hele landet sett under ett.       

Ser vi nærmere på tallene, finner vi store sprik mellom de ulike kommunalområdene. Ikke 

overraskende, ligger helse- og omsorg høyest på fraværsstatistikken, med et gjennomsnittlig 

fravær på 10,3 %. Oppvekst har vist en svak nedgang på om lag 0,5 % siste 12 mnd., men ser 

vi på barnehage for seg, ligger de urovekkende høyt med 9,3% siste 12 mnd.  

 

Det er ikke bare den ansatte selv som lider under sykefravær. I svært mange tilfeller vet vi at 

det å gå på jobb, tross sykdom eller skader, ofte er bedre behandling enn å være fraværende.   
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I tillegg, går som oftest fraværet ut over tjenestekvaliteten, mange vikarer kan medføre 

svekking av sikkerhetsmessige forhold på arbeidsplassen, og kolleger får merarbeid. Sist, men 

ikke minst, koster det kommunen store summer som kunne vært benyttet til andre behov.   

Som IA-bedrift, ligger målsettingen om å redusere sykefraværet med 20 % fast. 

Sammenligner vi tallene med gjennomsnittet for norske kommuner, bør vi konsentrere 

innsatsen om områdene med høyest fravær.  

   

Prioriterte satsinger   

Rådmannen har hatt stort fokus på sykefravær i 2017 og vi vet atskillig mer om fenomenet nå, 

enn da året startet. Vi har dypdykket i statistikkene og har god oversikt over bakenforliggende 

faktorer som kjønn, alder og hvilke diagnosegrupper som forårsaker høyest sykefravær.           

I tillegg til disse faktorene som er knyttet til den ansatte selv, har vi dreid fokuset mer i 

retning av omkringliggende forhold, som fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ledelse og 

kompetanse. Rådmann vil, i samarbeid med personalavdelingen, ledere, tillitsvalgte, 

vernetjenesten, NAV/Arbeidslivssenteret og Bedriftshelsetjenesten jobbere videre med dette i 

2018.  

Av spesifikke tiltak i 2018 er oppstart av et pilotprosjekt knyttet til økt tilstedeværelse for 

sykemeldte. 

Når det gjelder sykefraværstatistikk, har det vært usikkerhet knyttet til uthenting av statistisk 

materiale. Både NAV, KS og tall fra HRM-systemet vårt lokalt har vært brukt, men tallene 

blir lett unøyaktige, da de rapporterer på ulike variabler, bl.a. egenmeldt/legemeldt fravær. Vi 

vil derfor i 2018 kvalitetssikre tallgrunnlaget, slik at det blir sammenlignbart over tid, både 

med oss selv og andre. 

 
 
Tabellen viser både egenmeldt og legemeldt sykefravær siste 12 mnd. pr. 1.10.17. Statistikk for lengre periode er ikke tatt med, grunnet 

omlegging til bruk av ny fraværsmodul, samt omlegging fra enheter til kommunalområder.  

 

1.4.3 Tjenestekvalitet  

 

Avviksmeldinger er et tohodet troll; på den ene siden ønsker vi selvsagt ikke at det skjer feil i 

tjenestene våre. Samtidig er vi helt avhengig av avviksmeldinger for å kunne drive 

systematisk kvalitetsutvikling av tjenestene. Innenfor den kommunale organisasjonen er det 

helse- og omsorgsfeltet som har lengst tradisjon og størst fokus på dette arbeidet. De aller 

fleste kvalitetsavvikene er da også registrert innenfor dette kommunalområde, der de fordeler 
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seg jevnt mellom fallulykker og feilmedisinering. Rutinesvikt oppgis som årsak i de fleste 

tilfellene. I 2018 vil vi derfor sette fokus på revisjonsrutiner. Dette vil eksempelvis kunne 

bidra til at antallet kvalitetsavvik, f.eks. feilmedisineringer, reduseres gjennom forbedring av 

rutiner. I tillegg, må også andre kommunalområder oppfordres til å benytte meldesystemet 

aktivt i arbeidet med kvalitetsutvikling av sine tjenester.    

 

1.5 Folketall, endringer og demografisk utvikling 

Som det framgår av statestikktabellene vist nedenfor, holder folketallet og den demografiske 

situasjonen seg relativt stabil i Kragerø 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

Denne tabellen viser endringen på disse variablene fra utgangen av 2012 t.o.m. juni 2017:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 NB! – er altså folketallet pr. 30.6. 2017. (De andre årene er målt utgangen av siste kvartal, dvs. 31.12.) 

Statistikkvariabel 

År - Periode 

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(pr.30.6.17) 

Vekst/reduksjon 
siste 5 år fra 1.1. 
2012 til 30.6.2017 

Folketallet 1. januar 10710 10700 10621 10636    10607 10586  

Fødte 80 86 91 90  80 42  
Døde 130 124 95 110  105 49  

Fødselsunderskudd -50 -38 -4 -20 -25 -7 -144 

Innvandring 105 82 50 89  46 30  

Utvandring 42 27 29 21  25 11  

Netto innvandring 63 55 21 68 21 19 247 

Innflytting, innenlandsk 343 354 396 326 368 167  

Utflytting, innenlandsk 363 453 400 406  387 189  

Netto innflytting  
(inkl. inn- og utvandring) 

-20 -99 -4 -80 2 -3 -204 

             

Folketilvekst -10 -79 15 -29 -21 -10 -134 

Folketallet ved utgangen av 
kvartalet 10700 10621 10636 10607 10586 105763 

FØDSELSBALANSE 
(fødte – døde) 

 

FOLKETALLET 
 

INNVANDRING 

 

 

INNENLANDSK 
FLYTTING 
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Befolknings- og demografiutviklingen i økonomiplanperioden 2018-2021. 
 

Hovedalternativ: MMMM 

Aldersgrupper 
Registrert 

01.01. 2017 

 

Framskrivingen 2018 - 2021  

Endring i fram-

skrevet folkemengde 
Prognose  

 2017 2018 2019 2020 2021 2018 - 2021 2025 

0-5 år 566 550 560 562 565 39 589 

6-15 år 1164 1154 1138 1121 1129 -25 1099 

16-19 år 521 498 494 502 479 -19 488 

20-66 år 6315 6255 6257 6251 6238 -17 6226 

67-79 år 1494 1626 1659 1701 1753 127 1866 

80-89 år 436 468 472 491 512 44 592 

90 år eller eldre 111 107 114 107 105 -2 110 

Sum 10607 10658 10694 10735 10781 147 10970 

 
 

Med dette vekstalternativet for framskrivingen antas det en årlig vekst i folketallet i 

økonomiplanperioden på ca. 0,3 %.    

Det er i tråd med kommuneplanens ambisjoner og måltallene for befolkningsvekst for 

økonomiplanperioden at vi tilstreber å innfri SSB’ framskriving etter middels vekst 

alternativet.  Samtidig er det en ambisjon om at nedgangen i aldersgruppene 15 – 45 år skal 

snus.  Nedgangen er ifølge framskrivingen 2018-2021, tross positive innvandringstall, på  

1,6 %, mens vi nå har et mål om å bremse nedgangen på linje med situasjonen for fylket som 

da vil si 0,75 %.  Det betyr at vi altså fortsatt må innse at det vil bli en nedgang i aldersgruppa 

15 – 45 år på knappe 30 personer fram mot 2021.  

 

 

 

1.6 Kragerø kommune som omstillingskommune 

Dette er beskrevet under rådmannen, kapittel 4.2.4 Omstillingsprogrammet 

1.7 Statsbudsjettet 2018 

 

Link til statsbudsjettet:  Statsbudsjettet 2018 

 

I det forberedende budsjettarbeidet legger rådmannen til grunn signalene fra 

kommuneproposisjonen som legges frem i mai. Som vanlig er de forslagene som ligger i 

statsbudsjettet vurdert og langt på vei hensyntatt i det endelige budsjettforslaget fra 

rådmannen. 

 

Deflator 

I presentasjonen av kommuneopplegget i kommuneproposisjonen/statsbudsjettet fokuseres 

det på reelle endringer i kommunesektorens inntekter. Dette innebærer at man i statsbudsjettet 

prisjusterer kommunesektorens inntekter for anslått lønnsvekst og anslått prisvekst på 

varer/tjenester før man legger til realveksten. 

Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet i forbindelse med 

https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/gulbok.pdf
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statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av 

varer og tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid. 

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 

o Rentekostnader 

o Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn    

lønnsveksten, fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren. Dette er f.eks. tilfelle i det 

lavrenteregimet vi har hatt noen år. 

o Demografikostnader (forventende endringer i 2018 som følge av              

befolkningsendringer). Rammetilskuddet baserer seg på de faktiske endringer i 

befolkningssammensetningen pr 1.7.2017 

 

 

I kommuneopplegget for 2018 er deflatoren anslått til 2,6 pst. I dette anslaget ligger inne en 

anslått årslønnsvekst på 3 prosent og en prisvekst på 1,8 %. Kommunesektoren er på vanlig 

måte kompensert for anslått pris- og lønnsvekst innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 

2018. Realvekst defineres da som vekst utover denne lønns- og priskompensasjonen. 

 

Handlingsrommet 

For Kragerø kommune er anslaget på veksten i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) 

2,3 %. Den virkelige veksten er på 2,2 % da man i budsjettsammenheng bruker oppdaterte tall 

på skatteinngangen de tre siste årene for å kalkulere skatteinntektene 2018. Fratrukket en 

deflator på 2,6 %, blir realveksten negativ med 0,4 %. 

 

I Statsbudsjettet angis hva Regjeringen forventer at denne realveksten blir brukt til. Dette 

synliggjøres i tabellen: 

 
Alle tall i tusen kr Alle 

kommuner 

Kragerø 

kommune 

Kommentar 

Realvekst i frie inntekter 3 600 000  -2 282 Negative realvekst frie 

inntekter i 2018 
Dekker:  
Demografikostnader 

 

-2 200 000 

 

-1 460 

Hensyntatt ved at 

omsorg har fått 3,5 mill. 

Skole og barnehage ikke 

trukket slik 

demografiutviklingen 

tilsier 
Dekker: 

Økte pensjonskostnader 
 

-300 000 

 

-610 

Hensyntatt i budsjettet 

Forventes å dekke: 

Tidlig innsats i  barnehage/skole 

  

-200 000 

 

-343 

Hensyntatt i budsjettet, 

gjennom at 

skole/barnehage ble 

tilført 286’ i 2017 som 

er videreført 
Forventes å dekke: 

Forebyggende tiltak barn, unge 

og familier 

-200 000 -417 Hensyntatt i budsjettet 

ved at tiltak 2017 360’ 

er videreført i 2018 
Forventes å dekke: 

Rusomsorgen 

 

-300 000 

 

-655 

Hensyntatt i budsjettet, 

gjennom at helse/rehab 
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Alle tall i tusen kr Alle 

kommuner 

Kragerø 

kommune 

Kommentar 

er tilført 343’i 2017 og 

ved at øremerket 

tilskudd i 2016 ble 

videreført i rammen 

Effektivisering 1 200 000  Ingen 

effektiviseringskrav i 

Kragerø 2018 etter en 

rekke år med slike krav 

Reell økning for 2018 1 600 000   

Reell nedgang for Kragerø 

kommune i 2018 

 -5 767  

 

Tabellen viser at kommunen i hovedsak i budsjettforslaget har tatt til følge de føringer 

statsbudsjettet legger opp til mht.  regjeringens ønskede bruk av økningen av frie midler for 

kommune Norge samlet, selv om Kragerø kommunes netto økte frie inntekter (fratrukket 

deflator beregnede kostnader) gjennom skatt og rammetilskudd blir negativt for Kragerø i 

2018 med 2,282 mill. Satsningen kan derfor sies å være finansiert fra andre midler, økt 

eiendomsskatt og økt utbytte Kragerø Energi Holding AS 

 

 

Statsbudsjettet – saker med særskilt fordeling i 2018 

Hvert år blir det lagt inn i kommunenes rammeoverføringer saker med særskilt fordeling. 

Dette er beløp som bare blir gitt for kommende budsjettår. For senere år kan det bli som en 

del av det faste rammetilskuddet eller det kan komme på nytt i senere år som ny særskilt 

fordeling for det året. 

 

For 2018 har Kragerø fått følgende særskilte fordeling: 

 

Rådmannen vil tildele midler i 2018 til aktuelt kommunal-/budsjettområde som vist i tabellen 

(høyre kolonne) 
Tildelt gjennom 

rammetilskuddet 2018 

Beløp Tildelt i 

aktuell 

ramme 2015 

og videreført 

Tildelt i 

aktuell 

ramme 2016 

og videreført 

Tildelt i 

aktuell 

ramme 2017 

og videreført 

Tildeles 

2018 

Helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste 

1 325 000 822 000 403 000 85 000 0 

Frivillighetssentral 1 392 000   365 000 0 

Frivillighetssentral 2 392 000    392 000* 

*Tildelingen må eventuelt refunderes staten hvis frivillighetssentral 2 ikke etableres i 2018. 

 

Tildelingen på rammene 2015 til 2017 er videreført og deflatorregulert hvert år. 

 

Den særskilte fordelinga gjennom rammetilskuddet 2018 er således fullt ut videre tildelt til 

aktuelle kommunalområder og budsjettområder. 

 

 

Statsbudsjettet – korrigeringer i rammetilskuddet for 2018 
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I det samla rammetilskuddet for 2018 blir det, som tidligere år, gjort en rekke korrigeringer på 

grunn av endringer i oppgavefordelinga mellom forvaltningsnivå, regelendringer, nye 

oppgaver, innlemming av øremerket tilskudd o.a. 

Tabellen viser endringer i samlet rammetilskudd til Kragerø kommune i 2018 og viser også i 

hvilken grad det er hensyntatt i rådmannens budsjettforslag. 

 
Statsbudsjettets innlemminger (I) og korreksjoner 

(K) i rammetilskuddet 2018 

 Beløp I 

K 

Tildeles/trekkes 

(-) i 

kommunalområ

denes rammer 

2018 

Boligsosialt kompetansetilskudd a 33 000 I 0 

Bostedsosialt tilskudd b 61 000  I 61 000 

Helsenett, ny finansieringsmodell c -80 000 I 0 

Tilskudd til flere barnehagelærere, helårseffekt d 377 000 I 645 000 

Økning botidskrav kontantstøtte-økt 

barnehagebruk, helårseffekt 2018 

e 28 000 K 0 

Reduserte kommunale barnehageutgifter som 

følge av auka kontantstøtte 

f -195 000 K 0 

Gratis kjernetid barnehage, økt inntektsgrense 

(helårseffekt 2018) 

g 7 700 K 15 400 

Tidlig innsats, overgang barnehage-skole h 33 000 K 0 

Vigsel myndighet overføres til kommunene i 6 000 K 6 000 

Servicehunder j -10 000 K 0 

Statlige og private skoler, økning i elevtall k -248 000 K 0 

Økt maksimalpris barnehage l -460 000 K -300 000 

Netto tildeling på enhetenes rammer som følge av innlemminger 

og korreksjoner i statsbudsjettet 2018 

427 400 

 

I = Innlemming i rammetilskuddet fra 2018 

K= Korreksjoner i rammetilskuddet 2018 

 

Kort omtale og forklaringer til innlemminger og korreksjoner i rammetilskuddet: 

a) Boligsosialt kompetansetilskudd 

Tilskuddet skal gå til frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og 

andre som bidrar til:  

 videreutvikling av boligsosial kunnskap og praksis blant annet gjennom utredninger, 

forsøksprosjekter og informasjonstiltak.  

 kunnskapsutvikling og -formidling om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk 

b) Bostedsosialt tilskudd 

Regjeringen vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet ved å legge til rette for at 

vanskeligstilte skal få hjelp til å skaffe seg og bli boende i en egnet bolig. 

c) Helsenett 

Helse- og omsorgsdepartementet jobber med en «Innbygger – en journal» og 

videreutvikling av kommunalt pasient- og brukerregister som vil gi data for 

planlegging, styring, finansiering og evaluering av de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene. Kragerø kommune er trukket med kr 80 000 i rammetilskuddet 

som medfinansiering. 

 

 Viktig å merke seg: 

Kragerø kommune vil ikke ha innsparende effekt av dette i 2018. Effekten vil først 

komme i årene etter. 
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d) Tilskudd til flere barnehageledere, helårseffekt 

Regjeringen har pr 13. oktober avsluttet en høring knyttet til pedagog- og 

bemanningsnormen for barnehager som ventes fulgt opp av lov/forskrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Økning av kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte 

Regjeringen har endret reglene for kontantstøtte med økt botid, noe som vil øke 

etterspørselen etter barnehage noe (helårseffekten for 2018). 

f) Reduksjon av kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte 

Regjeringen har endret reglene for kontantstøtte som gir økt kontantstøtte, noe som vil 

redusere etterspørselen etter barnehage noe. 

g) Gratis kjernetid i barnehage, økt inntektsgrense 

I revidert nasjonal budsjett 2017 pr 15. mai økte regjeringen inntektsgrensen for å 

kunne oppnå gratis kjernetid. For 2018 utgjør dette kr 7 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Tidlig innsats – overgang fra barnehage til skole 

Regjeringen prioriterer tidlig innsats i barnehage og skole. Økningen inkluderer blant 

annet en utvidelse av lærerspesialistordningen til å omfatte begynneropplæring på 1.-

4.trinn, en samarbeidsplikt for overgangen mellom barnehage, skole og SFO og en 

tilskuddsordning for å øke barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn. 

i) Vigselsmyndighet overføres til kommunene 

Fra 1. januar overtar kommunene vigselsmyndigheten som Tingretten har hatt frem til 

nå. 

j) Servicehunder 

Regjeringen vil innføre en permanent ordning med stønad til servicehund fra 2018. I 

2016 ble en forsøksordning med servicehund evaluert. Resultatene viste at en slik 

ordning kan redusere behovet for kommunale tjenester, og gi personer med nedsatt 

funksjonsevne bedre mulighet til å delta på aktiviteter på lik linje med andre.  

k) Økt antall elever i statlige og private skoler 

Viktig å merke seg: 

Forrige års statsbudsjett beregnet merkostnaden for Kragerø til kr 120 000 som ble 

tilført Oppveksts ramme. Beregninger av hva gratisd kjernetid (3-4-5 åringer) har 

betydd for Kragerø, viser at kostnaden ble langt større enn det som er tilført gjennom 

rammetilskuddet. I forhold til økningen i revidert nasjonalbudsjett 2017, ble rammen 

for Oppvekst ikke styrket. Av den tilføres rammen for 2018 både 2018 beløpet og 

beløpet for 2017. 

Viktig å merke seg: 

Ved salderingen av statsbudsjettet 2017 sent i desember 2016 ble Kragerø kommune 

tilført kr 268 000 i rammetilskuddet for 2017 som ikke er kompensert for i 2017. 

Derfor økes rammen med årets innlemming kr 377 000 samt forrige års statsbudsjetts 

innlemming med kr 268 000 
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Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler blir rammetilskuddet til 

kommunene redusert. 

 

 

 

 

 

 

 

l) Økt maksimalpris barnehager 

Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 

kroner per måned til 2 910 kroner fra 1. januar 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Inntekts- og driftsrammer  

1.8.1 Lønns- og prisvekst 

Økonomiplanen viser alle tall i løpende priser. Budsjettet for 2018 er fra 2017-nivået justert 

med antatt årslønnsvekst på 3,0 % i 2018 og en antatt prisvekst på 1,8 % fra 2017 til 2018. 

Deflatoren for kommunene er i statsbudsjettet for 2018 sammensatt av en anslått 

årslønnsvekst på 3,0 % (vektet 2/3) og en prisvekst på varekjøp anslått til 1,8 % (vektet 1/3), 

som gir deflator 2,6 %. 

 Lønns- og prisveksten er lagt ut på kommunalområdene/budsjettområdene slik at det ikke 

lenger opereres med en sentral lønnsjusteringspott. 

Perioden 2019-2021 er regulert med en årlig deflator. Dette gjør det lettere å sammenligne 

nivåene på driftskostnader og driftsinntekter opp mot netto finanskostnader som antas å ha en 

annen utvikling enn deflatoren. 

 

For årene 2019-2021 er den samme deflatoren som i 2018 brukt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende løftes frem som vedtak for 2018: 

Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer i tildelingen til kommunalområdene basert på 

det faktiske resultatet av lønnsoppgjøret 2018 

Viktig å merke seg: 

Kragerø kommune har ikke redusert rammen for skole for disse forhold. Kostnader 

knyttet til spesialundervisning og skoleskyss som er dyrere med båt enn buss mer enn 

oppveier den beregnede reduserte statlige rammeoverføringen (besparelser). 

Viktig å merke seg: 

Kragerø kommune har flere med redusert foreldrebetaling enn 

gjennomsnittskommunen. Utregninger viser at inntektene kan økes med kr 300 000 

som da blir det beløpet rammen for Oppvekst kan reduseres med. 
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1.8.2 Inntektsforutsetningene i økonomiplanperioden 

   Budsjettskjema 1 A Budsjett 2018-2021 

  Alle tall i hele tusen og løpende priser 2018 2019 2020 2021 

1 Skatt på inntekt og formue -248 553 -255 264  -262 156  -269 234 

2 Ordinært rammetilskudd -334 928 -343 971 -353 258 -362 796 

 Sum skatt og rammetilskudd -583 481 -599 235 -615 414 -632 031 

3 Skatt på eiendom -47 417 -48 262 -49 121 -49 997 

4 Andre direkte eller indirekte skatter -205 -205 -205 -205 

5 Andre generelle statstilskudd -36 644 -30 797 -24 936 -21 791 

  5.1 Rentekompensasjon omsorgsboliger og sykehjem -2 800 -2 750 -2 675 -2 600 

  5.2 Rentekompensasjon skolepakka 2005 og 2009 -775 -730 -690 -650 

  5.3 Rentekompensasjon kirker -232 -232 -232 -232 

  5.4 Konsesjonskraftsinntekter -900  -925 -950 -975 

  5.5 Integreringstilskudd flyktninger -31 937 -26 160 -20 389 -17 334 

6 Sum frie disponible inntekter -667 747 -678 499 -689 676 -704 023 

7 Renteinntekter og utbytte -6 599 -6 897 -7 583 -8 443 

  7.1 Renteinntekter bankinnskudd, plasseringer etc. -1 514 -1 812 -2 498 -3 358 

  7.2 Ordinært utbytte Kragerø Energi -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 7.3 Øvrige utbyttet -85 -85 -85 -85 

8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 18 139 20 296 25 294 29 112 

9 Avdrag på lån 29 568 30 100 31 200 32 300 

10 Netto finansinntekter/-utgifter 41 108 43 499 48 911 52 969 

11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk     

12 Til ubundne avsetninger(årets mindreforbruk avsettes fond) 9 918 8 916 9 214 11 512 

13 Til bundne avsetninger 935 642 674 211 

 13.1 Konsesjonsavgift  205 205 205 205 

 13.2 Selvkostfond avløp 338 437 469 6 

 13.3 Frivillighetssentral 2 392    

14 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk     

15 Bruk av ubundne avsetninger     

16 Bruk av bundne avsetninger -2 595 -2 942 -2 930 -2 630 

 16.1 Bruk av selvkostfond feiing -3 -3 -3 -3 

 16.2 Bruk av selvkostfond vann -1 096 -1 338 -1 450 -1 148 

 16.3 Bruk av selvkostfond renovasjon -1 173 -1 303 -1 315 -1 320 

 16.4 Bruk av selvkostfond byggesak -116 -128 -128 -127 

17 Netto avsetninger 1 660 2 300 2 256 2 420 

18 Overført til investeringsbudsjettet      

19 Til fordeling drift -618 381 -628 383 -633 808 -641 962 

20 Fordelt til enhetene -618 381 -628 383 -633 808 -641 962 
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1.8.3 Skatt på formue og inntekt, rammetilskuddet 

 

Linje 1 og 2 i budsjettskjema 1A. 

Beregningen bygger på samme metode som Regjeringen har benyttet i de underliggende 

opplysningene i statsbudsjettet 2018. Imidlertid benyttes gjennomsnittlig skatteinngang 2014-

2016, som erfaringsmessig gir et bedre anslag, istedenfor statsbudsjettets skattetall for 2016. 

som erfaringsmessig gir et bedre anslag. Det er benyttet antatt fremskrevet folketall 1.1.2018 

lik til folketallet pr 1.7.2017 som er 10 576. Dette er 70 personer færre enn befolkningen pr 

1.7.2016 som inneværende års rammetilskudd er beregnet ut fra. Isolert ville en slik 

befolkningsnedgang kunne gi en mindreinntekt på ca 3,5 mill.kr, men vesentlig på grunn av 

den faktiske alderssammensetningen pr 1.7 er nedgangen bare på ca 2,2 mill.  

 

De årlige statsbudsjettene som legges frem har de siste årene gjerne hatt en realvekst på 

mellom 0,5 og 1,0 %. En vesentlig del av denne realveksten er som oftest knyttet til nye 

oppgaver og utviklingstrender i samfunnet som det ikke gis kompensasjon for i statsbudsjettet 

for det kommende året, men som det forventes at kommunen dekker gjennom nettopp denne 

realveksten. Som omtalt i kapittel 1.6 Statsbudsjettet 2018, har Kragerø kommune ingen slik 

vekst i 2018. For årene 2019-2021 er det lagt inn kun 0,25 % som reell realvekst (inkludert 

effektivisering 2019-2021 med 0,5 % hvert år) utover det som er forventet fra Staten at 

realveksten blir brukt til.  

1.8.4 Eiendomsskatt 

Linje 3 i budsjettskjema 1A.:  

Fra 2017 har 366 av landets 428 kommuner innført eiendomsskatt. Slik utviklingen av 

skattleggingen har blitt, og gjennom lovendringen i 2007, er det langt på vei rimelig å anse 

dette som en fiskal skatt på linje med andre skatter. For kommunene i Norge økte inntektene 

fra eiendomsskatt med hele 9,9 % i 2016 

 

Kragerø kommune har hatt eiendomsskatt for hele kommunen fra og med 2008. Gjeldende 

skattevedtak for 2017 er at man betaler 7 promille av alle eiendommer. Det skattes av 30 % av 

takstgrunnlaget som ble fastsatt i 2008. Maksimal skatteprosent på 7 promille har ligget fast 

siden 2013. 

 

Kragerø kommune hadde pr. 2013 benyttet seg av reguleringsmuligheten til å øke 

skattepromillen årlig med inntil 2 promille til høyeste lovlige nivå på 7 promille.  

 

Kommunestyret vedtok 6.10.2016 at kommunen fra 2017 foretar såkalt kontortaksering med 

justering inntil 10 % av takstene for eiendomsskattleggingen fra 2018, og videre at senere 

kontortaksering vurderes i budsjett og økonomiplanarbeidet for budsjettårene etter 2018. I 

økonomiplanen for 2018-2021 er det lagt inn økte merinntekter med omlag 4,8 mill. fra 2018, 

hvorav 4,3 mill er fra nevnte kontortaksering og 0,5 mill er i form av flere skatteobjekter å 

skattlegge. 

For resten av økonomiplanperioden er det forutsatt årlige skattevedtak med kontortaksering 

tilsvarende den generelle prisveksten. Dette siste må nødvendigvis korrespondere med at 

boligverdien stiger i takt med den generelle prisstigning. 

 

Skattestatistikk for 2017, eiendomsskatt: 

Alle kronebeløp i mill. Istedenfor bunnfradrag setter man grunnlaget for skatten til 30 % av 

takstgrunnlaget. 
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Type skatteeiendom Antall 

avtaler 

Sum bo- 

enheter 

Sum 

takst 

Bunn 

fradrag 

Sum 

Grunnlag 
(hele millioner) 

Sum 

Skatt (hele 

tusen) 

Bolig 4 234 4 211 5 998  1 799 12 594 

Bolig benyttes som 

fritidsbolig 

4 5 6  1,8 13 

Næring 313 24 1 012  304 2 125 

Landbruk – bolig 242 331 261  78 547 

Verk og bruk 57 12 586  176 1 231 

Blanda bruk – bolig 3 4 8  2 16 

Blanda bruk - 

næring 

 

1 

 

0 

 

0,2 

  

0,05 

 

0 

Tomt – veggrunn 84 0 2  0,5 4 

Tomt – bolig 9 1 0,5  0,1 1 

Tomt – næring 67 0 6  2 13 

Fritidsbolig 3 435 3 452 10 445  3 133 21 934 

Fritids tomt 1 0 0  0 0 

Tomt u/bygg bolig 1 792 1 33  9,9 70 

Tomt u/bygg fritid 552 2 9  2,6 18 

Tomt u/bygg næring 21 0 14  4,0 28 

Tomt u/bygg v&b 18 0 0,6  0,180 1 

Tomt u/bygg landb 62 0 0,1  0,05 0 

Kraftverk 25 0 1 097  329 2 302 

Kirker 16 0 6  2 0 

Diverse 288 2 44  13 93 

KKBS 23 171 133  40 280 

KBBL 116 714 698  209 1 466 

Leilighet 46 24 66  19,8 139 

ALLE 11 409 8 954 20 425  6 127 42 876 

 

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlige utgifter til eiendomsskatt i Kragerø i 2018 etter 10 

% justering av skattetaksten på ulike typer boliger. 

 

 

 Gjennomsnittlig 

takst 

Grunnlag 30 % Eiendomsskatt 

2018 

Bolig 1 558 290 467 487 3 272 

Fritidsboliger 3 344 832 1 003 450 7 024 

Landbruk-bolig 867 372 260 211 1 821 

KBBL 1 075 350 322 605 2 258 

 

Sammenlignet med andre kommuner vil eiendomsskatten for en gjennomsnittlig bolig være 

slik: 

 

Gjennomsnittlig eiendomsskatt i Norge på en enebolig på 120 kvm beliggende nær 

kommunesenteret (2017 tall- SSB statistikk)      

           kr 4 127 

Gjennomsnitt bolig i Kragerø ved maks sats 7 promille i 2018   kr 3 272 
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Dette viser at gjennomsnittlig skatt for boliger i Kragerø vil ligge på kr 3 272 i 2018. SSB 

statistikken viser at en bynær enebolig på 120 kvm i Norge ligger på kr 4 127 i 2017. 

 

Statistisk sentralbyrå utarbeider hvert år en interessant statistikk rundt eiendomsskatt i Norge: 

 

SSBs eiendomsskattestatistikk 

 

VARSLEDE ENDRINGER I EIENDOMSKATTEN FRA 2019 

Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 

produktinstallasjoner, noe som i praksis betyr at de vil være de bygningsmessige skallene i 

industrianlegg og infrastruktur som vil være gjenstand for eiendomsskatt. 

 

For Kragerø som har en inntekt på 1,2 mill fra verker og bruk antas produksjonsutstyr og 

produktinstallasjoner å være en liten del den samlede takstverdien på 176 millioner, men 

kommunen kan eventuelt få noen utgifter til ny taksering på de relativt få enhetene det 

gjelder. I tillegg skal endringen gjennomføres gjennom en 5 års periode med 20 % endring i 

takstgrunnlaget hvert år. 

 

FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 

Eiendommer etter § 7 a «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein 

kommune, eit fylke eller staten» er fritatt for eiendomsskatt i Kragerø. 

 

Eiendomsskattelova gir videre hjemmel for å frita helt eller delvis eiendomsskatt på” bygning 

som har historisk verde” (Eigedomsskattelova av 6. juni nr. 29 1975, §7 bokstav b). 

 

Kommunen kan etter denne lova skjønnsmessig vurdere hvilke bygninger som har ”historisk 

verde”. 

 

Fra 2012 er fredede bygninger unntatt for eiendomsskatt i Kragerø kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende løftes frem som vedtak for 2018: 

 

a)I henhold til eigedomskattelova § 8 A-4 økes takstverdien for eiendommen ved siste 

almenne taksering med 10 %. 

 

b)Eiendomsskattesatsen for verk og bruk, næring, kraftverk med tilhørende tomter ligger 

fast med 7 promille. For øvrige eiendommer med tilhørende tomter ligger 

eiendomsskattesatsen fast med 7 promille. Fredede bygninger unntas fra eiendomsskatt. 

 

c) Eiendommer etter § 7a og freda bygninger etter § 7 b i eigedomskattelova er fritatt for 

eiendomsskatt. 

 

 

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/eiendomsskatt/aar
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1.8.5 Andre direkte og indirekte skatter 

 

Kraftverkseiere (Skagerak Energi AS) betaler årlige konsesjonsavgifter til berørte kommuner 

og til staten. NVE beregner og fordeler konsesjonsavgiften mellom kommunene. Fordelingen 

av konsesjonsavgiften behandles på nytt hvert 10. år. Kommunens inntekter fra 

konsesjonsavgift kan ikke disponeres fritt (til forskjell fra konsesjonskraftsinntekter), men er 

bundet til kommunale næringsfond (se p.k.t 1.7.9). 

1.8.6 Andre generelle statstilskudd 

 

Linje 5.1 Rentekompensasjon omsorgsboliger og sykehjem 

Basert på Husbankens renteprognoser, er dette tilskuddene vi kan regne med å få i 

økonomiplanperioden. 

Linje 5.2 Rentekompensasjon skolepakka 2005 og 2009 

Basert på Husbankens renteprognoser, er dette tilskuddene vi kan regne med å få i 

økonomiplanperioden.   

Linje 5.3 Rentekompensasjon kirker 

Basert på Husbankens renteprognoser, er dette tilskuddet vi kan regne med å få i 

økonomiplanperioden. 

Linje 5.6 Konsesjonskraftsinntekter 

Skagerak Energi AS som eier noen kraftverk innenfor Kragerø kommunes grenser, må avstå 

noe av den produserte kraften til kommunen – såkalt konsesjonskraft. Denne selger 

kommunen gjennom Kragerø Energi AS. Prisen fastsettes av myndighetene og er for 2017 kr 

11,48 pr kwh og mengden av konsesjonskraft blir beregnet av NVE. Prisen for 2018 blir ikke 

gitt før desember 2017. Basert på erfaringstall forventes denne å gi kommunen en inntekt på 

0,900 mill. i 2018. 

Linje 5.6 Integreringstilskudd flyktninger 

Kommunene får utbetalt integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med 

opphold på humanitært grunnlag, og ved familieinnvandring med flyktninger i fem år. For 

familieinnvandring med personer med opphold på humanitært grunnlag, får kommunene 

integreringstilskudd for de tre første årene.  

 
Integreringstilskuddet er basert på årlig flyktningmottak av 20 personer, mot 40-50 de siste 

årene. På bakgrunn av dette vil integreringstilskuddet fra 2017 til 2021 bli redusert med ca 19 

mill. I økonomiplanperioden er kommunalområdenes rammer tilsvarende redusert med 

omtrent det samme beløp. Rammereduksjonen skjer i liten grad i 2018 men øker utover 

planperioden slik at innen 4 år skal rammereduksjonen være lik nedgangen i 

integreringstilskuddet. 

 

Inntekten må sees opp mot utgiftsrammen for virksomheten kompetanse og integrering samt 

virksomheten Sosial NAV som bokfører etableringspakkene til flyktningene som sosial 

stønad. Som tidligere skal integreringstilskuddet finansiere flyktningarbeidet som gjøres av 

virksomheten kompetanse og integrering. I tillegg gir den et bidrag til kommunen generelt i 

tråd med det” gulrot”-elementet som myndighetene legger opp til overfor kommunene ved å 

bosette flyktninger.  

 

Under virksomheten kompetanse og integrering som nå ligger i kommunalområdet oppvekst, 

er det nærmere redegjort for mottak av flyktninger og integreringstilskudd. 



Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  32 

1.8.7 Renteinntekter og utbytte 

Til linje 7. 

Renteinntektene i 2018 er basert på en gjennomsnittlig kvartalsmessig likviditet varierende 

mellom 60 og 80 mill. og med bankrente varierende mellom 1,6 og 1,8 %. Gjennom 

gjeldende bankavtale med Kragerø Sparebank er vi sikret NIBOR 3 mnd + 0,8 % til utgangen 

av 2018. Med det lavrenteregimet vi ser ut til å ha sannsynligvis langt inn i 2019, er det heller 

ikke budsjettert med alternativ avkastning ved å plassere midler utenfor 

hovedbankforbindelsen.  I tillegg er det kalkulert med en viss økning av renter på utlån 

(startlån).  

Det er budsjettert utbytte i Kragerø Energi Holding AS for 2018 (selskapets regnskapsår 

2017) og videre ut i økonomiplanperioden. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det 

er Kragerø kommune selv (formannskapet som generalforsamling) som vedtar utbytte. Styret 

kommer med forslag til utbytte. 

 

Som forsikringstaker i Gjensidige får vi hvert år utbytte basert på vår andel av resultatet i 

selskapet. Det budsjetteres med et utbytte på nivå med utbyttet fra de siste årene. Ettersom 

forsikringstjenester må anbudsutsettes hvert 4-6 år, er det usikkerhet knyttet til om kommunen 

forsikrer seg i dette selskapet for hele økonomiplanperioden. 

1.8.8 Rente og avdragsutgifter på lån 

Budsjetterte avdrag baserer seg på minste avdrag som kommuneloven tillater.  Den baserer 

seg på at avdraget minst må være like stort som et veid snitt av anleggsmidlene opp mot 

avskrivningstiden.  Gjenstående gjennomsnittlig levetid på investert beløp er beregnet til å bli 

30,8 år ved inngangen til 2018. Det betyr at lånegjeld ved årsskiftet (eksklusiv formidlingslån 

og tomteverdier) ca. 910 mill., må nedbetales i løpet av samme tid som den vektede levetiden, 

30,8 år som for 2018 blir 29,5 mill. (avdrag). 

 

I ny kommunelov som forventes å gjelde fra 2020, er det forslag om at minimumsavdraget 

skal være minst årets avskrivninger, noe som fra 2020 eventuelt vil bety at avdragene må økes 

med 10-13 mill årlig. Dette er ikke lagt inn i forslag til økonomiplan. 

 

På grunnlag av de faktiske investeringene i 2017 som fremkommer etter 

regnskapsavleggelsen for 2017 i februar 2018, vil minimumsavdraget bli kalkulert på nytt. 

Det forventes ikke vesentlige avvik fra kalkylen. 

 

Renter er beregnet ut fra faktisk rente på sertifikatlånene slik de løper og fastrentelånene slik 

de løper. Rente på de fremtidige lånene og refinansieringene baserer seg i hovedsak på Norges 

Banks renteprognose fra september for de kommende årene justert for egne vurderinger. Vi 

har vurdert at våre faktiske rentekostnader slik de fremtrer ved inngangen til 2018 med en 

vektet gjennomsnittsrente på alle lånene på 1,65 % vil stige til en vektet gjennomsnittsrente 

ved utgangen av 2018 til 1,70 %. Med de rentesikringer vi har gjort pr dato og strategien for 

refinansieringer i 2019 og nye låneopptak i 2019 vil budsjettrenten stige med 0,25 % årlig i de 

resterende 3 år av økonomiplanperioden.  

 

Fra en beregnet gjennomsnittlig budsjettrente for 2018 på 1,7 % (0,25 % lavere enn anslått i 

vedtatt økonomiplan 2017-2020) forventes utviklingen å bli: 

 

 2019 2020 2021 

Gjennomsnittlig budsjettrente 1,95 % 2,2 % 2,45 % 
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1.8.9 Avsetninger og bruk av avsetninger 

Avsetninger til fond og bruk av fond 

13.1 Avsetning til næringsfond 

Etter reglene skal budsjettert konsesjonsavgift avsettes til kommunalt næringsfond. Før denne 

budsjetterte avsetningen utgjør næringsfondet pr november 2017 kr 1 183 002 (se for øvrig 

1.7.5). 

 

De øvrige avsetningene eller bruk av fond gjelder selvkostregnskapet for betalbare tjenester 

som etter lov og forskrift skal balansere fra år til år eller over et tidsperspektiv på 5 år. Det 

vises til kapittel 1.8 Premissene for selvkostberegninger. 

 

 

Årets mindreforbruk. 

Budsjettet for 2018 er satt opp med et mindreforbruk på kr 9,918 mill. I budsjettet er dette 

beløpet avsatt til disposisjonsfond og fremkommer i linje 12. 

 

Rådmannen minner om det som er sagt under kapittelet Budsjettprosessen foran i 

budsjettdokument om viktigheten av å ha et saldert budsjett for hele økonomiplanperioden. 

 

1.9    Premissene for selvkostberegninger budsjett 2018-2021 

Kragerø kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning 

av selvkost for kommunale betalings-   tjenester (H-3/14, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens 

kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av 

tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En 

annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år 

skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste 

fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, 

må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis 

må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018. 

Utfordringer med selvkostbudsjettet 

Det er en rekke faktorer som Kragerø kommune ikke rår over i forhold til hva 

selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets 

forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på 

planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) 

inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å 

treffe med budsjettet. 

Generelle forutsetninger 

Kalkylerenten er for 2018 anslått å være 2,2 %. Lønnsvekst fra 2017 til 2018 er satt til 2,7 % 

mens generell prisvekst er satt til 2,5 %. Budsjettet er utarbeidet den 13. september 2017. 

Tallene for 2016 er etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra 

budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere 

grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell 

EnvidanMomentum Selvkost Kommune. 
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Ytterligere detaljer om selvkostbudsjettet kan leses her:  

 

Kommunale gebyrer - budsjett 2018 

 

2 Hovedgrepene i budsjettet 

2.1      Utfordringene og satsningsområder i økonomiplanperioden 2018-  

2021 

Gjennom 2016 og 2017 har kommunen i all hovedsak fulgt den strategien som ble lagt ved 

inngangen til 2016, strategien har som hovedmål å bidra til at inntekts- og utgiftsnivå 

samsvarer på en forsvarlig måte. For å få dette til er det nødvendig å redusere kostnadene i 

budsjettet, både drift og investering, samt søke å øke inntektene på de områder der kommunen 

har innflytelse på disse. 

 

I 2015 og 2016 har kommunens regnskap vist et (beskjedent) mindreforbruk, noe som har gitt 

anledning til å avsette midler til disposisjonsfond. Pr oktober 2017 har kommunen ca 20 

millioner avsatt på disposisjonsfond. Dette gir en nødvendig trygghet for at kommunen har 

mulighet til å takle uforutsette behov i tjenestene som ikke er fanget opp i budsjettprosessen 

og er et godt skritt i riktig retning. Likevel er det fortsatt et stykke unna det anbefalte nivået 

for driftsfond, noe som betyr at det fortsatt må arbeides for å oppnå regnskapsmessige 

overskudd som gir mulighet for fondsavsetninger. Resultatet for 2017 vil vise om det blir 

mulig med avsetninger som øker den samlede reserven. 

 

Kragerø tar ikke del i den befolkningsveksten som skjer ellers i landet. Konkret betyr det at 

befolkningen ble redusert med 70 innbyggere fra 01.07.16-01.07.17 – 0.7%. nedgangen 

innebærer reduksjoner i rammetilskuddet på anslagsvis 3.5 mill årlig. Samtidig innebærer 

ikke reduksjonen i antall innbyggere at vi får tilsvarende lavere utgifter. Paret med det faktum 

at befolkningen også blir eldre gir det oss et svakere utgangspunkt enn tidligere. På lengre sikt 

enn det nærmeste budsjettåret er dette Kragerøs største utfordring når det gjelder å 

opprettholde et godt tjenestenivå. 

 

I 2017 har det vært betydelige problemer med budsjettbalansen, særlig innenfor omsorg. Dette 

er redegjort for i 1. og 2.tertialrapport. flere av tjenestene innenfor dette kommunalområdet er 

tilført store midler gjennom året. I tillegg ble opprinnelig budsjett styrket for å kunne møte de 

utfordringene som følger av den demografiske utviklingen i Kragerø, der andelen eldre øker 

betydelig, med dertil hørende tjenestebehov. Befolkningsutviklingen i kommunen tilsier at 

disse utfordringene vil fortsette, og forsterke seg. Statsbudsjettet kompenserer bare delvis for 

de demografiske utfordringene. Kommunens økonomiske situasjon vil preges av dette, og 

innebærer nødvendige prioriteringer av tjenester innenfor helse og omsorg som går på 

bekostning av andre deler av tjenestetilbudet.  

 

Det er en kjent sak at kommunens lånegjeld er høy. Dette skyldes mange og dels tunge 

investeringer kombinert med mangel på egenkapital. Et mål i økonomiplanen er å dempe 

veksten i investeringene slik at Kragerøs lånegjeld nærmer snittet av sammenlignbare 

kommuner. Dette innebærer at det vil være en betydelig avstand mellom ønsker og behov for 

investeringer, og det en økonomiske situasjonen tillater. Resultatet kan bli at også større 

investeringer med potensial for framtidig vekst og utvikling i kommunen må utestå til 

kommunen har en annen og langt bedre økonomi. Lav rente gjør det mulig å leve med høy 

https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPOGJlQlV6cUFCZDg


Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  35 

lånegjeld, utviklingen i rentenivået får stor og direkte betydning for kommende års 

driftsrammer. Rådmannen har ikke funnet rom for nye, større investeringsprosjekter i 

planperioden. Når sak om etablering av et parkeringshus i sentrum er politisk behandlet og 

eventuelt vedtatt, vil rådmannen imidlertid foreslå omdisponeringer i investeringsplanen 

dersom bygging av et parkeringshus fordrer kommunale bidrag (noe som er sannsynlig) 

 

Utfordringene i perioden framkommer tydelig gjennom beskrivelsene under kommunens 

økonomiske situasjon. Et stort press på tjenestene innenfor helse og omsorg, mangel på 

befolkningsvekst med en aldrende befolkning samt en gjeldssituasjon eksponert for 

renteutviklingen, setter oss i en situasjon der det økonomiske handlingsrommet reduseres. 

Staten varsler at kommunene må påregne trangere rammer, altså kan vi ikke basere oss på 

statsbudsjett som løser våre utfordringer. For 2018 gir forventet skatt- og rammetilskudd en 

vekst på 2.3% i de frie inntektene når man legger til grunn at kommunen følger opp føringene 

i statsbudsjettet hva gjelder nye og /eller utvidete oppgaver. Deflator (summen av forventet 

lønns- og prisvekst) er beregnet til 2.6 %. Altså en situasjon der kommunene «mangler» 0.3% 

for å kunne opprettholde dagens drift. Staten legger i tillegg til grunn at kommunene 

effektiviserer med 0.5% årlig. Kragerø kommune har gjennom 2016 og 2017 gjennomført 

dette, erfaringen viser at dette ikke har latt seg realisere innenfor en del helse- og 

omsorgstjenester. Det vil likevel være helt nødvendig å gjennomføre ytterligere 

kostnadsreduksjoner i tjenestene framover, og rådmannen vil sette i gang et særskilt arbeid 

med å identifisere aktuelle innsparingsområder med sikte på å legge disse fram i forbindelse 

med 1.tertialrapport 2018. 

 

Kommunen må møte de alvorlige utfordringene med tiltak på flere områder. 

I det «korte» perspektivet må inntekter og utgifter balansere, selv om dette innebærer at 

ønsker og behov ikke kan innfris i samme grad som det er ønsket. Budsjettdisiplin vil være 

særdeles viktig, og rådmannen vil følge utviklingen i 2018 tett. Særlig gjelder dette helse- og 

omsorgstjenestene. 

 

I det lengre perspektivet må det vurderes såkalte strukturtiltak som alternativ til 

budsjettreduksjoner der alle bidrar likt og uavhengig av tjenestens hensikt og struktur. 

Arbeidet med å identifisere innsparingstiltak i første del av 2018 vil kunne resultere i forslag 

til endringer i tjenestetilbudet ut fra rent økonomiske vurderinger. 

I tillegg må det arbeides med tiltak som kan påvirke de forholdene som gir kommunen en 

svak økonomisk utvikling på sikt. I kommuneplanen er det vedtatt langsiktige målsettinger på 

sentrale samfunns- og tjenesteområder. Disse er fulgt opp med mål og tiltak for perioden 

2018-2012 og vedtatt i kommunestyret i sak 48/17. Med utgangspunkt i disse, og andre 

relevante vedtak i kommunestyret, har rådmannen prioritert noen satsinger for planperioden 

som omtales her. 

 

Behov som følge av demografiske utfordringer.  
Den demografiske utviklingen i kommunen betyr en jevn økning av eldre innbyggere. Med et 

stabilt befolkningstall vil dette si at befolkningens gjennomsnittsalder øker, og med det endres 

behovet for tjenester. En eldre befolkning medfører et økt press på ulike omsorgstjenester 

både i hjemmet og institusjonsbasert. Gjennom året 2017 er helse- og omsorgstjenestene 

tilført friske midler gjennom tertialrapportene, totalt 6.5 millioner. En andel av dette er knyttet 

opp mot et særskilt tiltak, der varighet er vanskelig å forutsi. Rådmannen finner det nødvendig 

å styrke kommunalområdet med kr 6 millioner neste år, hvorav økt tilskudd til 

ressurskrevende tjenester utgjør 2.5 mill. 
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Styrket innsats på næringsarbeid.  
Kommunens medlemskap i ViG er fortsatt til vurdering, men om dette skulle resultere i en 

utmelding vil dette først få praktiske konsekvenser fra 2019. I 2017 ble Kragerø 

Næringsforening (KNF) stiftet og satt i drift. Kragerø kommune bidro med kr. 500 000,- i 

oppstartsåret og har forespeilet foreningen en årlig støtte på kr. 1 mill i totalt tre år. 

Rådmannen vurderer at opprettelsen av foreningen er en styrke for den videre utviklingen av 

lokalt næringsliv og for samarbeidet mellom kommunen og de næringsdrivende. I 

budsjettgrunnlaget er det lagt inn et tilskudd på kr. 1 mill i 2018. 

 

Kragerø som omstillingskommune.  
Kragerø formannskap vedtok den 23.8.2016 å søke status som omstillingskommune. 

Søknaden ble fremmet etter en forutgående prosess hvor det blant annet ble avholdt møter 

med representanter for Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge. Utfyllende 

informasjon om bakgrunnen for, og formålet med, søknaden fås via  Formannskapssak 87/16. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildeler, etter søknad, omstillingsmidler 

til fylkeskommunene. Fylkeskommunen videreformidler disse til kommuner som blant annet 

har opplevd store strukturelle endringer i arbeidsmarkedet. Basert på ovennevnte vedtak i 

formannskapet fremmet Telemark fylkeskommune en søknad til KMD om omstillingsmidler 

for Kragerø kommune.  

Kragerø kommune fikk innvilget status som omstillingskommune i 2017, og det er utarbeidet 

en plan for programperioden2017 – 2023 med tilhørende budsjett. Deltagelse i dette 

programmet innebærer et samlet økonomisk bidrag fra kommunen på kr. 4 mill i 

programperioden. Disse midlene er lagt inn i budsjettgrunnlaget. Regionale utviklingsmidler 

utgjør i samme periode kr. 14 mill . rådmannen varslet i fjor at det kunne være aktuelt å 

benytte fondsmidler til å finansiere kommunens egenandel i programmet. Dette er gjort for 

2017, foreløpig er de øvrige årene lagt inn i driftsrammen. 

Å drive omstillingsprogrammet er kommunens tyngste og viktigste satsing på to viktige 

samfunnsområder; å styrke lokalt næringsliv og skape nye arbeidsplasser (mål for perioden er 

100 arbeidsplasser), samt å skape bostedsattraktivitet. Disse to satsingsområdene skal bidra til 

økt bosetting og et bredt og framtidsrettet arbeidsmarked. 

Det er vedtatt en handlingsplan for 2017-2018 i programmet, denne vil være styrende for de 

aktivitetene som igangsettes. Programmet styres for øvrig av en egen, bredt sammensatt 

styringsgruppe ledet av ordfører. 

 

Nasjonalpark.  

Vedtak om opprettelse av Jomfruland nasjonalpark ble gjort av kongen i statsråd i desember 

2016, og offisiell åpning ble foretatt i august 2017. det er opprettet et eget styre for parken, 

ledet av ordfører. Så langt har arbeidet bestått mye av å settle nødvendige formaliteter og 

etablere styret, samt få på plass en forvalter. Det foreligger foreløpig ingen konkrete planer 

for tiltak i eller rundt parken som rådmannen har satt av midler i budsjettet til, men vi må 

være forberedt på å bidra i utviklingen av det som kan og bør bli en attraksjon på mange 

måter i vår kommune. 

 

Unge utenfor arbeidslivet. 

Kragerøsamfunnet har noen særskilte utfordringer knyttet til utenforskap i befolkningen. 

Rådmannen mener det er grunn til å være ekstra oppmerksom på ungdom som av ulike 

grunner står utenfor skole og/eller arbeidsliv. Statistikk, fra NAV og Folkehelsebarometeret bl 

a, viser en urovekkende høy andel unge som står utenfor, for manges del varig utenfor. I 2016 

ble Talenthuset etablert, dette har gitt gode erfaringer med individuell, tilpasset oppfølging av 

ungdommene og hvor mange av dem har funnet veien tilbake til skole eller arbeid og en bedre 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kragero/AgendaItems/Details/210282
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framtid. Rådmannen ønsker i samarbeid NAV å utvide repertoaret når det gjelder å nå den 

aktuelle målgruppen. Konkret vil tiltaket være beskrevet under kommunalområdet samfunn. 

Rådmannen vil øremerke kr. 200 000,- i budsjettet til dette nye tiltaket, NAV bidrar med 

samme sum for 2018, samt at det ses på mulighetene for omprioriteringer for å kunne styrke 

innsatsen ytterligere. 

 

Digitale tjenester. 

Den digitale utviklingen går raskere enn de fleste hadde forestilt seg. Teknologiske 

nyvinninger dukker opp kontinuerlig og utfordrer både vår etablerte tenkemåte rundt hvordan 

oppgaver kan løses og våre kunnskaper og ferdigheter. I en framtid med kamp om 

arbeidskraft og forventet stram kommuneøkonomi må kommunen tilstrebe å ta i bruk 

teknologien der vi kan. For å styrke vår posisjon i arbeidet med å anskaffe og ta i bruk 

teknologiske verktøy er det satt av midler til en stilling innenfor IKT, der hovedfokus skal 

være utvikling og innovasjon. De kommunene som blir hengende «bakpå» på dette området 

vil raskt få et omdømme som lite framtidsrettet og attraktive. Kragerøs ambisjoner om nettopp 

å være attraktive, både for innbyggere og for næringslivet, må være offensive på det 

teknologiske feltet. 

 

Kostnadsreduserende tiltak.  

Arbeidet med å kostnadseffektivisere driften pågår kontinuerlig. Staten forutsetter at 

kommunene effektiviserer tilsvarende 0.5% årlig og definerer dette som kommunens 

handlingsrom. Kragerø kommune er godt kjent med innsparingskrav- og tiltak, blant annet er 

dette gjennomført i 2016 og 2017. Tilsvarende krav er ikke lagt inn i rammene for 2018, men 

det vises til innledningen i dette kapitelet, der rådmannen omtaler arbeidet med å identifisere 

innsparinger. 

 

Tiltak det ikke er funnet rom for i budsjettet.  
Det er i kapittel 4 beskrevet en rekke tiltak som det ikke er funnet rom for innenfor de rammer 

kommunalområdene gis. I en kommunes brede tjenestespekter og mandat er det mange behov 

og ønsker som ønskes imøtekommet gjennom budsjettet. Med de rammene kommunen har til 

disposisjon er det ikke mulig å imøtekomme nye krav og ønsker uten at dette skjer enten ved 

at inntektene økes eller ved at midler omprioriteres. Det er rådmannens vurdering at man må 

være varsom med å igangsette tiltak som medfører kostnader utover de rammer som 

budsjettgrunnlaget gir. Behovet for å bygge opp reserver gjennom fondsmidler er betydelig, 

og vil gi et større handlingsrom senere.  

 

Noe avhengig av den forventede utviklingen i omstillingsprogrammet samt større 

byutviklingsprosjekter som er under planlegging kan det være nødvendig å øke kapasiteten 

innenfor eiendom, bygg og areal. Rådmannen vil komme tilbake til dette gjennom 

tertialrapporteringen eller gjennom egne saker. 

Budsjettgrunnlaget gir et forventet resultat for 2018 på kr. 9,9 millioner – ca 0,8 % netto 

driftsresultat. Anbefalt resultat er 1,75 %. Når rådmannen mener at et resultat på 0,8 % i 2018 

kan forsvares, så er det basert på at kommunen pr oktober 2017 har ca 20 mill stående i 

driftsfond, samt en forventning om at årets resultat vil kunne styrke fondet ytterligere 
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2.2    Økonomisk status 

2.2.1  Netto driftsresultat 

 
Overskuddet etter at renter og avdrag er betalt og alle kostnader og inntekter er bokført, er 

kommunens netto driftsresultat. Netto driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske 

handlefrihet og de midlene kommunen kan benytte som egenkapital ved investeringer 

istedenfor å la alle investeringer være lånefinansiert. Et positivt netto driftsresultat er også 

nødvendig for å sette av til disposisjonsfond for senere bruk. En sunn kommuneøkonomi 

forutsetter et netto driftsresultat på minst 1,75 % over tid og et disposisjonsfond på 5 % av 

brutto driftsinntekter som for Kragerø skulle tilsi å ha et disposisjonsfond på 45-48 millioner 

som buffer til enhver tid. 

2.2.2 Kommunens disposisjonsfond 

 

Disposisjonsfond etter disponering av 

regnskapsresultatet 2016 

24 247 523  

Bruk av disposisjonsfondet ved 1. tertial -3 470 000  

Bruk av disposisjonsfondet år 1 Omstillingsprogrammet -500 000  

Disposisjonsfondet pr 31.10.2017 20 277 523  

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 2018 10 155 200 Avhengig at 

regnskapsresultatet 

blir som budsjettert 

Budsjettert bruk disposisjonsfond for overføring til 

investeringsregnskapet 

-2 021 110  Avhengig av øvrig 

finansiering i 

investeringsregnsk

apet 

Disposisjonsfond 31.12.2018 under gitte forutsetninger 28 411 413  

 

Som beskrevet ovenfor er det ønskelig med et disposisjonsfond på mellom 45-48 mill. Dette 

kan med rådmannens budsjettforslag nås innen 31.12.2019. Når ønsket fondsstørrelse er nådd, 

har kommunen mulighet for å finansiere deler av investeringene fra driften med ca 10 

millioner per år for således å redusere gjeldsbyrden. 
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2.2.3 Utviklingen i kommunens lånegjeld 

 

Opptak av lån er den viktigste finansieringskilden for alle former for langsiktige kommunale 

investeringer, selv om en viss oppsparing i forkant (avsetninger til investeringsfond) eller 

overføringer av ordinære driftsmidler til investeringer, gjerne kjennetegner en kommune med 

god økonomi. For fireårsperioden 2018-2021, har Kragerø kommune planlagt brutto 

investeringer på til sammen 345 mill. Av dette utgjør selvkostinvesteringene og 

boligfelt/næringsarealer og lignende som over tid ikke belaster kommunens drift, 199 mill.  

Mva kompensasjon på investeringer med 22 mill inngår som en del av finansieringen. 

 

Summen av rentesensitive investeringer som kan påvirke kommunens tildeling av driftsmidler 

til tjenesteområdene ligger i gjennomsnitt på ca 31 mill i 4 årsperioden. Dette må ses sammen 

med den renteeksponert gjelden pr 31.12.2017 som er på om lag 466 mill. 

 

I kommuneregnskapet er både renter og avdrag på lånene kostnader som må føres i 

driftsregnskapet og dekkes der. Tabellen viser utviklingen i netto finanskostnader i forhold til 

kommunalområdenes/budsjettområdenes nettorammer: 

 

 2017* 2018 2019 2020 2021 

Netto 

finansutgifter 

44,0 mill 41,1 mill 43,5 mill 48,9 mill 53,0 mill 

Rammer til 

enhetene 

610,8 mill 618,4 mill 628,4 mill 633,8 mill 642,0 mill 

Finansutgift i % 

av rammene 

7,2 % 6,6 % 6,9 % 7,7 % 8,3 % 

*Estimert anslag på budsjett ved årsslutt 

 

Finanskostnadenes andel av totalutgiftene ligger lavere i 2018 og 2019 enn de har gjort de 

siste årene. Det skyldes de vedvarende lave rentekostnadene som ikke ventes å stige før et 

godt stykke ut i 2019, samtidig som staten deflatoregulerer sine pengeoverføringer til 

kommunene. Kommunen har gjennom aktivt bruk av finansreglementet sikret seg lave renter 

både i 2018 og 2019 uavhengig av hvorledes renten utvikler seg. Først i 2020 og 2021 utgjør 

andelen finanskostnader omtrent på det nivået det har ligget fra 2010-2016. Tabellen har 

heller ikke hensyntatt eventuell ny kommunelov fra 2020 som vil medføre høyere avdrag på 

gjelden i 2020 og 2021 med 10-13 mill. årlig de første årene. Høyere avdrag betyr på den 

andre siden lavere rentekostnader etter hvert. 

 

Risikoanalyse renteøkninger utover det budsjetterte. 

Hvis man ser på kommunens faktiske gjeld pr årsskiftet og vil beregne konsekvensene av en 

renteøkning på 1 % utover det som ligger i budsjettet, må man korrigere for en rekke forhold 

slik det fremkommer i tabellen: 

 

Lån/Lånets formål 2017 2017* 

Sum alle kommunens lån pr 31.12.2017 1 055,0 mill 1 005,4 

Låneopptak  2018 med rentebelastning som må dekkes 

gjennom drift 

41,9 mill 36,8 

- Budsjetterte avdrag 2018 29,6 mill 27,9 

Lånegjeld 31.12.2018 som korrigeres med nedenforstående 1 067,3 mill 1 014,3 

- Herav formidlingslån Startlån (tilsvarende beløp er lånt ut) 47,1 mill 27,9 

- Lån knyttet til selvkost og selvfinansierende investeringer 250,2 mill 181,3 
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Lån/Lånets formål 2017 2017* 

(betaler seg selv gjennom prising til kunde) 

- Andre rentebærende utlån fra kommunen som følger 

renteutvikling 

0,0 mill 2,7 

- Foretatte investeringer som tilkommer rentekompensasjon 223,9 mill 235,5 

- Gjennomsnittlige rentebærende likvide midler 80,0 mill 60 

Del av lånegjeld i 2018 som er renteeksponert 466,1 mill 506,9 

*Tallene er hentet fra budsjettdokumentet 2017 og er ikke korrigert for faktiske hendelser gjennom 2017 

 

1 % økning av renten utover det vi har som budsjettrente i 2018 (1,7 %), ville i 

utgangspunktet ha belastet driften med 4,7 mill i økte rentekostnader. Antatt vektet 

rentebindingstid ved årsskiftet er på 2,3 år. Dette gjør at en eventuell renteøkning i markedet 

på 1 % i 2018 har langt mindre effekt i 2018 og 2019 for Kragerø og vil eventuelt øke 

rentekostnaden for disse årene langt mindre enn 4,7 mill, men vil selvfølgelig slå ut i de 

påfølgende årene fra 2020. 

 
rentebindingstid 

Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i 

porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige 
rentebetalinger har durasjon på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. 

 

Gjelden i norske kommuner 

Gjelden har økt de 10 siste årene for kommunene, men snudde forsiktig i 2016. Det 

utslagsgivende for vurderingen av den bærekraftige utviklingen, vil være å se på utviklingen 

av den langsiktige gjelden sett i lys av brutto driftsinntekter for kommunen som illustreres i 

tabellen nedenfor som baserer seg på kostra rapporteringen. Tilsvarende vurdering er også 

gjort ved å vurdere Kragerø kommunes netto finansutgifter opp mot rammer til enheten (se 

lenger oppe i dette kapittelet): 
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2012 2013 2014 2015 2016   

222 230,2 237,7 236,7 230,8 Kragerø kommune 

198 207 214,8 216,1 213,5 Landet  

195,7 207,9 216,5 217,6 217,5 Kommunegruppe 11 

*Som langsiktig gjeld i denne sammenheng er også fremtidige pensjonsforpliktelser medtatt (som riktig nok har 

oppsparte pensjonsmidler til slik dekning) 

 

Kragerø ligger høyest i tabellen, men fra 2012 og frem til 2016 har Kragerø hatt en 

stigningstakt på 4,0 % mens landets kommuner har hatt 7,8 % og sammenlignbare kommuner 

13,2 %. Siste året har alle kommunene hatt en nedgang, men noe større for Kragerø. 
 

Den vedtatte målformuleringen for 2018 og tidligere år er: «Langsiktig gjeld i prosent av 

brutto driftsinntekter skal hvert år nærme seg gjennomsnittsverdiene for kommunegruppe 11 

og være lik gjennomsnittet i 2020» 

 

 

 

2.2.4 Kostra analyse 

I forbindelse med budsjettarbeidet har Telemarksforskning de tre siste årene på oppdrag fra 

Kragerø kommune utarbeidet en «KOSTRA- og effektivitetsanalyse». 

 

Som en mulig indikator for innsparingsmuligheter, har Kragerø kommune tatt utgangspunkt i 

kolonnen «Mer/mindreutgift ift. Normert utgiftsnivå». Denne tar utgangspunkt i hva 

kommunen får i rammetilskudd som et resultat av kostnadsnøklene som rammetilskuddet 

baserer seg på. F.eks. vil Kragerø kommunes rammetilskudd øke som følge av stor del eldre 
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befolkning og minke på grunn av relativt få i aldersgruppen 0-15 år. Kolonnen viser et 

potensiale på innsparinger på 17 mill årlig gitt at det var rammeoverføringene og hvorledes de 

er regnet ut som var fasiten for kommunens pengebruk. 

 

Minus foran tallene viser at Kragerø kommune har mindreforbruk på området under disse 

forutsetningene, og tilsvarende et merforbruk ved positive tall. Under disse forutsetningene 

kommer Pleie og omsorg og Barnehage gunstig ut, mens de øvrige områdene kommer 

dårligere ut. 

 

Denne metodikken for å finne mulige innsparingsområder, og i en viss grad gjennomførte 

innsparinger, har Kragerø kommune benyttet seg av i årene 2013-2017. 

 

For 2018-2021 er det foreløpig ikke satt innsparingskrav i henhold til denne metodikken. 

 

 
 

I den siste kolonnen «Normert og inntektsjustert nivå» er det også hensyntatt at Kragerø 

faktisk har mindre å rutte med (korrigerte frie inntekter på 98 % av landsgjennomsnittet), slik 

at hypotesen er at det da må spares enda mer enn den andre kolonnen som er beskrevet. 
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På andre områder som ikke generer tildelinger gjennom inntektssystemet, viser tabellen at 

under samme forutsetninger som beskrevet til den første tabellen, bruker Kragerø kommune 

mindre til kulturområdet enn landsgjennomsnittet og mer til Kirke, samferdsel og 

brann/ulykkesvern. 

 

 

3 Investeringsbudsjettet 

3.1  Strategi for investeringer i planperioden 

Hovedgrep i investeringsbudsjettet. 

Kapittel 2.2.3 Utviklingen i kommunens gjeldsportefølje legger langt på vei strategien for 

rammene i investeringsbudsjettet. 

 

Kragerø kommunes investeringer har stor betydning for Kragerø samfunnet. 

Investeringsrammene er lagt så høyt som det er forsvarlig ut fra målsettingen om å komme 

ned på en gjeldsgrad lik gjennomsnittskommunen. I dag ligger kommunen vesentlig over, 

men har fra 2011 og frem til i dag redusert avstanden noe, en trend som vil fortsette i 

økonomiplan perioden 2018-2021. 
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3.2   Oversikt over pågående prosjekter pr 31.10.2017 som ikke er 

avsluttet 

 

Pågående, ikke avsluttede prosjekter pr 31/10 2017. Disse prosjektene er ikke tildelt nye 

budsjettmidler i kommende økonomiplanperiode 2018-2021 
Alle tall i hele tusen 

Prosjekt Tekst Ansvar 

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt pr 

31/10 2017 

Restmidler 

pr 31/10 

2017 

300 Vann skjærgården Samf/VAR 26 562 19 669 6 893 

301 UV Grøtvann Samf/VAR 4 250 2 226 2 024 

302 Avløp skjærgården Samf/VAR 37 929 31 910 6 019 

332 Fornyelse kartverk/geovekst Samf/Bygg & A 1 378 969 409 

425 Sentrifuger rensanlegg byen Samf/VAR 7 100 3 958 3 142 

505 Leiligheter til flyktninger Samf/Bygg 6 363 4 649 1 714 

15006 Innfordringssystem Stab/Økonomi 950 766 184 

15007 Biblioteksystem Stab/IKT(Kultur) 3 590 323 3 267 

15011 Fleksiturnus/uønsket deltid Stab/IKT(Omsorg) 150 0 150 

15014 Oppgradering serverpark Stab/IKT 1 500 1 147 353 

15020 Mobil tilgang Omsorgs-EPJ Rådmann 750 584 166 

15023 Oppgradering sak og arkivsystem Stab/IKT 1 020 720 300 

15024 Mobilt barnevern Stab/IKT(Oppvekst) 500 329 171 

15025 Programvarelisenser Microsoft Stab/IKT 980 864 116 

15401 Skiltprosjekt Jomfruland Samfunn/Miljø 200 0 200 

30002 Kirketområdet og minneparken Samfunn/Kultur 2 000 31 1 969 

40001 GPDS utstyr Geodataavdelingen Bygg og areal 200 241 -41 

40002 Programvare eiendomstaksering Bygg og areal 125 0 125 

43000 Opprusting veier 2014-2017 Samf/vei og park 3 192 3 329 -137  

43001 Innvendig rehabilitering Kragerø B Samf/bygg 10 000 7 445 2 555 

43004 Akustikk Rådhuset Samf/bygg 125 58 67 

43008 Rehabilitering El-anlegg Samf/bygg 1 191  1 002 189 

43009 EPC investeringer Samf/bygg 6 878 4 744 2 134 

43010 Strandpromenaden Samf/Tomteforvalt 1 000 31 969 

43012 Rassikring veger Samf/vei og park 8 284 6 982 1 302 

43016 

Tiltak knyttet til 

trafikksikkerhetsplanen  Samf/vei og park 1 800 574 1 226 

43018 Opprusting kommunale trapper  Samf/vei og park 1 000 454 546 

43022 Flytte Helle renseanlegg til byen Samf/VAR 8 966 41 8 925 

43026 Låssystem kommunale bygg Samf/bygg 911 272 639 

43030 Presteboligen Vestheiveien 33 Samf/bygg 690 638 52 

43036 Standarheving pumpestasjoner Samf/VAR 1 235 1 475 -240 

43040 HC rampe på Berg Samf/bygg 120 0 120 

43041 Almsnnsbrygga Paradisbukta Portør Samf/vei og park 100 152 -52 

43042 Almannabrygge Bleikmyrhola Portør Samf/vei og park 200 170 30 

43043 Stillnestangen Nord (grunnerverv) Rådmann/Næring 21 000 18 747 2 253 

43047 

Fundament og pumpearrangement 

Carl Næsjar skulptur Samf/vei og park 150 8 142 

43050 Oppgradering Skåtøyveien Samf/vei og park 15 000  6 067 8 933 

43052 Hellekirken barnehage Samf/bygg 500 1 987 -1 487 

43066 Befalsbil brann Samf/Brann 1 000 0 1 000 

43067 Ny båt Skjærgårdstjenesten Samf/vei og park 2 500 -1 564 4 064 

43068 Nilsbukjerr RA Samf/VAR 2 200 0 2 200 
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Pågående, ikke avsluttede prosjekter pr 31/10 2017. Disse prosjektene er ikke tildelt nye 

budsjettmidler i kommende økonomiplanperiode 2018-2021 
Alle tall i hele tusen 

Prosjekt Tekst Ansvar 

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt pr 

31/10 2017 

Restmidler 

pr 31/10 

2017 

43072 Fremtidig vanntilførsel/kilde Samf/VAR 500 0 500 

43073 El ladestasjon bil Samf/Tomteforv 500 33 467 

43075 EPC renseanlegg og pumpestasjon Samf/VAR 1 000 0 1 000 

43076 Erstatte oljefyr med alt.energikilder Samf/bygg 4 100 0 4 100 

43077 Septikktømmestasjoner for båt Samf/VAR 2 200 1 463 737 

43080 Forprosjekt plassering brannstasjon Samf/Brann 500 0 500 

43082 Sannidal u-skole-diverse utbedringer Samf/Bygg 200 153 47 

43084 Idrettshallen nytt sportsgulv Samf/Bygg 1 250 321 929 

43087 

Omlastingsbygg og 

gjenvinningstasjon Samf/VAR 12 000 8 402 3 598 

43088 

Rehabilitere/ombygge avløp 

Symreveien Gromstad Samf/VAR 5 200 27 5 173 

43090 Utskiftning av gatelys Samf/Vei og park 3 000  0 3 000 

43091 Nye vegskilt Samf/Vei og park 200 82 118 

43106 Lydisolering Siritun barnehage Samf/Bygg 250 120 130 

43107 

Toalett for funksjonshemmede 

Servicebygg Jomfruland Samf/Vei og park 2 500 0 2 500 

43108 Ny bro Kragerø kunstskole Samf/Bygg 200 0 200 

43113 Inngangsparti kommunal bygg Samf/Bygg 400 210 190 

43116 

Ny fasade/isolering grendehus-

Kragerø skole Samf/Bygg 1 500 11 1 489 

43121 Ballbinge Sannidal barnehage Samf/Bygg 500 288 212 

43123 Parkeringssystem/parkeringsautomater Samf/Vei og park 1 706 257 1 449 

43125 Avløpsrensing Jomfruland Samf/VAR 12 000 10 703 1 297 

43129 Kilsledning (Kil-Kragerø) Samf/VAR 23 000 23 544 -544 

43139 Toalett Stråholmen Samf/Vei og park 200 122 78 

43140 Rehabilitering Jernbanebygget Samf/Bygg 500 17 483 

43143 UPS pasientalarm Marienlyst Samf/Bygg 350 0 350 

43145 Betalingssysten Svømmehallen Samf/Bygg(øk.avd) 200 126 74 

43146 Røykvernutstyr Samf/Brann 150 60 90 

43153 Inventar formannskapssalen Samf/Bygg 150 0 150 

46002 Hovedvannforsyning Grøtvann Samf/VAR 200 0 200 

46009 Investeringer renseanlegg (HPV16-26) Samf/VAR 2 500 79 2 421 

46010 Driftsovervåkning (HPVA16-26) Samf/VAR 2 000 0 2 000 

58000 Fagsystem Legevakta Stab/IKT(Omsorg) 200 53 147 

      262 745 167 069 95 676 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Reduserte bevilgninger pr 14.12.2017 

 

Følgende løftes frem som vedtak for 2018: 

Rådmannen får fullmakt til å i 2018 rebudsjettere ubrukte investeringsmidler pr 

31.12.2017  på de respektive investeringsprosjekter i 2018 budsjettåret. 
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Basert på status pr 31.10.2017, er det påregnelig at mer enn 60 mill kroner av 

investeringsmidlene vil være ubrukte ved utgangen av året. Rådmannen vil foreslå en teknisk 

budsjettregulering i 2017 for at budsjett og regnskap skal stemme bedre overens i 

inneværende år. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at låneopptak korrigeres på samme 

måte slik at låneopptak for 2017 korresponderer med faktiske investeringer i 2017. 

 

Lov og forskrift knyttet til kommunale budsjetter slår fast at budsjettene skal være knyttet til 

spesifikt år. Ubrukte midler ved årsskiftet har blitt rebudsjettert på det kommende året 

gjennom vedtak i kommunestyret (fullmakt til rådmannen gjennom vedtak i budsjettsaken). 

 

Gjennom påfølgende 1. tertial og 2. tertialrapport vil investeringsbudsjettene inkludert 

eventuelle rebudsjetterte beløp, kunne reguleres på vanlig måte gjennom budsjettvedtak. 

 



Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  47 

3.3    Samletabell over investeringer i planperioden 2018-2021 

 

For prosjekter som allerede ligger i vedtatt økonomiplan, vil forbruk pr i dag samt bevilgede beløp fremover i tid, fremkomme i tabellen. Hvor 

beløpene foreslås endret eller tidspunktet forskjøvet, vil dette være markert med uthevet skrift og kommentert i beskrivelsen som kommer etter 

tabellen. 

 

Tabell 1 (alle tall i hele tusen) 

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2018-2021 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt 

pr 31/10 

2017 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2017 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

068 Digitalt byggesaksarkiv Samf/Bygg & A 2 700 2 461 239 550    3 250 

210 Reguleringsplan Fikkjebakke Samf/Bygg & A Tidligere økonomiplanvedtak 400     400 

407 Sikring gruver Lindvikskollen Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak   1 644  1 644 

15004 IKT i skolen (2017-2021) Stab/Ikt (skole) 1 911 1 498 413 1 200 1 850 2 500 1 850 9 311 

15009 Internettportalløsning Stab/Ikt 2 200 1 354 846 450         2 650  

15013 Velferdsteknologi omsorg Stab/Ikt (helse) 1 250 184 1 066  2 000 2 000 2 000 7 250 

15019 Årlige oppdateringer VISMA 

økonomisystem (2016-2019) 

Stab/Ikt 

(økonomi) 400 327 73  200   600 

15021 IKT på Læringssenteret (2016-2019) Stab/Ikt (komp) 570 511 59  200   770 

15022 Nye moduler VISMA HRM system Stab/Ikt (HRM) 500 381 119 200    700 

15026 IKT sikkerhet Stab/Ikt 150 0 150 150 100   400 

15027 Svar ut og sikker sone (sak og arkiv) Stab/Ikt 200 0 200  600   800 

15028 Tidsregistreringssystem ansatte Stab/Ikt 100 0 100  300   400 

15030 

Elektronisk skjemakatalog (til 

internettportal) Stab/Ikt Nye investeringer 2018-2021 350    350 

15031 Oppgradering serverpark 2018-2021 Stab/Ikt Nye investeringer 2018-2021 300 300 300 300 1 200 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2018-2021 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt 

pr 31/10 

2017 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2017 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

15032 IAM (Identitetshåndteringssystem) Stab/Ikt Nye investeringer 2018-2021 200 200 200  600 

15033 IKT Investeringer i barnehage Stab/Ikt (bhg) Nye investeringer 2018-2021 300 300 300 300 1 200 

15034 Fornying IKT infrastruktur i bygg Stab/Ikt Tidligere økonomiplanvedtak 300 400 400 500 1 600 

15035 Fagsystem voksenopplæring Stab/Ikt (komp) Tidligere økonomiplanvedtak  450   450 

15036 Fagsystem PPT Stab/Ikt (skole) Tidligere økonomiplanvedtak  250   250 

15037 Sak og arkivsystem - utvidet bruk Stab/Ikt Tidligere økonomiplanvedtak  500 200 400 1 100 

15038 Fagsystem barnehage Stab/Ikt (bhg) Nye investeringer 2018-2021 500     500 

15039 

KGV-

Konkurransegjennomføringsverktøy Stab/Ikt Nye investeringer 2018-2021 750    750 

43014 Felles møteplasser 2018-2020 Samf/vei og park 2 000 656 1 344 600 600 600  3 800 

43048 Maskinpark vei og park 2016-2019 Samf/vei og park 1 200 1 106 94 400        400    2 000 

43051 Næringstomt Fikkjebakke Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak   8 000       8 000  

43055 Ny tak-konstruksjon Levangsheia sk. Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak   750  750 

43061 Kommunale boliger Samf/Bygg 14 600 4 819 9 781   16 500  31 100 

43062 Boligfelt Sollia Vest Samf/vei og park 562 124 538    9 500 10 062 

43063 Utbedringer Sannidal skole Samf/Bygg 20 600 2 615 17 985 13 000    33 600 

43065 Arbeidsbåt vann og avløp skjærgården Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedtak 2 000         2 000  

43069 Høydebasseng Grøtvann Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedtak  7 000        7 000  

43070 Vei/tilkomst Grøtvann Samf/VAR 1 000 133 867 9 000       10 000  

43085 Tilkoble nye abonnenter Samf/VAR 4 300 764 3 536       2 000  2 000       8 300  

43086 Måle inn og registrere ledningsnettet Samf/VAR 1 610 3 211 -1 601  600 600  2 810 

43089 SD styring/overvåkningssystem, 

kartlegging Samf/VAR 2  000 1 845 155 4 000          6 000  
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2018-2021 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt 

pr 31/10 

2017 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2017 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

43102 Garderobeanlegg svømmehallen Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 2 500    2 500 

43097 Kommunale veier 2015-2021 Samf/vei og park 6 000 1 762 4 238      1 000       3 000  3 000 3 000    16 000  

43105 Sannidal u-skole ventilasjon Samf/Bygg 3 500 3 289 211 2 000     5 500 

43109 Utstyr «tungbilredning» Samf/brann Tidligere økonomiplanvedtak   250  250 

43110 Ny fasade Kragerø kunstskole Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 100  2 400  2 500 

43111 Ny funksjonalitet brannkaserne Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak  250   250 

43117 Brann og sikkerhetsutstyr kommunale 

bygg Samf/Bygg 600 581 19 300 300   1 200 

43118 Skilting kommunale bygg og anlegg Samf/Bygg 400 0 400   400 400  1 200 

43120 Baderampe Stangnes Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak 500    500 

43122 Utvidet kapasitet offentlige toaletter Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak   100 1 200 1 300 

43124 Utstyr feiervesenet Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedtak 250    250 

43126 Vann/avløp mot Risør grense Samf/VAR 1 000 39 961 7 000 7 000   15 000 

43128 Tankhus Stabbestad renseanlegg Samf/VAR 800 0 800 800    1 600 

43130 Parkeringsløsning i sentrum Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak    1 000 1 000 

43148 Overvannshåndtering veg 2017-2020 Samf/vei og park 500 79 421  750 750  2 000 

43149 Forprosjekt landfast tilkomst til 

Valberghalvøya Samf/Bygg og A 1 000 0 1 000     1 000 

43150 Opprusting kommunale trapper 2017-

2021 Samf/vei og park 250 0 250  250 250 250 1 000 

43152 Utbedring avvik tilfluktsrom Samf/Bygg 1 000 1 048 -48 1 000    2 000 

43155 Bymiljøpakke 2017-2018 Samf/vei og park 3 000 945 2 055 1 000    4 000 

43156 Oppgradering av Tårnbryggeveien Samf/vei og park -325 28 -352 425    100 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2018-2021 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt 

pr 31/10 

2017 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2017 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

(kommunens 29 % andel) 

43300 Skjærslukker brannvesenet Samf/brann Tidligere økonomiplanvedtak  1 400   1 400 

43401 

Sannidal u-skole-Takkonstruksjon 

bygg D,E og F Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021  1 000  100 1 100 

43402 Sannidal u-skole - Garderober F bygg Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021   500  500 

43403 Sannidal u-skole -toaletter Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021   200  200 

43404 Takkonstruksjon Hellekirken Bhg Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak  500   500 

43405 Hellekirken bhg - gulvbelegg Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021 250    250 

43406 Rehabilitering Jernbanebygget Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak  1 750   1 750 

43500 Rassikring veier 2017-2020 Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak  500 1 000 1 000 2 500 

43407 Solskjerming KBUS gymsal bygg B Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak  200   200 

43408 Overløp kloakkpumpe Marienlyst Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak   500  500 

43409 Marienlyst- ny pumpestasjon Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021   1 200  1 200 

43410 

Nytt kjøkken og rehabilitering 

Rømerhverven  Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak    500 500 

43411 Rømerhverven bhg - vognskur Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021 250    250 

43412 

Rehabilitering av tak,gulv og 

overflater Rådh. Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 3 000 3 000   6 000 

43413 Rømerhverven bhg - levegg/trapp Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021   300  300 

43414 Ventilasjon Rådhuset Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 2 500 1 500   4 000 

43415 

Skolekjøkken, gulv og overflater 

Sannidal u-skole Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak   1 250 1 250 2 500 

43416 Oppgradering EL-anlegg SUS Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 750 750   1 500 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2018-2021 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt 

pr 31/10 

2017 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2017 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

43417 Kjøkken og oppgradering Siritun bhg Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak    1 000 1 000 

43418 Siritun bhg - takkonstruksjon Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021  800   800 

43419 

EPC investeringer Jernbanebygget og 

Kragerø sykehus Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 1 000 1 000 2 000  4 000 

43420 

Oppgradering og utstyr Sannidal 

samfunnshus Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 200 200   400 

43421 

Lyddempning og inventar skolebibl 

Levangsheia Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 250    250 

43422 Låssystem kommunal bygg 2018-2021 Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak  500 500 500 1 500 

43423 

Adkomst Kragerø svømmehall for 

funksjonshemmede Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 400    400 

43425 Varslingsanlegg skoler Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak  750 750 750 2 250 

43426 

Kragerø sykehus -investeringer 

Multiconsults ra. Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 7 000 6 000 6 000  19 000 

43427 Kragerø sykehus-solavskjerming Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021 180    180 

43428 Lydanlegg kinoen Samf/kultur Nye investeringer 2018-2021 1 000    1 000 

43429 

Livsløpanlegg KALSTAD (netto-6 

mill i tippemidl) Samf/kultur Nye investeringer 2018-2021    1 000 1 000 

43430 Rehabilitering EL anlegg Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021 900 900 250 250 2 300 

43431 Sannidal bhg - gulvbelegg Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021 120    120 

43432 

Sannidal bhg - diverse innvendig og 

utvendig Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021  120 120  240 

43433 Kalstad bhg - uteområde Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021  250   250 

43434 Kalstad bhg - gulvbelegg Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021 120    120 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2018-2021 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt 

pr 31/10 

2017 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2017 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

43435 Kragerø læringssenter - foldervegg Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021  300   300 

43436 Marienlyst sykehjem-kjøkken Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021  300 300 300 900 

43437 Brannstasjonen underetage Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021 800    800 

43438 

Kragerø skole - rehabilitering av 

ballbinge Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021  200   200 

43439 Kragerø skole - lysskjerming Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021   250  250 

43440 

Kragerø skole - utv.rehabilitering 

hovedbygget Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021    1 000 1 000 

43441 

Kragerø skole - lekeapparat og 

lekeareal Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021  240   240 

43442 Brannstasjon - EL Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021 150    150 

43443 

Branndokumentasjon for kommunale 

bygg Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021  200 120 120 440 

43444 Kragerø idrettshall - skillevegg Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021   400  400 

43445 Amfi Jens Lauersens plass Samf/kultur Nye investeringer 2018-2021  300   300 

43446 Dagaktivitetssenter Sykehuset Samf/Bygg Nye investeringer 2018-2021 450    450 

43447 Semihurtig ladestasjon sentrum Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 390    390 

43501 Etablering av fortau Rørviklia Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak   500 2 000 2 500 

43502 Flomsikringstiltak Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak 100 900   1 000 

43503 Kragerøbanen som turveg Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak   200 1 000 1 200 

43504 

Tiltak knyttet til 

trafikksikkerhetsplanen 2017-20 Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak  600 600 600 1 800 

43505 Ny pickup varebil Samf/vei og park Nye investeringer 2018-2021 300    300 

43506 Kalstadkilen sjøbunntildekking Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak 300 500   800 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2018-2021 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt 

pr 31/10 

2017 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2017 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

43507 Utbedring Bråteveien - nedre del Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak 200    200 

605 Automatisk klokkeringing Sannidal, 

Skåtøy, Støle og Kragerø kapell Fellesrådet 900 900 0   500  1 400 

624 Skåtøy kirkegård: Opprustning av 

kirkegårdsmur  Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak    300 300 

625 Støle kirke: Rehabilitering  Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak 250    250 

626 Kragerø kirkegård: Forskjønnelse av 

kirkegården Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak 300     300 

627 Sannidal kirke: Nye sidedører, 

opprustning av kirkerom og sakresti Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak 250    250 

628 Lydanlegg Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak  150   150 

629 Etablering av navnet minnelund på 

Kragerø kirkegård Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak     300 300 

630 Solavskjerming Helle kirke Fellesrådet Nye investeringer 2018-2021  150   150 

631 Sannidal kirke orgel Fellesrådet Nye investeringer 2018-2021  700 700 700 2 100 

632 Nye søppelkasser Kirkegårdene Fellesrådet Nye investeringer 2018-2021    250 250 

46001 Ny PLS Kragerø renseanlegg Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedtak 1 500    1 500 

46003 Etablering/supplering vannmålersoner Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 300 300 300 300 1 200 

46004 Oppdatere kartverk/lekkasjesøkning Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 500 500 500 500 2 000 

46007 Kartlegge direkteutslipp og overløp Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 200    200 

46008 Utskiftning avløpspumpestasjoner Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

46011 

Rehabilitering vann og avløpssystem 

(HVPA16-26) Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 14 800 14 800 14 800 14 800 59 200 

46012 Damheving Grøtvann Samf/VAR Nye investeringer 2018-2021  1 000   1 000 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2018-2021 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt 

pr 31/10 

2017 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2017 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

46013 Nødaggregat Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 400    400 

46014 Utrede nytt sentralrenseanlegg Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25  300   300 

46015 

Ringsystem Kragerø-Borteid-Skarbo-

Helle Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25  9 000   9 000 

46016 Reserveforsyning Farsjø-Grøtvann Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25   1 000  1 000 

46017 

Kartlegging klimaendringer-

avløpsnettet Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 200    200 

46018 

Dokumentasjon av renseeffekt Skåtøy 

RA Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 500    500 

46019 Saneringsplan avløp/renovasjon Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 600    600 

46020 Nødvanntanker Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 400    400 

46021 Revisjon/kalibrering nettmodell Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 200 200 200 200 800 

46022 

Utredning/renovering 

hovedvannforsyning Mian Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedt.HPVA 16-25 200  14 000  14 200 

46023 Brannstasjonen underetage (feiere) Samf/Feiing Nye investeringer 2018-2021 500    500 

46024 Gjenoppbygging Kil renseanlegg Samf/VAR Nye investeringer 2018-2021 5 000    5 000 

46025 Oppgradering ventilasjon Kragerø RA Samf/VAR Nye investeringer 2018-2021 6 000    6 000 

46026 Nytt lager og arbeidssted for VAR Samf/VAR Nye investeringer 2018-2021 5 000    5 000 

46027 Nytt nøkkelsystem VAR Samf/VAR Nye investeringer 2018-2021 2 000    2 000 

46028 

Rentvannsbasseng og 

ernergieff.Grøtvann Samf/VAR Nye investeringer 2018-2021 5 000    5 000 

46029 

Nilsbukjer avfalldeponi - klargjøring 

areal Samf/VAR Nye investeringer 2018-2021  2 000   2 000 

SUM  nye INVESTERINGER 2018-2021 117 235 84 960 93 084 50 020 345 299 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2018-2021 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2017 

Forbrukt 

pr 31/10 

2017 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2017 

2018 2019 2020 2021 Totalt 

Mva kompensasjon på investeringer som en del av finansieringen -7 400 -5 889 -5 128 -3 558 -21 975 

LÅNEOPPTAK 109 835 79 071 87 956 46,462 323 324 

Herav selvfinansierende prosjekter (markert med grønt i prosjektnNr) -0 -2 000 -24 500 -9 500 -36 000 

Herav VARF og andre selvkostinvesteringer (markert med blått i kolonnen for prosjekteier) -67 900 -43 700 -34 400 -16 800 -162 800 

Sum rentesensitiv gjeldsopptak som må dekkes av drift  41 935 33 371 29 056 20 162 124 4 
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3.3.1 Kommentarer til investeringsprosjekter som ligger i vedtatt 

økonomiplan 2017-2020 som har blitt endret i dette forslag til 

økonomiplan 2018-2021. 

NB Forskyvninger i økonomiplanperioden for å ikke overstige forsvarlig investeringsniva for det 

enkelte år er ikke kommentert på prosjektnivå, 

 

43063 Utbedringer Sannidal skole 

Totalt tilleggsbevilgning på 13 mill. Arkivsak-dok. 17/0504, Kommunestyret behandlet saken i møte 

06.04.2017 sak 24/17: 

Kommunestyrets vedtak: Prosjekt 43063 Tilbygg og rehabilitering av Sannidal barneskole tilføres 10,0 

mill kr i investeringsbudsjettet for 2018. Finansieres ved en omdisponering av investeringsmidler for 

2018. Ønsker at det parallelt med videre gang i saken gjøres en trafikkfaglig vurdering om hvilke tiltak 

som må gjøres mot fylkesvegen. Prosjektet skal følge «Telemarksmodellen». Rådmannen bes ta 

kontakt med Fellesforbundet med tanke på en avtale om «hvitt prosjekt» 

 

Ifm investeringsbudsjettet for 2018 er det foreslått en tilleggsbevilgning på kr 3 mill med bakgrunn i at 

mottatt tilbud er høyere enn kostnadsoversikten, men innenfor risiko iht totale bygningskostnader. 

 

43102 Garderobeanlegg svømmehallen 

Garderobene i Kragerø svømmehall og gymsalen er veldig slitt. Det er mange år siden det er gjort noe 

der og det er et stort behov for rehabilitering for å kunne tilby tilfredsstillende garderobeforhold.  

Det skal monteres nytt dusj-anlegg, nye fliser på gulv og vegger, skap i garderobene, skifte dører,  

maling av tak, mm. 

Det er foretatt noen mindre reparasjoner sommeren 2017 som gjør at svømmehallen kan driftes fram 

til sommeren 2018 slik den nå framstår (ca kr 130.000,-) 

 

43130 Parkeringsløsning i sentrum 

Bevilget beløp er endret fra 19 mill til 1mill, samt utsatt til 2021 

Hvis det er aktuelt å starte utredningen/investeringen på et tidligere tidspunkt, vil man finne plass for 

dette tidligere. 
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3.3.2 Kommentarer til nye investeringsprosjekter i økonomiplanperioden 

2018-2021 

 

15030 Elektronisk skjemakatalog (til internettportalen) 

Prosjektet foreslås forlenget for å implementere Internett portal leverandørens løsning for elektroniske 

skjema. Dagens skjemakatalog løsning er lite fleksible og lite tilpasningsvennlig til vår valgte 

Internettportal. En ny løsning vil kunne gi bedre funksjonalitet knyttet opp mot Min Side som blant 

annet sørger for at publikum ikke må fylle ut data kommunen allerede har, samt gjør det mulig å nå 

nærmere publikums forventinger til tilgjengelighet på nett 24/7. 
 
15031 Oppgradering serverpark 2018-2021 

Investeringen skal sikre at kommunens servere og øvrig IKT-infrastruktur er oppdatert slik at de kan 

håndtere den planlagte vekst i behandling og lagring av data, samt behov for reinvestering i foreldet 

utstyr for å ivareta krav til stabilitet, support fra leverandører og ny funksjonalitet. Det er og et behov 

for i å investere i verktøy for å effektivisere administrasjon av IKT infrastruktur herunder switcher og 

trådløst nettverk. 

 

15032 IAM(Identitetshåndteringssystem) 

Identity Access Management eller Identitetshåndterings system dagens løsning for å ivareta de 

ansattes brukertilganger i kommunens datasystemer fungerer svært lite tilfredsstillende og byr på 

mange svakheter samt manuelle rutiner. Et nytt system som bedre utnytter de allerede lagrende 

dataene i kommunens HRM system som igjen vil effektivisere arbeidet, samt øke  

sikkerheten og tillitten de ansatte har til systemene. Eksempelvis vil en nyansatte har sin brukertilgang 

klar før de begynner sin første arbeidsdag. Selvbetjenings løsning vil og gjøre det mulig for en ansatte 

å be om nytt systempassord også utenfor ordinær arbeidstid (for eksempel omsorgsarbeider o.l.). 
 
15033 IKT Investeringer i barnehage 

For å oppfylle Digitaliseringsstrategien til kommunen er det viktig at vi bruker IKT i barnehage. Per i 

dag er utstyret til dette noe gammelt, og det er behov for en ny investering i utstyr og kompetanse hos 

de ansatte. Det må også vurderes om man skal gå til innkjøp av noen pedagogiske programmer til bruk 

i lek og utvikling i barnehagen. 
 
15038 Fagsystem barnehage 

Oppgradering av fagprogram i barnehage. Per i dag bruker barnehage-programmet Oppad som 

administrativt fagsystem. Det må påregnes en stor ekstrakostnad fordi programmet skal utfases og er 

kjøpt opp av annen leverandør. Det vil uansett være viktig for kommunen å enten kjøpe nytt eller bli 

med på tilpasningen av Oppad til ny plattform. 

 

15039 Konkurransegjennomføringsverktøy 

Alle deltakende grenlandskommuner i innkjøpssamarbeidet GKI må i forbindelse med krav om nye 

regler for offentlige innkjøp som skal ut på anbud, anskaffe et elektronisk verktøy ettersom det er 

bestemt at hele prosessen vedrørende anbudsinnhenting skal være elektronisk fra 1. juli 2018. 

 

43401 Sannidal ungdomsskole - Takkonstruksjon på bygg D og E 

Takkonstruksjonen er veldig dårlig på D- og F bygget, taksteinen er gammel og underlaget er dårlig.  

F bygget (samfunnshuset) trenger også utskifting av undertak og takstein. Byggdrift skal fjerne 

takstein og underlag, montere nytt underlag, takpapp, lekter og takstein likt det som vi har byttet på 

andre bygg i ungdomsskolen. 

 

43402 Sannidal ungdomsskole - Garderober F bygg   

Garderobene til gymsalen i bygg F trenger oppusning; dusjanlegg, vegger og tak skal pusses opp, men  

gulvbelegg er greit. Bytte benker, hyller, knagger i garderoben. Skillevegger mellom dusjene skal også 

byttets. 
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43403 Sannidal u-skole toaletter 

Toaletter i skolen har panel/kledning på vegger som lukter vondt. Panel/kledning på vegger skal 

fjernes og monteres nye baderomsplater på vegger. Sanitær skal også byttes. 

 

43405 Hellikirken barnehage - Gulvbelegg  

Nytt gulvbelegg i hele barnehagen. Det er gammelt. Det oppleves hardt og gå på og er hardt for  

små barn å falle på. På en småbarnsavdeling hvor mange lærer å gå og er litt ustødige kan det lett bli 

litt «knall og fall,» det er da viktig med et godt underlag.  

Renholdspersonalet forteller at gulvet er vanskelig å vaske og å holde rent. Etter boning tar det kun 

noen få dager før det blir stygt igjen. Det ser aldri helt rent ut, da det har mange mørke flekker og 

riper.   

 

43409 Marienlyst - ny pumpestasjon   

Sjøvannspumpe som forsyner Marienlyst sykehjem ift oppvarming på vinterstid og kjøler på 

sommerstid. Byggdrift ønsker å sikre driften ved å flytte pumpa opp til bakkenivå. Det er essensielt å 

ha pumpa i drift sommerstid for at kjøle ned bygget, samt at denne bidrar til lavere energiforbruk og 

unngår bruk av fyringsolje ved oppvarming. 

 

43411 Rømerverven barnehage - Vognskur 

Rømerverven har i dag vognskur som er i veldig dårlig stand og lekker. Vognskuret skal rives og 

monteres ny vognskur på betongplata, vegger og tak blir uten isolasjon. 

 

43413 Rømerverven barnehage - Levegg / trapp   

Leveggen ut mot veien, parkeringsplassen og veien ned til båthavna, begynner å bli veldig dårlig. Den 

har stått ubehandlet siden 1997/1998 da bhg var ny. Trappa som går fra leveggen og ned på 

lekeplassen er også veldig dårlig. Den ble bygget samtidig som leveggen, 1997/1998. Byggdrift ønsker 

at rive leveggen og trappa og montere nytt.  
 
43418 Siritun barnehage - Takkonstruksjon  

Takkonstruksjon er dårlig på deler av bygget og trenger å byttes. Dette er på eldste delen av bygget. 

Byggdrift bytter undertak, takpapp, lekter og takstein. 

 

43427 Kragerø sykehus - solavskjerming 

Utvendig solavskjerming for kontorer i 2. etasje på Kragerø sykehus for Kommunalområdet Helse og 

omsorg. Byggdrift ønsker å montere samme type solavskjerming utvendig som det er foran andre 

vinduer på bygget i dag. 

 

43428 Lydanlegg kinoen 

Gjelder nytt lydanlegg til kinoen. 

 

43429 Livsløpsanlegg Kalstad 

Det er utarbeidet planer for et aktivitetsanlegg - Livsløpsanlegg på den gamle Kalstadbanen. Anlegget 

vil bestå av ulike aktivitetselementer som: Skateanlegg, Sandvolleyball, tennis, treningsapparater, 

egenveksttrening, jungelpark, klatrepark, beachvolleyball, buldreanlegg, grill- og parkanlegg, parker 

og trampoliner. 

 

Det er lagt inn midler til forprosjekt for et slik anlegg først i 2021. 

 

43430 Rehabilitering EL anlegg 

Det er gjennomført periodisk sakkyndig kontroll av Bygg drift sine anlegg i 2017, og avdelingen 

jobber nå med lukking av avdekte avvik. 

Det er en viktig oppgave for avdelingen å lukke disse for å forhindre skade på liv, helse og materielle 

verdier. 

 

43431 Sannidal barnehage - Gulvbelegg 
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Nytt gulvbelegg på småbarnsavdelingen. Det er gammelt. Det oppleves hardt og gå på og er hardt for  

små barn å falle på. På en småbarnsavdeling hvor mange lærer å gå og er litt ustødige kan det lett bli 

litt «knall og fall,» det er da viktig med et godt underlag. Renholdspersonalet forteller at det er 

vanskelig å vaske og å holde rent. Etter boning tar det kun noen få  

dager før det blir «stygt» igjen. Det ser aldri helt rent ut, da det har mange mørke flekker og riper.  = 

120 m2 

 

43432 Sannidal barnehage - Diverse innvendig og utvendig. 

Diverse arbeide med å bytte lysarmaturer og lyddemping på småbarnsavdelingen. Sikre og utbedre 

uteområdet for vanndammer og utbedring av skråning. 

 

43433 Kalstad barnehage – uteområdet 

Asfalten er veldig dårlig på parkeringsplassen og inne på lekeområdet. Det er mange hull i asfalten, 

blir liggende vann på parkeringsplassen der det mangler fall til sluk. Gammel asfalt må fjernes og rette 

av og legge ny asfalt. 

 

43434 Kalstad barnehage - Gulvbelegg 

Nytt gulvbelegg på småbarnsavdelingen. Det er 26 år gammelt. Det oppleves hardt og gå på og er 

hardt for små barn å falle på. På en småbarnsavdeling hvor mange lærer å gå og er litt ustødige kan det 

lett bli litt «knall og fall,» det er da viktig med et godt underlag.  

Renholdspersonalet forteller at det er vanskelig å vaske og å holde rent. Etter boning tar det kun noen 

få dager før det blir «stygt» igjen. Det ser aldri helt rent ut, da det har mange mørke flekker og riper.  = 

110 m2 

 

43435 Kragerø læringssenter - Foldervegg  

Lydtett skillevegg i skyvedørsmodell i klasserom 105. Klasserommet er stort og det er behov for å 

kunne dele av til to mindre rom i forbindelse med undervisning på forskjellige nivåer 
 
43436 Marinelyst sykehjem - Kjøkken 

Det er kjøkken i fellesområdet i bygget, 2 stk pr. etasje, som er slitt. Driftsoperatør må stadig skru inn 

nye skruer for at skapene ikke skal gå fra hverandre. Byggdrift ønsker at bytte alle 6 stk kjøkkener og 

dele arbeidet og kostnad over 3 år.  Dette kommer til å ha stor betydning for de ansatte i bygget at få 

moderne kjøkken med godt utstyr til å tilberede og servere mat til boerne i bygget.  

 

43437 Brannstasjon – underetasje  

Det har i senere tid etablert seg en kunnskap om brannfolks økte risiko for å få diagnosen kreft. 

Brannfolk jobber i et svært risikoutsatt miljø. Dette har man gode rutiner på og verneutstyr som bidrar 

til å redusere skader. Det er imidlertid erfart ny kunnskap om utrykningsklær og utstyrs evne til å 

transportere og overføre kreftfremkallende stoffer selv om det er rengjort. 

 

Konkret i Kragerø brannvesen må vaske- og tørkemuligheter for tøy oppgraderes/effektiviseres. Større 

og mer effektiv vaskemaskin som muliggjør rengjøring av flere utrykningssett av gangen, samt 

tørkeskap/rom, samt utstyr til rengjøring av verktøy og utstyr som ikke får plass i vaskemaskinen.  

For å skille rene og skitne soner, må det også etableres nye dusjmuligheter samt badstue og  

garderobeløsninger for både brannmannskap og feiere. Dette tenkes løst i brannvaktas kjeller.  

 

I juni 2016 fikk vi et postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet, hvor fokuset var å kartlegge og bidra til at 

virksomhetene skal arbeide systematisk for å unngå at arbeidstakerne utsettes for helseskadelig 

eksponering av støv, gass og brannrøyk. Det er gitt pålegg om følgende forhold: 

 

1. Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering  

2. Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko  

3. Pålegg - Kjemisk helsefare - plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk eksponering  

4. Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand  
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Vestmar bedriftshelsetjeneste har på vegne av brannvesenet gjennomført ROS-kartlegging av 

virksomheten, og det er utarbeidet en handlingsplan som viser hvilke tiltak vi må igangsette for å 

imøtekomme de utfordringene som er tilkjennegitt i ROS analysen.  

Ut over det som vi har foreslått tidligere, så må det også installeres ventilasjon i de områdene som 

anses som rene soner.  

Det er gitt utsatt frist fra Arbeidstilsynet til 15. januar 2018 for å komme med plan for gjennomføring 

av tiltak, herunder ventilasjon, med beskrivelse av tiltak for frist for gjennomføring.  

 

Estimerte kostnader byggekostnader samt ventilasjon kr 1 mill. 

Estimerte kostnader utstyr som vaskemaskin, tørkerom osv. kr 300 000,- 

Halvparten av byggekostnadene bør føres på ansvar og funksjon 4120-3380 (feiing) 

 

43438 Kragerøskole - Rehabilitering av ballbinge  

Dekket i ballbingen bør byttes. Underlaget er ujevnt og det er hull i kunstgresset. Det gjør at det blir 

vanskelig for elevene å bruke ballbingen.  

 

43439 Kragerø skole - Lysskjerming 

Utvendig lysskjerming hovedbygning. Manglende lysskjerming medfører at det er vanskelig å bruke 

SMART- tavlene som er installert i skolebygget. På noen steder kan Byggdrift montere innvendig 

solavskjerming og andre steder utvendig.  

 

43440 Kragerø skole - Hovedbygget Utvendig restaurering 

Murpuss og murklumper løsner fra veggene i Hovedbygget i Kragerø skole (A bygget)  

Dette kan gi oss mer skader innvendig på bygget og utgjør en sikkerhetsrisiko for elever ved skolen. 

Det er ikke utarbeidet et kostnadsoverslag, men etter at Byggdrift har inspisert bygget og sett på 

skadene fra bakken legger Eiendom den foreslåtte investeringen til grunn. 

 

43441 Kragerø skole lekeapparat og lekeareal 

En stor del av skoletomta brukes som ballområde. Vi har flere ganger fått klager fra nabobygget til 

skolen som hele tiden får baller over på sin tomt og hus, og somfølge huseier har fått skade på tak, 

glass og andre ting grunnet ballene som kommer over fra skolen. Byggdrift ønsker at stoppe bruk av 

baller på dette område. Derfor er det viktig at vi kan sette opp andre apparater for elevene på området, 

med ny lekeapparater. 

 

43442 Brannstasjon - EL 

Hoved tavla for strøm i Brannstasjonen er veldig dårlig og trenger oppgradering. Byggdrift har mottatt 

avvik på den etter tilsyn. Ihht. endringer og nye krav i bygget er det viktig å gjøre oppgradering på 

strømtavla. 

 

43443 Branndokumentasjon for kommunale bygg 

Byggdrift ønsker å få bedre oversikt over brannsikkerhet i kommunale bygg. Derfor er det viktig med 

god branndokumentasjon ihht. til lover og forskrifter som bygninger skal oppfylle. Byggdrift skal 

innhente bistand fra rådgiverfirma til å utføre brannprosjekteringen og finne de gode løsningene som 

ivaretar både myndighetenes krav og tiltakshavers forventninger til kvaliteten i kommunal bygg. 

 

43444 Kragerø Idrettshall - skillevegg 

Skillevegg er dårlig og reparert flere ganger. Her må vi ha skikkelig reparasjon eller ny skillevegg.  

Skilleveggen er den veggen man kan heise opp og ned og skille mellom ny og gammel hall. 

 

43445 Amfi Jens Lauersens plass  

Flyttbart amfi over blomsterbedene på Jens Lauersens plass. Amfiet skal monteres på plassen hver 

gang det skal brukes, og ikke stå fast montert. Det er ikke vurdert ansvar for vedlikehold, oppbevaring 

og montering av amfiet ved bruk. 
 
43446 Dagaktivitetssenter Sykehuset 
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Dagaktivitetssenteret skal flyttes fra Skrubben og inn i 2 etasje på sykehuset. Lokalene skal pusses opp 

og tilpasses senteret. Ombygning av rom, istandsetting av kjøkken, tilpasse el-anlegg og 

overbehandling av vegger og gulv. 

 

43505 Ny Pickup 

Etter at vi måtte kondemnere den eldste Pickupen har vi stadig problemer med "småtransport" som 

utstyr og personer som ikke har "egen" bil. Uhensiktsmessig å bruke lastebil til slike jobber. 

 

630 Solavskjerming Helle kirke 

Formiddag solen står rett inn vinduene i kirkerommet i Helle kirke. Forsamlingen sitter midt imot 

nevnte vinduer og blir blendet av sollyset. Blending kan føles ubehagelig og forsamlingen får ikke 

fokus på det man skal i et kirkerom. Det er gjort vedtak i Helle menighetsråd at det er behov for å søke 

Kragerø kommune om investeringsmidler til formålet. Det søkes om kr. 150.000,- til prosjektet i 2019 

da Hellekirken har 25-års jubileum. 

 

631 Sannidal kirke orgel 

Som allerede kjent via lokalpresse og saksfremlegg i fellesrådets møter er orgelet i Sannidal kirke i 

svært dårlig forfatning. En komite er satt ned for å jobbe frem alternative forslag. De mest aktuelle 

alternativene pr. dags dato er nytt orgel eller tilbakeføring av gammelt Hollenbachorgel. Det søkes om 

totalt kr. 2.100.000,- over tre år. Menigheten har allerede opprettet orgelkonto og er i gang med 

innsamling til formålet. Antydet totalkostnad ca. kr. 2.300.000,-. Det er et stort ønske om at orgelet 

kan innvies i forbindelse med Sannidal kirkes 250-års jubileum i 2022. 

632 Nye søppelkasser kirkegårdene 

Det er behov for å fornye en del av søppelstativene på kirkegårdene. Disse er mye i bruk hele året 

gjennom og slitasjen er stor. Stativene fungerer greit m.h.t. sortering, størrelse, utforming og 

brukervennlighet. 

 

46012 Damheving Grøtvann 

Det gjennomføres en mulighetsstudie for å kartlegge om det er mulig å heve dammen på Grøtvann for 

å bedre kapasiteten på vannforsyning 

 

46023 Brannstasjon underetasje (feiere) 
JF 43437 Brannstasjon – underetasje 
 
46024 Gjenoppbygging Kil renseanlegg   
Etter brannen i Kil renseanlegg er det behov for oppgraderinger av anlegget for å heve standarden til 

dags standard ved oppbygging av nytt anlegg. Forsikringsoppgjøret dekker hoveddelen av 

gjenoppbyggingen, men det vil påløpe kostnader for oppgraderinger og endringer i forbindelse med 

dette. 

 

46025 Oppgradering av ventilasjonsanlegg i Kragerø RA 

Kragerø renseanlegg sliter med lukt i nærområdene og dårlig kapasitet på ventilasjon. Den dårlige 

tilstanden på ventilasjonen kan knyttes til at det tidligere ble benyttet store mengder klor som tærer på 

systemet. Anlegget er nå 26 år gammelt og modent for utskiftning. Se vedlagt tilstandsvurdering 

 

46026 Nytt lager og arbeidssted for virksomhet for VAR 

Det er behov for å etablere nytt lager og arbeidssted for virksomhet for VAR. Slik det er i dag har 

virksomhet for VAR og virksomhet for vei/park et midlertidig lager på tomten til Stilnestangen nord. 

Lageret kan ikke flyttes raskt og det vil derfor være best om man etablerer et nytt lager nå, før en evt. 

utbygging av Stilnestangen nord.  

Det er også behov for nytt arbeidssted for utedriften til virksomhet for VAR. Etter at man delte 

tidligere teknisketat har VAR utviklet seg både på mannskaps- og utstyrsfronten og trenger større 

plass. Det er behov for innendørs lagring av både rør og utstyr, biler og annet bruksutstyr, og et bedre 

og mer hygienisk verksted for å reparere kloakkpumper ol. uten å ta dette inn på det ordinære 

verkstedet. 
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46027 Nytt nøkkelsystem VAR 

Det vises til avvik fra mattilsynet knyttet til manglende kontroll på tilgang til samfunnskritiske anlegg. 

I dag har virksomhet for VAR, vei/park mm et delt nøkkelsystem. Mattilsynet påpeker at dette er lite 

hensiktsmessig og at man ved å gi flere tilgang til de samfunnskritiske anleggene øker risikoen for en 

uønsket hendelse. Det er viktig at virksomhet for VAR etablerer et selvstendig nøkkelsystem med 

graderinger for ulike tilganger.  

Nøkkelsystemet som brukes i dag er også svært gammelt og det er nøkler på avveie. 

 

46028 Rentvannsbasseng og energieffektivisering Grøtvann   
RENTVANNSBASSENG: 

Dagens rentvannbasseng er fra 1972. Ved tømming av dagens rentvann- 

basseng har det vist seg å være lekkasjer gjennom veggen mot Grøtvann.  

Dette er en risiko da man ikke vet tilstanden på denne veggen. Forslaget er  

da å etablere en ny rentvannskum etter sandfilter og før UV-anlegg, som da 

brukes som en buffer- og reguleringskum mot nyetablerte rentvannspumper. 

Dagens rentvannsbasseng fylles igjen. 

         
ENERGIBESPARING:         

I dag pumpes vannet fra rentvannsbassenget og opp til høydebasseng. Det vil bli en mer 

energibesparendeløsning ved ikke å slippe vannet ned i bassenget, men pumpe direkte til 

høydebasseng. 

 
Iht VERBALFORSLAG 2017 

 

46029 Klargjøring av areal ved Nilbukjerr avfallsdeponi 

Nilsbukjerr avfallsdeponi er i dag en inntektskilde i Kragerø kommunes driftsbudsjett ved at man tar 

imot og deponerer avfallsfraksjoner deponiet er godkjent for mot betaling. I dag er denne inntekten på 

i overkant av 1 mill årlig. Det er nå plassmangel på deponiet og om man ikke utvider og klargjør mer 

areal vil inntekten stoppe om kort tid. Det sees samtidig på om man kan inngå avtale som gir bedre 

avkastning på deponiet ved å ta inn andre avfallsfraksjoner innenfor godkjenningene på deponiet. 

 

3.4   Ikke innarbeidede aktuelle prosjekter i budsjett og økonomiplanen 

Under kapittel 2.1 er det redegjort for bakgrunnen for at kommunen ikke har rom for nye større 

investeringer i økonomiplanperioden, blant annet er den vesentlige investeringen (ca 20 mill) knyttet 

til et livsløpsanlegg på Kalstad ikke funnet rom til. 

 

Når det gjelder parkeringshus i havnefronten, vil tilstrekkelige investeringsmidler bli budsjettert på 

bakgrunn av vedtak i aktuell sak. 

 

Det er heller ikke lagt inn midler til Valbergbroa, i det aktuelle midler må bero på det utredningsarbeid 

som er vedtatt skal gjøres (1 mill).  

 

Kunst- og litteratursenter-Munchsenter er heller ikke i år medtatt i økonomiplanperioden. 

 

Det er heller ikke bevilget ytterligere midler til Kirketomområdet og minneparken enn de 2 mill som 

tidligere er bevilget. 
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3.5  Salg av anleggsaktiva i investeringsregnskapet og øvrige finansielle 

investeringer 

Det er budsjettert med følgende salg av anleggsaktiva i økonomiplanperioden. Inntekt av slikt 

salg avsettes til ubundet investeringsfond for senere bruk eller finansiering av 

investeringsbudsjettet. 

Tabell 3 

Salg av anleggsaktiva i økonomiplanperioden 

Prosjekt Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

700 Salg av næringsarealer 300 300 300 300 1 200 

701 Salg av festetomter 500 500 500 500 2 000 

702 Salg av boligtomter 1 700 1 700 1 700 1 700 6 800 

  2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Avsetning til ubundet investeringsfond 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Til finansiering av investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 

 

Følgende finansielle investeringer budsjetteres det med i økonomiplanperioden: 

Tabell 4 

Finansielle Investeringer i perioden 

Prosjekt Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

884 Egenkapitalinnskudd KLP 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Bruk av ubundet investeringsfond -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -10 000 

007 Låneopptak Husbanken -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000 

007 Utlån Startlån 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

Nettoeffekt Husbanken/Startlån 0 0 0 0 0 

Til finansiering av investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 

 
 

 

3.6    Investeringer i regi av Kragerø kirkelige fellesråd 

De forskjellige investeringene til Fellesrådet fremkommer i samletabell under 4.4 (prosjekt 

605 til 632). Her gjengis bare summene pr år og samlet for økonomiplanperioden 

Tidligere vedtatte og nye investeringsprosjekter i Kragerø kirkelig fellesråd med 

budsjettmidler i kommende planperiode 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Samlede investeringer i regi av Fellesrådet 1 000 1 000 1 200 1 550 4 750 
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3.7   Investeringer i regi av Kragerø havnevesen 2018-2021 

 

Ny og tidligere vedtatte investeringsprosjekter i Kragerø Havnevesen for kommende 

planperiode 2018-2021 

Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Stueren 8 000 3 000     11 000 

Sykehuset, bryggeanlegg 1 500     1 500 

Øya 14 1 500 
 

   1 500 

Jernbanekaia   2 000 2 000  4 000 

Jernbanekaia, gjestehavn, betongbrygger  1 500   1 500 

Gunnarsholmen vest 1 000 1 000   2 000 

Ny arbeidsbåt «Alfa II»    7 000 7 000 

  12 000 7 500 2 000 7 000 28 500 

 

Foreslåtte investeringer fordeles slik i økonomiperioden. 

Investeringer Årlig investeringsbeløp Behov for låneopptak inntil* 
   
2018 12 000 000 12 000 000 
2019   7 500 000   7 500 000 
2020   2 000 000   2 000 000 
2021   7 000 000   7 000 000 
* Havnestyret vil ved behandling av hver enkelt investering, som fremmes som egne saker til kommunestyret, angi eksakt finansiering. 

 

Vedr. midler til investering 

Gjennom 2017 har støttekaia på Åsvik (Jomfruland) og utbedring av Barthebrygga blitt 

gjennomført og ferdigstilt. Det er startet detaljplanlegging for utbygging av småbåtanlegg i 

Rørvik med tilhørende parkering. Planlegging for utskifting av bryggeanlegg ved sykehuset, 

som havnevesenet fikk ansvar for i slutten av juni 2017, er startet. For Stuern på Stilnestangen 

nord vil det bli arbeidet videre med planer og gjennomføring, og havnefrontens arkitekters 

føringer vil legges inn som veiledende for prosjektering. 

 

Investeringsbudsjettet baserer seg derfor på tidligere lagte forslag med noen justeringer. 

Havnestyret har i sine strategiske vurderinger gitt prioritering til administrasjonen og dette er 

fulgt opp i forslaget. 

 

Tidligere lagte rammer har allerede rom for gjennomføring av betydelige prosjekt i 

kommende år, og realisering blir viktig i 2018.  

Disposisjonsfondet bør styrkes, dersom det foreligger et mindreforbruk av frie midler ved 

utgangen av året. Dersom det ikke er dekning i disposisjonsfondet, må det gjøres en konkret 

vurdering om viktigheten av tiltaket forsvarer andre finansieringsløsninger, f.eks. låneopptak. 

Øvrige planlagte investeringer som ikke er prissatt kan kun gjøres dersom det foreligger 

forsvarlige finansieringsløsninger for prosjektene. 

 

Ut over dette nevnes at stipulerte utgifter er beregnet uten at det er foretatt pålagte utlysninger 

på anbud. Dette vil følgelig kunne påvirke kostnaden betydelig. Videre må rekkefølgen 

oppfattes som veiledende, basert på de føringer som finnes i dag. Disse forandrer seg fort, og 

det er sannsynlig at endret fremdrift i enkelte prosjekt vil føre til forskyvning i omfang, 
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tidspunkt og prioritet på de enkelte tiltakene. Det kan også være andre prosjekt som kan 

komme inn og gi behov for justeringer underveis i perioden. 

 

Kort om de enkelte tiltakene: 

 

Stuern 

Etablering av «beredskap- og næringshavn» med utlegging av ca. 50 båtplasser i 

flytebryggeanlegg forbeholdt beredskap og håndverkere. Det planlegges med båthus, flytende 

eller på fast grunn, for de aktører som har behov for dette. I tilknytning til havnen planlegges 

opparbeiding av areal på land til parkering, miljøstasjon for bygningsavfall, bingesystem for 

stein, jord, sand osv., samt lokaler til lagerrom/boder for brukerne. Verkstedlokale for 

havnevesenets aktivitet og lagring av oljevernutstyr planlegges i samme område. Prosjektet er 

høsten 2017 koblet inn i helheten av havnefronten og arkitektenes arbeid omkring dette. 

Gjennomføring vil bli påvirket av resultatet av arkitektenes løsning for havnefronten totalt. 

 

Sykehuset, bryggeanlegg 

Kragerø havnevesen fikk ansvar for bryggeanlegget ved sykehuset 29.06.2017. Anlegget er i 

svært dårlig tilstand og må skiftes ut. Planlegging og prosjektering for utskifting er startet 

høsten 2017. Nytt anlegg anskaffes så snart som praktisk mulig, forutsatt godkjenning av 

investeringen. Det søkes å øke antall båtplasser så mye som mulig innenfor 

reguleringsplanens rammer. 

 

Øya 14 

Kaifronten er i ferd med å falle ut i deler av lengden. Bør utbedres i felles prosjekt (heving av 

kaifront, p-areal og asfaltering) sammen med Kragerø kommune. Kostnad havnevesenet ca. 

1,5 mill. I tillegg bør også de tre flytebryggene med utriggere skiftes pga. alder og slitasje.  

 

Jernbanekaia 

Anslått behov for sikring av bæreelementer i sjø og katodesikring av armering i kaidekket, 

inntil 4 mill. Dette er arbeid som etter vår vurdering ikke haster veldig, men må påregnes 

utført i løpet av noen år. 

 

Jernbanekaia gjestehavn, betongbrygger 

Det er behov for å starte utskifting av eksisterende betongbrygge nærmest øybrua og likedan 

de lette flytebryggene inne i anlegget på grunn av slitasje.  

 

Gunnarsholmen vest 

Under forutsetning av gjennomført investering i nytt flytebryggeanlegg i Rørvik, eller annen 

kapasitetsutvidelse, planlegges det en utvidelse av gjestehavnen ved Gunnarsholmen. 

Utvidelsen vil komme vest for moloen ut til Gunnarsholmen. Gjestehavnen er tett belagt i 

sommerukene og større kapasitet er ønskelig. Det finnes også et marked for fritidsbåter i 

vinteropplag på sjøen som muliggjør en bedre utnyttelse av anlegget på årsbasis. 

 

Ny arbeidsbåt, «Bravo» 

Havnevesenets arbeidsbåt, Alfa, bygget i 1981, vil bli oppgradert med redningsutstyr ol. og 

sertifisert slik at den kan brukes lovlig etter 1.1.2018, men med begrensning til innaskjærs 

drift. På sikt vil det være behov for en ny båt for å kunne operere i hele kommunens 

sjøområde.  
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INVESTERINGER I FERJELEIER 

Ferjeleiene eies av Kragerø kommune og Havnevesenet står for drift og vedlikehold, samt 

administrerer eventuelle investeringer i ferjeleier. Siden aktuelle investeringsmidler må 

komme fra Kragerø kommune, er ikke prosjektene medtatt i tabellene over, men beskrives 

her: 

 

Fergeleie, Stabbestad 

Det er behov for utskifting av elektrisk styresystem og tilhørende hydraulikk for å komme 

over på tilsvarende løsning som de øvrige fergeleiene med fjernkontroll. Samtidig må det 

gjøres vedlikeholdsarbeider på selve fergebrolemmen for å gi tilfredsstillende funksjon. 

 

Fergeleie, Langøy 

Fergeleiet har manuell vinsj, og utgjør en betydelig risiko for mannskapet som må ta seg i 

land for å løfte eller senke fergebrolemmen ved anløp. Fergeleiet har vært lavt prioritert på 

bakgrunn av trafikktall og mulige alternative veiløsninger. HMS-situasjonen tilsier at det er 

strengt nødvendig med en oppgradering til en løsning hvor fjernkontroll kan benyttes. 

Mannskapet om bord i fergen kan da heve og senke fergebrolemmen ved ankomst og avgang. 

Det må samtidig utføres forsterkning på selve fergebrolemmen for å tilfredsstille styrkekrav. 

 

 

3.8 Finansiering av investeringsbudsjettet 

Tabell 2 
Alle tall i hele tusen 2018 2019 2020 2021 

Ordinære investeringer i kommunen 48 335 38 260 32 984 30 720 

Selvfinansierende selvkostinvesteringer 67 900 43 700 34 400 16 800 

Øvrige selvfinansierende investeringer 0 2 000 24 500 9 500 

Investeringer til kirke- og kirkegårds formål 1 000 1 000 1 200 1 550 

Samlede anleggsinvesteringer 117 235 84 960 93 084 50 020 

Egenkapitalinnskudd KLP (tabell 3) 2 500 2 500 2 500 2 500 

Sum finansinvesteringer 2 500 2 500 2 500 2 500 

Samlede investeringer 119 735 87 460 95 584 52 520 

Finansieres gjennom:     

Mva komp investeringer i året 7 400 5 889 5 128 3 558 

Bruk av ubundet investeringsfond (tabell 3) 2 500 2 500 2 500 2 500 

Sum finansiering utenom låneopptak 9 900 8 389 7 628 6 058 

     

Låneopptak for året 109 835 79 071 87 956 46 462 

 

 

Tabell:3 

Salg av anleggsaktiva i økonomiplanperioden Alle tall i hele tusen 

Prosjekt Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

700 Salg av næringsarealer 500 500 500 500 2 000 

701 Salg av festetomter 500 500 500 500 2 000 

702 Salg av boligtomter 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 

  2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 
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Salg av anleggsaktiva i økonomiplanperioden Alle tall i hele tusen 

Prosjekt Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Avsetning til ubundet investeringsfond 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Til finansiering av investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 

 

Tabell 4: 

Finansielle Investeringer i perioden (Alle tall i hele tusen) 

Prosjekt Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

884 Egenkapitalinnskudd KLP 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Bruk av ubundet investeringsfond -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -10 000 

Til finansiering av investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Tabell:5 

Startlån og låneopptak i Husbanken (Alle tall i hele tusen) 

Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Utlån Startlån 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

Avdrag til kommunen fra lånekunder 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Kommunens avdrag til Husbanken -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -40 000 

Låneopptak Husbanklån 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Til finansiering av investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 



4 Kommunalområdenes og andre budsjettområders 

beskrivelser 

4.0 Fordeling av rammer 2018-2021 

Arbeidet med budsjettgrunnlaget bygger på rammebudsjetteringsprinsippet hvor 

kommunalområdene og budsjettområdene tildeles nettorammer for virksomheten. 

Detaljbudsjettet med fordeling av ressurser på de ulike tjenester (funksjoner/grupper av 

funksjoner) innenfor kommunalområdenes virkeområde, blir fremmet til politisk behandling 

som en del av Handlingsplanen for det enkelte kommunalområde i de respektive 

hovedutvalgene etter at rammene er vedtatt av kommunestyret. 

 

Utgangspunktet for kommunal- og budsjettområdenes rammer for 2017 er de varig gitte 

rammene ved utgangen av 2017.  Antatt lønns- og prisvekst ligger inne i rammene for 2018 

med 3 % årslønnsvekst i 2018 og en prisstigning for 2018 på 1,8 %. For årene i den videre 

økonomiplanperiode 2019-2021 er rammene deflatorregulert ( samlet lønns- og prisvekst) 

med 2,6 %. Det opereres ikke lenger med en sentral lønnsjusteringspott i kommunen, men 

beregningene som er foretatt på forhånd vil bli etterkalkulert etter at det faktiske 

lønnsopphgjøret i 2018 er gjennomført og eventuelt korrigert mot tildelte rammer.  

 

Tabellen under hvert budsjettområde i dette kapittel viser den konsekvensjusterte rammen pr 

1.1.2018, samt lønns- og prisvekst i 2018. Videre er tildelinger/uttrekk på grunnlag av 

statsbudsjettet 2017 (omtalt i kapittel 1.6) og rådmannens øvrige anbefalte tildelinger/trekk 

 

Fordeling av kommunalområdenes og budsjettområdenes rammer for 2018-2021 

Den endelige fordelingen av rammene til budsjettområdene fremgår av vedtaksgrunnlag 2 

(kapittel 8.4). 

 

For perioden 2019-2021 er følgende rammeendringer foreslått: 

 
Alle tall i hele tusen (+ er tillegg, - er trekk) 

Område Hva 2019 2020 2021 

Politisk Tildeling/trekk knyttet til valg 450 -450 400 

Rådmannen Ungt entrepenørskap 2017-2020   -85 

Stab og støtte Deler av digitaliseringssatning 600’  -200  

Oppvekst Færre flyktninger -3 000 - 7 000 -7 000 

Samfunn Færre flyktninger -500 -500 -500 

Samfunn Ekstramidler kulturskolen -300   

Samfunn Tildelte ungdomsmidler (årsregnskap 

2016 

-360   

Samfunn Seniorsenteret flytter, redusert husleie -150   

Samfunn Kompensasjon husleietap 

Jernbanebygget 2018 

-300   

Samfunn Utdanning deltidspersonell brann -80   

Rammeendringer i årene 2019-2021 -4 240 -8 150 -7 185 
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4.1  Politisk virksomhet 

Områdets ramme 2018 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2018 *   8 405 626 

Lønns- og prisvekst i 2018   218 546 

Rådmannens tiltak:Ikke valg i 2018   -400 000 

                               Rest hovedutvalgsmidler bare for 2017    -1 000 000 

Områdets ramme 2018 7 224 172 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2017 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2017 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

100 Politisk styring   5 237 138 

110 Kontroll og revisjon   1 924 984 

120 Administrasjon   62 050 

Områdets ramme 2018 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 7 224 172 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget 

(her formannskapet). 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Politisk virksomhet 0 7 224 172 7 224 172 

Områdets ramme 2018 7 224 172 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men er ikke aktuelt innenfor dette budsjettområdet. 

 

De avsatte midlene på dette budsjettansvaret skal sikre tilrettelegging for kommunens 

politiske fora slik at de kan ivareta sine politiske oppgaver. Godtgjøring til ordfører, 

varaordfører og medlemmer i alle kommunale styrer, råd og utvalg konteres her.  

 

I 2018 er det ingen valg som skal gjennomføres. 

 

Størrelsen på møtegodtgjørelsen ble vedtatt endret i kommunestyre møte 14.4 K-sak 26/16.  

Kommunen har ordfører i hel stilling og varaordfører i 40 % stilling. 

Medlemmer av formannskapet, lederne av de hovedutvalgene og de fleste øvrige utvalg 

mottar faste årlige godtgjøringer uavhengig av møtehyppighet. Øvrige politikere får 

godtgjøring per møte. Samtlige godtgjøringer utbetales månedlig, med unntak av 

ledergodtgjøring som er betinget av fem møter i året, der får leder fast månedlig 

ledergodtgjøring når fem møter er oppnådd. 

 

Utgifter forbundet med kommunerevisjonen og kontrollutvalget føres også på politisk 

virksomhet. Kontrollutvalget har i møte den 18.9.17, sak 240, bedt om at det budsjetteres med 

utgifter til disse formålene på til sammen kr. 1 834 000 i 2018.  

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden (videreføring og nye) 

I tilknytning til kommunestyresak om etisk kompetanseheving i kommunen som ble 

behandlet 11.5.2017, har administrasjonen planlagt en opplæringsdag med dette som tema 

både for politikere og ledere i Kragerø kommune. 
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4.2 Rådmannen 

Den administrative organiseringen av kommunen fås frem ved å følge linken: 

Organisasjonskart Kragerø kommune 

og navigere videre. 

 

  
Områdets ramme 2018 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2018 *   18 025 541 

Lønns- og prisvekst i 2018   462 450 

Rådmannens tiltak:     

          Tilbakført engangsbevilgning 2017 turistverter   -290 000 

          Tilbakeført engangsbevilgning 2017 Kragerøuka   -100 000 

          Opptrapping støtte til Næringsforeningen  (Næringsakt)   500 000 

         Opptrapping støtte til Omstillingsprogrammet (Omst.p)   250 000 

    

Områdets ramme 2018 18 847 991 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2017 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2017 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

120 Administrasjon   3 298 489 

23/24 Helse- og omsorgsrelaterte funksjoner  (Tilskudd) 1 141 000 

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (Tilskudd) 1 718 000 

325 Tilrettelegging for næringslivet ( Næringsaktivitet og Omstillingsprogrammet) 3 949 502 

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak ( Tilskudd) 1 055 000 

39   Kirken/kirkegårder etc. og religiøse formål (Tilskudd) 7 686 000 

Områdets ramme 2018 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 18 847 991 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget 

(her formannskapet). 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

 Rådmann 0 3 298 489 3 298 489 

 Næringsaktivitet 1 000 000 4 199 502 3 199 502 

 Tilskudd 0 11 600 000 11 600 000 

Omstillingsprogrammet 2017-2022 2 500 000 3 250 000 750 000 

Områdets ramme 2018 18 847 991 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men er ikke aktuelt innenfor dette budsjettområdet. 
 

 

 

 

 

 

 

https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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4.2.1 Rådmannen   

Årsverk: 2 Ramme: 3,298 mill 

 

Etter omorganiseringen med 4 kommunalsjefområder fra 1.11.2016, består dette 

budsjettområdet av rådmannen og rådgiver. Rådgiver bistår kommunens ledergruppe. 

4.2.1.1 Beredskapsarbeid 

Det overordnede ansvaret for kommunens beredskapsarbeid ligger hos rådmannen. Det 

praktiske arbeid med organiseringen av beredskapen utføres av beredskapskoordinator som er 

plassert i personalavdelingen under kommunalområde Stab og Støtte. 

 

Kragerø kommune har en velfungerende beredskapsorganisasjon, noe tilsynet i 2017 

bekreftet. Gjennom å etablere «Beredskapsdagene» i 2018 har kommunen som mål å bedre 

systematikken knyttet til revisjon av gjeldende planverk og øke den generelle kompetanse og 

fokus ute i organisasjonen. Beredskapsdagene vil gå over 3-4 dager og vil medføre 

beredskapsarbeid på alle nivå i hele kommunen gjennom å utføre risiko- og 

sårbarhetsanalyser i de enkelte virksomheter, revidere planverk, utføre øvelser, avholde 

kurs/opplæring,  

 

 

4.2.2 Tilskudd 

Årsverk: 0 Ramme: 11,600 mill 

 

Tilskuddskapittelet inneholder forslag til overføringer til ulike formål. Utbetalingene 

administreres av Rådmannen etter at kommunestyret, i forbindelse med budsjettbehandlingen, 

har tatt konkret stilling til de ulike formålene. 

 

Mottakere av tilskudd i 2017 er gitt anledning til å komme med innspill til budsjettet for 

2018/økonomiplanen 2018-2021. Flere har benyttet seg av denne muligheten. Ved å følge 

nedenstående lenker, disse er aktive når du er på nett, vil en få nærmere informasjon om 

hvilke behov/forventninger de ulike tilskuddsmottakerne har gitt uttrykk for:  

 

Kragerø Frivilligsentral - innspill til budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 

Kragerø Frivilligsentral - Årsrapport 2016 

Delecto AS - Betaling for tiltaksplasser 2018 

Kragerø Kirkelige fellesråd - Verbalbeskrivelse budsjett 2018 

Kirkens Bymisjon i Kragerø - Innspill til budsjettbehandlingen 

Senter mot incest og seksuelle overgrep - Søknad om midler for 2018 

Senter mot incest og seksuelle overgrep - Forslag til tilskuddsavtale for perioden 1.1.2018 til 

31.12.2021 

Senter mot incest og seksuelle overgrep - Årsrapport 2016 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS -  Innspill budsjettbehandling 2018 

  

Det gjøres særskilt oppmerksom at Kragerø kirkelige fellesråd og Senter mot incest og 

seksuelle overgrep ber om styrking av sine respektive tilskuddsbeløp. Senter mot incest og 

seksuelle overgrep ber videre om at det inngås en bindende tilskuddsavtale for perioden 

1.1.2018 til 31.12.2021, 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPcXhsdUpNUlFwa28
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPeTFmXy1FbWlleDA
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPQ1NMSVNFVXh5ZVE
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPYVl2V3R0WEhGaFU
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPZ2t3d1lYNVoxc0k
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPdnVubkVIWWlhNUU
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPbDM0eGFJM3R1Uzg
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPbDM0eGFJM3R1Uzg
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPdEdqbGJhaDZad1E
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPX1BKWXVLcmh6SDg
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En har i tillegg mottatt tilskuddssøknader fra organisasjoner/institusjoner som ikke tidligere 

har mottatt økonomisk støtte fra Kragerø kommune. Ved å følge nedenstående lenker kan en 

bli nærmere kjent med innholdet i disse søknadene: 

 

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjenesten for gravide i Telemark - Søknad om driftsstøtte for 

2018 

Søknad om støtte til Vinjesenteret 

Beskrivelse av Vinjesenteret 

 

Rådmannen finner ikke å kunne foreslå reell styrking av tilskuddskapittelet i 2018.  

Det legges til grunn at tidligere innarbeidede tilskudd ønskes videreført av kommunestyret, jf. 

det faktum at disse tilskuddene har vært gitt over tid. 

Tidligere innvilgede tilskudd anbefales i hovedsak videreført korrigert for lønns- og prisvekst. 

  

Det følger av ovennevnte at rådmannens budsjettgrunnlag ikke imøtekommer Kirkelig 

Fellesråds anmodning om økte driftsrammer for 2018. En finner det her relevant å nevne at 

Fellesrådets investeringsønsker for 2018 er innarbeidet i budsjettgrunnlaget. 

 

I tillegg til en fordobling av driftstilskuddet ber Senter mot incest og seksuelle overgrep om at 

Kragerø kommune inngår en bindende tilskuddsavtale for perioden 01.01.2018 til 21.12.2021. 

Overføringer til sistnevnte mottaker er innarbeidet i kommunens økonomiplan for perioden 

2018-2021. Rådmannen mener dette er et tydelig nok signal på kommunes vilje til å støtte 

senteret over tid. Under henvisning til at kommunes budsjettvedtak utelukkende er bindende 

for 2018 anbefales det ikke å inngå bindende avtaler med en mottaker for en lengre 

tidsperiode. 

 

Noen av formålene er å anse som forpliktelser for kommunen, uten at nivået på disse 

bevilgningene nødvendigvis er fastsatt. Her nevnes: 

 

 Kommunens lovbestemte forpliktelser overfor Den norske kirke og andre registrerte 

trossamfunn.  

 Økonomiske forpliktelser overfor Delecto AS, forpliktelser avtalt ved inngåelse av 

samarbeidsavtale med Arbeidskraftmyndighetene,  

 Forpliktelser overfor Kragerø Fjordbåtselskap IKS, forpliktelser nedfelt i avtale mellom 

selskapet, fylkeskommunen og kommunen i forbindelse med anskaffelsen av MF Kragerø. 

 

De fleste av tilskuddene foreslåes videreført uendret fra 2017 korrigert for lønns- og prisvekst 

med en deflator på 2,6 %. Ved budsjetteringen av kapitalkostnader MF Kragerø og tilskudd til 

trossamfunn er det imidlertid tatt utgangspunkt i beregnede kostnader.  

  

Tiltrer kommunestyret rådmannens anbefalinger når det gjelder samlet tilskuddsramme, er det 

ikke rom for å tilgodese nye tilskudds mottakere i 2018.  Rådmannen finner heller ikke å 

kunne anbefale økede bevilgninger, utover deflatorreguleringen, til eksisterende 

tilskuddsmottakere. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPNHRQdzJ1VVpDSDg
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPNHRQdzJ1VVpDSDg
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPOEVhYTRsNk9pTms
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPMkRNRFpTeGJEVmc
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Rådmannen fremmer etter dette forslag om slike tilskudd/overføringer for 2018: 

Tilskuddsformål Bevilgninger i 2017 

 

Forslag til bevilgninger 

for 2018 

Tilskudd Kragerø Velferdssenter 90 000 90 000 

Tilskudd Kragerø Frivilligsentral 285 000 285 000 

Tilskudd Kragerø Frivilligsentral – 

tidligere statstilskudd innarbeidet i 

kommunes rammer fra og med 2017 365 000 392 000 

Tilskudd Delecto AS  1 674 500 1 718 000 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS, 

tilskudd til rente- og 

avdragskostnader ny ferge 

 

 

700 000 

 

 

688 000 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS, 

tilskudd til «seine kveldsruter» 247 000 

 

253 500 

Overføring til Havnevesenet til 

vedlikehold av kommunale brygger 110 500  

 

113 500 

Overføring til Den Norske Kirken 5 138 500 5 272 000 

Overføring til kirkegårdsformål 1 548 500 1 589 000 

Tilskudd til Kirkens Bymisjon 332 500 341 000 

Tilskudd til trossamfunn 811 961 825 000 

Tilskudd til Senter mot incest og 

seksuelle overgrep i Telemark 32 000 

 

33 000 

Amathea – Veiledningstjenesten for 

gravide 0 0 

Vinjesenteret 0 0 

Sum tilskuddsramme  11 335 461 11 600 000 

 

Det gjør seg gjeldende noe usikkerhet forbundet med budsjetteringen av kommunens andel av 

kapitalkostnaden til MF Kragerø og tilskuddene til trossamfunn.  Det vises her til det forhold 

at kapitalkostnadene påvirkes av rentenivået, og at tilskuddene til trossamfunn påvirkes av de 

faktiske regnskapsførte kostnadene til Den norsk kirke.  

. 

Rådmannen presiseres at tilskuddskapittelet ikke beskriver kommunes totale overføringer til 

andre. Overføringer til kulturformål, til barne- og ungdomsarbeid og næringsarbeid 

budsjetteres av de kommunalområdene som har ansvar for disse tjenestene.  

 

 

 

4.2.3 Næringsaktiviteter 

Årsverk: 0 Ramme: 3,200 mill 

Næringsutvikling anses som en nødvendig forutsetning for å nå kommunens mål om 

befolkningsvekst og en fortsatt positiv utvikling av kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. 

Det er i løpet av 2017 fattet politiske vedtak som samlet sett representerer en betydelig 

styrkning av ressursinnsatsen på næringsområdet. Satsingen kommer i 2018 til uttrykk på 

flere måter, her nevnes: 
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1. Kommunes næringsarbeid gjennom Vekst i Grenland (ViG) 

2. Kommunens samhandling med det lokale næringslivet gjennom Kragerø Næringsforening 

3. Kragerø kommunes omstillingsprogram (se 5.2.4) 

Kragerø kommunes deltakelse i ViG: 

Selskapet er Grenlandskommunenes elles næringsutviklingsapparat og skal drive slikt 

næringsutviklingsarbeid som kommunen ellers ville utført. Selskapets formål: 

 

a) Å være pådriver- og bistandsapparatet for å opprettholde og utvikle bestående og nye 

arbeidsplasser i Grenland. 

b) Å arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private ressurser 

for å trygge bestående arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser i Grenland. 

c) Å medvirke til at Grenland fremstår som en samordnet enhet ovenfor sentrale myndigheter 

og investorer. 

d) Å samarbeide med Grenlandskommunene for å bidra til art kommunenes planer, tjenester 

og det interkommunale samarbeidet understøtter næringsutvikling i regionen. 

Selskapet skal være underlagt Grenlandssamarbeidet, og selskapets planer og aktiviteter skal 

koordineres med Grenlandssamarbeidets planer og aktiviteter. 

Selskapet kan være saksbehandler for kommunene i næringssaker. 

Koordinering og gjennomføring av næringsarbeidet i Kragerø kommune finner sted med basis 

i Strategisk næringsplan for Grenland 2017 – 2020. Ovennevnte plan er vedtatt av by- og 

kommunestyrene i Grenlandskommunene.  

ViG`s rolle og organisering er for tiden gjenstand for evaluering. Utfallet av 

evalueringsarbeidet, med forslag til eventuelle endringer forventes å foreligge medio 4. 

kvartal 2017. Saken forutsettes behandlet i Grenlandsrådet den 24.11.2017.  Kragerø 

kommunes framtidige forhold til ViG forutsettes å få sin endelige avklaring i Kragerø 

kommunestyre, etter forutgående behandling i formannskapet, i januar 2018. 

 

Kragerø kommunes samhandling med Kragerø Næringsforening: 

Kragerø Næringsforening er en nå en realitet.  Foreningen har fått på plass et eget styre, 

daglig leder er tilsatt og har tiltrådt stillingen.  

Kragerø kommune imøteser samhandlingen med Næringsforeningen. Foreningen vil være det 

sentrale prioriterte kontaktpunktet mellom næringsdrivende og kommunen.  

Ved å avholde regelmessige møter mellom næringsforeningen og formannskapet, minimum 

2-3 ganger per år, vil en innhente næringslivets synspunkter på forhold av betydning for 

næringsutviklingen i kommunen. 

Gjennom forutsigbare bevilgninger, 1 million kroner per år over en 3 års periode, ønsker 

kommunen å bidra til en sikker drift av Næringsforeningen.  

En har forventningers om Næringsforeningen på sin side er beredt til å påta seg en 

prioriteringsrolle i saker som handler om fordeling av økonomiske ressurser stilt til rådighet 

av kommunen. Kommunen legger til grunn at ressursgruppene som Næringsforeningens vil 

etablere, med basis i fag og/eller geografisk tilhørighet, fremmer sine innspill og evt. søknader 

via Næringsforeningen. 
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4.2.4 Omstillingsprogrammet 

Årsverk: 1 Ramme: 0,75 mill*  
*I tillegg kommer midler fra fylkeskommunen 

 

Kragerø kommune fikk omstillingsstatus av Telemark fylkeskommune fra 2017, jf. vedtak i 

Fylkesutvalget 15. februar 2017. Omstillingsstatusen er tildelt i tre år, med mulighet for 

ytterligere tre år etter en midtveisevaluering. Omstillingsplanen for Kragerø er derfor skrevet 

for perioden 2017-2022, og ble vedtatt av kommunestyret 11. mai 2017 sammen med 

handlingsplan for 2017/2018 og en kommunikasjonsstrategi. Handlingsplanene for 

programmet skal rulleres årlig fra 2018. Hovedmålet er å bidra til å sikre, skape og utvikle 

100 arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år, for å erstatte tapte arbeidsplasser i kommunen 

Et betydelig arbeid ligger til grunn for omstillingsplanen og dens mål. I strategisk 

utviklingsanalyse for Kragerø (levert februar 2017) ble det gjennomført 18 dybdeintervju, i 

tillegg til en web-basert spørreundersøkelse. I alt 270 personer, herunder næringslivsledere, 

politikere og kommunalt ansatte, fikk tilsendt undersøkelsen. En mottok 156 svar hvilket 

innebærer en svarprosent på 58. Det er også innhentet og sammenstilt en analyse av statistisk 

materiale.  

 

På bakgrunn av denne er det i omstillingsplanen valgt følgende satsingsområder som midlene 

skal brukes innenfor:  

o Reiseliv og opplevelsesnæring 

o Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri, Bygg og

 anlegg                                   

o Bostedskommunen 

o Næringsattraktivitet 

 

Omstillingsprogrammet skal drives i henhold til Innovasjon Norges konsept for regional 

omstilling. Det er per oktober 2017 oppnevnt et omstillingsstyre som er operativt ansvarlig for 

å lede arbeidet. Styret består av to politikere og seks øvrige styremedlemmer med sterk 

næringslivsrepresentasjon. Ordfører er styreleder og opposisjonsrepresentanten fra 

formannskapet er nestleder. 17. oktober 2017 holdt omstillingsstyret sitt første møte i 

gjennomføringsfasen av programmet. Her ble det bl.a. vedtatt å sette i gang en forstudie innen 

reiseliv og opplevelsesnæring i Kragerø, et prosjekt om en mer næringsvennlig kommune og 

et prosjekt/verktøy for bedriftsutvikling for lokalt næringsliv. Disse tiltakene vil pågå inn i 

2018, sammen med andre aktiviteter i henhold til handlingsplanen.  

 

Omstillingsarbeidet finansieres ved en kombinasjon av statlige og kommunale bevilgninger. 

For 2017 har kommune fått tilført 1,6 mill kroner. Det påregnes tilsvarende eller en noe 

høyere bevilgning for 2018. Kragerø kommunes budsjetterte utgifter til formålet vil i 2018 

være på kr. 750 000,-. 
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4.3  Kommunalområde Stab og støtte 

Den administrative organiseringen av kommunen fås frem ved å følge linken: 

Organisasjonskart Kragerø kommune 

og navigere videre. 

 
Områdets ramme 2018 

Inntekter 

Utgifter 

Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2018 * 35 574 423 

Lønns- og prisvekst i 2018   846 314 

Rådmannens tiltak: Økte lisenskostnader IT   250 000 

                                Vanndispensere på Rådhuset   30 000 

                                 Kostnadsføring av nye/utskiftning av                                 

                                 PC’er i kommunen i driftsregnskapet   500 000 

                                 Satsing på digitalisering i kommunen   600 000 

Statsbudsjettet: Borgerlige vigsler i regi av kommunen   6 000 

                          Bostedsosial tilskudd   82 000 

Områdets ramme for 2018 2 514 883 40 403 620 37 888 737 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2017 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2017 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Netto ramme 

100 Politisk styring 91 070 

120/121 Administrasjon, forvaltningutgifter eiendomsforvaltn 34 515 203 

20/21 Skole og barnehagetjenester 742 942 

23/24/25 Helse- og omsorgsrelaterte funksjoner 1 260 123 

283 Bistand til etablering av egen bolig 1 451 004 

383 Musikk og kulturskoler 8 278 

870 Renter/utbytte og lån -179 883 

Områdets ramme 2018 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 37 888 737 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget 

(her formannskapet). 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Administrative fellesutgifter hele kommunen 0 2 914 000 2 914 000 

Kommunalsjef og stab 0 3 621 454 3 621 454 

Økonomiavdelingen 1 160 883 3 220 770 2 059 887 

Skatteoppkrever 248 000 1 806 920 1 558 920 

IKT avdelingen 0 6 644 259 6 644 259 

Personalavdelingen 0 13 403 164 13 403 164 

Serviceavdelingen 1 106 000 8 792 053 7 686 053 

Områdets ramme 2018 37 888 737 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men likevel av hovedutvalg hvis endringen medfører endringer av kostragruppefunksjoner. 

 

https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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4.3.1 Administrative felleskostnader 

Årsverk: 0 Ramme: 2,914 mill 

 

Situasjonsbeskrivelse 

På budsjettansvar 1200 føres administrative felleskostnader for Kragerø kommune.  

Kontingenter, avgifter, gebyrer og lisenser utgjør brorparten av de administrative 

felleskostnadene. Dette er kostnader som kommunen i beskjeden grad kan påvirke dersom 

medlemskapene ønskes opprettholdt.  

 

Rådmannen fremmer forslag om at de administrative felleskostnadene budsjetteres slik:   

Utgiftsformål 

Bevilgninger i 

2017 

 

Forslag til 

bevilgninger i 2018 

Kragerø kommunes andel av kostnadene forbundet 

med Arbeidsgiverkontrollen i Grenland 521 300 

 

535 000 

Kontormateriell mv.  125 000 125 000 

Annet forbruksmateriell 15 000 15 000 

Annonse, reklame, informasjon 12 000 15 000 

Avgifter, gebyrer, lisenser 2 012 087 2 098 500 

Ulike forsikringer   50 000 10 000 

Til disp. administrative felleskostnader - herunder 

konsulentkostnader. 104 590 

 

115.500,- 

Sum 2 839 977 2 914 000 

 

 

Nærmere opplysninger om de største utgiftspostene:  

Kragerø kommune har inngått avtale med Grenlandskommunene om felles arbeidsgiver- 

kontroll (AiG). Det foreligger ikke per dato utarbeidet budsjettforslag for AiG for 2018. 

Rådmannen har derfor videreført inneværende års faktiske kontingentutgifter korrigert for 

lønn og prisvekst med en deflator på 2,6%  

 

Samlede utgifter til gebyrer, lisenser mv. forventes i 2018 å utgjøre kr. 2 098 500,-. 

Nedenfor redegjøres det for hvordan den samlede budsjettposten på området framkommer: 

 

Vestmar Bedriftshelsetjeneste har oppgitt at Kragerø kommune må påregne kontingentutgifter 

for 2018 med kr. 862 500.  Ny sats er et resultat av inneværende års faktiske utgifter på 

området korrigert for lønns- og prisvekst med 1,5%: 

 

Kontingent-/gebyrkostnader beregnet med utgangspunkt i årets faktiske utgifter korrigert for 

lønns- og prisvekst med en deflator på 2,6%: 

 

 Medlemskontingenter til KS er estimert til kr. 505 500.   

 Nettoutgifter til OU-tiltak forventes å utgjøre kr. 640 000,-  

 Beregnede utgifter til Kopinor vedr. administrasjon og drift med kr. 34 000,-  

 Netto lisensutgifter til” Bedrekommune.no” kr. 56 500,- 
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4.3.2 Staben 

Årsverk: 2,8 Ramme: 3,621 mill 

Ansvarområde 

I staben er, foruten kommunalsjef, informasjonsrådgiver og prosjektleder. Prosjektleder vil i 

2018 først og fremst være opptatt med igangværende og nye Ikt prosjekter. 

 

Hovedansvaret for kommunens internettportal ivaretas i staben. 

Kommunens finansreglement med finansplasseringer, låneopptak og rapporteringer ivaretas 

av kommunalsjef, likeens den overordnede ivaretagelsen av kommunens økonomireglement. 

Kommunalsjef har hovedansvaret for gjennomføring av tertialrapporteringen og den årlige 

budsjettprosessen.  

Kommunalsjefen representerer Kragerø i samarbeidsrådet for Grenlandskommunenes 

innkjøpsenhet (GKI). 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

I rådmannens budsjettforslag er det foreslått en økt bevilgning på kr 600 000 i 2 år og deretter 

400 000 varig for økt ressursinnsats knyttet til vedtatt Digitaliseringsstrategi 2016-2019. 

Denne prosessen vil bli ledet i et samspill mellom staben og IKT avdelingen. 

Noe av midlene de to første årene vil bidra til å utvikle «en lærende organisasjon» innenfor 

kommunalområdet bl.annet ved å bruke LEAN metodikken. 

4.3.3 Økonomiavdelingen 

Årsverk: 4,8 Ramme: 2,060 mill 

Avdelingens ansvarsområde  

Økonomiavdelingen har ansvaret for bokføring og avslutning av kommuneregnskapet, 

regnskapet til Kragerø Havnevesen og Kragerø kirkelige fellesråd. I tillegg fører avdelingen 

regnskapet for noen legater og menighetsrådene.  

Avdelingen er sentral i tertialrapporteringen og budsjettprosessen i samarbeid med 

kommunalsjefen. 

Avdelingen foretar fakturering av krav på grunnlag av filer fra forskjellige forsystemer i 

kommunalområdene eller annet grunnlagsmateriale. 

Det strategiske arbeidet knyttet til kommunale innkjøp er lagt til økonomiavdelingen. 

En sentral oppgave gjennom flere år har vært å ta i bruk ny teknologi for mest mulig rasjonell 

og digitalisert regnskapsføring. 

 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Avdelingen vil fortsette å være sentral i utvikling av digitaliseringen av regnskapsfunksjonen. 

Avdelingen vil ha fokus på økt bruk av eHandel i tråd med tidligere vedtatte satsninger 

 

Avdelingens rammer og ressurser 

Avdelingen er bemannet med overvekt av personer med høyskoleutdanning. 

Kompetansen søkes sikret gjennom jevnlige oppdateringskurs på forskjellige områder. Det er 

ikke avdekket behov for videreutdannelse. 
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4.3.4 Skatteoppkrever 

Årsverk: 2,5 Ramme: 1,559 mill 

Avdelingens ansvarsområde 
Skatteavdelingen har som sin hovedoppgave innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift. Faglig 

overordnet for dette arbeidet er Skatt Sør. Skatteregnskapet føres i eget felles system for hele 

landet. Avdelingen har også ansvaret for all innkreving av kommunale krav, hvor det faglige 

utøves av skatteoppkrever som også har personalansvaret for innkrevingsressursen som 

tilhører økonomiavdelingen. 

Arbeidsgiverkontroll er ivaretatt av interkommunalt selskap: Arbeidsgiverkontrollen i 

Grenland. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Gitt positivt vedtak i kommunestyret, vil det bli igangsatt et arbeid for å slå sammen 

skatteoppkreverfunksjonen med Drangedal med premissene kontorsted i Kragerø og at 

Kragerø kommunes skatteoppkrever blir den nye skatteoppkreveren for det eventuelle 

sammenslåtte skatteoppkreverkontor. Sannsynlig oppstart for det nye kontoret er våren 2018. 

 

Avdelingens rammer og ressurser 

Avdelingen er bemannet med overvekt av personer med høyskoleutdanning. 

Kompetansen søkes sikret gjennom jevnlige oppdateringskurs på forskjellige områder. Det er 

ikke avdekket behov for videreutdannelse. 

 

 

4.3.5 IKT avdelingen 

Årsverk: 4 Ramme: 6,644 mill 

 

Avdelingens ansvarsområde  

Kommunens IKT avdeling en del av Stab og Støtte, og er lokalisert i lokaler tvers ovenfor 

Rådhuset. Avdelingen har ansvar for å brukerstøtte, drifte og vedlikeholde av kommunenes 

samlede IKT-systemer herunder nett og server -infrastruktur, klienter (PC, nettbrett, fast og 

mobil –telefoni), skrivere/kopimaskiner samt AV-utstyr. I tillegg er avdelingen tillagt 

ansvaret for den daglige operasjonelle arbeide knyttet til kommunens vedtatte 

digitaliseringsstrategi. 

Bruk av IKT verktøy representerer en nødvendighet i kommunal tjenesteproduksjon. 

Fagapplikasjonene til brukerne som elektronisk journal system i Omsorg er blant de viktiges 

tjenestene avdelingen leverer. IKT er et fag i stadig utvikling og avdelingen tilstreber å holde 

seg oppdatert på nye metoder og løsninger. Både innenfor drift, men og tjeneste produksjon. 

I tillegg foretar avdelingen innkjøp og klargjøring av alt IKT-utstyr til kommunale 

virksomheter og er en viktig bidragsyter i alle investeringsprosjekter der IKT blir berørt. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger for tjenestene 

Våren 2016 ble det vedtatt en Digitaliseringsstrategi for Kragerø kommune 2016-2019. Her er 

det viktigste målsetningene beskrevet innenfor fagområdet IKT. I tillegg har KS kommet med 

en oppdatert nasjonal Digitaliseringsstrategi for 2017-2020 som tilføyer lokale målsetninger. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Digitaliseringsstrategien legger viktige premisser for arbeidet til avdelingen i 

økonomiplanperioden. 
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4.3.6 Personalavdelingen 

 

Årsverk personalavdelingen: 7,5 Ramme: 13,403 mill 

 

Avdelingens ansvarsområde 

Personalavdelingen skal bidra til å utvikle en helhetlig personal-, lønns og 

arbeidsgiverpolitikk, og bidra til god personalforvaltning ihht gjeldende lov- og avtaleverk, 

samt vedlikehold av oppdaterte lover og forskrifter. 

Personalavdelingen har videre ansvar for å bistå øvrige ledere i arbeidsgiverspørsmål, HMS-

spørsmål, ved tilsettinger og evt. oppsigelser, sykefraværsoppfølging- og AKAN oppfølging, 

lønns- og tvisteforhandlinger og pensjonspørsmål. Det bistås ved lønnsforhandlinger og 

avdelingen har ansvaret for utbetaling av lønn og føring av lønn i regnskapet for kommunen, 

havnevesenet og kirken, samt ansvar for innkreving av refusjon sykelønn og foreldrepenger 

fra NAV.  

Avdelingen administrerer kommunens elektroniske HMS/kvalitetssystem, Qm+, med oversikt 

over alle avviks- og skademeldinger, både når det gjelder kvalitet og HMS. 

HMS/kvalitetssystemet benyttes også til risikoanalyser, spørreundersøkelser, 

lederevalueringer og som beredskapshåndbok.  

Kragerø kommune abonnerer på et system kalt «bedre kommune», utviklet av 

kommuneforlaget som benyttes til gjennomføring av brukerundersøkelser. Dette 

administreres også av personalavdelingen.    

Knyttet til arbeidet med kommunens kompetanse- og rekrutteringsplan, er det avsatt en halv 

stiling. Denne ressursen blir benyttet å følge opp virksomhetenes kompetanse- og 

rekrutteringsutfordringer og delvis til å forestå intern opplæring av ledere og ansatte.  

Avdelingen har også koordinerings- og økonomiansvar for lærlingeordningen i kommunen.  
   

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Digitalisering av lønns- og personalarbeidet fortsetter også i 2018, og er en del av kvalitet- og 

utviklingsarbeidet. I tillegg til å bedre kvaliteten, vil disse endringene på sikt bidra til økt 

effektivitet, både i personalavdelingen og i organisasjonen. Videre ønsker vi å bidra til en 

kontinuerlig forbedring for å skape optimale støttefunksjoner, ved å utfordre oss selv og 

måten vi jobber på - både i personalavdelingen og for organisasjonen som helhet. Vi ønsker å 

jobbe mer langsiktig i dette arbeidet, og ved å frigjøre noe tid fra operative oppgaver mener vi 

dette er mulig innenfor de rammene vi har Dette utviklingsarbeidet og prosjektene fordrer 

også stadig påfyll av kompetanse i avdelingen.  

 

Avdelingens rammer og ressurser 

Det er 7,5 årsverk ved personalavdelingen. Kompetansen blant de ansatte spenner seg fra lang 

erfaring innen fagfeltet til mastergrad.  

Det vil være nødvendig med kunnskapspåfyll i form av deltakelse på kurs og faglig 

oppdatering på de områdene som avdelingen er tillagt hovedansvaret for.  
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LÆRLINGEARBEIDET 2017 – 2018 OG SATSNINGEN FRAMOVER 

 

Med henvisning til sak (16/01147-1) behandlet i Hovedutvalget helse, omsorg og sosiale 

tjenester 20.04. 16 og Formannskapet 26.4.16 vedrørende prosjektarbeidet «Rekruttering til 

helse- og omsorgssektoren i Vestmar 2016-20302, ble bl.a. følgende behandlet og vedtatt 

(utdrag fra saksutskrift): 
 

«Slik rådmannen oppfatter det har det vært tverrpolitisk enighet om å arbeide for igjen å øke 

antall lærlingeplasser i kommunen. Dette ønsket er eksplisitt uttrykt i 

kommunestyrets budsjettvedtak av 17.12.2015, jf. vedtatt verbalforslag nr. 5, hvor det 

blant annet heter: «En målsetting for perioden er å øke antall lærlingplasser i 

kommunen. Kommunestyret ønsker en oversikt over hvilke enheter det er 

hensiktsmessig å opprette flere lærlingeplasser i.»» 
 

Kommunens ambisjoner på området kommer for øvrig også til uttrykk i 

kommuneplanen. Visjonen «Trivsel og vekst» ønskes blant annet realisert ved å: 

 Ha et godt skoletilbud med mulighet for arbeid i kommunen eller i regionen etter endt 

utdannelse. 

 Visjonen forutsetter også at det rekrutteres arbeidskraft med god fagkompetanse. 
 

 

På denne bakgrunn vedtok kommunestyret gjennom budsjettbehandlingen for 2017 en økt 

satsning på lærlingearbeidet ved å øke budsjettet til læreplasser fra og med 2017 med kr 

500.000 til kr 2.345.963,-. 

 

I 2016 ble det både av budsjettmessige grunner, men også pga. færre kvalifiserte søkere enn 

tidligere år, tatt inn kun 3 lærlinger. Med lærlingene fra høsten 2015 var vi da 8 lærlinger i 

2016. 

Dette sammen med ovennevnte økte bevilgning fra 2017 gav oss betydelige muligheter til å 

øke antall lærlinger fra og med høsten 2017 – forutsatt at vi hadde kvalifiserte søkere.   

På bakgrunn av lærlingeprosjektet for helsefagarbeidere gjennomført i tiden sept. 2015 til 

april 2017, hadde vi uvanlig mange kvalifiserte søkere til læreplasser.  Spesielt gledelig gjaldt 

dette innenfor Helsearbeiderfaget, men vi hadde også mange kvalifiserte til barne- og 

ungdomsarbeiderfaget.  Begge disse fagene tilbys ved Kragerø videregående skole og alle 

søkerne har tatt sine respektive teoriutdanninger der. 

Til høsten 2017 fikk vi 9 kvalifiserte søkere til Helsearbeiderfaget og 6 til Barne- og 

ungdomsarbeiderfaget.  I tillegg hadde vi søkere til IKT-service og til Kontor- og 

administrasjon.  

Siden inntaket av nye lærlinger belaster inneværende års budsjett kun med 4 ½ mnd., kunne 

alle søkerne isolert sett vært tatt inn i 2017, og det vært midler igjen.  I en kombinasjon med å 

utnytte et større handlingsrom i 2017 og et mindre handlingsrom i 2018, fordi alle nye 

lærlinger fra 2017 skal lønnes gjennom hele 2018, ble det en mulighet for å kunne tilby langt 

flere søkere plass fra 2017 enn hva vi hadde gjort siden 2012. 

Derfor ble det i 2017 for Helsearbeiderfaget som et satsningsområde og som et resultat av 

prosjektet, tilsatt 7 lærlinger innenfor helse, 3 i Barn og ungdom, 1 i IKT- service og 1 

innenfor Kontor- og administrasjonsfaget.  Dette betyr at vi pr. 1.10. 2017 totalt har 14 

lærlinger tilsatt i kommunen. 

 

Ved utgangen av 2018 vil antall lærlinger ligge på mellom 18-20. 
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4.3.7 Serviceavdelingen 

Årsverk: 10,7 Ramme: 7,686 mill 

 

SERVICEAVDELINGEN 10,7 årsverk 

Avdelingens ansvarsområde. 

Som følge av OU 2016 ble Servicesenteret, dokumentsenteret og politisk sekretariat slått 

sammen til Serviceavdelingen. Informasjonsdelen ble flyttet til kommunalsjefens stab. 

Servicesenteret på rådhuset er kommunens førstelinjetjeneste, innbyggernes møte med det 

offentlige både i skranke og sentralbord.  

Avdelingen har ansvar for Husbankens ordninger innenfor bostøtte og startlån. 

Serviceavdelingen har ansvar for kommunens boligkontor. Frem til 2020 er Kragerø 

kommune en del av Husbankens programkommune prosjekt «bolig for velferd». 

Serviceavdelingen har ansvaret for kommunens arkiver, samt post- og journalføring. 

Hovedarbeidsoppgavene i arkivfunksjonen er daglig ledelse og systemansvar av 

fullelektronisk sak- og arkivsystem, oppbevaring og bortsetting av eldre arkivmateriell, faglig 

veiledning og opplæring/brukerstøtte, herunder oppfølging av arkivloven- og offentlighetslov, 

i tillegg til håndtering av daglige post overfor hele organisasjonen.    

 

Serviceavdelingen tilrettelegger og ekspederer for alle politiske utvalg i kommunen og for 

Kirkelig fellesråd, samt har sekretariatsansvar i kommunestyret, formannskap, hovedutvalg 

for plan, bygg og miljø, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Avdelingen har ansvaret for å bistå politikerne i sitt arbeid, samt support på politiker iPad. 

Videre har avdelingen ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av stortingsvalg og 

kommunestyre- og fylkestingsvalg.  Avdelingen har det administrative ansvaret for legater 

forvaltet av kommunen. 

Serviceavdelingen har saksbehandleransvar for handikap parkeringskort, TT- kort, ledsager 

bevis samt alle saker knyttet til salgs-, serverings- og skjenkebevillinger, herunder 

administrering av kontrollvirksomhet og gjennomføring av kurs i ansvarlig alkoholhåndtering. 

I tillegg bistår avdelingen ved utleie av kommunale bygg. 

Fagleder arkiv har fått ansvaret for å utføre vervet som personvernombud etter nye regler. 

Avdelingen har fra 1.1.18 det administrative ansvaret for borgerlig vigsler, noe som innebærer 

at en ansatt må jobbe en lørdag i måneden.  
Avdelingens rammer og ressurser 
Serviceavdelingen har 10,7 årsverk fordelt på 12 ansatte med en netto ramme på 7,68 

millioner. Serviceavdelingen mangler ressurser for å kunne utføre de oppgavene som er lagt 

til avdelingen. Nye oppgaver fra 2018 som borgerlig vigsel og personvernombud vil legge 

ytterligere press på avdelingen. 

 

Prioriterte satsninger og tiltak i planperioden 

Kragerø kommunen er med i Husbankens satsning «bolig for velferd» som 

programkommune. Satsningen krever høyt fokus på det boligsosiale arbeidet i perioden 2016-

2020. Det er ansatt en programmedarbeider i 40 % midlertidig stilling frem til sept 2018 med 

prosjektmidler bevilget av Husbanken. Ønskes denne videreført må kommunen dekke dette av 

eget budsjett. Kragerø kommune har i lenger tid hatt utfordringer med bemanning på 

dokumentsenteret, dette har ført til at det er ett etterslep som må tas igjen før vi kan avlevere 

fysisk eller digitalt arkiv. Det er også behov for «rydding» og kvalitetssikring slik at vi kan 

bruke open Cases (innsynsmodul byggesak) fullt ut. Dette vil i det lange løp redusere 

innsynskrav som kommer til dokumentsenteret. Det vil i november 2017 bli laget ett anbud 

for muggsanering, det jobbes fortsatt med å tallfeste kostnadene og tidspunkt for iverksettelse. 
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4.4  Kommunalområdet oppvekst 

Den administrative organiseringen av kommunen fås frem ved å følge linken: 

Organisasjonskart Kragerø kommune 

og navigere videre. 

 

 
Områdets ramme 2018 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2018 *   219 901 543 

Lønns- og prisvekst i 2018   6 482 170 

Statsbudsjettet 2018: Økt makspris barnehage   -300 000 

Statsbudsjettet 2018: Bemanningsnorm barnehage   645 000 

Statsbudsjettet 2018: Økt inntektsgrense gratis kjernetid 

barnh. 
  15 400 

Rådmannen: HLU midler kun 2017, trukket 2018   -300 000 

Rådmannen: Kun 2017 Psykososiale forhold, trukket 2018   -500 000 

Rådmannen: Engangskostnad kun 2017 sammenslåing 

barnevern med Drangedal, trukket 2018 
   

-260 000 

Rådmannen: Intern husleieoverføring barnevern   -200 000 

Områdets ramme for 2018 67 037 895 292 522 009 225 484 114 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2017 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2017 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Netto ramme 

120 Administrasjon 3 027 792 

201 Førskole 55 125 617 

220 Grunnskole 106 342 414 

211 Styrket tilbud til førskolebarn 6 662 789 

213 Voksenopplæring 8 153 874 

215 Skolefritidstilbud 5 363 095 

221 Førskolelokaler og skyss 827 000 

223 Skoleskyss 4 900 000 

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 6 021 328 

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 4 364 454 

24/25 Barnevernstjeneste, tiltak i-/utenfor hjemmet 13 404 138 

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 200 000 

275 Introduksjonsordningen 11 091 913 

Områdets ramme 2018 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 225 484 114 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget.  

 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Oppvekst stab 256 000 5 806 971 5 550 971 

Barnehage 11 389 049 72 671 808 61 232 759 

Skole 20 825 331 136 208 673 115 383 342 

Kompetanse og integrering 22 558 000 40 801 691 18 243 691 

Helsestasjon 618 661 6 639 989 6 021 328 

https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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Områdets ramme 2018 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Barnevern 11 390 854 30 442 877 19 052 023 

Områdets ramme 2018 225 484 114 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men likevel av hovedutvalg hvis endringen medfører endringer av kostragruppefunksjoner. 

 

4.4.1 Barnehager 

Årsverk: 96,5 Ramme: 61,233 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 
Tjenesten består av 9 kommunale barnehager to private barnehager (angitt i kursiv under). 

Barna og plassene er fordelt slik (tall per 1. oktober 2017): 

Barnehage Antall plasser Antall barn 

Skåtøy 9                ( 9) 8 

Trekanten 49,80       (54)    4,20 ledig 35 

Rømerverven 52,20       (54)    1,80 ledig 40 

Kalstad 37,00       (36) 27 

Siritun 72,00       (72) 54 

Hellekirken 58,80       (60)    1,20 ledig 48 

Årø 62,80       (72)     9,20 ledig 49 

Sannidal 77,80       (84)     6,20 ledig 61 

Levangsheia 25,80       (30)     4,20 ledig 23 

Solsikke 35,60       (36)     0,40 ledig 28 

Frydensborg gård 54,00       (60)     6,00  ledig  42 

Totalt 534,80     (565)  29,20 ledig 415 

 

Tallet i parentes er barnehagenes normale kapasitet, hvis full bemanning er inn i alle 

barnehager. Det gjøres oppmerksom på at barn under 3 år bruker to plasser (teller for to). For 

2018 som de siste årene ser det ut som behovet for antall plasser er høyere fra januar til august 

enn for august til desember noe det også tas også høyde for i budsjettsammenheng.  

Fødselstall for 2017 (53 barn fram til 1. oktober) indikerer også nedgang i antall barn 

høsthalvåret 2018. Nedgangen i fødselstallet kan få følger for barnehagetilbudet og må 

vurderes i framtidige budsjetter. 

Den ledige kapasiteten pr dato benyttes til å tilby søkere plass etter hvert som de melder 

behov. Personalressursene justeres i forhold til antallet. 

Søkere til plass inneværende barnehageår: 

10 plasser fra 1. november 2017 

26 plasser fra 1. januar 2018 

12 plasser fra 1. mars 2018  

Til sammen vil det være behov for ca 40 plasser inneværende barnehageår. Det medfører at 

barnehagenes kapasitet utnyttes fullt ut og litt til. Det er i denne perioden barnehagene har 

flere barn per ansatt enn pedagognormen tilsier. 

 

Tjenesten rapporterer til Hovedutvalg for læring og utvikling.  

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 
Barnehagene fikk ny «Rammeplan for barnehagen» i 2017. Denne planen inneholder 

barnehagenes samfunnsmandat og legger føringer for innhold, oppgaver og drift.  
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Det ligger også i føringene fra staten om endringene i barnehageloven og forskrift om 

pedagogisk bemanning som også vil få økonomiske konsekvenser i 2018. Departementets 

forslag har vært ute på høring med frist 13. oktober. Det er stor sannsynlighet for at 

departementets forslag til endringer blir vedtatt.  

 

Endringer i pedagognorm jmf. Forskrift om pedagogisk bemanning: 

Departementet foreslår at det innføres en skjerpet krav til pedagogisk bemanning i forskriften. 

Det foreslås at barnehagen skal minst ha en pedagogisk leder per 14 barn over tre år og en 

pedagogisk leder per 7 barn under tre år. Det som også er nytt er at barnet regnes for å være 

tre år fra og med august det året det fyller tre år. Dette får ikke direkte konsekvenser for de 

kommunale barnehagene i og med at vi allerede er innenfor den normen. Det har allerede gitt 

konsekvenser for overføringer av det kommunale driftstilskuddet til private barnehager i og 

med at satsen ble økt fra august 2017 p.g.a pedagognormen.  

Departementet har dermed allerede iverksatt virkemidler og lovendringer i forskrift om 

tildeling av tilskudd til private barnehager slik at endringene gjennomføres allerede fra august 

2017. 

 

Endring i barnehagens grunnbemanning, jmf. Endringer i barnehageloven: 

«Fra 1. august endres grunnbemanningen til minst en ansatt per tre barn når barnet er under 

tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Barnet skal regnes for å være tre år fra og med 

august det året de fyller tre år». 

Selv om Kragerø kommune har en likelydende norm for grunnbemanning i sine vedtekter har 

praksis de siste årene vært at det ikke overholdes deler av året, spesielt vårhalvåret. Dette 

fordi ressursene ikke er store nok til å ha full bemanning hele året. Alternativet vil derfor være 

å ikke tilby plass til barn som fyller ett år fra januar og utover. I og med at 

bemanningsnormen ikke har vært lovfestet har det kunne latt seg gjøre. 

 

Kommunene har allerede fått overføringer som følge av de over omtalte endringene både i 

2017 og 2018, med kr 640 000 for 2018.  Oppvekst har fått tilført disse ressursene i sin 

ramme for 2018.   

 

Endringer i foreldrebetaling 

Regjeringen foreslår en makspris på kr 2 910,- som er en reell økning på kr 110,- per måned. 

Regjeringen viderefører nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som omfatter at 

ingen familie må betale mere enn 6 % av skattbar inntekt i oppholdsbetaling. 

Det betyr at alle husstander med inntekt under kr 533 500,- vil ha rett til reduksjon i 

oppholdsbetalingens makspris. 

 

Det foreslås også å videreføre ordningen med gratis kjernetid for tre, fire og femåringer med 

20 timer per uke. Innslagspunktet blir økt til 462 000 fra 1. august 2018. 

 

På grunn av reell økning på foreldrebetaling med kr 110,- per måned blir kommunen 

rammetilskudd redusert med kr 460 000 i 2018. Dette har medført at oppvekst får redusert 

ramma med kr 300 000,- 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  
De kommunale barnehagene har en felles pedagogisk plan for perioden 2017-2021, som tar 

utgangspunkt i Rammeplanen og er et arbeidsdokument for barnehagenes personale med de 

viktigste prioriteringene for perioden.   
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Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 
- Bidra til å sikre gode overganger hjem – barnehage og barnehage - skole 

- Videreutvikle de ansattes relasjonskompetanse, da slik kompetanse er en forutsetning 

for at barn skal få et godt barnehagetilbud og kunne utvikle seg optimalt.  

- Bidra til at kommunens satsing på Tidlig innsats forbygger mobbing og fører til at 

barn får støtte og hjelp så raskt som mulig. 

- Det å ha et barnehagetilbud som er fleksibelt, opptak hele året og liten eller ingen reell 

venteliste bør øke sjansen for at Kragerø tiltrekker seg barnefamilier og er dermed 

viktig i satsingen på økt bosetting. 

 

Brukerinvolvering  
Barnehageloven legger bindende føringer for brukermedvirkning. Slik medvirkning skal blant 

annet skje gjennom Foreldreråd og Samarbeidsutvalg i den enkelte barnehage. Alle foresatte 

inviteres til minst en årlig foreldresamtale og for øvrig er barnehagens drift avhengig av en 

tett dialog med de foresatte. Barnehagens brukere – barna – sikres medvirkning ved at de har 

påvirkning i det daglige gjennom valg av lek og aktivitet, og ikke minst ved å uttrykke sin 

mening og bli lyttet til av andre barn og voksne. Tjenesten gjennomførte to viktige 

brukerundersøkelser i 2017 som skal jobbes videre med i 2018: overgang barnehage/skole, og 

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse i barnehage (november 2017). Enkelt 

barnehagene utfører også små brukerundersøkelser på spesifikke tema etter behov og i 

samarbeid med barnehagens SU.  

 

Virksomhetens rammer og ressurser  
Det er en reell nedgang i antall ansatte på 1,2 årsverk fra 2017 til 2018. Det medfører at man 

ikke kan drifte med full kapasitet i enkelte barnehager deler av året. Reduksjon i driften vises 

også ved årlig bemanningsreduksjon med 99,6 årsverk i 2016 til 96,5 i 2018. Denne 

reduksjonen i bemanning er en forklaring på at det er mulig å holde seg innenfor rammen til 

tross for reduksjon i rammene gjennom flere år.  

 

Forutsatt at tjenesten får tilført midler som skal gå til å dekke ny norm for bemanning i 

barnehage, vil budsjettet være realistisk. Over Statsbudsjettet 2018 er det lagt inn en økt 

rammeoverføring til kommunene som en følge av ordningen.  

 
Inneværende barnehageår 2017/18, er det 8 barn som får tilbud ved Skåtøy barnehage. 

Prognosen for neste barnehageår tilsier at antall barnehagebarn reduseres til 3. Den 

dramatiske nedgangen i barnetallet får store pedagogiske og økonomiske konsekvenser. 

Forholdet tilsier at det første halvår 2018 må legges frem en egen politisk sak hvor dette 

barnehagetilbudet vurderes. 

 

4.4.2 Skoler 

Årsverk: 180,6 Ramme: 115,383 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Tjenesten består av en fådelt og to fulldelte barneskoler, en ren ungdomsskole og en 

kombinert barne- og ungdomsskole.  
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I kolonnen «2017» nedenfor er det faktiske elevtallet per oktober i år. I kolonnene til høyre 

ligger elevprognoser per skole, og det er grunn til å merke at prognosene øker i usikkerhet jo 

lenger frem i tid de settes:  

Skole 2017 
Antall elever 
(elever SFO) 

2018 
 

2019 2020 2021 

Sannidal u-skole 159 161 147 155 158 

Helle skole 224 (68) 211 206 189 173 

Kragerø skole 513 (108) 502 479 466 461 

Sannidal skole 156 (79) 152 149 150 150 

Levangsheia skole 36 (19) 34 33 31 29 

Totalt 1088 (274) 1060 1014 991 971 

 

Skoleåret 17/18 går det i tillegg 48 elever på Montesorriskolen.  

 

Elevtallet synker mest på Kragerø og Helle skole i perioden. Effekten av at kommunen får 

færre elever i grunnskole betyr at det må reduseres i aktiviteten. Det er ønskelig å komme 

frem til en fornuftig og omforent løsning for budsjettfordeling mellom skolene, som setter 

organisasjonen i stand til å planlegge en reduksjon. Det er i første omgang to åpenbare 

løsninger som må vurderes: den ene er å kutte i antall stillinger fordelt på nåværende antall 

skoler, den andre er å vurdere en endring i skolestruktur. Rådmannen vil i første omgang 

undersøke muligheten for å redusere antall stillinger. 

 

Kragerø maritime leirskole innunder tjenesten og er et tilbud til elever utenfor kommunen. I 

2018 forventes det at leirskolen skal ta imot 54 grupper før sommeren og minst 38 grupper 

etter sommeren. Dette gir totalt sett inntekter til kommunen på ca 2 millioner, som er likt 

regnskapet i 2017. 

 

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole 

I barnehage er det støttepedagoger og spesialpedagoger som yter bistand og følger 

enkeltvedtak til barn med særskilte behov. I barnehage er 11,80 årsverk avsatt til arbeid med 

barn med nedsatt funksjonsevne, både til barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp 

og til barn som barnehagen har skrevet en tiltaksplan på. Det er satt av ca kr 6,7 millioner i 

2018 til dette. Barnehage har egen logoped som er inkludert i oppgitt årsverk på 11,80. I 

tillegg brukes også disse stillingene til ekstra språkstimulering til minoritetsspråklig barn.  

 

I skole (utenom voksenopplæring) er det spesialpedagogiske tilbudet stort sett lagt inn i 

rammene til den enkelte skole, men kommunen har også et spesialpedagogisk team med 5,26 

stillinger som løser timer ute på den enkelte skole. Det er satt av ca 22 millioner til 

spesialundervisning i 2018. Før skoleåret 2018/19 starter, skal det vurderes hvorvidt vi skal ha 

en annen fordeling av midlene til spesialundervisning.  

 

Tjenesten rapporterer til Hovedutvalg for læring og utvikling.  

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

Det pågår nå et stort arbeid med fornyelse av Kunnskapsløftet. Gitt fornyelsesprosessen er 
det forventet at skolene i 2019 skal bruke kalenderåret til å forberede arbeidet med å sette 
seg inn i de nye læreplanene, som skal brukes i klasserommene fra skoleåret 2020/2021. I 
tillegg til dette, er det stilt krav til minimum kompetanse hos lærere som skal være innfridd 
til 2025. For at kommunen skal imøtekomme disse kravene er det nødvendig å satse på 
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videreutdanning i perioden frem til 2025; både den statlige ordningen og utnytte muligheten 

til å samarbeide om felles kompetansetiltak med Grenlandskommunene.  

 

Regjeringen har vedtatt en ordning med Desentralisert kompetanseheving i skolene og 

Kragerø kommune samarbeider med de øvrige kommunene innenfor Grenland+ samarbeidet 

(inkluderer kommunene Drangedal, Bamble, Siljan, Skien, Porsgrunn og Kragerø) om å lage 

en felles satsing. Det er et ønske fra samarbeidskommunene å legge til rette for 

kompetanseheving på skoleeier og skoleledernivå innenfor analysekompetanse i samarbeid 

med Høgskolen i Sørøst-Norge.   

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

I 2017 ble det vedtatt en egen Strategisk plan for grunnskole i Kragerø som gjelder for 

perioden 2017-2021. De viktigste og overordnede satsingene ligger i denne. I strategisk plan 

er det beskrevet hvordan IKT i skole er et viktig satsingsfelt, og dette gjenspeiler seg i 

kommunens Digitaliseringsstrategi.  

 

Det vil i perioden være et 

særskilt fokus på å håndtere 

nedgangen i elevtall ved 

skolene i kommunen. Elevtallet 

synker som en følge av at flere 

slutter enn starter ved skolene. 

Skolestarterne i tabellen til 

høyre inkluderer i tillegg 

startere ved Montesorri fra 

18/19. Utviklingen forsterkes 

ytterligere fra 2021, da faller 

skolestarterne til 87, og deretter 

83 påfølgende år. Dette vil få 

store konsekvenser for driften.  

 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

De viktigste satsingene for kommende år er:  

- sikre god overgang fra barnehage til skole/SFO 

- fokus på de ansattes relasjonskompetanse i det forebyggende arbeidet for å sikre gode 

læringsmiljøer 

- bidra til at kommunens satsing på Tidlig innsats forebygger mobbing og fører til at 

barn og ungdom får støtte og hjelp så raskt som mulig. 

- videreføring av «Liv og røre»,  

- digitalisering i skole 

- implementering av leseprosjektet, ta i bruk leseplan 1-2 trinn, legge planer for leseplan 

3-4 trinn. 

- kompetanseheving av lærere, generelt innen IKT i tillegg til videreutdanning 

- fokus på økonomistyring i skolene og SFO 

 

Brukerinvolvering  

Medvirkning i grunnskole er nedfelt i Opplæringsloven, derfor har skolene et miljøutvalg, et 

samarbeidsutvalg og Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU). Elevene har elevråd og i tillegg 

sikres medvirkning gjennom Elevundersøkelsen og egne trivselsundersøkelser.   
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Virksomhetens rammer og ressurser  

I likhet med kommunalområdets øvrige virksomheter har skole, samlet sett, fått videreført sin 

ramme fra 2017, korrigert for pris og lønnsvekst. Dette til tross for at det er en reell 

elevtallsnedgang. Grunnen til at vi viderefører rammene, ligger i en forventning om økt 

tilskudd til Tidlig innsats-midler fra Statsbudsjettet. Det er imidlertid gjort et stort arbeid med 

å justere budsjettene mellom skolene. I tråd med budsjettvedtaket i 2017 er det også gjort et 

betydelig arbeid med å kostnadsberegne SFO’ene med tanke på økt forutsigbarhet for 2018, 

det innebærer at foreldreinntektene er satt lavere i 2018, slik at der er et mer realistisk 

budsjett.  

 

Omfordelingen av rammene til skole tar hensyn til at elevtallet synker mest på Helle og 

Kragerø skole. I kommende budsjettår og i økonomiperioden vil en nedjustering av 

tjenestenivået bli særlig nødvendig ved disse to skolene med tanke på å redusere utgiftene og 

tilpasse seg et lavere elevtall og lavere budsjettramme.  

 

Ikke prioriterte tiltak  

Heldagsskole 

LOS-funksjon ved Kragerø skole og Sannidal u-skole.  
 

4.4.3 Kompetanse og integrering 

Årsverk: 29,25 Ramme: 18,244 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Virksomheten har ansvar for kvalifisering og integrering av flyktninger i de første fem årene 

etter bosetting. Dette er lovregulert gjennom Introduksjonsloven. I samme lov er også norsk 

og samfunnsfagsopplæringen av voksne hjemlet. Sammen med grunnskoleopplæring for 

voksne (etter Opplæringsloven) utgjør dette skoledelen av virksomheten. Det er også et 

bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, plassert på Ekorntoppen, som inngår i 

virksomheten. 

 

Tjenesten rapporterer til Hovedutvalg for læring og utvikling.  

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

Tjenesten er til enhver tid preget av nasjonale bestemmelser for asylpolitikken. Etter en 

periode med mange flyktninger, er antydninger om kommende bosettingsprognose nokså 

dramatisk for de kommunale tjenestene. Det kommer langt færre flyktninger enn 

tjenesteapparatet er rigget for. Tjenesten deltar i det regjeringsoppnevnte Beregningsutvalget 

for 4. år på rad (av en 5-årsperiode).  

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Virksomheten prioriterer å følge opp de målene som er satt i kommunens Integreringsplan for 

perioden 2017-2021. I tillegg skal virksomheten følge opp Kombinasjonsklasse for unge med 

kort botid i Norge, sammen med Kragerø videregående skole.  

 

Bemanningen er redusert fra 2017 til 2018 som en følge av oppsigelser innenfor Enslig 

mindreårige flyktninger som er redusert.  
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Dersom antallet flyktninger som skal bosettes fortsatt går ned i årene som kommer, vil dette 

få følger for tjenestenivået innenfor kompetanse og integrering. Så snart neste års mottak av 

flyktninger som skal bosettes er kjent, vil rådmannen starte arbeidet med å redusere omfanget 

av tjenester. I budsjettåret 2018 må det derfor legges en plan for hvordan utgiftene kan 

reduseres i de kommende årene.  

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

- Styrke fokus på integrering i arbeidslivet 

- Sikre gode overganger mellom grunnskole for voksne og videregående opplæring, 

- Jobbe på tvers av kommuner og fylkeskommune for å optimalisere 

utdanningsmuligheter for voksne 

- Videreutvikle samarbeidet med frivilligheten 

- Markedsføre tilbudet ved Læringssenteret til å nå den voksne befolkningen i 

kommunen 

- Bidra til tverrfaglig samarbeid for å forsterke tidlig innsats  

 

Brukerinvolvering  

Med hjemmel i Introduksjonsloven skal alle deltakere ha en individuell plan knyttet til sin 

programdeltakelse som sikrer brukerinvolvering. I tillegg har skole individuelle 

opplæringsplaner som også diskuteres med den enkelte, og elevene har elevråd. Tjenesten 

gjennomfører imidlertid årlig både brukerundersøkelse på skole og på flyktningetjenester. I 

bolig for enslige mindreårige sikres brukerinvolveringen gjennom husmøter. 

 

Virksomhetens rammer og ressurser  

Det er en stor utfordring for virksomheten at antallet flyktninger i introduksjonsprogrammet 

er høyere enn noen gang, samtidig som antallet flyktninger som skal bosettes i 2018 og 

perioden fremover blir kraftig redusert. Driften skal med andre ord være høy, for så å tas ned i 

løpet av et par år.  

 

Det er hevdet at innvandring 

spiller en viktig rolle for 

folketallet i kommunen. Tabellen 

til høyre bekrefter dette bildet, 

ettersom summen av disse 

kolonnene er ca 1060, som er 

10% av kommunens innbyggere. 

Den viser også at dersom man 

deler innvandrere inn etter 

verdensregion, og lar det vi 

oppfatter som «innvandring fra 

Vesten» utgjøre en søyle, og 

«innvandring fra alle andre 

regioner minus Vesten» utgjøre 

den andre, så er antallet 

flyktninger i de to kategorien 

omtrent likt. Men dette skyldes at antallet fra «ikke-Vesten» er relativt høyt innenfor botid 0-4 

år. Flyktninger utgjør den største gruppen her, og erfaringen tilsier at flere av disse vil flytte 

fra kommunen. Når antallet bosettinger går ned, er det en forventning at likheten mellom de 

to kategoriene innvandrere vil opphøre.  
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4.4.4 Vestmar barnevernstjeneste 

Årsverk:   16,1 Ramme: 19,052 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Tjenesten har ansvar for barneverntjenester i Kragerø og Drangedal kommuner (til sammen 

14,8 årsverk), det vil si for barn opp til 18 år – og i tilfeller med vedtak om ettervern opptil 23 

år. I tillegg ligger SLT-koordinator (30%) og kommunens to PMTO terapeuter (120%) inn 

under tjenesten, og er inkludert i antall årsverk over.  

 

Barneverntjenesten har et særlig viktig ansvar til å jobbe tverrfaglig med relaterte tjenester, 

for å bidra i det forebyggende arbeidet i kommunen.  

 

Virksomheten rapporterer til Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester.  

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

Det er pågang en høring om endringer i Barnevernloven, som peker mot en rettighetslov 

dersom den blir vedtatt. Det er noe usikkert hvordan dette vil slå ut i praksis i perioden, men 

det er mulig at barns rettigheter blir tydeligere, og at kommunen må gjennomgå sine 

prosedyrer som en følge av dette. Lokale føringer for tjenesten går ut på å konsolidere 

Vestmar barneverntjeneste til å bli mer enhetlig, særlig i forhold til iverksettelse av tiltak. Det 

er store variasjoner mellom de to kommunene, og det er et pågående arbeid med å samkjøre 

praksis.  

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Gjennomgang av prosedyrer og gjennom kompetanseheving skal de ansatte bli bedrer rustet i 

saksbehandling, utredning, veiledning og tiltak. I året som kommer skal det prioriteres å 

utarbeide en god struktur på tjenesten.  

 

Tjenesten skal også ha en gjennomgang av allerede iverksatte omsorgstiltak med tanke på 

kvalitetssikring, av både faglige og økonomiske hensyn. 

 

Barnevernet har også en viktig rolle inn i arbeidet med BTI – Bedre tverrfaglig innsats i 

kommunen (Talenter for framtida). 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

- Bidra i utarbeidelse av en BTI-modell for Kragerø kommune (bedre tverrfaglig 

innsats). 

- Tjenesten skal følge opp og bruke de nye saksbehandlingsreglene som er gitt for 

tjenesten. Dette medfører veiledning og nye rutiner for saksbehandling, som det må 

jobbes med.  

- De ansatte kurses i Kvello-metodikk i 2017 (desember), dette skal også implementeres 

og følges opp i 2018. 

- Tjenesten skal øke fokus på å få til en større forutsigbar økonomisk situasjon. Det er 

en erkjennelse at de lovpålagte oppgavene kan utfordre forutsigbarheten i økonomien, 

men det er likevel en oppgave for tjenesten å følge tett utviklingen og bestrebe 

budsjettbalanse. 

 

Brukerinvolvering  

Barneverntjenesten har i sitt virke høy grad av brukermedvirkning, ved at alle saker som det 
jobbes med inkluderer individuelle tiltaksplaner som evalueres hvert kvartal med bruker 
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(lovpålagt). Tjenesten skal i tillegg gjennomføre en brukerundersøkelse i 2018. Ambisjonen 
er å gjennomføre en brukerundersøkelse annethvert år.   
 
Barnevernet vil i tillegg hente mye informasjon om barn og unge gjennom UngData-
undersøkelse i 2018. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale 
spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og 
i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene 
foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. Kommunen har deltatt i undersøkelsen 
tidligere, og av den grunn er det knyttet store forventninger til utvikling og analyser av 
situasjonen til unge i kommunen.  
 

Virksomhetens rammer og ressurser  

I kommunens avtale med Drangedal kommune om felles barnevernstjeneste er det inngått 
en avtale som regulerer kostnadene mellom kommunene. Dette er hensyntatt i budsjettet 
for 2018. Tjenesten fikk tilført kr 260 000 i ekstra midler i 2017 for å håndtere 
sammenslåingen, disse midlene er trukket ut igjen av rammen i 2018. I tillegg er det trukket 
ut ytterligere 200 000 av rammen, som tjenesten vil få tilført igjen fra Drangedal kommune i 
husleie.  Ut over disse endringene er rammene videreført med justeringer på lønn og pris. 
 
Barnevernet i Kragerø har de senere årene hatt utfordringer med å holde seg innenfor 
budsjettrammene. Det er imidlertid foretatt en del driftstiltak i 2017 som har til hensikt å 
bringe virksomheten nærmere balanse. Disse tiltakene får først helårseffekter i 2018, og 
derfor er det grunn til å tro at rammen som er gitt er realistisk.  
 

Ikke prioriterte tiltak  

Tjenesten er fortsatt nyetablert og vil i 2018 ha et fortsatt behov for å konsolidere tjenesten. 

Dette betyr at tjenesten skal konsentrere seg om de lovpålagte oppgavene, og nødvendig 

samarbeid med andre. Det vil ikke bli iverksatt store, nye prosjekter.  

 

4.4.5 Helsestasjonen 

Årsverk:   9,22 Ramme: 6,021 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Helsestasjonen (barnekontroll), skolehelsetjeneste (grunnskole og videregående), 

ungdomshelsestasjonen, svangerskapskontroll (jordmor 50%), smittevern (reisevaksinering) 

og helsekoordinator for flyktninger.  

 

Virksomheten rapporterer til Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester.  

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

I 2017 innførte Helsedirektoratet Nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og 

forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Disse 

retningslinjene har følger for tjenesten som det er nødvendig å bruke noe tid på å 

implementere. Kommunen har blant annet noe færre kontroller på Helsestasjonen i 

småbarnstiden, enn de nye retningslinjene anbefaler.  
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Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Tjenesten prioriterer å innføre minimumskravene i retningslinjene og jobbe videre med 

anbefalingene i året som kommer.   

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

Helsestasjonen jobber med å sikre gode helsefremmende miljøer for barna i kommunen. Dette 

gjøres blant annet gjennom deltakelse i «Liv og røre»-prosjektet i skole. Tjenesten bidrar også 

inn i det tverrfaglige arbeidet innen Oppvekst, som blant annet skal ende opp i en modell for 

hvordan tjenestene kan gjøre en Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI-modell). 

 

Brukerinvolvering  

Tjenesten er opptatt av å gjennomføre brukerundersøkelser, og har vanligvis en undersøkelse 

per år. I 2018 er det «åpen kontortid» som er gjenstand for undersøkelse.  

 

Virksomhetens rammer og ressurser  

Rammen til Helsestasjonen er styrket med kr 140 000 i 2017 for å gi tjenesten et realistisk 
budsjett, midlene er fordelt fra stab Oppvekst. Ut over dette er rammen fra 2017 videreført 
og det betyr at det ligger inne et tilskudd om kr 75 000 som skal bidra til å dekke en andel av 
et psykologtilbud ved videregående skole. Disse midlene gis som en engangsbevilgning i 
2018, og kan ikke påregnes videreført i 2019. Det påhviler kommunen fortsatt et ansvar for å 
etablere en kommunepsykolog innen 2020, men det er ikke funnet dekning for å iverksette 
en slik stilling i 2018.  
 

Ikke prioriterte tiltak  

I følge faglige retningslinjer for barselomsorgen (IS-2057) anbefales det hjembesøk av 
jordmor innen 3 dager etter hjemreise. Jordmortjenesten er per i dag ikke tilstrekkelig 
bemannet til å oppfylle denne anbefalingen.  
 

4.4.6 PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

PPT har et todelt mandat og jobber med individuelle elevsaker og vurderer behov for 
spesialpedagogiske tjenester der Opplæringsloven krever det. I tillegg driver PPT 
kompetanseheving gjennom veiledning og systemarbeid inn mot kommunens barnehager og 
skoler i kommunen (Inkludert voksenopplæring). Det er 4 rene rådgiverårsverk i tjenesten i 
tillegg er det engasjert en 60% logoped. 
 
Tjenesten rapporterer til Hovedutvalg for læring og utvikling.  
 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

Tjenesten er underlagt Opplæringslovens bestemmelser. I tillegg er de lokale målsettingene 

om tidlig innsats og fokus på tilpasset opplæring styrende for aktivitetene. PPT bidrar inn i 

prosjektet med fokus på spesialundervisning i kommunen, hvor målet er å redusere 

enkeltvedtak til fordel for bedre tilpasset opplæring. I så måte gjør tjenesten et viktig arbeid 

sammen med skolene i det som kalles førtilmeldingsfase – før barn henvises til PPT. I tillegg 

er tjenesten involvert som veiledere i PALS  
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Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Gjennom fokus på veiledning i skole og deltakelse i førtilmeldingsperioden, skal PPT bidra til 

å redusere enkeltvedtak om spesialundervisning og styrke den tilpassede opplæringen.  

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

Fokus på veiledning og kompetanseheving i skole og barnehage, bidra tidlig inn med råd i 

enkeltsaker. Bidra til opprettelse av et beredskapsteam mot mobbing.  

 

Brukerinvolvering  

Tjenesten har høy grad av brukerinvolvering, da alle saker blir drøftet med foresatte. Det er 

ikke planlagt noen ekstra brukerundersøkelse i 2018. 

 

Virksomhetens rammer og ressurser  

I løpet av året blir det vurdert om logopedressursen som er satt av i budsjettet er tilstrekkelig i 

forhold til kommunens behov. Som en del av prosjektet med organisering av 

spesialundervisning i kommunen kan det bli behov for omorganiseringer, innenfor den totale 

rammen.   
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4.5 Kommunalområdet samfunn 

Den administrative organiseringen av kommunen fås frem ved å følge linken: 

Organisasjonskart Kragerø kommune 

og navigere videre. 

 

 
Områdets ramme 2018 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2018 *   103 625 718 

Lønns- og prisvekst i 2018   2 932 739 

Rådmannen: Ungdomstiltak i samarbeid med NAV-fylke   200 000 

Rådmannen: Kulturskolen   300 000 

Rådmannen: ½ stilling veg og park   325 000 

Rådmannen: Leie Kragerø stadion av KIF   150 000 

Rådmannen: Lukke avdekket avvik forebyggende tilsyn   700 000 

Rådmannen: Lavere sosialstønad- færre flyktninger 2018   -500 000 

Rådmannen: Midler barn og unge kun 2017, tilbakeført i 

2018 
  -500 000 

Rådmannen: Midler utstyrsutlån, kontingentkasse kun 2017, 

tilbakeført i 2018 
  -140 000 

Rådmannen: Kompensasjon bortfall husleie Kunstskolen   600 000 

Rådmannen: Intern overføring husleie barnevern (oppvekst)            200 000 

Rådmannen: Kompensasjon bortfall husleie Jernbanebygget, 

½ år 
  300 000 

Områdets ramme for 2018 40 630 931 148 824 388 108 193 457 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2017 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2017 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Netto ramme 

10/12/18/ Administrasjon/forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og diverse fellesutgifter  4 947 244 

130 Administrasjonslokaler 7 089 436 

213 Voksenopplæring 748 915 

221 Førskolelokaler og skyss 1 627 798 

222 Skolelokaler 14 883 828 

231 Aktivitetstilbud barn og unge 1 452 835 

234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2 971 617 

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 8 103 596 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 871 000 

25   Pleie- og omsorg, hjemmebasert og i institusjon 1 060 000 

261 Institusjonslokaler 5 413 106 

265 Kommunalt disponerte boliger -1 554 700 

273/276/281Arbeidsrettede tiltak/ Kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp 27 547 604 

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde -235 000 

301 Plansaksbehandling (utenom selvkostområdet) 1 140 643 

302/303 Byggesak (selvkost) Kart- og adresseforvaltning 1 066 013 

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 804 891 

320 Kommunal næringsvirksomhet -6 393 403 

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 454 788 

https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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Områdets ramme 2018 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Netto ramme 

329 Landbruksforvaltningen og landbruksbasert næringsutvikling 671 837 

332 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 4 737 718 

335 Rekreasjon i tettsted 886 908 

338 Forebygging av branner og ulykker 1 110 576 

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 11 902 254 

35   Avløpsnett og avløpsrensing (selvkost) 35 431 

360 Naturforvaltning og friluftsliv 1 661 402 

370 Bibliotek 4 689 421 

373 Kino 944 713 

375 Museer 703 000 

377 Kunstformidling 1 360 536 

380 Idrett 1 414 971 

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 858 708 

383 Musikk og kulturskoler 4 082 663 

385 Andre kulturaktiviteter og andres kultur- og idrettsbygg 788 636 

386 Kulturbygg 68 500 

390 Den norske kirke 275 672 

Områdets ramme 2018 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 108 193 457 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget.  

 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Stab samfunn 22 326 717 24 852 441 2 525 724 

Bygg og areal 131 315 3 608 067 3 476 752 

Bygg drift 4 923 000 35 319 904 30 936 904 

Vei og park 7 200 000 13 163 837 5 963 837 

Brann 900 000 13 062 437 12 162 437 

Kultur 3 440 500 20 756 103 17 315 603 

Sosialtjenester 1 709 399 38 061 599 36 352 200 

Områdets ramme 2018 108 193 457 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men likevel av hovedutvalg hvis endringen medfører endringer av kostragruppefunksjoner. 

4.5.1 STAB - samfunn 

Årsverk:  4 Ramme:  2,526 mill 

 

3 av årsverkene yter tjenester til virksomhetene i kommunalområdet Samfunn. 

 

4.5.1.1 Miljø 

 

Stillingen som miljørådgiver er organisert i staben for samfunn fra 1.11.2016 med Beathe 

With som nærmeste overordnet. Miljørådgiver forvalter lover, forskrifter og retningslinjer 

som gjelder miljøvern i kommunen, med unntak av motorferdselloven, forurensingsloven og 

sjikanøse stengsler i flg. Plan- og bygningsloven, som ivaretas av andre i kommunen. 

Miljørådgiver utarbeider og sørger for oppfølging av klima- og energiplan, bidrar til 

forvaltning, utvikling og sikring av skjærgårdsparkområder, oppdaterer miljøstatus og gir 

miljøinformasjon til publikum. Videre tar miljørådgiver opp og jobber med aktuelle 
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miljøoppgaver som er klarert med ledelsen, gir råd og bistår andre enheter i kommunen i 

miljøspørsmål, er kommunekontakt når det gjelder vern av områder og kartlegging av 

naturressurser. Andre aktuelle oppgaver er å bidra til kommuneplan og budsjettarbeid. 

Miljørådgiver er blant annet prosjektleder i 50 % stilling for vanndirektivarbeidet for 

Kragerøvassdraget i Bamble, Drangedal og Kragerø. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

EUs vanndirektiv skal sørge for en bærekraftig forvaltning av våre vannressurser. 

Vannressursene har stor betydning for næringsutvikling, attraksjonskraft, bolyst og 

folkehelse. Kommunene har en nøkkelrolle for å sikre godt vannmiljø i samfunns- og 

arealplanleggingen.  

 

Miljøinformasjonsloven styrker allmennhetens rett til å få miljøinformasjon fra offentlige 

organer og private virksomheter. Loven skal sette innbyggerne i stand til å bidra til vern av 

miljøet, beskytte seg mot helse- og miljøskade, og påvirke offentlige og private 

beslutningstakere i miljøspørsmål. 

 

Naturmangfoldloven stiller krav til det beslutningsgrunnlaget kommunen legger til grunn for 

en avgjørelse, og hvordan kommunen vurderer og vekter de ulike momentene. Videre stiller 

den krav til hvordan kommunen synliggjør disse vurderingene i saksbehandlingen. 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

 

Områdets bidrag for å nå kommunens mål 

 Vanndirektivarbeidet fortsetter i perioden 2017-2021, det skal igangsettes og 

gjennomføres tiltak for et bedre vannmiljø. 

 Oppfølging av kommunens oppgaver i forbindelse med Jomfruland nasjonalpark. 

 Kilder til marint søppel undersøkes og tiltak vurderes. 

 Skjøtselsplan for Frydensborg plantefredning og realisering av bruksplan for områdene 

rundt Tjennaområdet. 

 Hummerbevaringsområdet ved Jomfruland er etablert, det gis informasjon og 

undersøkes bestandsendringer årlig. Det bestrebes å etablere et nytt bevaringsområde 

utenfor nasjonalparken. 

 Friluftslivsområder kartlegges og verdisettes med støtte fra fylkeskommunen. 

 Flere el-ladestasjoner som følge av de nye parkeringsforskriftene etableres. 

 

Brukerinvolvering  

Det tilrettelegges og oppfordres til innsamling av marin søppel i form av kystlotteriet. 

 

Områdets rammer og ressurser  

Følgende aktiviteter er opprettet og ubrukte midler er satt på fond:  

297 Vanndirektivet 

615 Kalstadtjenna universell natursti 

015 Sentrumsnære turveger 

050 Marint søppel 

045 Friluftsområder verdisetting 

 

Det bevilges kr. 20 000,- årlig for aktivitet 2001 Hummerbevaringsområder. 
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Kragerø kommune skal bidra med kr. 90 000,- årlig i et spleiselag med Bamble og Drangedal 

kommune, Telemark og Buskerud fylkeskommune og fylkesmannen i Telemark i prosjekt 

Kragerøvassdraget i perioden 2017-2021. 

  

Miljørådgiver har en 100 % stilling, med 50 % av stillingen som vannkoordinator i prosjekt 

Kragerøvassdraget. Kompetansenivået er høyt. 

 

Ikke prioriterte tiltak  

Miljøfyrtårn sertifikat av rådhuset er ikke prioritert og kommunen vil heller se på miljøtiltak 

som gjøres på alle kommunale områder. 

 

4.5.2 Bygg og areal 

Årsverk: 4,25 Ramme: 3,477mill* 
*Egen ramme for selvkostområdet 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

 Oversiktsplanlegging. Kommuneplan og kommunedelplaner. 

 Reguleringsplaner. Områderegulering og detaljregulering. 

 Behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner. 

 Delingssaker/Seksjoneringssaker 

 Oppmåling. 

 Kart. 

 Byggesaksbehandling. 

 Adressering. 

 Matrikkel – register. 

 Landbruksforvaltning. 

 Konsesjonsbehandling samt matrikkelføring. 

 Tilskuddsordninger i landbruket. 

 Eiendomsskattetakst. 

 
 

Virksomheten er organisert med Bygningssjefen som virksomhetsleder. Vi har 

geodataavdeling med egen fagansvarlig, i tillegg til avdelinger for byggesaksbehandling og 

arealplanlegging. Behandling av lov- og tilskuddssaker i landbruket (med unntak av 

konsesjonssaker som følge av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense) samt skogbruks- og 

viltforvaltning kjøpes fra Drangedal kommune. Arbeidet med eiendomsskatt utføres med 0,75 

årsverk av konsulent.  

  

Virksomheten rapporterer til Hovedutvalg for plan, bygg og miljø for driftsrapportering samt 

for saker behandlet etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. 

Konsesjonssaker, jordlova og øvrige landbrukssaker behandles av Hovedutvalg for samfunn.  

  

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene.  

Virksomhetens arbeid er i svært stor grad styrt av særlover, spesielt plan- og bygningsloven, 

men også matrikkellova, jordlova og lov om eiendomsskatt er sentrale lover.  

  

Det er lovbestemte tidsfrister på de fleste sakene som behandles, spesielt saker etter plan- og 

bygningsloven. Ut fra våre ressurser er det en utfordring å overholde disse fristene, men 
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takket være stor arbeidsinnsats fra alle medarbeiderne er det få overskridelser av 

saksbehandlingstid sett i forhold til samlet saksmengde.  

  

I forhold til sammenlikning med andre kommuner brukes KOSTRA tall. Etter 

kommunebarometeret har Kragerø kommune en gjennomsnittlig saksbehandlingstid som viser 

at lovbestemt saksbehandlingstid i det alt vesentlige overholdes. Av 548 delegerte byggesaker 

og 106 saker behandlet i hovedutvalget i 2015 (totalt 654 saker) var det 21 byggesaker hvor 

lovbestemt saksbehandlingstid ble rapportert overskredet.  

  

Kragerø har også noen særskilte utfordringer ved at vi har veldig mange eiendommer i 

forhold til innbyggertallet på grunn av det store antallet fritidseiendommer i kommunen. Dette 

gir et større antall saker til behandling enn hva som er vanlig i andre kommuner med 

tilsvarende antall innbyggere. I tillegg er saker på fritidseiendommer normalt mer 

arbeidskrevende enn gjennomsnittet fordi det store flertallet av disse eiendommene ligger 

innenfor 100 meters beltet langs sjø og vassdrag.  

  

Virksomheten prioriterer søknader på næringseiendommer (grønn fil) og bestreber seg på 

kortest mulig saksbehandlingstid på disse søknadstypene.  

  

Et annet område for å vurdere saksbehandlingskvalitet er endelige avgjørelser i klagesaker. I 

2016 ble kommunens vedtak opprettholdt i 11 av 14 klagesaker som ble avgjort av 

Fylkesmannen i Telemark. Tilsvarende tall til og med 2. tertial i år er opprettholdelse av 

vedtak i 15 av 16 klagesaker. Da klagebehandlingen i stor utstrekning består i en juridisk 

vurdering av grunnlaget for vedtaket, betyr dette at vedtakene i Kragerø kommune har 

hjemmel i aktuelt lovverk.  

  

Ut over ovenstående er kommunens vedtatte målsettinger slik det framgår av kommuneplanen 

og handlingsplan/økonomiplan viktige styringsdokumenter for virksomhetsområdet.  

  

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden   

Virksomhetens arbeidsoppgaver er i det alt vesentligste lovpålagt, og må opprettholdes. Ved å 

kjøpe landbruksoppgaver innen viltforvaltning, samt lov- og tilskuddssaker for jord- og 

skogforvaltning fra Drangedal kommune unngås den sårbarheten vi i Kragerø ville hatt ved 

fravær for landbruksfaglig ansvarlig fordi dette er et spesialisert fagområde hvor det i dag 

ikke er tilsvarende kompetanse hos andre i vår organisasjon.  

  

Kommunestyret har i sak 80/16 vedtatt kontortaksering med justering inntil 10 % når 

grunnlag for eiendomsskatt kan justeres i 2018. Videre bruk av kontortaksering for følgende 

år må vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeid etter 2018. Omtaksering med 

kontortaksering bør kunne utføres ved omdisponering av egne ressurser.  

  

Virksomheten er svært avhengig av godt datautstyr og spesialisert programvare. Vedtatt 

Geodataplan legger opp til at kommunen skal anskaffe ensartede løsninger på programvare 

knyttet til innsynsverktøy på kart og plan, samt den programvare som brukes internt til 

utarbeidelse og forvaltning innenfor kommunens ansvarsområder for plan-, kart- og 

adresseforvaltning. Denne investeringen gjennomføres i 2017. Dette antas å ville gi en årlig 

besparelse på driftskostnadene (lisensavgifter mv), samtidig som mer ensartet programvare 

også forutsettes å ville gi en mer rasjonell drift. Effekten vil kunne tas ut fra og med 2018.  
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Byggesaksbehandlingen i kommunen har lave ressurser i forhold til saksmengde. Det er 

vesentlig mindre muligheter til veiledning enn det som er ønskelig, og behovet for å kunne 

bruke mer ressurser på tilsyn og oppfølging av ulovligheter er stort. I samarbeid med NAV 

har virksomheten hatt en person i arbeidstrening i 2017. Dette har avhjulpet situasjonen og 

dokumentert et behov for økte ressurser. Virksomheten vil derfor i 2018 satse på å få på plass 

en stillingsressurs knyttet til byggesaksbehandling, veiledning søknader, tilsyn og oppfølging 

av ulovligheter. Stillingen vil generere inntekter til byggesak slik at stillingen kan finansieres 

innenfor selvkostområdet. 

 

Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 Dørdal – Grimstad igangsettes i 2018 og vil være 

et prioritert arbeid i 2018. 

 

Virksomheten prioriterer søknader på næringseiendommer (grønn fil) og bestreber seg på 

kortest mulig saksbehandlingstid på disse søknadstypene.  

  

Fra 2018 og framover forventes flere store planleggingsoppgaver hvor kommunen må ha en 

aktiv rolle for å kunne ivareta samfunnsinteressene godt nok. Nevnes kan igangsatt arbeid 

med havnefront og tilliggende arealer fra Stilnestangen til Blindtarmen. 

Arbeidspresset kan forventes å øke knyttet til disse planleggingsoppgavene og Rådmann vil 

komme tilbake til om det er behov for å styrke denne virksomheten i 2018. 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål  

Virksomheten har ansvar for å treffe nødvendige forvaltningsvedtak etter bl.a. plan- og 

bygningslov, matrikkellov, eierseksjonslov, jordlov m. fl. for at de av kommunens mål som 

trenger vedtak etter foranstående lover for å kunne realiseres kan bli gjennomført. 

Virksomheten driver også en utstrakt veiledningsvirksomhet overfor andre kommunale 

virksomheter, næringslivet og private. Dette bidrar til at partene som blir veiledet lettere kan 

få gjennomført sine tiltak som krever kommunal tillatelse.  

  

Brukerinvolvering   

Mye direktekontakt med brukerne, og dermed mange konstruktive tilbakemeldinger. Det har 

ikke lyktes oss å iverksette egne brukerundersøkelser mot grupper av publikum som har 

benyttet seg av våre tjenester.  

  

Virksomhetens rammer og ressurser   

Virksomhetens budsjetter for drift er saldert innenfor stramme økonomiske rammer. 

 

Driftsområdet omfatter tjenester knyttet til landbruksforvaltning, konsesjonsbehandling, 

eiendomsskatt, alt arbeid med kommunal oversiktsplanlegging og utredninger, samt alt arbeid 

med kommunal detaljplanlegging og private planforslag utenfor selvkostområdet. Videre alle 

forvaltningsoppgavene på geodata knyttet opp mot kart-, plan- og adresseforvaltning. 

 

Selvkostområdet dekker funksjonene for byggesaksbehandling, geodatatjenester med unntak 

av kart- og adresseforvaltning samt plansaksbehandling begrenset til veiledning og 

behandling av private planforslag fram til og med vedtak om utlegging til høring og offentlig 

ettersyn. 
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Selvkostområdets ramme 2018 

 

Inntekter Utgifter Netto ramme 

Budsjettert ramme 2018  -6 738 241 5 536 334 -1 201 907 

Rammen fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Inntekter Utgifter Netto ramme 

301 Plansaksbehandling -98 388 

302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering -933 320 

303 Kart og oppmåling -170 199 

   -1 201 907 

 

Ikke prioriterte tiltak 

 

Drift: 

1. Arealplanleggerstilling: fra 2018 og framover forventes flere store 

planleggingsoppgaver hvor kommunen må ha en aktiv rolle for å kunne ivareta 

samfunnsinteressene godt nok. Kostnad 100% stilling: kr 740.000,- 

 

2. Kjøp av tjenester fra Aust-Agder fylkeskommune til interkommunalt plansamarbeid 

for ny E18 Dørdal – Grimstad, ref. Kommunestyrevedtak i sak 51/17.  

Kostnad: Kr. 175 000,- vil anslagsvis bli Kragerø kommunes andel av dette arbeidet.  

 

3. Nye pålagte arbeidsoppgaver tilknyttet konsesjonsbehandling som følge av statlig 

pålegg. Kostnad 25% stilling drift: 212.000,-  

 

 

 

4.5.3 Kultur 

Årsverk:  21,3 Ramme: 17, 315 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

• Forebyggende barne-  og ungdomsarbeid 

• Kulturskole 

• Kinodrift 

• Bibliotek 

• Drift fritidsklubb 

• Ferieaktiviteter for skoleelever  

• Idrett/Idrettsanlegg 

• Nærmiljøanlegg 

• Kultur- og anleggsmidler/Tippemidler 

• Kunst/Kulturformidling/  Kunstnerisk utsmykning                     

• Munch – nettverket 

• Kulturminner 

• Bygningsvern 

• Museumssaker 

• Kystkulturprosjektene 

• Bomiljø 

• Kulturbasert næringsutvikling 

• Destinasjonsutvikling  
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• Jomfrulandsutstillingen/ Jomfrulandsstipendet 

• Vennskapssamarbeid, internasjonale prosjekter/samarbeid EU 

• Drift av kultur- og aktivitetssenteret ”Senior’n» 

• «Aktiv omsorg» 

• Fritidstjenesten 

• Frivillighetsmelding 

• Foreninger og samarbeidsorgan 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

29 juni 2007 fikk Norge sin egen kulturlov – «Lov om offentlege styresmakters ansvar for 

kulturverksemd». Det er derfor ikke slik lenger at man kan si at kultur ikke er noen lovpålagt 

oppgave i kommunene.  I loven heter det bl.a.:”Lova har til føremål å fastleggja offentlege 

styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, 

slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktiviteter og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.” 

 

I forhold til lokale målsettinger og føringer har budsjettarbeidet for 2018 tatt utgangspunkt i 

Kommuneplanen og økonomiplanen, samt lokalt planverk innenfor kultur som bl.a.: 

- Plan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet 

- Kunst og kystkulturplanen. 

- Kragerø kulturskole – Utviklingsplan til et lokalt ressurssenter. 

- Handlingsplan mot barnefattigdom 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden - 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

3000 – 3770 Kunstformidling og samlinger. 

Kommunens kunstsamling ivaretas av Kulturkontoret i et godt samarbeid med Kragerø 

Faste Billedgalleri.  Samlingen er registrert digitalt. Det er behov for både en oppgradering 

av registreringen, samt midler til vedlikehold av samlingen. 

 

3000 – 3850 Frivillighetsmelding 

Etter vedtak i kommunestyret i desember 2016 har kulturkontoret arbeidet med en 

frivillighetsmelding.  Telemark fylkeskommune har bidradd med kr 35,000. - til 

planarbeidet. Det er inngått et samarbeid med Frivillighet Norge som blant annet dreier seg 

om et nært samarbeid med lokale, frivillige lag og foreninger. Frivilligheten er en stor 

ressurs for kommunen, og står samlet for en verdiskapning på ca. 200 millioner kroner i 

året i kragerøsamfunnet (ifølge. tall fra Statistisk Sentralbyrå).  Frivilligheten er sterkt 

delaktig i arbeidet med frivillighetsmeldingen. Dette gjør at lag og foreningen får et 

eierskap til melding og handlingsplan. Frivillighetsmeldingen vil nok inneholde ulike tiltak 

overfor frivilligheten som krever ressurser både økonomisk og i forhold til lokaliteter. 

Investering i frivillighet gir positive resultater både samfunnsøkonomisk og som 

trivselsfremmende tiltak. 

 

3000 – 2340 Aktivitet for eldre på møteplassen Senior’ n 

Senior´n er Kragerø kommunes lavterskel aktivitetstilbud til aldersgruppen 55+. Tilbudet 

består av trim med fysioterapeut, Seniordans, Seniornett, bridge, turgruppe, div. kurs, sosialt 

samvær og varierte kulturopplevelser finansiert med midler fra Den kulturelle spaserstokken. 

Tilbudet bidrar til kommuneplanens mål om at forebyggende helse og omsorg- og sosialtiltak 

har en sentral plass i kommunens tjenestetilbud. Tilbudet bidrar til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom og er med på å utjevne sosiale helseforskjeller. Senior’ n er et forebyggende 

folkehelsetiltak som bidrar til nasjonal mål om at flere skal bo bedre hjemme lengre. Gjennom 
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å legge til rette for dataopplæringstilbud for seniorer, bidrar Senior’ n til at kommunens mål 

om elektronisk kommunikasjon som den viktigste kanal for kommunikasjon med publikum 

kan oppnås, og til nasjonale digitaliseringsmål. 

Ukentlig deltar ca. 90 personer på aktivitetene på Senior´n. Senior`n samarbeider med andre 

innenfor enheten, legger til rette for, og samarbeider med frivilligheten, samt har et samarbeid 

med Helse-  og oppvekstfag ved Kragerø videregående skole. 

 

3000 - Tilskudd lag og foreninger – museumsformål. 

Tilskudd til idrettsformål har økt de siste årene, samtidig som idrettslagene er privilegert i 

forhold til å kunne søke spillemidler.  

Telemark Museum fikk økt sitt tilskudd med kr 300,000.-.  Dette har medført at Berg 

Museum igjen er åpnet i et samarbeid med eierstyret for Henriette Homanns legat. 

Også tilskudd til ungdomsformål er øket noe, samtidig som det ble avsatt 1 mill av 

regnskapsoverskuddet fra 2016 til utsatte grupper og tiltak for barn og unge generelt. 

Disse midlene har kommet godt til nytte for mange gode tiltak. 

 

 

 

 

 

 

Tilskuddspostene foreslått i 2018 budsjettet: 
 

Formål 2017 2018 

Naturforvaltning og friluftsliv           70 000 73 000 

Museer – Berg og Bygdetunet         686 000 703 300 

Kunstformidling, kor, korps, teater, dans og 

festivaler 

        425 000 430 000 

Idrett         768 000 787 000 

Andre kulturaktiviteter         310 000 317 000 

Dirigenttilskudd i regi av Kulturskolen 165 000 166 716 

Barn og unge         400 000 450 000 

Sum      2 825 000 2 927 061 

 

3010 - Kino 

Den største utfordringen for vår kino er det lave besøket vi har sammenlignet med kinoer i 

samme kategori. Først og fremst skylles dette lokalitetsforholdene og beliggenhet, men 

dette har også sammenheng med mye utleie og lange perioder med redusert filmvisning 

samt at vi ikke har en egen kinosjef med dedikerte oppgaver. 

 

3020 - Biblioteket har tre hovedoppgaver:  

Biblioteket skal gi befolkningen enkel, rask og rimelig tilgang til litteratur og annet relevant 

material i forbindelse med utdannelse, livslang læring og for rekreasjon. 

Biblioteket skal være et lavterskeltilbud for ulike arrangementer, for eksempel offentlige 

debatter, temamøter, forfatterbesøk, utstillinger og konserter. 

Dette i samarbeide med andre kommunale tjenester, skoler, barnehager og frivillige lag og 

foreninger når det gjelder integreringsarbeidet, opplæring i bruk av digitale tjenester og 

andre områder det er naturlig å samarbeide om. Alle disse områdene krever at vi har fokus 

på samlingsutvikling og arenautvikling, at biblioteket har en godt kvalifisert stab med 

kompetente, engasjerte og motiverte medarbeidere, og at det er rammevilkår i budsjettet 
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som gir muligheter til å holde samlingen oppdatert. Biblioteket har ikke hatt noen økning i 

bokbudsjettet utover generell prisøkning siden 2004. 

Kragerø bibliotek samarbeider med skolene om oppbygging og drift av skolebibliotekene 

på Kragerø, Helle, Sannidal barneskole og Levangsheia skoler. I tillegg jobbes det med 

planer om et skolebibliotek på Sannidal ungdomsskole. Det er ansatt en 

skolebibliotekkoordinator i 50 % stilling som dekker det bibliotekfaglige ved alle skolene 

og i tillegg er det en samlingsstyrer på hver skole. 

 

3030 - Kulturskolen 

Kragerø kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte undervisningstilbud av høy 

kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom i Kragerø. Alle kommuner er i henhold til 

Opplæringsloven § 13-6 pliktig til å ha musikk- og kulturskoletilbud. 

Kulturskolen ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og gi elevene 

meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt 

kulturskoletilbud gir gevinster både for lokalsamfunnet, og for den enkelte elev. 

Kulturskolen samarbeider med deler av det lokale kulturlivet i Kragerø, hovedsakelig 

korps og kor. Kulturskolen har også hovedansvaret for UKM (Ungdommens 

Kulturmønstring).  

I 2017 har kulturskolen startet et nytt tilbud i de kommunale barnehagene. Kulturskolen har 

også tatt initiativ til et korpsrekrutteringsprosjekt på SFO ved Sannidal barneskole og ved 

Kragerø skole. Dette arbeidet er det ønskelig å videreføre i 2018.  

 

Følgende tabell viser elevtallsutviklingen fra 2008 til 2017: 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 

Elevtall 200 196 223 250 235 200 202 172 169*    190 * 

Venteliste 30 69 92 73 35 18 25 9 9 14 

    *I tillegg har kulturskolen undervisning i to skolekorps og ved to kor. 

 

Økning i elevtallet: 

Etter noen år med noe nedgang i elevantallet har kulturskolen nå hatt en betydelig økning i 

antall elever. Pr. 1.oktober 2017 var elevantallet 190 pluss kor og korps. Elevantallet i 

oktober 2016 var 169. Kulturskolens arbeid for å øke tilbud og kvalitet har også medført at 

ventelistene har vokst.  

3040 - Barn og ungdom. 

En samlet enhet gjør det mer praktisk å tilrettelegge et fritidstilbud til barn og unge. 

Enheten har hver høst utfordringer med rekruttering til ungdomsrådet. Enheten deltar i 

koordineringen av kommunens tjenester for barn og ungdom. Ser man på KOSTRA-

tallene bruker Kragerø betydelig mindre på klubbdrift og tiltak for barn og unge enn 

sammenlignbare kommuner. 

Det er hele tiden nødvendig å samspille med de ulike ungdomsgruppene for å skape 

attraktive tilbud.  Men dette er så absolutt ikke lett, selv med brukerdeltakelse. 

Ferieaktivitetene for barn og ungdom er populære. Innenfor området er også lagt 

prosjektarbeidet knyttet til barnefattigdomsutfordringene med statlige midler fra BUF-dir 

på kr 900 000.- i 2017, samt avsatte midler fra regnskapsavslutningen 2016 på  

kr  500.000,- til utsatte grupper og kr 500,000, - til tiltak for barn og unge. Deler av disse 

midlene er videreført i budsjettrammen for 2018.  
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3060 - Fritidskontakttjenesten 

Fritidskontakttjenesten er et lovpålagt tiltak under helse- og omsorgstjenesteloven. I 

Kragerø er begrepet støttekontakt byttet ut med «fritidskontakt», som er mer dekkende for 

tjenesten. Etterhvert som tjenesten har blitt bedre og mer tilrettelagt, har etterspørselen økt 

betydelig. Dette gjelder spesielt for barn og ungdom med diagnose innenfor 

autismespekteret, og som sliter med ensomhet.  Det siste året har også antall søknader om 

fritidskontakt fra eldre økt betydelig.  

Det er inngått en partnerskapsavtale mellom Kragerø kommune og Kragerø 

demensforening, som skal styrke tilbudet til hjemmeboende personer med demens. 

Samarbeidet med Røde Kors besøkstjeneste er et annet eksempel på frivillighet som et 

supplement til en kommunal tjeneste.  Et håndballag for psykisk utviklingshemmede, et 

kafetilbud og en svømmegruppe er organisert som grupper innenfor fritidstjenesten. 

Det er inngått avtaler med 72 fritidskontakter. 

 

3070 - Aktiv omsorg 

Kultur, aktivitet og trivsel er sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. 

En rekke undersøkelser viser at det er på det sosiale og kulturelle området dagens 

omsorgstjenester kommer til kort, og at tilbud om dagaktiviteter mange steder fremstår som det 

manglende mellomledd i omsorgskjeden. Kulturkontoret koordinerer ulike tiltak og tjenester 

under begrepet Aktiv omsorg. Tiltakene er i første rekke tilpasset den eldre delen av 

befolkningen og omfatter blant annet fritidstjenesten, Senior’n og oppsøkende virksomhet med 

kulturtilbud i omsorgsboliger.  En egen brosjyre, som gis ut to ganger i året, inneholder tilbud 

som er tilpasset intensjonene i Aktiv omsorg.  For å kunne gjennomføre arrangementene, er det 

inngått samarbeid med lokale, frivillige foreninger.  Det er aktuelt å vurdere samarbeid med 

andre kommunalområder for å få enda bedre effekt av tiltakene.  

 

Brukerinvolvering 

Kultur har jevnlige møter med festivaler og andre arrangører av kulturtilbud før sommeren, 

samt møter med Idrettsrådet og andre lag og foreninger. I enhetens andre tjenester er 

nærheten til brukere prioritert. 

Det er det gode samspillet med lag og foreninger som muliggjør et godt kulturtilbud i 

kommunen. Fordeling av midler er klart stimulerende for samarbeid og aktivitet. 

 

Virksomhetens rammer og ressurser  

Enhet for kultur er tildelt en ramme på kr 17 315 602. 

Personalsituasjonen i enheten: 

Situasjonen i forhold til antall ansatte ved stab, prosjekter, kino, bibliotek, Senior’n, 

kulturskole og fritidsklubber er stort sett som siste år og består av 37 personer fordelt på 

21,3 årsverk. Det er 20 kvinner og 17 menn. I tillegg er det 2 prosjektengasjementer. 

 

Ikke prioriterte tiltak  

- Senior’n aktivitetssenter: Opprettholde/utvide tilbudet ved Senior’n (kostnad kr 

94.000,-) 

- Kunstformidling/kunstsamlinger; vedlikeholde kommunens kunstsamling 

(kostnad kr 50.000,- til 100.000,-) 

- Deltakelse i Munch-nettverket (kostnad kr 100.000,-) 

- Støtte til Kultur-kameratene (kostnad kr 50.000,-) 

- Biblioteket; utvidelse stillingsressurs knyttet til Meråpent bibliotek (kostnad 

kr117.000,- i 2018, kr 350.000,- fra 2019) 
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- Norsk bibliotektransport: nye priser for transportordningen fra 2017 medfører økte 

fraktkostnader (kostnad kr 35.500,-) 

- Kragerø kulturskole;  

    nytt tilbud innen dans (kostnad kr 84.700,-) 

                utvide tilbudet innen visuell kunst (kostnad lønnsutgifter kr 73.500,-) 

- Nytt faglig tilbud innen litteratur – skrivekurs (kostnad lønnsutgifter kr 61.000,-) 

- Utvidet opplæring messinginstrumenter i skolekorpsene (kostnad lønnsutgifter kr 

148.500,-) 

- Skolekorpsrekruttering (kostnad lønnsutgifter kr 119.000,-) 

- Dirigentstilling Kragerø skolemusikkorps (kostnad 74.000,-) 

- Kurs i glassblåsing (kostnad kr 35.000,-) 

- Dirigent Kragerø sangforening (kostnad lønnsutgifter kr 74.000,-) 

- Dirigent Kragerø damekor (kostnad kr 43.000,-) 

- Fritidstjenesten: Generell styrking av fritidstjenesten (kostnad kr 245.000,-) 

- Overgang til digital lønn fritidstjenesten (kostnad kr 30,000,-) 

 

 

 

4.5.4 Bygg drift 

Årsverk:  35,1 Ramme: 30,397 mill 

Virksomhetens ansvarsområde 

 Drift og vedlikehold av kommunal bygg. 

 Renhold av kommunal bygg. 

 Idrettshall. 

 Svømmehall 

 Utleieboliger for flytninger. 

 

Virksomheten er organisert med Virksomhetsleder, 2 stk. avdelingsledere på Byggdrift og Renhold, 2 

stk. under Eiendom som arbeider med investeringsprosjekter, service avtaler, og oppfølging av anlegg 

i kommunalbygg. Byggdrift har 7 driftsoperatører, Renhold har 35 renholdere/ 22,5 årsverk og 

Svømmehallen har 4 ansette/2,6 årsverk. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 
Virksomheten Eiendom har mange fagfelt, noen av dem er forskjellig fra de andre. Dette medfører at 

det er stort antall lover, forskrifter og vedtak som virksomheten skal ivaretas.  

 

Lover: 

 Arbeidsmiljøloven 

 Brannloven 

 Energiloven 

 Lov om offentlig anskaffelser 

 Lov om tilsyn med elektrisk anlegg 

 Plan og bygningsloven 

 Sivilberedskaps loven 

 

Forskrifter: 

 Avfallsforskriften 

 Internkontrollforskriften 

 Norges miljømål 
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 Lokal vedtak og føringer: 

 Avfallsplan 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  
Virksomheten Eiendom har mange lovpålagte oppgaver som vi tilstreber å gjennomføre innenfor 

virksomhetens økonomiske rammer og tilgjengelige ressurser. 

Virksomheten Eiendom har mange investeringsprosjekter som skal gjennomføres. Eiendom prioriterer 

å løse disse oppgavene på beste måte, økonomisk og profesjonelt.  Eiendom har nå ansatt ny mann i 

eksisterende stilling som prosjektleder for oppfølgning av investeringsprosjekter og skal også ha fokus 

på inneklima og energibruk i kommunalbygg. 

 

Eiendom – Byggdrift har fått betre kontroll på bygningsmassen og installasjoner i kommunale bygg 

etter det ble etablert rutiner og vedlikeholdsplaner for den daglige driften. Byggdrift har fått bedre 

kontroll på kommunale bygg og anlegg etter utprøving av nye rutiner (røde, gule og grønne oppgaver) 

og arbeidet med disse i halvt annet år. Byggdrift må ut fra de eksisterende ressursene fortsatt prioritere 

vedlikeholdsoppgaver (gule oppgaver) og oppgaver som må gjøres ut fra et sikkerhetsperspektiv (røde 

oppgaver), mm og har fortsatt mindre tid til å løse oppgaver som kommer fra brukerne av kommunale 

bygg (grønne oppgaver). Vi jobber med å finne en løsning på dette.  

 

Eiendom skal i samarbeid med NAV etablere en servicegruppe. Servicegruppa skal organisatorisk 

ligge under avdelingen Byggdrift. Eiendom håper å kunne ansette aktivitetsleder til servicegruppen i 

100% stilling som skal ha ansvar for ungdommer som skal utføre kommunale arbeidsoppgaver, og i 

første omgang «grønne oppgaver».  Lønnsutgiftene finansieres med 25% fra NAV Telemark, 25% 

forsterkning av rammen/Kragerø kommune, og 50% gjennom omprioriteringer av ressurser innenfor 

NAV og Eiendom. Dette er et prøveprosjekt i 1 år i første omgang.  

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 
Virksomheten Eiendom kommer til å ha fokus på kommunens målsetninger for 2018 og tiltak for å 

bidra til måloppnåelse, ref. handlingsplan for kommunalområdet Samfunn. 

 

Brukerinvolvering  
Byggdrift informerer brukerne av kommunalbygg og er i forkant så langt det lar seg gjøre når det er 

noe som skal bygges om, repareres, mm i våre bygg. Samarbeid med brukerne av våre bygg går 

vanligvis veldig bra. Eiendom har ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2017. En 

brukerundersøkelse vil kunne gi oss innspill på hva vi kan gjøre bedre for våre brukere av kommunale 

bygg.  

 

Virksomhetens rammer og ressurser  
Virksomhetens ramme 2018 

132. Eiendom 
Budsjett - 

Inntekter 

Budsjett - 

Utgifter 

Budsjett - resultat. 

Budsjettert ramme 2018    30 396 904  

4210 Byggdrift   17.212.235 

4230 Renhold   12.078.761 

4240 Idrettshallen   - 301.970 

4250 Svømmehallen   1.721.225 

4265 Boligutleie   - 513.347 

 

Virksomhetens resurser 2018 

132. Eiendom 
  Årsverk 

Budsjettert resurser 2018    35,1 

4210 Byggdrift   7,6 

4230 Renhold   22,5 

4240 Idrettshallen   0,4 

4250 Svømmehallen   2,6 

Utviklings prosjekter   2,0 
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Ikke prioriterte tiltak  
Virksomhet Eiendom har ikke prioritert tiltak for vaktordning for tjeneste ved kommunale bygg i 

budsjettet for 2018 og har derfor ikke ressurser til å rykke ut utenfor normal arbeidstid. Vi ønsker 

likevel å utrede i 2018 muligheten for en evt løsning fra 2019.  

 
Virksomhet Eiendom – Renhold har hatt et merforbruk i 2017 knyttet til bruk av vikarer. Det er ikke 

iverksatt nye tiltak for 2017, og heller ikke satt av ekstra midler for 2018 til renhold, men 

virksomhetsleder og avdelingsleder er i gang med å se på tiltak som kan bidra til redusert behov for 

vikarer innenfor den gitte ramma.    

 

 

4.5.5 Vei og park 

Årsverk:  5,9 Ramme: 5, 964 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

 Kommunale veier og sykkelstier, nyanlegg, drift og vedlikehold. 

 Trafikksikkerhet 

 Skjærgårdsparken i Kragerø kommune, som består av over 80 friarealer  

 Opparbeidelse av boligfelt med kommunaltekniske anlegg. 

 Parkering og veilys. 

 Rekreasjon i tettsted (parker, plasser, torg, grøntanlegg, turveier). 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

Lover: 

 Arbeidsmiljøloven 

 Beredskapsloven 

 Brannloven 

 Brannvernloven 

 Forurensingsloven 

 Lov om offentlige anskaffelser 

 Vegloven med tilhørende forskrifter og veinormaler 

 Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter 

Forskrifter: 

 Dimensjoneringsforskriften  

 Forebyggendeforskriften 

 Parkeringsforskriften 

 Forvaltningsplan Skjærgården Telemark 

 Internkontrollforskriften 

 Nasjonal transportplan (NTP) 

 «Norges Miljømål» (Miljødirektoratet) 

 Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark 

 

Lokale vedtak og føringer: 

 Feiing: Plan for forebyggende arbeid vedtas hvert år.  

 Klima og energiplan 2014-2018 

 Politivedtektene 

 Tiltak mot sosial dumping (KST 9/15) 
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 Torgvedtektene 

 Trafikksikkerhetsplan for Kragerø kommune 2014-2018 

 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Vei og Park jobber med å få på plass en helhetlig Parkeringsplan. Denne er omfattende, og 

kan føre til store endringer både for de reserverte og avgiftsbelagte parkeringsplassene. 

Iverksetting av endringene vil ha stort fokus framover. 

Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Kragerø kommune gjelder ut 2018, og man vil starte 

en revisjon av hele planen i 2018. 

Investeringsprosjektene som vil ha størst fokus på neste år er videre oppgradering av 

Skåtøyveien, generell oppgradering av kommunale veier, nytt HC toalett på Servicebygget på 

Jomfruland, og starte opp arbeidet med å avklare og prosjektere baderampe for 

bevegelseshemmede på Stangnes.  

 

Det gjenstår noen arbeid knyttet til «Bymiljøpakka 2017» og virksomheten vil prioritere å 

ferdigstille dette arbeidet i 2018. 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

Virksomheten har ansvar for å drifte og vedlikeholde fellesområdene som parker, 

skjærgårdspark og torv slik at innbyggerne trives i det offentlige rom. Virksomheten bidrar 

også med tiltak for å øke trafikksikkerheten, rassikre utsatte områder og vedlikeholde veier og 

G/S veier slik at ferdselsårene er framkommelige hele året.  

 

Brukerinvolvering  

Stort sett foregår det meste av brukerinvolveringen via telefon eller epost. Ved større planer 

som for eksempel trafikksikkerhetsplan, blir det sendt ut spørreskjemaer til berørte parter.    

 

Virksomhetens rammer og ressurser  

I forbindelse med etablering av to virksomheter innenfor Vei og Park og VAR i 2016, var en 

av konsekvensene at noe av ressursene på Vei og Park, som tidligere ble benyttet ute i feltet, 

ble knyttet opp til en full stilling på avdelingsleder. Det ble ikke kompensert for dette 

bortfallet og Vei og Park har for 2018 fått økt ramme tilsvarende lønnsmidler til ½ stilling til 

veiarbeid (arbeid ute i feltet). 

 

Vintervedlikeholdet varierer fra år til år. I faste utgifter utgjør dette: 

Vaktgodtgjørelse egne mannskap, kr 406 258,-  

Fast godtgjørelse for beredskap, innleide mannskap, kr 383 500,-  

Til sammen kr 789 758,- 

Vaktgodtgjørelsen til eget mannskap er innbakt i lønnsramma, mens godtgjørelsen for 

beredskap til innleid mannskap går av posten som er satt av til «serviceavtaler», hvor kjøp av 

blant annet tjenester som brøyting, oppsop av grus og tømming av sandfang ligger.  

Denne posten er i 2017 på 706 000. Til sammenligning så brukte vi i 2016 kr. 1 359 700 og i 

2015 kr. 737 200 på vintervedlikehold bare til de private aktørene. Dette viser at det er stor 

forskjell på kostandene fra år til år avhengig av om det er mye eller lite snø.  

 

Ikke prioriterte tiltak  

Forvaltning av parkeringsplasser og behandling av parkeringsklager blir mer og mer 

tidkrevende. Det jobbes med å innføre boligsoneparkering i boligområdene. Administrering 

av en slik ordning er et tidkrevende arbeid, som ikke kan innføres uten at det tilføres flere 
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ressurser innenfor virksomheten. Det er derfor behov for å øke bemanningen med ett årsverk. 

Lønnskostnad: kr 610 000,- 

 

Hvis det blir en snørik vinter, må det kuttes ned på kjøp av tjenester som oppsoping i 

boligområdene, salting av grusveier om sommeren og tømming av sandfangkummer. Det vil 

heller ikke være rom for asfaltering, kun begrenset asfaltlapping.  

 

 

4.5.5   Brann 

Årsverk:  11 Ramme: 12,162 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

 Forebygging av branner og andre ulykker (feiervesen og brannsyn) med beredskap 

mot branner og andre ulykker – redning. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

Lover: 

 Arbeidsmiljøloven 

 Beredskapsloven 

 Brannloven 

 Brannvernloven 

 Forurensingsloven 

 Lov om offentlige anskaffelser 

 

Forskrifter: 

 Dimensjoneringsforskriften  

 Forebyggendeforskriften 

 Parkeringsforskriften 

 Internkontrollforskriften 

 

Lokale vedtak og føringer: 

 Feiing: Plan for forebyggende arbeid vedtas hvert år.  

 Politivedtektene 

 Torgvedtektene 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Brannvesenet har i 2015 fått påvist et vesentlig avvik med hensyn til brannforebyggende 

arbeid, som foreløpig ikke er lukket.  Det foreligger et krav til en 100 % stillingsressurs som 

er øremerket brannforebyggende arbeid, i tillegg til det arbeidet som brannmester utfører 

innenfor dette.  

Det er utredet om stillingen kan være gjenstand for samarbeid med andre brannvesen. 

Konklusjonen er at det er ingen kostnadsmessig eller organisatorisk gevinst i å samarbeide om 

forebyggende stilling, når kravet i forskriften er en 100 % stilling og dette er dirkete utledet 

av innbyggertallet i kommunen.  

Brann har som en konsekvens av dette avviket fått økt rammen for 2018 tilsvarende 

lønnsmidler til 1 brannforebyggende stilling. 
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Et av investeringsprosjektene på brann er å tilrettelegge på brannstasjonen slik at man kan få 

skilt reine og skitne soner. Det må etableres vaske- og tørkemuligheter for tøy og utstyr, samt 

nye garderobe- og dusjløsninger. Et viktig tiltak for å minske eksponering av 

kreftfremkallende støv, gass og brannrøyk. Dette er en oppfølging av Arbeidstilsynets tilsyn i 

2017. 

 

Det ble påbegynt en brannsikringsplan for Kragerø sentrum da byantikvaren var her, denne 

må ferdigstilles og tiltaksbehandles. Etter hvert bør det også lages en for Kil sentrum. 

I forbindelse med «Det store Brannløftet» fra Gjensidigestiftelsen, har brannvesenet fått tildelt 

en utstyrspakke for overflatereding, samt opplæring av lokal instruktør. Kunnskapsoverføring 

til resten av mannskapet vil ha fokus neste år. 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

Virksomheten bidrar gjennom god beredskap til opplevelsen av å være en trygg 

bostedskommune. Dette oppnås gjennom fokus på risiko, godt forebyggende arbeid og en 

kvalitativ og godt utstyrt beredskapsavdeling. 

Virksomheten bidrar i sitt systematiske forebyggende arbeid i samråd med bedrifter og 

næringsliv for å redusere risiko og ikke mist sårbarhet for næringslivet i Kragerø. 

 

Brukerinvolvering  

Brannvesenet er med på forskjellige kampanjer som retter seg mot publikum.  

 Aksjon boligbrann, hvor brann- og feiervesenet og det lokale elektrisitetstilsynet reiser 

rundt og kontrollerer og snakker med folk. 

 Brannvernuka, hvor vi besøker barnehager og avslutter uka med Åpen brannstasjon 

 

Virksomhetens rammer og ressurser  

 «Forskrift om brannforebygging» trådde i kraft 1. januar 2016. Endringene i forskriften  

betyr at kommunen er lovpålagt å sørge for at ALLE byggverk, herunder boliger, 

fritidsboliger/hytter og andre typer bygg som har fyringsanlegg med pipe, skal feies og føres 

tilsyn med etter behov. Forskriften hensyntar ikke infrastruktur med krav om vei i umiddelbar 

nærhet til bygg, slik at også disse byggverk skal feies og føres tilsyn med. Dette medfører at 

vi må feie alle hyttene, men dette er behovsprøvd slik at feiefrekvensen ikke blir like hyppig 

som på boliger. Antall hytter, samt at tilkomsten til hyttene er mer tidskrevende, gjør at man 

må øke bemanningen med to feiere. Dette er allerede lagt inn i beregningen av 

selvkostbudsjettet på feiing, og med langt flere abonnenter å dele kostnadene på, vil ikke 

økningen av avgiften være betydelig. En lokal forskrift som regulerer feietjenesten må vedtas 

før ordningen kan innføres. Denne har vært ute til høring.  

 

Ikke prioriterte tiltak  

Ingen 

 

 

4.5.6 VAR (Vann, avløp og renovasjon) 

Årsverk:  26,45 Ramme: -12,778 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Virksomheten har ansvaret for opparbeidelse, forvaltning drift og vedlikehold av: 

- Produksjon av vann 

- Distribusjon av vann 
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- Avløpsnett/innsamling av avløpsvann (spillvann) 

- Rensing av avløpsvann (spillvann) 

- Tømming av slamavskillere, septiktanker og lignende 

- Tilsyn og utslippsmyndighet på private avløpsanlegg 

- Innsamling av husholdningsavfall 

- Drift av gjenvinningsstasjon 

- Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 

- Avfallsdeponi 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

Virksomheten har et omfattende og ansvarsområde, med flere fagfelt. Dette medfører at det er 

et stort antall lover som må ivaretas. Det nevnes: 

Lover: 

- Arbeidsmiljøloven 

- Lov om offentlige anskaffelser 

- Lov om tilsyn med elektriske anlegg 

- Matloven 

- Plan- og bygningsloven 

- Vannressursloven 

- Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter 

Forskrifter: 

- Avfallsforskriften 

- Damsikkerhetsforskriften 

- Drikkevannsforskriften 

- Forskrift om gjødselvare 

- Internkontrollforskriften 

- Nasjonale mål for vann og helse vedtatt 22.5.2014 

- Vanndirektivet 

Lokale vedtak og føringer: 

- Avfallsplan 2014 – 2018 

- Hovedplan VA 2017 – 2027 

- Klima og energiplan 2014 – 2018 

- Kommuneplanens arealdel (kap 1.1.3 renovasjon. Kap 5.5 nedslagsfelt drikkevann, 

kap 7.4 nedlagte avfallsdeponi) 

- Tiltak mot sosial dumping 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Virksomheten har en rekke lovpålagte oppgaver, og det er til enhver tid en utfordring å 

gjennomføre alle oppgavene innenfor enhetens økonomiske rammer og tilgjengelige 

ressurser. Det jobbes med å finne en løsning på hvordan man skal ivareta kommunens ansvar 

som utslipps- og tilsynsmyndighet. 

I tillegg har virksomhet for VAR svært mange vedtatte investeringsprosjekter som skal 

gjennomføres. Dette er investeringer vedtatt i ny hovedplan VA og etterslep på tidligere 

vedtatte investeringer. En av virksomhetens prioriterte oppgaver er å gjennomføre disse på en 

god måte, for å få til dette har virksomheten tilsatt to prosjektledere. Med dette har man laget 

et skille mellom prosjekt og drift og dermed økt kapasiteten på begge områder. 
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Virksomheten jobber aktivt etter hovedplan VA og har stort fokus på å kartlegge 

ledningsnettet og redusere lekkasjeprosenten. Virksomheten har omdisponert en 

fulltidsressurs til denne oppgaven og gjort de nødvendige investeringer for å kunne gjøre dette 

selv. 

Virksomheten har også overtatt innsamling av husholdningsavfall og vil bruke tid på å skape 

en god og stabil tjeneste på dette området. For å sikre dette er renovasjon skilt ut som egen 

avdeling med egen avdelingsleder. 

Det vil også bli prioritert høyt å gjenoppbygge Kil renseanlegg etter brannen. Dette arbeidet 

er i gang og man regner med å ha tett bygg innen utgangen av 2017. Etter at bygget er reist 

starter arbeidet med gjenoppbyggingen av prosessen i anlegget. 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

Det skal de neste årene fortsatt jobbes med å kartlegge tilstanden på det kommunale vann- og 

avløpsnettet med pumpestasjoner. Dette gjøres for å kunne gjøre de rette prioriteringene i 

videre arbeid med sanering og separering av spill- og overvann. Dette gjøres for at 

fylkesmannen kan gi utslippstillatelse i «Kragerø rensedistrikt» som omfatter bl.a. Kragerø 

renseanlegg, Gromstad pumpestasjon(kp133) og hovedpumpestasjon (kp132).  På sikt vil 

disse tiltakene bidra til å redusere kloakkutslippene(driftsoverløp) og unødig rensing av 

overvann. Dette vil igjen gi bedre kapasitet på renseanlegget og pumpestasjonene, samt sikre 

en bedre økonomisk drift av anleggene. Man er godt i gang med arbeidet med å prioritere 

hvilke områder som skal rehabiliteres de kommende årene. Man har valgt å fokusere på 

«Kalstadområdet» som renner til rensing via «Gromstad pumpestasjon» for å kunne 

dokumentere endringene når man rehabiliterer i et bestemt område. Når arbeidene her er 

avsluttet vil fokuset rettes mot områdene som pumper møt «hovedpumepstasjonen».  

Det skal arbeides med å sikre vannforsyningen og leveringen av vann til forbrukerne. Dette 

skal bl.a. gjøres med utbedring av høydebassenget på Grøtvann, kartlegging av tilførselen til 

Mian HB og øke fokuset på lekkasjesøk for videre planer for rehabilitering av 

vannledningsnettet. Dette vil bedre kapasiteten på vannbehandlingsanlegget og vannkilden, 

samt sikre en bedre økonomisk drift innen vannbehandling.  

Innenfor renovasjon ønsker man å gjøre tiltak for å øke mengden levert avfall for å redusere 

forsøpling. Det planlegges også å gjøre tiltak for bedre samkjøring av renovasjonstjenester 

også på tvers av virksomhetene. 

 

Brukerinvolvering  

Virksomhet for VAR har tett dialog med publikum nå det gjelder driftshendelser og planlagt 

arbeid, publikum er også svært aktive ved å gi tilbakemeldinger. Ved alvorlige hendelser ol. 

bruker virksomheten UMS (SMS og telefonvarsling) for å nå ut til publikum. Virksomheten 

ser frem til å ta i bruk ny hjemmeside for å nå ut til enda flere og vil også vurdere bruk av 

sosiale medier.  
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Virksomhetens rammer og ressurser  
Selvkostområdets ramme 2018   Inntekter  Utgifter  Netto ramme  

Budsjettert ramme 2018   62 080 779 49 302 548 -12 778 231 
Rammen fordelt på kostragruppefunksjoner  

  

Inntekter  Utgifter  Netto ramme  

338 Forebygging av branner og ulykker  -417 335 

34* Produksjon og distribusjon av vann  -5 533 227 

350/353Avløpsnett og avløpsrensing  -6 936 735 
354 Tømming av slamavskillere, septikktanker o.l -338 806 

355 Innsamling av forbruksavfall 447 872 

 -12 778 231 

 

Pr september 2017 var sykefraværet 1,8%, som er tilnærmet likt fjoråret.  

Gjennomsnittsalderen i virksomheten VAR er høy og man har i 2017 hatt flere som har gått 

av med alderspensjon.  

 

Ikke prioriterte tiltak  

Kommunalområde Samfunn har vaktordninger for brøyting og for brannvesenet. Det er behov 

for en vaktordning også for drift av kommunalt vann- og avløpsanlegg. Per i dag er det 

Brannvesenets befalsvakt som kaller ut ansatte ved behov, men det er ikke etablert en 

vaktordning for ansatte. Det blir derfor tilfeldig om en får tilkalt rette ansatte, og om disse har 

anledning til å rykke ut utenom normal arbeidstid. Dette er ikke tatt med i årsbudsjettet for 

2018. 

 

4.5.7 NAV- sosiale tjenester 

Årsverk: 9 Ramme: 36,352 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

 Kommunens arbeids- og velferdsforvaltning 

 Saksbehandling og utbetaling av økonomisk sosialhjelp 

 Veiledning av mennesker for å hjelpe dem inn i arbeidslivet 

 Utadrettet markedsvirksomhet mot bedriftsmarkedet 

 Tvangsinnleggelse av brukere med rusproblematikk 

 

Kontoret er per dags dato organisert i tre team (oppfølgingsteam, markedsteam og 

veiledningsteam). Det er 24 ansatte ved kontoret og en ledergruppe bestående av to 

avdelingsledere og en NAV-Leder. NAV Kragerø har to fysiske lokasjoner, hovedbygget i 

Kirkegata og Talenthuset på Kalstad. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

Vi har følgende målsettinger nasjonalt: 

 

Målformulering hver mnd Resultatkrav 

Andel arbeidssøkere med oppfølging siste tre mnder  75% 

Andel graderte sykefraværstilfeller på 12 ukers tidspunkt 55% 

Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid 70% 

Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid 45% 
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Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand fra NAV 30% 

Antall formidlinger (antall ansatte på stillinger meldt til NAV) 10 

Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker 80% 

 

I tillegg har vi utarbeidet lokale mål for NAV Kragerø: 

 

 
 

Våre målsettinger handler i stor grad om å hjelpe folk tilbake i arbeidslivet og det er åpenbare 

grunner til dette. Først og fremst vil mennesket selv ha et bedre liv med større trygghet og 

økonomisk handlingsrom, men vi vil også redusere kostnader på livsoppholdsytelser (f.eks 

sosialhjelp), øke mengde skattebetalere i kommunen og smøre arbeidsmarkedet for å bidra til 

vekst i regionen.  

 

NAV er underlagt en rekke lovverk som regulerer vårt virke, det nevnes Folketrygdloven, 

forvaltningsloven, lov om sosiale tjenester og arbeidsmiljøloven for å nevne noen. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

 Sterkt ungdomsfokus. Budsjettet vårt er tilpasset et nivå på økonomisk sosialhjelp som 

er lavere enn 2017. Dette fordi vi har hatt stabil reduksjon i vår ungdomsportefølje 

sammenlignet med 2016. Vi har derfor valgt å trekke ned økonomisk sosialhjelp og 

samtidig sette av noe lønnsmidler for å bidra til at Kragerø kommune kan opprette en 

100% stilling som aktivitetsleder, ansatt i virksomhet Eiendom. Denne personen skal 

kunne ta inn våre ungdommer på kort varsel og gi dem meningsfull aktivitet ved å 

gjennomføre kommunale arbeidsoppgaver.  

 

 Det er fortsatt betydelig andel økonomisk sosialhjelp satt av til arbeidet med 

flyktninger i Kragerø kommune. Selv om det er sannsynlig at vi vil motta betydelig 

færre flyktninger i 2018 er det viktig å ha gode rammer for å bidra til god og rask 

integrering.  

 

 Vi har satt av ekstra midler for å ta høyde for ødeleggelser og økte kostnader i 

kommunens midlertidige boenheter i Lindviksdalen. Vi ser at kostnadene der er 

betydelige og ekstra midler er derfor allokert til dette formål. 

 

 Det er satt av større mengde midler for bruk av nærværstiltak for å sikre fortsatt lavt 

sykefravær og god trivsel. 

 

 Det er satt av midler for kursvirksomhet til de ansatte samt reisekostnader. Det er 

viktig at vi er offensive for å tilegne oss ny kunnskap og oppdatert metodikk. Dette 

gjør at vi stadig kan tilby bedre tjenester til innbyggerne i Kragerø kommune.  

 

 Det planlegges en omfattende digitalisering av NAV Kragerø og av NAV generelt. 

Det betyr at flere ansatte skal jobbe utadrettet og følge opp kandidatene våre og 
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arbeidsgivere ute i markedet. Det betyr at vi har budsjettert opp kostnadene på 

kontormateriell og IKT-utstyr.  

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

 Positiv utvikling på KOSTRA-tallene til kommunen. Her har NAV Kragerø betydelig 

mulighet til å bidra til at Kragerø kommune fremstår som en god kommune å bo i.  

 

 Bidra til at Kragerø kommune er en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i ved 

å være en støttespiller i formidlingsarbeidet og en måte å få raske, gode og 

kostnadsfrie rekrutteringstjenester på.  

 

 Bidra til at sykefraværet i kommunen går nedover ved å gjennomføre systematisk 

oppfølging av sykemeldte og de virksomhetene som har sykemeldte ansatte.  

 

Brukerinvolvering  

Utover det faktum at NAV Kragerø daglig er i kontakt med mange mennesker som er definert 

som våre brukere, har vi noen ting verdt å nevne.  

 

NAV Kragerø oppretter eget brukerutvalg som gir direkte innspill til NAV leder. Disse 

møtene avholdes 2 ganger i året og mandatet består av å lære av hverandre slik at NAV 

Kragerø kan utvikle sitt tjenestetilbud til innbyggerne. Det vil også være muligheter for 

fortløpende innspill til NAV leder for deltakerne i brukerutvalgene. Er noe viktig å si må det 

for all del ikke vente! 

 

I tillegg er det etablert møtearena hvor næringskontakt, leder for omstillingsprogrammet, 

leder for lokal næringsforening og NAV Kragerø møtes for å diskutere utviklinger i markedet. 

Arbeidsgivere er en viktig brukergruppe for oss og det er viktig å lytte til de behovene som 

finnes i markedet. Det er arbeidsgivere som ansetter kandidatene våre, ikke NAV Kragerø. 

 

Ikke prioriterte tiltak  

NAV Kragerø har et ønske om å utbedre planløsning og vurdere andre lokaler i og med at vår 

leiekontrakt i Kirkegata foreløpig utløper høsten 2019, men dette gjøres ikke noe med per 

dags dato ettersom kommunen skal inn i en omfattende flytteprosess hvor vi blir direkte 

berørt. Grunnen til ønsket om endring i lokaler er at organisasjonen har utviklet seg de siste 

årene og vi har andre behov for lokaler nå enn tidligere.  
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4.6       Kommunalområdet Helse og Omsorg 

Den administrative organiseringen av kommunen fås frem ved å følge linken: 

Organisasjonskart Kragerø kommune 

og navigere videre. 

 

 
Områdets ramme 2018 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2018 *   224 581 356 

Lønns- og prisvekst i 2018   5 980 573 

Rådmannen: Tildelt for økte demografikostnader   3 500 000 

Områdets ramme for 2018 32 103 861 266 165 790 234 061 929 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2017 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2017 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

120 Administrasjon 1 153 936 

23* Forebyggende helsearbeid/aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse 
8 847 914 

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 16 975 212 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 1 950 331 

253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 43 096 031 

254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende 152 708 038 

256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester 3 127 036 

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt arbeidsområde 1 937 400 

290 Interkommunalt samarbeid (§27/28a samarbeid) 4 266 031 

Områdets ramme 2018 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 234 061 929 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget.  

 

 
Områdets ramme 2018 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Tjenestekontor 16 480 000 25 279 383 8 799 383 

Kommuneoverlege mm 792 899 7 364 737 6 571 838 

Helsetjenester 15 379 162 101 209 320 85 830 158 

Omsorgsboliger -1 668 700 124 354 136 126 022 836 

Fysio/ergo 1 120 500 7 958 214 6 837 714 

Områdets ramme 2018 234 061 929 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men likevel av hovedutvalg hvis endringen medfører endringer av kostragruppefunksjoner. 

 

Kommunalområde helse- og omsorg. 

 

Helse- og omsorgstjenestene er kommunens største kommunalområde og står for mer enn 30 

% av kommunens samlede utgifter. Kommunalområde består av fellestjenester og 

tjenestekontor som holder til i sokkeletasjen i Marienlyst sykehjem, mens 

omsorgsadministrasjonen(virksomhetsledere) har flyttet over i ledige lokaler i Kragerø 

https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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sykehus. Kommunalområdets totale bemanning er 299,52 årsverk fordelt på 431 ansatte og 

med en gjennomsnittlig stillingsprosent på 66,9. Private driftsavtaler med leger og 

fysioterapeuter er IKKE med i dette tallet. 

 

Kommunalområde er inndelt i 4 virksomhetsområder: 

 
Kommunalområdets ledergruppe er sammensatt av kommunalsjef og 4 virksomhetsledere. 

Kommunelegen inngår i en rådgiverstilling for kommunalsjefen men sitter ikke i 

ledergruppen. 

Ledergruppen har bl.a. et felles, koordinerende ansvar for tilrettelegging av intern 

samhandling, oppfølgning av vedtatte planer, samt ta beslutninger om implementering og 

bruk av velferdsteknologi. Kommunalområdet er styringsmessig underlagt Hovedutvalg for 

helse, omsorg og sosiale tjenester. 

 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

En har valgt å beskrive nasjonale og lokale målsettinger i hovedsak på et overordna nivå for 

hele kommunalområdet da helse- og omsorgstjenester i mange sammenhenger er «homogene» 

i betydning av at brukere/pasienter har sammensatte behov og dermed behov for tjenester av 

ulik karakter. Dette forutsetter bred og forpliktende samhandling og konkrete tiltak fra flere 

faginstanser på tvers av organisasjonsstrukturen. 

 

Overordna myndighetene er tydelige i sine krav om at kommunene må følge opp sine 

forpliktelser slik disse er beskrevet gjennom lover og forskrifter. I tider med knapp 

kommuneøkonomi er det en krevende oppgave å forvalte disse tjenestene samt utvise nøkternt 

skjønn innen vedtatte økonomiske rammer, men samtidig sørge for at den enkelte bruker får 

de tjenester han/hun har rett til, og som tilfredsstiller myndighets-/forsvarlighetskravene. De 

demografiske utfordringene i Norge har vært en viktig premiss for endringer og tilpasninger 

av velferdsstatens ordninger.  

Samhandlingsreformen er blant de endringene som har påvirket utviklingen av kommunale 

helse- og omsorgstjenestene mest, men som samtidig, etter vår oppfatning, er underfinansiert i 

forhold til ambisjonene.  
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Nasjonale målsettinger om utvikling og bruk av velferdsteknologi er konkrete eksempler på 

arbeidet med å utvikle metoder og strategier for å forberede oss på fremtiden med en stadig 

økende andel eldre. Men bruken av ny trygghetsskapende teknologi skaper samtidig behov for 

organisasjonsutvikling som en konsekvens av at teknologien forutsetter andre måter å 

organisere og levere tjenester på dersom gevinster skal kunne oppnås. Kragerø har en vedtatt 

strategiplan på dette området og deltar i et bredt interkommunalt samarbeid. 

Investeringsbudsjettet tar høyde for noen av disse forholdene. 

 

I tidligere rundskriv fra Regjeringen het det bl.a.: 

«Regjeringen vil sikre trygghet for eldre og pleietrengende ved å skape en omsorgstjeneste 

med både bedre kapasitet og kvalitet. Flere skal kunne bo hjemme lenger og leve aktive og 

selvstendige liv. Samtidig må det være trygghet for å få plass i heldøgns pleie og omsorg når 

behovet for mer hjelp oppstår». 

Kragerø ligger tett på denne målsettingen. 

 

Telemarksforskning har beregnet hvor store mer-/mindre utgifter Kragerø får som følge av 

befolkningsutviklingen. Telemarksforskning har tidligere skrevet i sin analyse at: 

Kragerø har generelt en eldre befolkning enn landsgjennomsnittet. Andelen 67 år + utgjorde 

18,6 % av befolkningen pr. 01. 01. 2015. Tilsvarende for fylket er 16,5 % og landet 13,7 %.  

Alderssammensetning og innbyggertall har stor betydning for statlige overføringer til 

kommunene. Går barne- og ungdomstallene ned gir dette reduserte inntekter fra staten mens 

økning i antallet eldre delvis kompenseres for. 

Mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen viser at Kragerø kommune kan 

få merutgifter på om lag 4,4 mill. kr. i 2018. De økte demografikostnadene anslått til ca. 10,1 

mill. kr. i økonomiplanperioden. 

Samhandlingsreformen med kortere liggetid og raskere utskrivning fra sykehus samtidig som 

både behandling og rehabilitering i stor grad er gjort til et kommunalt anliggende, belaster 

helse- omsorgstjenestene i økende grad. Selv om anslagsvis 60 % av kostnadsveksten de siste 

10 årene til pleie- og omsorgsformål i kommunen er knyttet til yngre mennesker (under 67 år 

inklusiv barn), merkes innslaget av en stadig eldre befolkning med sammensatte behov for 

tjenester godt i den daglige driften.   

Ressursanalysen fra Telemarksforskning bekrefter at Kragerø har moderate utgifter til helse- 

og omsorgsformål. 

I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan for 2014 – 2026 ble en rekke premisser 

fra kommuneplanen i perioden 2008 – 2020 videreført. De fleste av disse premissene finner 

man også i kommunens Omsorgsplan 2020 (delplan til kommuneplanen) som ble revidert i 

2014. Blant disse premissene beskrives bl.a. følgende for helse- og omsorgstjenestene: 

Hovedutfordringer  

• Å få tilrettelagt for et variert og fleksibelt tilbud av forebyggende og behandlende 

tjenester til kommunens innbyggere. 

• Møte en fremtidig situasjon hvor kommunen i stigende omfang må ta ansvar for 

personer og grupper med behov for ulike og sammensatte hjelpetiltak.  

Overordnet målsetting 

• Kommunen har helhetlige og koordinerte sosial-, helse- og omsorgstjenester som gir 

innbyggerne de beste muligheter for gode helse- og levekår.  

• Alle med behov for sosial-, helse-, pleie- og omsorgstjenester har et forsvarlig og 

kvalitativt godt tilbud i tråd med lover og forskrifter, der man vektlegger trygghet, 

koordinering og brukermedvirkning. 
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• Funksjonshemmede innbyggere bosatt i Kragerø kommune er fullt integrert i 

lokalsamfunnet 

• Kommunen har etablert elektronisk samhandling med spesialisthelsetjenesten og 

fastlegene 

• Kommunen har konkrete planer for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenester som 

tar høyde for behovsutviklingen blant eldre og funksjonshemmede. 

 

Kommuneplanens mål og intensjoner for helse- og omsorgstjenestene og den underliggende 

Omsorgsplan 2020 samsvarer med nasjonale føringer, og en har kommet langt selv om det 

gjenstår en rekke utfordringer. Folkehelseperspektivet er tydeliggjort. 

 

Status/situasjonsbeskrivelse av helse- og omsorgstjenestene. 

2.tertialrapport 2017 gir et konkret bilde på utfordringene i tjenestene  

I tillegg til helt spesielle og særdeles kostnadskrevende tiltak til noen enkeltbrukere, har 

mange deler av tjenestene i perioder opplevd kapasitetsproblemer i forhold til brukerbehov. 

Det er tidligere pekt på at bemanningssituasjonen på flere tjenesteområder har stått på stedet 

hvil til tross for økende behov. Bruk av teknologi, organisatoriske tilpasninger og nøkternhet i 

tildeling av tjenester er virkemidler for å tilpasse oss den økonomiske virkeligheten. 

Organisasjonen bestreber seg hele tiden på «å jobbe smartere».  Men vi greier ikke «å 

organisere bort» reelle brukerbehov. Nødvendige endringer tar tid og forvaltningsmessige 

spilleregler skal følges. 

Utviklingen i form av økende ventelister av ferdigbehandlede/utskrivningsklare pasienter fra 

sykehus kan gi noe grunn til bekymring selv om dette bildet varierer over tid. 

Kapasitetsøkning på fleksible helsetjenester (hjemmesykepleie og rehabilitering) er 

nøkkelfaktorer i denne sammenhengen. 

Av positive elementer kan nevnes at kapasiteten på forebyggende og rehabiliterende tjenester 

har fått en «boostereffekt» fra høsten 2017 ved at vi bl.a. har økt ergoterapiinnsatsen og har 

knyttet til oss en turnuskandidat i fysioterapi. Kommunen satser målrettet inne feltet rus/og 

psykisk helse og har opparbeidet et robust tjenestetilbud med fokus på aktivitet og 

rehabilitering. 
 
 

Brukerinvolvering/brukermedvirkning  

Brukermedvirkning er nedfelt som et grunnleggende og lovfestet prinsipp i helse- og 

omsorgstjenestelovgivningen. Det handler om medvirkning både på det individuelle planet 

men også på systemnivå. Brukermedvirkning handler bl.a. om å vise respekt for brukernes 

selvbestemmelse og integritet, og forutsetter en rekke tiltak for hvordan tjenestene kan/skal 

tilrettelegges for å gjennomføre medvirkningen. I en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i 

Telemark i 2016 er dette pekt på som forbedringsområde. Tiltaksplanene har prioritert dette 

forholdet. 

Helse- og omsorgstjenestene har etablert rutiner for brukerundersøkelse annet hvert år ved 

hjelp av «Bedre kommune.no». Undersøkelsene blir delvis gjennomført som intervju utført av 

nøytrale personer, og delvis med svar fra pårørende/foresatte. Gjennomgående scorer vi bra.  

Nye undersøkelser skal gjennomføres i 2018. 

 

Heltidskultur 

Arbeidet med å skape en heltidskultur innen helse- og omsorgsyrkene går sin gang. 

Kommunestyret har vedtatt konkrete målsettinger. En gjennomgang av ansattes 

stillingsbrøker i september 2017 viser at ansatte nå i gjennomsnitt har stillingsstørrelser på 

66,9 %. Kommunen må fortsette dette arbeidet, og særlig nyttiggjøre seg erfaringer fra andre 

kommuner. 
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5.6.1 Tjenestekontor 

Årsverk: 20.5 Ramme 8,799 mill 

 

Antall årsverk inkluderer 21 personer med avtale om omsorgslønn som utgjør 6,1 årsverk, og 

8 avtaler om BPA (brukerstyrt personlig assistanse) som til sammen utgjør 7,6 årsverk. I 

tillegg har 22 personer vedtak om privatavlastning.  

 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Tjenestekontoret er «døren inn» til de fleste helse- og omsorgstjenestene. Søknader om 

tjenester som hjemmehjelp, praktisk bistand, hjemmesykepleie, miljøtjenester, søknader om 

korttids-, avlastnings- og rehabiliteringsplasser for eldre, avlastningstjenester til 

funksjonshemmede barn/unge, individuell plan, trygghetsalarmer, søknader om BPA 

(brukerstyrt personlig assistanse), omsorgslønn, dagtilbud, tildeling av omsorgsbolig eller 

sykehjemsplass, registreres her og saksbehandles i et tett samarbeid med andre faginstanser. 

Tjenestekontoret representerer også stab/støttefunksjoner for hele kommunalområde og dette 

inkluderer bl.a. systemansvar for flere av IKT-løsningene som benyttes.  

Tjenestekontoret er tillagt den daglige driften av ordningene brukerstyrt personlig assistanse, 

privatavlastningstjenester til barn og unge og omsorgslønn. 

 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

 Effektiv og kvalitetssikker saksbehandling av søknader om kommunale helse- og 

omsorgstjenester  

 Brukerne får et faglig forsvarlig tilbud i tråd med myndighetskravene 

 

5.6.2  Kommuneoverlege/smittevernlege/fastlegetjenester 

Årsverk: 0,40 Ramme: 6, 572 mill 
(20 % Kragerø. 20 % Drangedal) + 10 fastlegehjemler/ og 1 turnuskandidat 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Kragerø kommune har siden 2007 hatt en samarbeidsavtale med Drangedal og Bamble og 

felles kommuneoverlege- og smittevernlege med 20 % stilling på hver av partene. Avtalen 

omfatter kommunelegetjenester etter kommunehelseloven og smittevernloven. 

Fra 01.01. 2018 har Bamble kommune valgt å trekke seg ut av avtalen. 

Under dette kapittelet finner vi også overføringer til fastlegehjemlene og til stilling som 

turnuskandidat. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

Ihht samhandlingsreformen skal en rekke oppgaver som tidligere hovedsakelig ble håndtert av 

spesialisthelsetjenesten ivaretas av kommunene. Dette krever mye fastlegetid og det bør tas 

høyde for fremtidig behov for styrking av fastlegetjenesten. 

Samtidig har nye forskrifter (jfr. akuttmedisinforskriften) aktualisert behovet for sentralisering 

av legevakttjenester, da behovet for spesialutstyr og spesialkompetanse er vanskelig å 

tilfredsstille i mindre kommuner 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  
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For å få enda bedre oversikt og grunnlag for videre planlegging bør det nedsettes et utvalg 

som skal lage en plan for videreutvikling av legetjenesten i kommunen. 

Det foreligger også et forslag om å opprette en «samfunnsmedisinsk enhet for 

grenlandskommunene» for å videreutvikle det samfunnsmedisinske samarbeidet på like linje 

med samarbeidet om miljørettet helsevern og folkehelsearbeid. Planutkastet er foreløpig ikke 

realitetsbehandlet av kommunale instanser men forutsetter en økning av 

kommuneoverlegestilling til 40 %. 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

Deltagelse i samarbeidsorganer innenfor kommunen (allmennlegeutvalg, samarbeidsutvalg 

etc.) og innenfor Grenland (og fylket generelt) 

 

Brukerinvolvering  

Involvering av fastlegene i planleggingsprosesser 

 

5.6.3 Heldøgns omsorgsboliger, bokollektiver og dagaktiviteter 

Årsverk: 153,98 Ramme: 126.0 mill. 

(årsverk fordelt på antall ansatte = 247, gj.sn. stillingsprosent er 0,63, i 2016 var dette 0,48) 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Drift av 12 heldøgnsbemannede omsorgsboligkomplekser og bokollektiver for eldre, demente 

og funksjonshemmede med til sammen 159 plasser. Tallet inkluderer avlastningsinstitusjonen 

for funksjonshemmede barn/unge. 

Virksomhetsområdet disponerer 5 plasser i heldøgns omsorgsboliger som benyttes til korttids-

avlastning og rehabiliteringsopphold. I tillegg kommer 1 KAD-seng (kommunal akutt 

døgnplass) for rus/psykisk helse. 

 

Videre har virksomheten ansvaret for dag/aktivitetstilbud til funksjonshemmede på Kalstad 

(Kalstad Aktivitetssenter (KA)) og dagtilbud til hjemmeboende aldersdemente som drives i 

Seniorsenteret. 

 
Omsorgsbolig Antall 

beboere 

Stabbestad, omsorgsbolig eldre 21 

Sannidal omsorgsboligelder og bokollektiv demens  30 

Helle 2, omsorgsbolig eldre 15 

Furubo, bokollektiv demens  14 

Tangeheia 2, omsorgsbolig eldre 15 

Seniorsenteret kommunal del, omsorgsbolig eldre og 
korttidsplasser 

21 

Symreveien + Librekk, omsorgsboliger 
funksjonshemmede 

8 

Kalstadveien omsorgsboliger funksjonshemmede og 
avlastningsinstitusjon, dagaktivitetssenter  

8 + 5 

Ringveien +Sjådamvn 37-38, omsorgsboliger 
funksjonshemmede og psykisk helse 

10 

Holt, omsorgsboliger funksjonshemmede, psykisk helse 4 

Sjådamveien 1, omsorgsboliger funksjonshemmede 8 

Totalt 159 

 



Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  123 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

Det vises til den innledende beskrivelsen av kommunalområde. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Blant satsingsområdene for 2018 finner man bl.a.: 

 Videreutvikling av samarbeid og bruk av ressurser og kompetanse på tvers av avdelinger 

i virksomhetsområdet men også på virksomhetsovergripende nivå. 

 Fokus på brukermedvirkning, opplæring, rutineutvikling på individ og systemnivå 

 Igangsetting av lokale prøveprosjekter med bruk av velferdsteknologi 

 

 

5.6.4  Helsetjenester i og utenfor institusjon 

Årsverk: 107,44 Ramme: 85,830 mill 

(årsverk fordelt på antall ansatte = 167, gj.sn. stillingsstørrelse 0,71 %) 

 

Hjemmesykepleie, praktisk bistand og Marienlyst sykehjem (45 plasser). Under dette 

ansvarsområdet finner vi også ansvaret for den interkommunale legevakten med Drangedal, 

fengselshelsetjenesten, oppfølging av mennesker med behov for legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR), og et rus- og mestringsteam for mennesker med psykisk helse- og/eller 

rusproblematikk. 

Marienlyst sykehjem har 45 plasser, hvorav 3 plasser er øremerket KAD-opphold 

(kommunale, akutte døgnplasser); 2 til Kragerø og 1 til Drangedal i et interkommunalt 

samarbeid. Ytterligere 6 sykehjemsplasser disponeres til korttids- og rehabiliteringsformål. I 

tillegg kommer 4-5 plasser i heldøgns omsorgsboliger som også benyttes til korttids-, 

rehabilitering og avlastning.  

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

Oppgaver blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, og dette krever en faglig 

omstilling i tjenestene som blant annet fokuserer på sterkere vektlegging av mestring, 

rehabilitering, forebygging, tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, miljøarbeid, 

veiledning av pårørende og frivillige, og til innføring av velferdsteknologi. I tillegg skal den 

medisinskfaglige oppfølgingen av omsorgstjenestens brukere bedres. Omstilling i 

spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk behandling gir 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten ansvar for nye brukergrupper med mer faglig 

krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Både kvalitets- og ressursmessig ligger det et stort potensial i en enda sterkere utbygging av 

hjemmetjenestene. Hjemmesykepleien møter ofte brukere og pårørende i tidlig fase av 

sykdomsutviklingen, og kan bidra til at de kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og 

meningsfull hverdag i fellesskap med andre. En sterkere hjemmesykepleie som består av 

ansatte med høy kompetanse kan også forebygge ytterligere funksjonssvikt og 

sykdomsutvikling og bidra til å utsette institusjonsinnleggelse eller gjøre institusjonsopphold 

unødvendig.  

Det er derfor et økende behov for å styrke satsingen på hjemmetjenester, spesielt med fokus 

på tidlig innsats og hjemmesykepleie som er den mest fleksible formen for helsetjenester vi 

har. 

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige 

helsetjenester av god kvalitet. Regjeringen vil ha flere psykologer i den kommunale helse- og 
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omsorgstjenesten. Videre prioritering av psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig 

innsats, bedre behandling og forebygging er viktig.  Det å inkludere psykisk helse som en 

likeverdig del av folkehelsearbeidet er et viktig satsningsområde for vår kommune fremover. 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

 Målrettet fagutvikling er avgjørende for å kunne yte helsetjenester av god kvalitet og 

som dermed gir tilstrekkelig trygghet for at pasienter har muligheter til å bo hjemme 

livet, til tross for store helsemessige utfordringer og behov for spesialisert oppfølging. 

 Videre satsning på tverrfaglig samarbeid og gode interne løsninger og avtaler som 

sikrer spesialisert kompetanse og bistand i alle deler av virksomhetene 

 Videre satsning på tverrfaglig samarbeid for å øke kommunens kompetanse innen rus-/ 

psykisk helse, og videreutvikle tjenestetilbudet for å kunne tilby likeverdige tjenester 

også til personer som har utfordringer med psykisk helse og/ eller rus.  

Brukerinvolvering  

Fremtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres 

pårørende. Brukerne skal ha større innflytelse over egen hverdag, gjennom mer valgfrihet og 

et større mangfold av tilbud. Målet er å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at 

hver enkelt tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov, og får mulighet til å leve 

et aktivt og godt liv i fellesskap med andre.  

5.6.4 Forebyggende og rehabiliterende tjenester 

Årsverk: 8,2 + 6 Ramme: 6,837 mill 
Virksomheten har totalt 8,2 årsverk fordelt på 10 personer. I tillegg kommer driftsavtaler tilsvarende 6 årsverk til 

privat fysioterapi fordelt på 8 personer. 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Forebyggende og rehabiliterende tjenester som fysioterapi (kommunal og privat), ergoterapi, 

frisklivstilbud, hjelpemiddelformidling, forebyggende helsesamtaler/ hjemmebesøk for eldre 

og folkehelsetiltak. Kommunalt hjelpemiddellager med ambulerende serviceteknikere og 

trygghetsalarmer. Tjenestene ytes til alle aldersgrupper og i nær tilknytning til helsetilbud på 

helsestasjon, i barnehager, skoler/ skolehelsetjeneste, i hjemmet, i døgnbaserte botilbud og på 

sykehjem.  

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

 Tidlig innsats i skole. Fortsatt økt satsning på skolehelsetjeneste, aktivitet i skolen og 

psykisk helse. 

 Fortsatt satsing på lavterskeltilbud og gruppetilbud i regi av frisklivssentralen. 

Samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 Opptrapping på rehabilitering i hjemmet. 
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5 Kommunale virksomheter og selskaper 

5.1. Kragerø kirkelige fellesråd 

 

Kragerø Kirkelig fellesråd –  lovbestemt organ i Den norske kirke 

Alle kommuner i Norge med mer enn en menighet har et kirkelig fellesråd.  

Fellesrådet i Kragerø består av i alt 7 representanter, en fra hver av de 5 menighetene i 

kommunen supplert med 1 kommunalt valgt medlem, en representant for de geistlige 

(prosten). Kirkevergen ivaretar sekretariats- funksjonen for Fellesrådet. 

Den daglige driften av Kirkelig Fellesråd ledes av kirkeverge Anne-Mette A. Bamle.  

 

Kirkelig Fellesråds ansvar og virksomhet er regulert gjennom Kirkeloven (KL) 

Gravferdsvirksomheten reguleres gjennom Gravferdsloven.  

Kirkeloven innebærer at kommuner med flere sokn har to organer som representerer soknet - 

Menighetsråd og Fellesråd. Disse to organene står ikke i noe overordnet eller underordnet 

forhold til hverandre. De er hver for seg selvstendige med hver sine ansvarsområder. 

 
I henhold til KL §14 skal Fellesrådet ivareta administrative og økonomiske oppgaver på 

vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme 

samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 

Det arbeides kontinuerlig med å utvikle en organisasjon som kan ivareta disse oppgavene og 

våre ansatte på best mulig måte. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: 

- Bygging, drift og vedlikehold av kirker 

- Anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder 

- Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett 

- Anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor 

- Administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det 

- Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring 

KL § 15 gir kommunen ansvar for å utrede utgifter til de samme oppgavene etter 

budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. 

 

Kommunens økonomiske ansvar er nærmere regulert i KL § 15. Kommunen utreder følgende 

utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

 

c) 
utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig 

leder av kirkelig fellesråd, 

d) 

  

driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 

kontorhold, 

 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

 

f) utgifter til kontorhold for prester. 
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Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 

kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 

forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig 

tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 

bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. 

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og 

b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse 

behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 

Kirkelig Fellesråd i Kragerø har gitt eget innspill til rådmannens arbeid med årsbudsjett 2018 

samt økonomiplanen 2018 -2021. Fellesrådet konkrete innspill er å finne i 

budsjettdokumentets tilskuddskapittelet., jf. lenke til dokumentet.  

 

 

 

5.2 Kragerø Havnevesen KF 

Vedtekter for Kragerø havnevesen KF ble fastsatt 1. november 2001, og senere oppdatert siste 

gang 23. mai 2013. Med virkning fra og med 1.1.2002 har havnevesenet vært drevet som et 

kommunalt foretak.  

Foretaksmodellen innebærer at havnevesenet ikke er et selvstendig rettssubjekt, men en del av 

kommunen. Kommunestyret er det kommunale foretakets øverste styringsorgan. Følgelig er 

det kommunestyret som endelig fastsetter foretakets drifts- og investeringsbudsjetter. 

Kragerø havnevesen KF er Kragerø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de 

administrative og forvaltningsmessige oppgaver Kragerø kommune er tillagt etter havne- og 

farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. Videre skal havnevesenet 

sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Kragerø kommunes 

område i sjø og forvalte Kragerø kommunes havnekapital med eiendommer og andre aktiva 

med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. Det meste av 

det daglige arbeidet ute består av vedlikehold av alle kommunens fergeleier samt alle brygger 

og kaier tilhørende havnevesenet. Havnevesenet har tilsynsrett på alle brygger og kaier i 

kommunen, både private og offentlige, samt regulerer farten i trange sund og sørger for at 

sjøområdet er fritt for drivgods slik at mindre fartøyer kan navigere uhindret. 

Havneforetaket ledes av et politisk valgt havnestyre som består av seks personer, hvorav tre er 

politikere og tre fra henholdsvis fiskerinæringen, industri og fra de ansatte. Styremedlemmene 

må velges av kommunestyret selv, men kommunestyret står relativt fritt i sitt valg. Det er ikke 

nødvendig at styremedlemmene er politikere. 

Den daglige driften av havnevesenet forestås av havneadministrasjonen med en havnefogd 

som leder. Havnevesenet er selvdrevet og mottar ikke kommunale midler til egen drift og 

betaler således alle sine utgifter selv. Havnevesenet har fire heltidsansatte samt 4-8 personer 

til å bistå i den mest hektiske perioden i juni, juli og august. 

For å opprettholde og videreutvikle Kragerø havnevesen KF og havnens trafikkgrunnlag kan 

havnevesenet engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette er fordelaktig og 

hensiktsmessig for Kragerø kommunes havnevirksomhet.  

 

I tilknytning til havnestyrets budsjett for 2018 som legges frem samtidig som kommunens 

budsjett for 2018, vil det bli gitt kommentarer til driftsbudsjettet av havnefogd/havnestyre. 
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6 Obligatoriske og økonomiske oversikter 

6.1 Obligatoriske oversikter 

6.1.1 Budsjettskjema 1 A – Driftsbudsjettet 

Denne oppstillinga er identisk med kapittel 1.7.2 og vedtaksgrunnlag nr 1 og gjentas ikke her. 

6.1.2 Budsjettskjema 1 B – Netto driftsutgifter pr kommunal-/budsjettområde 

Denne oppstillinga er identisk med vedtaksgrunnlag 2 og gjentas ikke her. 
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6.1.3  Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet 

 Regnskap 

2016 

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Øk.plan 

2019 

Øk.plan 

2020 

Øk.plan 

2021 

Investeringer i anleggsmidler 176 184 019 247 590 409 124 235 000 91 960 000 84 884 000 56 820 000 

Utlån og forskutteringer 2 189 209 5 854 913 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 

Kjøp av aksjer og andeler 2 612 214 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Avdrag på lån 4 866 808 1 500 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger 3 446 172 2 650 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Årets finansieringsbehov 189 298 422 260 095 322 164 235 000 131 960 000 124 884 000 96 820 000 

Finansiert slik:       

Bruk av lånemidler 144 688 461 203 842 880 134 835 000 104 071 000 97 756 000 71 262 000 

Inntekter fra salg av 

anleggsmidler 

7 308 511 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Tilskudd til investeringer 2 926 445 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Kompensasjon for merverdiavgift 14 248 404 44 747 529 7 400 000 5 889 000 5 128 000 3 558 000 

Mottatte avdrag på utlån og 

refusjoner 

9 558 666 1 650 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Andre inntekter 5 403 514 4 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Sum ekstern finansiering 184 134 002 256 740 409 161 735 000 129 460 000 122 384 000 94 320 000 

       

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 5 164 420 3 354 913 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Sum finansiering 189 298 422 260 095 322 164 235 000 131 960 000 124 884 000 96 820 000 

       

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

       

 

 

6.1.4 Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjettet pr prosjekt 

Denne oppstillinga er identisk med vedtaksgrunnlag 3 og gjentas ikke her. 

6.2      Økonomiske oversikter 

 

6.2.1 Økonomisk oversikt drift* 
*Budsjett 2017 er vedtatt budsjett pr 1.8.2017 (opprinnelig samt endringer pr. denne dato) 

 Regnskap 

2016 

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 

Brukerbetalinger 22 400 167 21 602 462 22 750 202 23 341 707 23 948 592 24 571 255 

Andre salgs- og leieinntekter 116 605 951 113 843 291 110 403 760 113 274 258 116 219 388 119 241 092 

Overføringer med krav til 

motytelse 

119 293 049 95 617 130 98 243 361 100 797 688 103 418 428 106 107 307 

Rammetilskudd 318 670 579 327 707 000 334 928 000 343 971 056 353 258 275 362 796 248 

Andre statlige overføringer 44 508 896 43 871 000 39 444 000 33 796 922 27 935 672 24 791 270 

Andre overføringer 767 790 875 000 900 000 925 000 950 000 975 000 

Skatt på inntekt og formue 238 907 612 242 951 000 248 553 000 255 263 931 262 156 057 269 234 271 

Eiendomsskatt 40 956 213 42 652 000 47 417 200 48 261 710 49 121 420 49 996 606 

Andre direkte og indirekte 

skatter 

203 089 203 000 205 000 205 000 205 000 205 000 

Sum driftsinntekter 877 287 604 886 866 996 902 844 523 919 837 272 937 212 832 960 918 049 

Lønnsutgifter 475 173 248 482 419 033 506 830 122 522 035 025 532 696 076 545 829 959 

Sosiale utgifter 126 018 034 136 836 972 139 399 679 143 581 669 146 389 119 149 325 793 



Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  129 

 Regnskap 

2016 

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 

Kjøp av varer/tjenester i 

tjenesteproduksjon 

116 603 127 107 175 621 114 880 484 108 951 377 114 182 750 103 060 547 

Kjøp tjenester som erstatter 

kommunal 

tjenesteproduksjon 

61 086 334 63 707 507 55 892 485 57 345 690 58 836 678 60 366 431 

Overføringer 60 978 353 51 997 863 40 490 082 41 551 032 42 631 359 43 739 774 

Avskrivninger 40 684 498 45 000 000 48 000 000 43 000 000 41 000 000 42 000 000 

Fordelte utgifter -3 255 990 -270 000 -3 416 985 -3 505 827 -3 596 978 -3 690 499 

Sum driftsutgifter 877 287 604 886 866 996 902 075 867 912 536 878 922 132 904 940 632 005 

       

Brutto driftsresultat 25 025 742 2 454 887 768 657 7 061 682 15 073 828 20 286 044 

       

Renteinntekter og utbytte 3 855 948 2 290 000 6 764 767 6 896 682 7 583 352 8 442 865 

Gevinst på finansielle 

instrumenter 

0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 264 358 160 000 160 000 165 000 170 000 175 000 

Sum eksterne 

finansinntekter 

4 120 306 2 450 000 6 924 767 7 061 682 7 753 352 8 617 865 

Renteutgifter og 

låneomkostninger 

17 565 697 17 662 829 18 139 189 20 295 673 25 294 192 29 112 085 

Tap på finansielle 

instrumenter 

0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 29 244 295 29 384 000 29 568 000 30 100 000 31 200 000 32 300 000 

Utlån 369 140 250 000 325 000 350 000 375 000 400 000 

Sum eksterne 

finansutgifter 

47 179 132 47 296 829 48 032 189 50 745 673 56 869 192 61 812 085 

       

Resultat eksterne 

finanstransaksjoner 

-43 058 826 -44 846 829 -41 107 422 -43 683 991 -49 115 840 -53 194 220 

       

Motpost avskrivninger 40 684 498 45 000 000 48 000 000 43 000 000 41 000 000 42 000 000 

Netto driftsresultat 22 651 414 2 608 058 7 661 235 6 616 403 6 957 988 9 081 824 

Bruk av tidligere års 

mindreforbruk 

13 554 322 10 155 200 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 1 349 066 2 000 000 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond 5 021 416 2 466 563 3 361 320 2 941 582 2 930 037 2 630 709 

Sum bruk av avsetninger 19 924 804 14 621 763 3 361 320 2 941 582 2 930 037 2 630 079 

Overført 

investeringsregnskapet 

0 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års 

merforbruk 

1 970 189 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 19 454 357 17 026 821 9 918 000 8 916 000 9 214 000 11 511 436 

Avsatt til bundne fond 10 996 449 203 000 1 105 554 641 985 674 025 211 097 

Sum avsetninger 32 420 995 6 888 200 11 022 554 9 557 985 9 888 025 11 722 533 

       

Regnskapsmessig 

mindreforbruk 

10 155 223 0 0 0 0 0 
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6.2.2  Økonomisk oversikt investering 
 Regnskap 

2016 

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 

Salg av driftsmidler og fast eiendom 7 308 511 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Andre salgsinntekter 5 382 842 4 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Overføringer med krav om motytelse 2 459 616 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 14 248 404 44 747 529 7 400 000 5 889 000 5 128 000 3 558 000 

Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer 2 926 445 0 2 000  000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Renteinntekter og utbytte 20 672 0 0 0 0 0 

Sum inntekter 32 346 490 51 247 529 16 900 000 15 389 000 14 628 000 13 058 000 

Lønnsutgifter 3 081 076 1 800 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Sosiale utgifter 642 722 470 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

tjenesteproduksjonen 

156 161 127 246 385 409 123 235 000 90 960 000 83 684 000 55 270 000 

Kjøp av tjenester som erstatter 

kommunal tjenesteproduksjon 

1 879 871 0 0 0 0 0 

Overføringer 15 644 939 1 205 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 550 000 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter -1 225 717 -2 270 000 -2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 

Sum utgifter 176 184 019 247 590 409 124 235 000 91 960 000 84 884 000 56 820 000 

Avdrag på lån 4 866 808 1 500 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Utlån 2 189 209 5 854 913 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 

Kjøp av aksjer og andeler 2 612 214 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 2 500 000 2 650 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Avsatt til bundne investeringsfond 946 172 0 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 13 114 403 12 504 913 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 

       

Finansieringsbehov 156 951  932 208 847 793 147 335 000 116 571 000 110 256 000 83 762 000 

Dekket slik:       

Bruk av lån 144 688 461 203 842 880 134 835 000 104 071 000 97 756 000 71 262 000 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 7 099 051 1 650 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 3 544 944 3 354 913 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Bruk av bundne investeringsfond 1 619 476 0 0 0 0 0 

Sum finansiering 156 951 932 208 847 793 147 335 000 116 571 000 110 256 000 83 762 000 

       

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 
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7 Henvisninger 
 

7.1 Bemanningsoversikt 

Bemanningsoversikt Kragerø kommune 

7.2 Prislister 

Prislister Kragerø kommune 

 

7.3 Øvrige kommunale selskaper (50 til 100 % eid) 

 

Øvrige kommunale selskaper (50-100 % eid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPX3lqWnJyLVZkX0E
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPZjNpRzBpa2lNMGc
https://drive.google.com/open?id=0B2JrzTZbERsPbTBIc2s2eWFnRkE
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8 Vedtak og vedtaksgrunnlag 
 

8.1 Vedtak 2018 

Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme følgende budsjettforslag vedrørende 

årsbudsjettet for 2018: 

 

1 Kommunens totale inntektsramme er 618,4 mill og vedtas slik det fremgår av 

vedtaksgrunnlag 1 med fordeling til kommunalområdene og budsjettområdene 

med 618,4 mill. 

 

2 Kommunalområdene og andre budsjettområders driftsrammer for 2018 vedtas 

med 618,4 mill slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 2. 

 

3 De totale investeringene i anleggsmidler (uten fradrag for tilskudd, 

salgsinntekter, overføringer og bruk av fond) for 2018 er 117,235 mill og 

vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 3a, hvorav investeringene i regi av 

Kragerø kirkelige fellesråd er 1 mill. 

 

Investeringene fratrukket finansieringen fra mva. kompensasjon 7,4 mill, gjør 

at lånefinansieringen i 2018 blir 109,835 mill. Lån på dette beløp tas opp etter 

kommunelovens bestemmelser om vektet avdragstid og for øvrig etter 

finansreglementets bestemmelser, og som vist i vedtaksgrunnlag 3c, tabell 2. 

 

Salg av anleggsaktiva, 2,5 mill, avsettes til ubundet investeringsfond som vist i 

vedtaksgrunnlag 3c, tabell 3. 

 

Finansielle investeringer, 2,5 mill, vedtas med finansiering av ubundet 

investeringsfond som vist i vedtaksgrunnlag 3c, tabell 4. 

 

Låneopptak i Husbanken for videreformidling som Startlån vedtas med 25 mill, 

og med avdragsbetaling og mottatte avdrag begge med 10 mill som vist i 

vedtaksgrunnlag 3c, tabell 5. 

 

4 Ubrukte investeringsmidler 2017 pr 31.12.2017 rebudsjetteres for 2018 på de   

respektive vedtatte investeringsprosjekter. 

 

5 Kommunestyret godkjenner Kragerø Havnevesen KF’s investeringsprogram 

for 2018 slik det går frem av vedtaksgrunnlag 3b. Investeringene kan 

finansieres maksimalt med 12 mill i lån. Eksakt lånefinansiering inntil dette 

beløp bestemmes av havnestyret og er hensyntatt i driftsbudsjettet 2018-2021. 

Dette driftsbudsjettet blir fremmet som egen sak til kommunestyret samtidig 

med budsjettsaken 2018 for kommunen. 
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6 Kragerø Havnevesen KF’s driftsbudsjett utarbeides og vedtas av havnestyret 

og fremmes som egen sak til kommunestyret for godkjenning. Budsjettet må 

utarbeides uten økonomisk bidrag fra kommunen. 

 

7 Kragerø kommune vedtar slik eiendomsskatt for 2018: 

 

 

a) I henhold til eigedomskattelova § 8 A-4 økes takstverdien for eiendommen 

ved siste almenne taksering med 10 %. 

 

b)Eiendomsskattesatsen for verk og bruk, næring, kraftverk med tilhørende 

tomter ligger fast med 7 promille. For øvrige eiendommer med tilhørende 

tomter ligger eiendomsskattesatsen fast med 7 promille. Fredede bygninger 

unntas fra eiendomsskatt. 

 

c) Eiendommer etter § 7a og freda bygninger etter § 7 b i eigedomskattelova er 

fritatt for eiendomsskatt. 

 

8 Kommunestyret vedtar prisliste 2018 for kommunale tjenester som 

dokumentert under henvisning til prislister i kapittel 7. Gebyrer og renter ved 

for sein betaling og innfordring, innkreves iht. sentrale forskrifter på området 

som beskrevet i prislisten 

 

9 Kommunens ordinære fond tillegges ikke renter med unntak av gavefond som 

har egen bankkonto, og fond hvor renter etter lov og forskrifter skal tillegges. 

 

10 Årslønnsveksten for 2018, beregnet til 3 %, er tillagt rammene til 

kommunalområdene og budsjettområdene. Rådmannen gis fullmakt til å justere 

og eventuelt omfordele de tildelte beløp på grunnlag av det faktiske 

lønnsoppgjøret for 2018. 

 

 

8.2 Vedtak 2018-2021 Økonomiplanperioden 

Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme følgende budsjettforslag vedrørende 

økonomiplan 2019-2021 

 

1 Kommunens inntektsrammer for økonomiplanperioden 2019-2021 vedtas slik        

det fremgår av vedtaksgrunnlag 1. 

 

2 Kommunalområdene og andre budsjettområders driftsrammer for 

økonomiplanperioden 2019-201 vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 2. 

 

3 Kommunens samlede brutto investeringer for økonomiplanperioden 2019-2021 

utgjør 228,1 mill, inklusive fellesrådets investeringer 3,75 mill, vedtas slik det 

fremgår av vedtaksgrunnlag 3a. Finansieringen vedtas slik det går frem av 

vedtaksgrunnlag 3c. 

 

 



Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  134 

4 Kommunestyret godkjenner Havnevesenets planlagt brutto investeringsramme 

for perioden 2019-2021, til sammen 16,5 mill, slik det fremgår av 

vedtaksgrunnlag 3b. 

 

5 Låneopptak, eiendomsskattetakst og eventuell kontortaksering for de enkelt år, 

godkjennes i forbindelse med årsbudsjettet for det enkelte år. 

8.3 Vedtaksgrunnlag nr 1 

   Budsjettskjema 1 A Budsjett 2018-2021 

  Alle tall i hele tusen og løpende priser 2018 2019 2020 2021 

1 Skatt på inntekt og formue -248 553 -255 264  -262 156  -269 234 

2 Ordinært rammetilskudd -334 928 -343 971 -353 258 -362 796 

 Sum skatt og rammetilskudd -583 481 -599 235 -615 414 -632 031 

3 Skatt på eiendom -47 417 -48 262 -49 121 -49 997 

4 Andre direkte eller indirekte skatter -205 -205 -205 -205 

5 Andre generelle statstilskudd -36 644 -30 797 -24 936 -21 791 

  5.1 Rentekompensasjon omsorgsboliger og sykehjem -2 800 -2 750 -2 675 -2 600 

  5.2 Rentekompensasjon skolepakka 2005 og 2009 -775 -730 -690 -650 

  5.3 Rentekompensasjon kirker -232 -232 -232 -232 

  5.4 Konsesjonskraftsinntekter -900  -925 -950 -975 

  5.5 Integreringstilskudd flyktninger -31 937 -26 160 -20 389 -17 334 

6 Sum frie disponible inntekter -667 747 -678 499 -689 676 -704 023 

7 Renteinntekter og utbytte -6 599 -6 897 -7 583 -8 443 

  7.1 Renteinntekter bankinnskudd, plasseringer etc. -1 514 -1 812 -2 498 -3 358 

  7.2 Ordinært utbytte Kragerø Energi -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 7.3 Øvrige utbyttet -85 -85 -85 -85 

8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 18 139 20 296 25 294 29 112 

9 Avdrag på lån 29 568 30 100 31 200 32 300 

10 Netto finansinntekter/-utgifter 41 108 43 499 48 911 52 969 

11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk     

12 Til ubundne avsetninger(årets mindreforbruk avsettes fond) 9 918 8 916 9 214 11 512 

13 Til bundne avsetninger 935 642 674 211 

 13.1 Konsesjonsavgift  205 205 205 205 

 13.2 Selvkostfond avløp 338 437 469 6 

 13.3 Frivillighetssentral 2 392    

14 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk     

15 Bruk av ubundne avsetninger     

16 Bruk av bundne avsetninger -2 595 -2 942 -2 930 -2 630 

 16.1 Bruk av selvkostfond feiing -3 -3 -3 -3 

 16.2 Bruk av selvkostfond vann -1 096 -1 338 -1 450 -1 148 

 16.3 Bruk av selvkostfond renovasjon -1 173 -1 303 -1 315 -1 320 

 16.4 Bruk av selvkostfond byggesak -116 -128 -128 -127 

17 Netto avsetninger 1 660 2 300 2 256 2 420 

18 Overført til investeringsbudsjettet      

19 Til fordeling drift -618 381 -628 383 -633 808 -641 962 

20 Fordelt til enhetene -618 381 -628 383 -633 808 -641 962 
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8.4 Vedtaksgrunnlag nr 2 

    

2018 2019 2020 2021 

Politisk virksomhet 
  

7 224 172 7 862 001 7 616 413 8 214 440 

Omstillingsprogrammet 
  

750 000 750 000 750 000 750 000 

Rådmannen 
   

3 298 489 3 384 250 3 472 240 3 477 518 

 
Tilskudd 

  

11 600 000 11 901 600 12 211 041 12 528 528 

 

Næringsaktivitet 
 

3 199 502 3 282 689 3 368 039 3 455 608 

Stab og støtte 
  

37 888 737 38 873 844 39 684 564 40 716 362 

Oppvekst 
   

225 484 113 228 346 700 227 283 714 226 193 091 

Samfunn 
  

  108 193 457 110 646 487 113 023 295 115 461 901 

 
Selvkost Bygg og areal   -1 201 907 -1 214 603 -1 163 432 -1 183 147 

 
Selvkost VARF   -12 778 229 -16 275 467 -19 525 472 -21 163 412 

Helse og omsorg 
  

234 061 929 240 147 539 246 391 375 252 797 551 

Økte pensjonskostnader 2018 
 

661 000 678 186 695 819 713 910 

        Fordelt fra 1 A 
  

618 381 262 628 383 225 633 807 596 641 962 350 

 

8.5 Vedtaksgrunnlag nr 3a Nye og endrede investeringsprosjekter 2018-

2021 

Vedtaksgrunnlaget er identisk med tabell 1 i kapittel 3.3 Samletabell nye og endrede 

investeringsprosjekter 2018-2021 (tabell 1) og gjengis ikke her. 

8.6 Vedtaksgrunnlag nr 3b Investeringer i regi av Kragerø Havnevesen 

Ny og tidligere vedtatte investeringsprosjekter i Kragerø Havnevesen for kommende 

planperiode 2018-2021 

Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Stueren 8 000 3 000     11 000 

Sykehuset, bryggeanlegg 1 500     1 500 

Øya 14 1 500 
 

   1 500 

Jernbanekaia   2 000 2 000  4 000 

Jernbanekaia, gjestehavn, betongbrygger  1 500   1 500 

Gunnarsholmen vest 1 000 1 000   2 000 

Ny arbeidsbåt «Alfa II»    7 000 7 000 

  12 000 7 500 2 000 7 000 28 500 

 

8.7 Vedtaksgrunnlag nr 3c Finansiering av investeringsbudsjettet, salg av 

anleggsmidler (tabell 3), finansielle investeringer (tabell 4) og 

låneopptak Husbanken (tabell 5) 

 

Tabell 2 
Alle tall i hele tusen 2018 2019 2020 2021 

Ordinære investeringer i kommunen 48 335 38 260 32 984 30 720 

Selvfinansierende selvkostinvesteringer 67 900 43 700 34 400 16 800 
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Alle tall i hele tusen 2018 2019 2020 2021 

Øvrige selvfinansierende investeringer 0 2 000 24 500 9 500 

Investeringer til kirke- og kirkegårds formål 1 000 1 000 1 200 1 550 

Samlede anleggsinvesteringer 117 235 84 960 93 084 50 020 

Egenkapitalinnskudd KLP (tabell 3) 2 500 2 500 2 500 2 500 

Sum finansinvesteringer 2 500 2 500 2 500 2 500 

Samlede investeringer 119 735 87 460 95 584 52 520 

Finansieres gjennom:     

Mva komp investeringer i året 7 400 5 889 5 128 3 558 

Bruk av ubundet investeringsfond (tabell 3) 2 500 2 500 2 500 2 500 

Sum finansiering utenom låneopptak 9 900 8 389 7 628 6 058 

     

Låneopptak for året 109 835 79 071 87 956 46 462 

 

Tabell 3 

Salg av anleggsaktiva i økonomiplanperioden 

Prosjekt Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

700 Salg av næringsarealer 300 300 300 300 1 200 

701 Salg av festetomter 500 500 500 500 2 000 

702 Salg av boligtomter 1 700 1 700 1 700 1 700 6 800 

  2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Avsetning til ubundet investeringsfond 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Til finansiering av investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 

 

Følgende finansielle investeringer budsjetteres det med i økonomiplanperioden: 

Tabell 4 

Finansielle Investeringer i perioden 

Prosjekt Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

884 Egenkapitalinnskudd KLP 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Bruk av ubundet investeringsfond -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -10 000 

007 Låneopptak Husbanken -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -100 000 

007 Utlån Startlån 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

Nettoeffekt Husbanken/Startlån 0 0 0 0 0 

Til finansiering av investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 

 

Tabell:5 

Startlån og låneopptak i Husbanken (Alle tall i hele tusen) 

Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Utlån Startlån 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

Avdrag til kommunen fra lånekunder 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Kommunens avdrag til Husbanken -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -40 000 
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Startlån og låneopptak i Husbanken (Alle tall i hele tusen) 

Tekst 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Låneopptak Husbanklån 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Til finansiering av investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 

 


