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FORORD 
 

Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for 2019 og økonomiplanperioden 

2019-2022. 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 

2019-2022, med særlig vekt på 2019 ble drøftet og vedtatt gjennom politiske prosesser høsten 

2019. Disse er lagt til grunn for de prioriteringer og forslag som rådmannen legger fram i 

dette dokumentet. 

Budsjettgrunnlaget bærer preg av de utfordringer driften i 2018 har medført, samt de 

forestående endringene i de nasjonale rammebetingelsene. De demografiske endringene som 

lenge har vært varslet har slått inn med større tyngde enn forutsatt og innebærer et betydelig 

behov for dreining av ressursbruk. I tillegg varsler regjeringen endringer i de statlige 

overføringene til kommunen; endringer i reglene for lokal eiendomsskatt og nedbetaling av 

lånegjeld. Det er også signalisert endringer i ordningen med distriktstilskudd. Sammen med 

nedgang i folketallet gir dette vesentlig trangere økonomiske rammer i tiden som kommer. 

 

Det er likevel viktig å fokusere på mulighetene Kragerø har. 

Rådmannen sporer optimisme i næringslivet. Dette skyldes flere forhold, bl a ny E-18 som 

kan gi grunnlag for nye etableringer/utvidelser i næringsparken på Fikkjebakke. 

Omstillingsprogrammet har gitt kommunen anledning til direkte kontakt med 

næringsdrivende som er offensive og ser utviklingsmuligheter innen sin egen virksomhet. 

Kragerø Utvikling signaliserer planer for utvikling av havnefronten, i tråd med gjeldende 

avtaler og reguleringsplaner, og det arbeides med konkrete næringsetableringer på 

Stilnestangen nord, i regi av havnevesenet. Økt næringsaktivitet kan bidra til å snu den 

negative befolkningstrenden. Summen av dette gir etter rådmannens mening grunn til 

optimisme. 

 

Den økonomiske situasjonen for kommunens egen drift gjør det nødvendig med 

innsparingstiltak i alle deler av tjenesteapparatet. For 2019 er det primære målet å 

omdisponere ressurser for å kunne styrke omsorgstjenestene. Hvordan dette kan skje er 

beskrevet i dette dokumentet. For resten av planperioden blir det behov for ytterligere tiltak, 

disse vil bli konkretisert i det videre arbeidet i perioden. Trangere driftsrammer forutsetter at 

administrasjonen, de ansatte og politiske beslutningstakere samarbeider om tiltak og 

løsninger. Gode prosesser der det er rom for meningsutveksling på et kunnskapsbasert 

grunnlag vil være viktig. 

 

Det foreliggende budsjettgrunnlaget er resultatet av prosesser som inkluderer mange 

bidragsytere, alle fortjener en stor takk! Kommunestyret vil gjennom sitt vedtak 13.desember 

gi rådmannen et bindende styringsverktøy for 2019, samt gi føringer for resten av 

planperioden. 

 

Kragerø, 30.10.2018 

 

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, tertialrapportene, samt handlingsreglene og andre premisser 

som ble vedtatt i saken «Kragerø kommunes økonomiske situasjon 2019-2022. 

Kommunestyret vedtok målene 2019-2022 for Kragerø kommune i møte 4.10.2018. 

 

Etter rådmannens interne budsjettseminar med sin ledergruppe, har virksomhetsledere og 

staber vært involvert i budsjettprosessen frem til det endelige forslag til budsjett fra 

rådmannen. 

Etter at rådmannen tildelte de foreløpige rammene for kommunalområdene og 

budsjettområdene rundt 1. oktober, har kommunalområdene avholdt 

informasjonsmøter/drøftingsmøter med tillitsvalgte og verneombud med spesielt fokus på det 

generelle innsparingskravet på 2 %, samt varslede kostrabaserte og demografibaserte 

innsparingskrav fra budsjettåret 2020. 

Hovedamu ble 17.10 orientert om budsjettprosessen og de ovenfor nevnte innsparinger. 

 

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

 

30/10-2018 Åpent informasjonsmøte for kommunens politikere, pressen og andre 

interesserte hvor rådmannen presenterer innholdet i grunnlagsdokumentet. 

7/11 Ungdomsrådet 

14/11 Hovedutvalg for plan, bygg og miljø 

15/11  Hovedarbeidsmiljøutvalget  

19/11  Eldrerådet 

19/11  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

20/11  Innvandrerrådet 

21/11  Hovedutvalg for helse og omsorg 

22/11  Hovedutvalg for oppvekst 

22/11  Hovedutvalg for samfunn 

27/11  Hovedutvalg for administrasjon 
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27/11  Formannskapet behandler årsbudsjettet for 2019 og økonomiplanen for 

perioden 2019-2022 og vedtar sin innstilling til kommunestyret. 

27/11-13/12 Formannskapets innstilling med de vedtak som foreligger ligger ute til 

alminnelig ettersyn  

13/12-2018 Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 

perioden 2019-2022 behandles i kommunestyret. 

 

Januar 2019 Handlingsplaner 2019 for kommunalområdene med detaljbudsjett behandles i 

de respektive hovedutvalgene. 

 

 

 

Ytterligere prosedyre for budsjettbehandlingen 

 

Det fremgår av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022 at kommunen 

budsjetterer med mindreforbruk hvert år slik det fremkommer i tabellen: 

 

 
 

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 2019 med en nettokostnad på 5 mill. kr med varig virkning, medføre at 

økonomiplanen for 2022 vil gå i minus med mindre det budsjetteres med bruk av 

disposisjonsfond for å komme i balanse. 

 

Endringer i investeringsbudsjettet må også konsekvensberegnes med tanke på renter og 

avdrag som ligger i driftsbudsjettet. 

 

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

uspesifiserte innsparinger er grunnlag for innmelding i ROBEK» 

 

Rådmannen sitt budsjettforslag er et godt stykke unna målet om et netto driftsresultat på 1,75 

% som ville bety årlige mindreforbruk i størrelsesorden 15-18 mill. 
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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. 

 

Ny kommunelov er vedtatt. Dette betyr at de årlige avdragene fra 2020 og noen år fremover 

vil ligge 10-15 millioner over det som er gjennomsnittlig har blitt utgiftsført i 2018 og 

tidligere år. Økonomiplanen er utarbeidd etter de nye bestemmelsene fra 2020. 

 

Budsjett 2019 

 

Alt som står i Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er retningsgivende og bestemmende 

for kommunens arbeid i 2019. Fra budsjettdokumentet hentes frem eksakte vedtak for 

budsjettåret 2019 (vedtak 2019). Vedtaksgrunnlag er bindene detaljering av tallmaterialet som 

ligger i vedtaket (vedtaksgrunnlag 2019). Både vedtak og vedtaksgrunnlag er samlet i kapittel 

8 i dette dokumentet. 

 

Vedtakene for budsjettåret 2019 blir bindende på den måten at det kreves eventuelle nye 

vedtak gjennom 2019 for å endre på vedtak i budsjettsaken. 

 

Likedan fremstilles vedtak for resterende økonomiplanperiode 2020-2022 med tilsvarende 

vedtaksgrunnlag (vedtaksgrunnlag 2020-2022) som er en detaljering av tallmaterialet i 

perioden. Vedtaksgrunnlagene for økonomiplanperioden 2020-2022 kan endres ved neste års 

budsjettvedtak, og i prinsippet også gjennom ordinære budsjettvedtak i 2019 (men da ikke 

bindene for årene 2020-2022). 

 

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 2019: 
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1 Forutsetninger for budsjettet 2019-2022 

1.1   Kommuneplan og målarbeidet 

Kragerø kommunes styringssystem kan visualiseres på følgende måte: 

 

 
 

1.2  Målarbeidet i økonomiplanperioden 2019-2022 

 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN 2019 - 2022 

Målformuleringer for de ulike tema. 

Kommunestyret fastsatte målene for perioden 2019 – 2022 i møte 4. okt. 2018.  

 

Kommentar til måloppstillingen nedenfor:  

Underkapitlene, eller avsnittsinndelingen nedenfor følger tematikken i Kommuneplan 2014 - 

2026.  Denne er også foreslått videreført i ny kommuneplan – Kommuneplan 2018 – 2030.   

Venstre kolonne inneholder de langsiktige målene i kommuneplanperspektivet. Høyre 

kolonne gjelder de vedtatte målene for ny økonomiplanperiode 2019 - 2022.   

Noen steder vil det framkomme at langtidsmålene beskrevet i kommuneplan ikke direkte 

avspeiles i målene for økonomiplanperioden fordi denne har kortere tidshorisont. 

  

Det bør også bemerkes at kommunestyret tidlig i ny budsjettperiode vil vedta Kommuneplan 

2018 – 2030.  Men inntil da holder målarbeidet seg til føringene i gjeldende kommuneplan.  

 

I forbindelse med målarbeidet og til bruk for vurdering av måloppnåelse, er det utarbeidet 

Måleindikatorer 2019-2022 knyttet til målarbeidet. 

Handlingsplaner 

https://drive.google.com/open?id=1_4Ly51WRQr5fbKHendv1DB0Y4NWKBdlp
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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 1.2.2 til siste tema punkt 1.2.6. 
 

1.2.2 Folkehelse og levekår 

AMBISJON KOMMUNEPLAN  
2014 - 2026 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN  

2019 - 2022 

 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. 

 

 Kragerø har årlig vekst i folketallet. 
 
 

 Andelen innbyggere i yrkesaktiv alder øker.  
                              

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

 Kragerø har et attraktivt utdanningstilbud godt 
tilpasset voksnes behov. 

 

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

  
 Kragerø er en mer attraktiv bostedskommune 

hvor mennesker i etableringsfasen er prioritert 
i boligplanleggingen 

AMBISJON KOMMUNEPLAN  

2014 - 2026 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN  

2019 - 2022 

 Kragerø skårer på 

landsgjennomsnittet eller bedre 

på Folkehelsebarometeret 

 

 Forebyggende helse- og omsorgstjenester har 
prioritert plass i kommunens tjenestetilbud, med 
spesielt fokus på velferdsteknologi, 
hverdagsrehabilitering/hjemmetjenesten, psykisk 
helse og rus og frivillige organisasjoner 
 

 Forebyggende 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  

2019 - 2022 

 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 

 

1.2.4 Natur og miljø – Klima og energi 

AMBISJON KOMMUNEPLAN 

2014 - 2026 

Noen sammen- 

fatninger1 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN  

2019 - 2022 

 Staten har planlagt og 

prosjektert Grenlands-
 

 

 

 

 

                                                 
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  

2019 - 2022 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
i tråd med nasjonale og 
regionale målsettinger 
 

 Vanndirektivets mål om 
god vannkvalitet i vann og 
vassdrag er ivaretatt 
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AMBISJON KOMMUNEPLAN 

2014 - 2026 

Noen sammen- 

fatninger1 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN  

2019 - 2022 

 Kommunalt drikkevann 
innfrir krav til renhet, smak 
og lukt 

 Kragerøs kystkultur, skjærgårdsparken, 

nasjonalparken og geoparken blir godt  

ivaretatt og er til glede for innbyggere og 

tilreisende. 

 

 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 
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1.2.5 Næringsliv og arbeidsplasser 

AMBISJON KOMMUNEPLAN 
2014 - 2026 

KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN 2019 - 2022 

-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  
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1.2.6 Kommunal tjenesteyting 

 

AMBISJONER KOMMUNEPLAN 

2014 - 2026 
KOMMUNESTYRETS MÅL FOR PERIODEN 2019 - 2022 

 Kommunen har en bærekraftig 

økonomi 

 

 Kommunen leverer gode tjenester basert 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 kommune er en attraktiv arbeidsgiver som 

har fokus på kompetanse, heltidskultur, 

systematisk HMS-/kvalitetsarbeid og inkluderende 

arbeidsliv. 

 

 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. 

 

 

 

                                                 
2 Dette er landbruksarealer som er i aktiv drift og hvor driverne får produksjonstilskudd etter gjeldende regler. 
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1.3 Kompetanse- og rekrutteringsarbeid 

Med utgangspunkt i formelle kompetansekrav og kompetansebehov Kragerø kommune både 

må og kan stille, er kompetansesituasjonen relativt god i organisasjonen. Statistisk sett ligger 

vi noe over landsgjennomsnittet.  Store sektorer som skole og barnehage scorer vi relativt 

høyt på, mens det ser ut til å være en del å hente på helse- og omsorgsektoren.  Særlig gjelder 

dette andelen ufaglærte. 

Andelen ufaglærte har de siste årene ligget på ca 15 % hvorav relativ andel av disse er i helse- 

og omsorgssektoren.  For øvrig en situasjon i samsvar med kommune Norge ellers. 

15 % utgjør ca 150 ansatte.  Med de stadig høyere kompetansekrav som stilles i arbeidslivet, 

er det et mål å få ned denne andelen, men det er krevende. Statlige myndigheter vil om kort 

tid lempe på dagens krav til både praksistid og praksisgjennomføring slik at ufaglærte i jobb 

kan få tatt fagbrev. Vi håper ordningen kommer på plass slik at dette kan tilbys fra 2019 og 

utover.   

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for å muliggjøre endringen. 

  

Kompetanse- og rekrutteringsarbeidet på kommunalt nivå tar utgangspunkt i kommunens 

strategiske plan for kompetanse og rekruttering.  Denne ble første gang vedtatt av 

kommunestyret juni 2012.  Planen er revidert og ny plan «Strategisk plan for 

kompetanseutvikling 2018» ble vedtatt i Administrasjonsutvalget 22.03 2018.  

 
Strategisk plan for kompetanseutvikling 2018 er en overordna og strategisk plan.  

Med utgangspunkt i organisering, og til dels ressursbruk, etablert som del av strategien i 

kompetanseplanen fra 2012, lanserer Strategisk plan for kompetanseutvikling 2018 ett nytt 

hovedspor, eller en endret strategisk tenkning for kompetansearbeidet framover.  Planen 

fokuserer nå mer på selve kompetansearbeidet blant de ansatte «inne i» organisasjonen.  

Dette kan beskrives slik: 

1) Få best mulig nytte av kompetansen og det kunnskapspotensiale organisasjonen 

allerede besitter. 

2) Den enkelte ansattes evne/kompetanse til å bruke den daglige arbeidssituasjonen i 

læringsøyemed.  

Alene og/eller sammen med andre gjør vi oss eller får vi hver dag og nesten 

kontinuerlig nye erfaringer.  Evaluering og refleksjon over egne og kollegers erfaring 

er læring – og som oftest svært relevant og god læring. 

3) Men det vil alltid være et «gap», dvs. kunnskap en eller flere i organisasjonen 

mangler.  Å kartlegge dette «gapet» så relevant og presist som mulig, må prioriteres i 

dette arbeidet. 

4) Finne gode og effektive løsninger for å dekke «gapet».  Dette kan være alt fra kurs, 

etter- og videreutdanning til ansettelse av nye som har den etterspurte kompetansen. 

Dermed understrekes også at rekruttering er en av flere metoder, dog særs viktig, for å 

kunne fylle «kompetansehull» i organisasjonen. 

 

Strategisk plan for kompetanseutvikling 2018 lanserer først og fremst to modeller, eller måter 

å jobbe med kompetanseutvikling i organisasjonen på: 
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I. Bruk av kompetanseanalysemodellen.   

Denne representerer en metodikk for til slutt å kunne 

identifisere «gapet».  Hva er kompetansebehovet, hvor 

er det, og hvem kan/skal dekke det?  Dernest må 

konkrete tiltak vurderes og prioriteres.   

Metodikken retter seg mot alle ledere med 

personalansvar. 

 

II. Å utvikle en lærende organisasjon (LO).  

Innebærer å klare å omsette individuell læring til organisasjonslæring. Dette 

forutsetter evne og vilje til erfarings- og kunnskapsdeling, samt at dette må settes i 

system og bli en del av bedriftskulturen. 

 

Fortsatt vil ressursinnsatsen måtte rettes mot det arbeidet som må til for å dekke et stadig 

økende behov for ny og bedre/høyere kompetanse i organisasjonen. Kravene til ny 

kompetanse innenfor de fleste fagområder blir mer krevende å oppfylle.  Det er viktig at 

midler som er satt av til dette de siste årene videreføres for å kunne innfri krav og nå mål vi 

har for levering av tjenestekvalitet framover. 

 

Som en oppsummering til kompetansekapitlet gjengis her fra kompetanseplanen tre 

forutsetninger som må legges til grunn for å kunne drive dette utviklingsarbeidet i 

organisasjonen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satsningsområder for kompetansearbeidet i 2019: 

a) Implementering/innføring av Strategisk plan for kompetanseutvikling 2018 på 

kommunalområdenivå, virksomhetsnivå og avdelingnivå. 

b) Videreføring av satsningsområder fra økonomiplan 2018 – 2021: 

1) Lederopplæring med bl.a. aktiviteter som: 

 Ledersamlinger 

 Nettverksgrupper 

 Lokale eller eksterne kurs/seminar/konferanser på tema 

2) Etter-/videreutdanning der det er formelle krav om det, eller lokale 

målsettinger som krever økt og/eller spesifikk kompetanse. 

3) Benytte ny praksisordning for flest mulig fagbrevkandidater blant egne 

ufaglærte ansatte.  

 

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 

 

 

Som figuren viser, har det vært en jevn økning i antall HMS-avvik de siste årene. En av 

årsakene kan være økt fokus på behovet for å melde avvik, parallelt med opplæring i bruk av 

kommunens elektroniske internkontrollsystem. Men mest sannsynlig kan forholdet forklares 

gjennom økt antall ansatte som utsettes for vold og trusler i arbeidet, samt at bruken av 

avvikssystemet er bedre implementert i organisasjonen. Eksempelvis har det innenfor skole 

nærmest vært en dobling av avviksmeldinger som gjelder trusler og vold. Dette handler trolig 

både om samfunnsmessige endringer og om økt bevissthet rundt betydningen av godt 

arbeidsmiljø for de ansatte. Dette materialiserte seg gjennom endringer i Forskrift om 

utførelse av arbeid som kom i 2017, ved at trusler og vold ble tatt inn som spesifikt punkt. 

Kragerø kommune endret rutinene sine som følge av dette og har i løpet av 2018 kurset vel 

180 ansatte fra risikoutsatte virksomheter i forebygging og håndtering av trusler og vold. Vi 

vil framover holde særskilt øye med om hvorvidt antallet HMS- og skademeldinger reduseres 

som følge av ROS-analyser, forebyggende tiltak og opplæring, i tråd med ny prosedyre.  

240 ansatte i risikoutsatte virksomheter har allerede gjennomført opplæring, mens det gjenstår 

i overkant av 100 som må få opplæring i 2019. I tillegg krever forskriften at vi sikrer 

opplæring til f.eks. vikarer og ansatte som er inne i midlertidige engasjementer. Egne lokale 

instruktører som kan ivareta disse oppgavene har en så langt ikke funnet ressurser til.  

Skademeldinger 

Parallelt med økningen i HMS-avvik, så vi en dobling av registrerte skademeldinger fra 2016 

til 2017, mens det ut fra tallene pr. 2. tertial ser ut til å gå litt ned igjen i 2018.    

Av 90 skademeldinger hittil i 2018, er 73 registrert innenfor kommunalområde Helse og 

omsorg og 12 fra Oppvekst. Med få unntak er skaden påført av klient/bruker/elev i form av 

verbale utfall som sjikanering, trusler og utskjelling, m.m. I de aller fleste tilfellene er 

alvorlighetsgraden satt til ingen/ubetydelig skade/psykisk belastning og kun en av 

skademeldingene medførte sykemelding. Vi finner heller ingen signifikant sammenheng 

mellom antall skademeldinger og sykefravær i de enkelte avdelinger, selv om vi vet at det vi 

kaller verbal vold over tid kan være svært belastende for ansatte.  

 

Prioriterte satsinger i planperioden  

Prinsippene for internkontroll er de samme uavhengig av om de er knyttet til helse, miljø og 

sikkerhet eller tjenestekvalitet. Kommunen vil prioritere opplæring for ledere i internkontroll. 

375
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Videre ser vi behov for å gi opplæring i risiko- og sårbarhetsanalyser. Endelig vil vi 

gjennomføre internrevisjon 2019 i h.h.t. revisjonsplan. 

1.4.2 Sykefravær 

 

 
Tabellen viser egenmeldt og legemeldt sykefravær de 10 første månedene i 2017 (Blå søyle) og tilsvarende periode i 2018 (Orange søyle) 

(Kilde: Visma BI)  

 

Gjennom 2018 har sykefraværet i kommunen utviklet seg i positiv retning. Fra å ha et samlet 

sykefravær de 10 første månedene i 2017 på 7,3 %, er tallet for tilsvarende periode i 2018 på 

6,12 %. Til sammenligning er samlet sykefravær i hele landet pr. 2. kvartal 2018 på 6,2% 

(SSB), samtidig som vi vet at tallene for offentlig sektor tradisjonelt ligger høyere enn 

landssnittet totalt.            

Det er fremdeles store variasjoner mellom de ulike kommunalområdene og i likhet med resten 

av landet, ligger helse- og omsorg høyest på statistikken. Det er derfor ekstra gledelig at vi ser 

en markant nedgang hos oss på hele 30 prosent fra 2017 til 2018. For Oppvekst har 

nedgangen vært på om lag 25 prosent, noe som vel for en stor del kan tilskrives stor nedgang i 

enkelte barnehager.    

 

Prioriterte satsinger   

Fra å ha en individuell tilnærming til fenomenet sykefravær, har vi de siste årene i stadig 

større grad dreid fokuset mot faktorer knyttet til fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ledelse og 

kompetanse. I følge forskning (STAMI) kan enkelte av disse faktorene ha særdeles stor 

betydning for sykefraværet. De aktuelle faktorene inngår i medarbeiderundersøkelsen 10-

faktor som nylig ble gjennomført her i kommunen. Det vil derfor være naturlig å legge 

resultatene fra denne til grunn når vi skal arbeide videre med tiltak mot sykefravær i 2019.       

Pilotprosjektet med fokus på økt nærvær som ble startet i 2018, fortsetter i 2019. 

I tillegg har kommunalområde Helse og omsorg igangsatt et eget pilotprosjekt rettet mot 

sykefravær høsten 2018.  
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1.4.3 Tjenestekvalitet  

 

 
                      (Kilde: QM+/CosDoc) 

 

Avviksmeldinger har en helt sentral plass i arbeidet med utvikling av tjenestekvalitet. Ved at 

feil avdekkes, skal gjeldende praksis kunne endres slik at en forebygger at feilene gjentas. 

Prognosen viser at antall kvalitetsavvik vil bli lavere i 2018 enn for året før. Når tallene 

foreligger vil rådmannen se nærmere på årsakene til dette. 

                                                                                                                                                     

Prioriterte satsingsområder for 2019                                                                                                

Et av satsingsområdene i 2019 vil være å bidra til at ledere får nødvendig grunnopplæring i 

internkontroll.  Kvalitetshåndboka i QM+ fikk i løpet av 2018 ny struktur. Et av 

satsingsområdene i 2019 vil derfor være å bygge opp de lokale kvalitetshåndbøkene.   
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1.5 Folketall, endringer og demografisk utvikling 

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

situasjonen seg i et langtidsperspektiv relativt stabil i Kragerø.  Nedenfor blir det likevel 

beskrevet noen trekk ved utviklingen pr. i dag.   

Folketallsendringer kan illustreres slik: 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

Denne tabellen viser endringen på disse variablene fra utgangen av 2012 t.o.m. juni 2018:  

Tabell 1:  Beregninger gjort etter SSB tabell 01223   

 

Kommentar til tallutviklingen vist i tabellen: 
 

Med utgangspunkt i at folketallet de siste 6 årene har hatt en gjennomsnittlig nedgang pr. år 

på ca 0,3 %, er tidligere forklaringer på stagnasjon/nedgang fortsatt gjeldende. Men 

variablene har forsterket seg i negativ retning. At flere flytter ut enn inn til kommunen har 

vært en kjent faktor i flere år.  Mens det tilsvarende har vært positiv netto innvandring – dvs. 

flykninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere - og at disse gruppene har veid opp noe for 

utflyttingen fram til nå.  Antall innvandrere er derimot også fallende etter 2015.  Denne 

                                                 
3 Det laveste fødselstallet siden kommunesammenslåingen. Prognose for hele 2018 ligger under 70 nyfødte.  
4 NB! – er foreløpig beregnet folketall pr. 30.6. 2018. (De andre årene er målt utgangen av siste kvartal, dvs. 31.12 hvert år.) 

 

Statistikkvariabel 

År - Periode 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(1.1.-30.6.) 

Vekst/reduksjon 
siste 5 år fra  
1.1. 2012 til 
30.6. 2018 

Folketallet 1. januar 10710 10700 10621 10636    10607 10586 10506  

Fødte 80 86 91 90  80 72 343  
Døde 130 124 95 110  105 106 75  

Fødselsoverskudd -50 -38 -4 -20 -25 -34 -41 -213 

Innvandring 103 82 52 92  45 55 37  

Utvandring 40 27 29 21  22 32 15  

Netto innvandring 63 55 23 71 23 23 22 275 

Innflytting, innenlandsk 343 354 396 326 368 365 148  

Utflytting, innenlandsk 363 450 400 406  387 434 136  

Netto innenlandsk 
flytting 

-20 -96 -4 -80 -19 -69 12 -273 

              

Folketilvekst -7 -79 15 -29 -21 -80 -7 -211 

Folketallet ved utgangen 
av siste kvartalet 

10700 10621 10636 10607 10586 10506 104994 

FØDSELSBALANSE 
(fødte – døde) 

 

FOLKETALLET 
 

INNVANDRING 

 

 

INNENLANDSK 
FLYTTING 



Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022  22 

tendensen vil fortsette og vil de nærmeste årene derfor i mindre grad veie opp for antallet 

utflyttere.   

 

En annen faktor som er bekymringsverdig, er de siste årenes betydelig nedgang i antall 

nyfødte.  Siste 10 år har gjennomsnittlig fødselstall pr. år vært på 95 nyfødte. De siste 6 år har 

antallet falt til gjennomsnittlig 87 nyfødte pr.år. Men pr. 9. okt. 2018 er det kun 49 nyfødte i 

Kragerø, og tallene for 2018 ser nå ut til å bli kun 63 nyfødte barn i Kragerø. Det betyr en 

nedgang på mer enn 25 % hvis vi sammenligner med f.eks. gjennomsnittet for perioden 2012 

– 2016.  Selv om nedgangstendensen er kjent, så var nedgangen overraskende stor i 2017. 

Denne blir altså ytterligere forsterket i 2018. Det er riktig nok også nedgang i fødselstallene 

regionalt og nasjonalt, men i andre kommuner vi blir sammenlignet med (Kommunegruppe 

11) er nedgangen langt mindre dramatisk og ligger på 5-7 % mot Kragerøs på ca. 25 %.   

På landsbasis er nedgang i fødselstallene årlig de siste årene på mellom 3 og 4 %. 

 

Befolknings- og demografiutviklingen i økonomiplanperioden 2019-2022. 

 

 Hovedalternativet (MMMM) SSB - tabell 11668 - alle tall registrert/beregnet 31.12. 
 20175 2018 2019 2020 2021 2022 2018 - 2022 2030 

0 år 79 72 80 78 77 77 5 82 

1-5 år 465 448 435 420 413 411 -37 440 

6-12 år 785 792 774 758 748 719 -73 641 

13-15 år 356 344 346 340 347 357 13 302 

16-19 år 536 497 477 471 444 447 -50 430 

20-44 år 2930 2854 2815 2761 2741 2720 -134 2779 

45-66 år 3305 3292 3303 3311 3301 3284 -8 3161 

67-79 år 1570 1631 1662 1705 1754 1813 182 1753 

80-89 år 444 469 478 498 520 505 36 871 

90 år + 115 107 115 104 98 106 -1 139 

Folketallet  10607 10506 10485 10446 10443 10439 -67 10598 
 

 

Fra i fjor er SSB’s prognose for 4 års intervallet nedjustert fra en vekst på 0,4 % til en vekst 

på 0,3 % i den nye 4 års perioden 2019-2022. 

 

Fram til nå har økonomiplanene hatt som mål å følge kommuneplanens ambisjoner for 

befolkningsvekst. Det ligger fortsatt fast, men kommuneplanen har et 12 års perspektiv, og på 

bakgrunn av disse relativt kraftig nedjusterte prognoser, ser vi her at folketallet går ned de 

kommende 5 til 6 år før de sakte, men forhåpentligvis sikkert kryper opp mot 10 600 igjen i 

2030. 

 

Befolkningsendringene er av stor betydning for både statlige overføringer til kommunen og 

for hvordan bruken av midlene vil måtte styres i forhold til dette.  Befolkningsutviklingen for 

2019 og for økonomiplanperioden 2019 – 2022 gjenspeiles derfor både i tallmaterialet og i 

kommentarene til disse der dette naturlig hører hjemme i budsjettdokumentet.  

 

                                                 
5 Faktiske tall pr. 31.12. 2017. 
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Ytterligere statistikk, beskrivelser, forklaringer og årsakssammenhenger vedrørende 

befolkningsutviklingen for Kragerø samfunnet vil foreligge i revidert Kommuneplan 2018 – 

2030. 
 

 

 

 

1.6 Kragerø kommune som omstillingskommune 

Dette er beskrevet under rådmannen, kapittel 4.2.4 Omstillingsprogrammet. 

1.7 Statsbudsjettet 2019 

 

Link til statsbudsjettet: Statsbudsjettet 2019 

 

I det forberedende budsjettarbeidet legger rådmannen til grunn signalene fra 

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

statsbudsjettet vurdert og hensyntatt så langt det er mulig 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 

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 2019 som følge av              

befolkningsendringer). Rammetilskuddet baserer seg på de faktiske endringer i 

befolkningssammensetningen pr 1.7.2018 

 

 

I kommuneopplegget for 2019 er deflatoren anslått til 2,8 pst. I dette anslaget ligger inne en 

anslått årslønnsvekst på 3,25 prosent og en prisvekst på 1,8 %. Kommunesektoren er på 

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

for 2019. 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) 

2,1 % slik det fremkommer i tabellene i statsbudsjettet. Den virkelige veksten er på 2,0 % da 

man i budsjettsammenheng bruker oppdaterte tall på skatteinngangen de tre siste årene for å 

https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019/
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kalkulere skatteinntektene 2019. Fratrukket en deflator på 2,8 %, blir realveksten negativ med 

0,8 %. 

 

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 2 600 000  -4 679 Negative realvekst frie 

inntekter i 2019 
Dekker:  
Demografikostnader 

 

-1 000 000 

 

-2 019 

Hensyntatt i budsjett ved 

at omsorg har fått tilført 

7,8 mill som er trukket 

fra de andre 

kommunalområdene 
Dekker: 

Økte pensjonskostnader 
 

-700 000 

 

-1 413 

Hensyntatt i budsjettet 

Forventes å dekke: 

Opptrappingsplan rus 

  

-200 000 

 

-426 

 

Forventes å dekke: 

Tidlig innsats i skolen 

-200 000 -362  

Forventes å dekke: 

Opptrappingsplan 

habilitering/rehabilitering 

 

-100 000 

 

-215 

 

Forventet effektivisering 0,5 % i 

statsbudsjettet 

1 200 000 2 423  

Reell økning for 2018 1 600 000   

Reell nedgang for Kragerø 

kommune i 2018 hvis 

forventningen i statsbudsjettet 

mht. økte frie inntekter skulle 

innfris 

 -6 691 Budsjetterte 

effektiviseringer er for 

øvrig på 8 mill som i 

hovedsak er overført 

Helse og omsorg 

 

Kragerø kommune har for 2019 et særdeles dårlig utgangspunkt med en negativ realvekst på 

de frie inntektene med 4,7 mill.  

 

Kragerø kommune har som oftest klart å anvende «bruksanvisningene» på realveksten i de 

frie inntektene, men for 2019 er det ikke funnet rom for dette. På den andre side, er dette 

områder som har blitt fulgt opp og prioritert i tidligere budsjetter og som fortsatt ligger i 

rammene som tidligere varige styrkninger.  

 

Statsbudsjettet – saker med særskilt fordeling i 2019 

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 2019 har Kragerø fått følgende særskilte fordeling: 
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Rådmannen vil tildele midler i 2019 til aktuelt kommunal-/budsjettområde som vist i tabellen 

(høyre kolonne) 

 

 

 

 Tildelt gjennom 

rammetilskuddet 

2019 

Tildelt aktuell 

ramme i 2015 

og videreført 

til 2019 

Tildelt aktuell 

ramme i 2016 og 

videreført til 

2019 

Tildelt aktuell 

ramme i 2017 

og videreført til 

2019 

Helsestasjon- og 

skolehelsetjeneste 

 

1 496 000 

 

822 000 

 

403 000 

 

85 000 

Frivillighetssentraler 414 000    

 

Den særskilte tildelingen for 2019 stemmer med de beløpene kommunen la inn til 

helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2014 og de styrkningene som ble gjort i årene 2015-2017. 

De årlige rammene i kommunen blir deflatorregulert fra år til år. 

 

Beløpet for frivillighetssentraler inngår sammen med kommunens beløp i den overføringen 

som gjøres til Kragerø Frivillighetssentral. 

 

 

Statsbudsjettet – korrigeringer i rammetilskuddet for 2019 

I det samla rammetilskuddet for 2019 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 2019 og viser også i 

hvilken grad det er hensyntatt i rådmannens budsjettforslag. 

 
Statsbudsjettets innlemminger (I) og korreksjoner 

(K) i rammetilskuddet 2019 

 Beløp I 

K 

Tildeles/trekkes 

(-) i 

kommunalområ

denes rammer 

2019 

Boligsosialt kompetansetilskudd a 33 000 I 0 

Boligsosialt tilskudd b 19 000  I 19 000 

Gratis kjernetid barnehage 2 åringer fra 1.8.19 c 69 000 K 69 000 

Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare 

pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert behandling av rusavhengighet 

d 398 000 K 398 000 

Takstoppgjør for almennleger 2018, 

helårseffekt 

e 215 000 K 215 000 

Gratis kjernetid barnehage, økt inntektsgrense 

(helårseffekt 2019) 

f 72 000 K 47 000 

Statlige og private skoler, økning i elevtall g -187 000 K -187 000 

Økt foreldrebetaling barnehage 2018, helårseff. h -33 000 K -33 000 

Økt foreldrebetaling barnehage, kr 50 fra 

1.8.19 

i -100 000 K -100 000 

Netto tildeling på kommunalområdenes rammer som følge av 

innlemminger og korreksjoner i statsbudsjettet 2019 

428 000 
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I = Innlemming i rammetilskuddet fra 2019 

K= Korreksjoner i rammetilskuddet 2019 

 

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. Kragerø har p.t. ingen mottakere av slikt 

kompetansetilskudd. Det er derfor ikke nødvendig å tilføre midlene til 

kommunalområdets ramme. 

b) Boligsosialt 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. 

Innlemmingen av tilskuddet til rammetilskudd har foregått i budsjett 2017, 2018 og nå 

i 2019 som er sluttføringen av innlemmingen. 

c) Gratis kjernetid i barnehager for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1.8.2019 

Regjeringen vil utvide ordningen til å inkludere 2-åringer fra 1.8.2019. 

d) Utskrivningsklare pasienter 

Regjeringen vil styrke tilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer. 

Betaling for slike pasienter vil bli innført fra 2019. 

e) Takstoppgjør for almennleger 2018 

Som en del av takstoppgjøret for allmennlegene i 2018 er per capita tilskuddet økt 

innenfor en ramme på 100 mill på årsbasis fra 1.7.2018. Rammetilskuddet til 

kommunene øker derfor med kr 100 mill for 2019. 

f) Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1.8.18, helårseffekt 

Endringen fra 1.8.2018 får helårseffekt fra 2019 

g) Statlige og private skoler, økning i elevtall 

h) Økt foreldrebetaling barnehager 2018, helårseffekt 

Økningen i maksimalprisen fra 1.1.2018 har gitt en lavere etterspørsel etter 

barnehageplass i 2019. Rammetilskuddet justeres i forhold til dette. 

i) Økt foreldrebetaling i barnehage med kr 50 fra 1.8.2019 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke maksimalprisen for en heltidsplass i 

barnehage med kr 50 per måned fra 1. august 2019. 

 

 

 

 

1.8 Inntekts- og driftsrammer  

1.8.1 Lønns- og prisvekst 

Økonomiplanen viser alle tall i løpende priser. Budsjettet for 2019 er fra 2018-nivået justert 

med antatt årslønnsvekst på 3,25 % i 2019 og en antatt prisvekst på 1,8 % fra 2018 til 2019. 

Deflatoren for kommunene er i statsbudsjettet for 2019 sammensatt av en anslått 

årslønnsvekst på 3,25 % (vektet 2/3) og en prisvekst på varekjøp anslått til 1,8 % (vektet 1/3), 

som gir deflator 2,8 %. 
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Perioden 2020-2022 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 2020-2022 er deflatoren henholdsvis 3,1,3,2 og 2,7 %.  

 

Lønns- og prisveksten for 2019 er allerede kalkulert inn i kommunal- og budsjettområdenes 

rammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Følgende løftes frem som vedtak for 2019: 

Rådmannen får fullmakt til å foreta justeringer mellom kommunalområdene/budsjettområdene 

hvis tildelingen i budsjettet for 2019 avviker vesentlig fra det faktiske lønnsoppgjøret for 2019 
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1.8.2 Inntektsforutsetningene i økonomiplanperioden 

   Budsjettskjema 1 A Budsjett 2019-2022 

  Alle tall i hele tusen og løpende priser 2019 2020 2021 2022 

1 Skatt på inntekt og formue -252 624 -260 607  -269 103  -276 530 

2 Ordinært rammetilskudd -342 539 -353 705 -365 236 -375 317 

 Sum skatt og rammetilskudd -595 163 -614 313 -634 339 -651 847 

3 Skatt på eiendom -48 603 -57 914 -57 914 -58 946 

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

5 Andre generelle statstilskudd -30 855 -22 910 -19 090 -16 101 

  5.1 Rentekompensasjon omsorgsboliger og sykehjem -2 500 -2 450 -2 375 -2 375 

  5.2 Rentekompensasjon skolepakka 2005 og 2009 -430 -415 -400 -385 

  5.3 Rentekompensasjon kirker -210 -205 -200 -195 

  5.4 Konsesjonskraftsinntekter -1 210  -1 100 -1 000 -1 025 

  5.5 Integreringstilskudd flyktninger -26 505 -18 740 -15 115 -12 121 

6 Sum frie disponible inntekter -674 825 -695 342 -711 548 -727 099 

7 Renteinntekter og utbytte -9 219 -8 290 -8 718 -8 940 

  7.1 Renteinntekter bankinnskudd, plasseringer etc. -1 879 -1 915 -1 930 -1 945 

 7.2 Renteinntekter formidlingslån -1 240 -1 275 -1 688 -1 895 

  7.2 Ordinært utbytte Kragerø Energi -6 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 7.3 Øvrige utbytte -100 -100 -100 -100 

8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 20 356 24 691 29 809 37 887 

 8.1 Renteutgifter ordinære investeringer 13 102 15 040 18 066 24 444 

 8.2 Renteutgifter selvkost investeringer 6 186 8 548 10 227 11 720 

 8.3 Renteutgifter Husbanken (formidlingslån) 1 068 1 102 1 516 1 722 

9 Avdrag på lån 32 140 45 000 46 000 47 000 

 9.1 Avdrag ordinære investeringer 20 594 30 204 30 210 31 541 

 9.2 Avdrag selvkostinvesteringer 11  546 14 796 15 789 15 458 

10 Netto finansinntekter/-utgifter 43 277 61 401 67 090 75 947 

11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk     

12 Til ubundne avsetninger(årets mindreforbruk avsettes fond) 6 006 7 357 6 445 4 582 

13 Til bundne avsetninger 205 205 205 275 

 13.1 Konsesjonsavgift  205 205 205 205 

 13.2 Avsetning til selvkostfond feiing    70 

14 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk     

15 Bruk av ubundne avsetninger -5 000    

 15.1 Bruk av disposisjonsfondet til retaksering eiendommer -5 000    

16 Bruk av bundne avsetninger -3 918 -4 603 -4 578 -2 041 

 16.1 Bruk av selvkostfond feiing 0 -16 -18 0 

 16.2 Bruk av selvkostfond vann -1 238 -1 518 -1 469 -218 

 16.3 Bruk av selvkostfond renovasjon -2 144 -2 393 -2 396 -1 119 

 16.4 Bruk av selvkostfond avløp -536 -676 -696 -704 

17 Netto avsetninger -2 707 2 959 2 072 2 816 

18 Overført til investeringsbudsjettet      

19 Til fordeling drift -634 255 -630 982 -642 386 -648 336 

20 Fordelt til enhetene 634 255 630 982 642 386 648 336 
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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 2019. Imidlertid benyttes gjennomsnittlig skatteinngang 2015-

2017 for Kragerø, som erfaringsmessig gir et bedre anslag (og dessverre lavere) enn 

statsbudsjettets skattetall for 2017 som baserer seg på alle kommunene. Skatteinntektene for 

Kragerø for årene 2015-2017 ligger på knappe 79 % av landsgjennomsnittet. 

  

Det er benyttet antatt fremskrevet folketall 1.1.2019 lik til folketallet pr 1.7.2018, som er 

10 499. Dette er 77 personer færre enn befolkningen pr 1.7.2017 som inneværende års 

rammetilskudd er beregnet ut fra. Denne befolkningsnedgangen fra 2017 til 2018 samt 

endringer i befolkningssammensetning, har gitt Kragerø kommune 3,5 mill lavere 

rammetilskudd for 2019. 

 

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 2019, har Kragerø kommune ingen slik 

vekst for 2019, men reell nedgang. For årene 2020-2022 er det, basert på siste års erfaringer, 

bare lagt inn 0,1 % som reell realvekst.  

1.8.4 Eiendomsskatt 

Linje 3 i budsjettskjema 1A.:  

Fra 2018 har 370 av landets 426 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.  

 

Kragerø kommune har hatt eiendomsskatt for hele kommunen fra og med 2008.  I 2018 ble 

det gjennomført kontortaksering der takstverdien for eiendommene ble justert opp med 10 % 

fra siste allmenne taksering. Gjeldende skattevedtak for 2018 er at man betaler 7 promille av 

alle eiendommer. Det skattes av 30 % av takstgrunnlaget som ble fastsatt i 2018. 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.  

 

I økonomiplanen for 2019-2022 er det lagt inn inntekter med kr 48,6 mill i 2019 som baserer 

seg på rådmannens forslag om ny kontortaksering for 2019 med påslag av 2,5 % av 

takstgrunnlaget for 2018 som er i tråd med det som ble beskrevet i gjeldende økonomiplan. 

 

 

Skattestatistikk for 2018, 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 4 262 4 210 6 620  1 986 13 901 

Bolig benyttes som 

fritidsbolig 

4 5 7  2,0 14 

Næring 316 25 1 164  349 2 443 

Landbruk – bolig 238 326 284  85 595 

Verk og bruk 56 12 647  194 1 360 

Blanda bruk – bolig 3 4 9  3 18 

Blanda bruk – 

næring 

 

1 

 

0 

 

0,4 

  

0,1 

 

0 

Tomt – veggrunn 84 0 2  0,6 4 

Tomt – bolig 9 1 0,5  0,2 1 

Tomt – næring 66 0 5  1,4 10 

Fritidsbolig 3 442 3 446 11 526  3 458 24 204 

Fritids tomt 1 0 0  0 0 

Tomt u/bygg bolig 1 764 1 36  10,8 75 

Tomt u/bygg fritid 552 2 9  2,8 20 

Tomt u/bygg næring 20 0 15  4,5 31 

Tomt u/bygg v&b 18 0 0,7  0,2 1 

Tomt u/bygg landb 60 0 0,2  0,05 0 

Kraftverk 25 0 1 097  329 2 302 

Kirker 16 0 6  2 0 

Diverse 287 2 54  16 114 

KKBS 23 171 147  44 308 

KBBL 116 714 768  230 1 613 

Leilighet 82 43 102  31 214 

ALLE 11 445 8 962 22 498  6 749 47 229 

 

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

kommunesenteret (2018 tall- SSB statistikk): 

 

 2015 2016 2017 2018 

Kragerø 2 350 2 400 2 310 2 520 

Øvrige kommuner 3 488 3 785 4 107 4 138 

             

 

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

 

SSBs eiendomsskattestatistikk 

 

ENDRINGER I EIENDOMSKATTEN FRA 2020 

I forhold til eiendomsskatt vedtok kommunestyret i sak 80/16 prinsipper for framtidig 

justering av eiendomsskatt. For 2018 vedtok kommunestyret kontortaksering med 10 % 

økning av takstgrunnlaget. Rådmannen vil foreslå bruk av kontortaksering også for 2019, men 

da kun kompensert for prisstigning fra 2018 til 2019 med 2,5 %.  

https://www.ssb.no/statbank/table/12120/tableViewLayout1/?rxid=def08bc8-2a68-47f6-b183-55b42dec97db
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Rådmannen ser behov for å gjennomføre en ny alminnelig omtaksering av kommunens 

eiendommer. Dette vil, som redegjort for i kommunestyresak 80/16, gi frihet til å vurdere 

andre former for beregning av eiendomsskatten enn hva som er dagens situasjon. Noe som 

gjør dette usikkert nå, er forslaget til statsbudsjett. I forslaget til statsbudsjett er det forslag om 

at maksimal sats for hva kommunene kan kreve i eiendomsskatt skal reduseres fra 7 til 5 0/00 

fra 2020. Dette vil, med virkning fra 2020, kunne bety et inntektsbortfall for Kragerø 

kommune på om lag kr. 10 mill. pr. år siden kommunen benytter høyeste lovlige sats i dag. 

Videre er det forslag om at kommunene med virkning fra 2020 skal bli pålagt å benytte 

skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer. Det foreslås overgangsregler fram til 

2023 for kommuner som har gjennomført siste alminnelige taksering i 2013 eller senere. 

Kragerø vil ikke kunne benytte seg av disse reglene, da vår siste alminnelige taksering er fra 

2007, med virkning fra 2008. Hvorledes endring av takseringsgrunnlag for boligeiendommene 

fra egen kommunal taksering til skatteetatens formuesgrunnlag vil påvirke kommunens 

inntektsgrunnlag foreligger det ikke beregninger for.  

Ved en alminnelig omtaksering av eiendommer vil kommunestyret ha frihet til å legge andre 

beregningsprinsipper til grunn enn hva som er vedtatt i dag. Dette kan gi grunnlag for 

muligheter til å kompensere for det inntektsbortfallet reduksjon av skattesatsen vil gi. Basert 

på erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført ny alminnelig taksering så vil de nye 

takstene i seg selv gi grunnlag for inntektsøkninger for kommunen da de nye takstene 

gjennomgående vil være høyere enn de eksisterende takstene. Dette fordi eiendommene siden 

siste taksering normalt er blitt oppgradert, og ikke nedgradert. Rådmannen vil komme tilbake 

til kommunestyret med en egen sak om gjennomføring og prinsipper for omtaksering.  

Arbeidet med å gjennomføre en ny alminnelig taksering vil måtte dekkes over driftsbudsjettet. 

Kostnadene er vanskelige å fastslå, men basert på erfaringer fra andre kommuner antas 3 – 5 

millioner kroner å være et realistisk anslag. All taksering av eiendommene vil måtte kjøpes av 

konsulenter. Administrering av takseringsarbeidene og videre oppfølging og saksbehandling i 

kommunen vil heller ikke kunne påregnes gjennomført innenfor de rammer som 

virksomheten i dag disponerer. Det vil være nødvendig å kjøpe tjenester også til dette, 

eventuelt øke den kommunale saksbehandlerkapasiteten gjennom prosjektansettelser e.l.  

Inndekning av kostnadene til ny alminnelig taksering vil Rådmannen foreslå må dekkes 

gjennom bruk av midler fra kommunens disposisjonsfond. For 2019 er det foreslått 5 mill kr.  

I rådmannens budsjettforslag for 2019-2022 er skatteprovenyet for 2020 lagt inn med en 

økning på ca 20 % fra 2019, tilsvarende om lag en økning med 9,6 mill. 

 

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. 
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Følgende løftes frem som vedtak for 2019: 

 

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

kontortaksering i 2018 med 2,5 %. 

 

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. 

 

d)Kragerø kommune starter arbeidet med retaksering av eiendommer i 2019 og kommer 

med forslag om nye regler for eiendomsbeskatningen fra 2020 basert på forslagene i 

statsbudsjettet 2019. I økonomiplanperioden 2020 – 2022 er skatteprovenyet økt med ca 

20 % fra 2019 nivået. 

 

 

 

 

Følgende løftes frem som vedtak for 2019: 

 

1 )Det bevilges 5 mill fra det generelle disposisjonsfondet til å foreta nødvendige retaksering 

av eiendommer i Kragerø kommune. Bevilgningen legges til eget budsjettområde med 

fullmakt til rådmannen å overføre det til de etablerte kommunalområdene/budsjettområdene. 
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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 1.8.6). 

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 2018 kr 

11,20 pr kwh og mengden av konsesjonskraft blir beregnet av NVE. Prisen for 2019 blir ikke 

gitt før desember 2018. Basert på erfaringstall forventes denne å gi kommunen en inntekt på 

1,21 mill. i 2019. 

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 fra 2018, mot 40-50 

de siste årene. 2019 er andre året med redusert mottak av flyktninger. På bakgrunn av dette vil 

integreringstilskuddet fra 2018 til 2022 bli redusert med ca 19 mill. I økonomiplanperioden er 

kommunalområdenes rammer tilsvarende redusert med 13 mill. Forskjellen her på ca 6 mill 

for årene 2019-2022, tilsvarer på mange måter «gulrot» elementet knyttet til mottak av 

flyktninger. Rammereduksjonen for 2019 er 2,5 mill for Oppvekst og 0,75 mill for Samfunn. 

 

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

det nærmere redegjort for mottak av flyktninger og integreringstilskudd. 

1.8.7 Renteinntekter og utbytte 

Til linje 7. 

Renteinntektene i 2019 er basert på en gjennomsnittlig kvartalsmessig likviditet varierende 

mellom 50 og 80 mill. og med en varierende bankrente. Fra 1. januar 2019 har kommunen ny 

bankavtale, konkurransen pågår høsten 2018. Rentebetingelsen på inneværende i banken vil 

likevel være et fast påslag til NIBOR 3 mnd rente slik vi har hatt det siste 4 årene.  

Det foreligger ikke planer om å plassere midler utenfor hovedbankforbindelsen, men det kan 

avhenge av nytt finansreglement høsten 2019 samt vilkårene i ny bankavtale 
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Det er budsjettert med økte renteinntekter på startlån grunnet større utlånsvolum. Denne 

posten har som motpost økte rentekostnader Husbanken, dog har vi en margin på 0,25 % i vår 

favør. 

  

Kommunestyret vedtok i sak 1/17 den 2. februar 2017 «Eierstrategi Kragerø Energi» hvor et 

av vedtakene er at utbyttet bør ligge på 40-60 % av konsernets årsresultat. Årsresultatet for 

2017 ble på 16,7 mill. kr. Gitt omtrent samme årsresultat for 2018 som 2017, er det grunnlag 

for å øke utbyttet for 2018 (til utbetaling i 2019) med 1 mill til 6 mill. 

For resten av økonomiplanperioden er det forventede utbytte satt til 5 mill pr år. 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 

30,79 år ved inngangen til 2019. Det betyr at lånegjeld ved årsskiftet (eksklusiv 

formidlingslån og tomteverdier) ca. 989 mill., må nedbetales i løpet av samme tid som den 

vektede levetiden, 30,79 år som for 2019 blir 32,1 mill. (avdrag). 

 

På grunnlag av de faktiske investeringene i 2018 som fremkommer etter 

regnskapsavleggelsen for 2018 i februar 2019, vil minimumsavdraget bli kalkulert på nytt. 

Det forventes ikke vesentlige avvik fra kalkylen. 

 

Ny kommunelov er vedtatt og gjøres gjeldende fra 1. juli 2019. Da er det ikke lenger 

anledning til å anvende reglene om minimumsavdraget. Avdragene fra 2020 skal minst være 

lik årets avskrivninger, noe som fra 2020 er beregnet til å bli 45 mill og som er lagt inn i 

budsjettet fra 2020. 

 

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 årene 2019-2021. 

 

Kommunestyret har vedtatt handlingsregler mht. investeringsnivå. Rådmannens 

investeringsforslag er i tråd med reglene slik at lånegjelden knyttet til ordinære investeringer 

ikke skal øke i økonomiplanperioden. Økte investeringer på selvkostområdet dekkes gjennom 

gebyrinntekter ettersom abonnenten skal betale både avskrivningene (=avdrag) og 

rentekostnaden. 

 

Basert på Norges banks pengepolitiske rapport 25. september 2018 hvor rentekurven til 

styringsrenten er beregnet til og med 2021, har vi lagt følgende matrise til grunn for beregning 

av de fremtidige rentekostnadene: 
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Rentebane   2019 2020 2021 2022 

Styringsrente (gj.snitt) 1,00 1,50 1,90 2,30 

NIBOR  1,55 2,05 2,45 2,85 

Kredittmargin 0,45 0,40 0,40 0,40 

Budsjettrente 2,00 2,45 2,85 3,25 

KBN Flyten       

Husbanken  2,10 2,60 3,15 3,50 

 

Budsjettrenten er i hovedsak brukt som beregningsgrunnlag på nye låneopptak og rente ved 

refinansiering av eksisterende lån. 

 

Ved inngangen til 2019 ligger vår vektede gjennomsnittsrente på 1,6 %. 

 

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 2018 kr 1 457 910. 

 

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 2019 er satt opp med et mindreforbruk på kr 6,006 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 2019-2022 

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 2014 i sin helhet være disponert innen 2019. 

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 
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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 2019 anslått å være 2,59 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 2,7 % 

mens generell prisvekst er satt til 2,5 %. Budsjettet er utarbeidet den 21. september 2018. 

Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra 

budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere 

grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum 

Selvkost Kommune. 
 

Ytterligere detaljer om selvkostbudsjettet kan leses her:  

Kommunale gebyrer - budsjett 2019 

Effektivitetsbarometer Kragerø kommune VA 

 

2 Hovedgrepene i budsjettet 

2.1      Utfordringene og satsningsområder i økonomiplanperioden 2019-  

2022 

 

Året 2018 har bydd på økonomiske utfordringer i form av manglende samsvar mellom 

budsjetterte kostnader og vedtatt ramme for drift. Avvikene har vært knyttet til ekstraordinære 

utgifter som følge av en lang og krevende vintersesong med tilhørende veivedlikehold, men 

først og fremst skyldes merforbruket en betydelig større vekst i utgiftene til omsorgstjenester 

enn forventet. Rådmannen har i flere saker gjennom året redegjort for dette. 

Dessverre er ikke utfordringene av en slik karakter at de kan forventes å tilhøre bare året 

2018. Med den befolkningsutviklingen Kragerø kommune har vil behovet for 

omsorgstjenester øke og med det også kostnadene. Det er derfor nødvendig å endre profilen i 

ressursbruken i kommunen så det samsvarer best mulig med alderssammensetningen og 

tjenestebehovet. 

 

Befolkningsutvikling 2019 - 2022 

 2018 2019 2020 2021 2022 

0-5 år 520 515 498 490 488 

6-15 år 1 136 1 120 1 098 1 095 1 076 

16-66 år 6 643 6 595 6 543 6 486 6 451 

67-79 år 1 631 1 662 1 705 1 754 1 813 

80-89 år 469 478 498 520 505 

https://drive.google.com/open?id=1XVWl0XLto-fYS0C6dSOksMfd0u2IIkxA
https://drive.google.com/open?id=16AnfFckULMl2mKAlXfjRlYPJ8HiD3lyX
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 2018 2019 2020 2021 2022 

90 år og eldre 107 115 104 98 106 

Sum 10 506 10 485 10 446 10 443 10 439 

0-66 år 8 299 8 230 8 139 8 071 8 015 

67 år og eldre 2 207 2 255 2 307 2 372 2 424 
 

Som tabellen viser må vi regne med en ytterligere nedgang i folketallet de neste årene. 

Summen av færre innbyggere og økende gjennomsnittsalder betyr i korttekst lavere inntekter 

til å betjene økte utgifter med. Det blir nødvendig å omstille midler fra tjenester til de yngste 

(0-16) til tjenester til de eldre (67+). Samtidig må innsparingstiltak for å tilpasse kommunens 

drift til et lavere inntektsnivå iverksettes.  

 
 

 

Bildet over illustrerer utviklingen i forventet ressursbehov i økonomiplanperioden. Som følge 

av et lavere barnetall, dvs brukere av barnehage, helsestasjon, skole og SFO, så vil kommunen 

kunne redusere sine kostnader til gruppen 0-16 år med totalt ca 15 millioner i perioden. På 

samme tid vil behovet for tjenester til innbyggerne over 67 år kreve om lag like mye mer. 

Med de forutsetningene som her er lagt til grunn bør Kragerø kommune kunne håndtere 

utgiftsveksten innenfor omsorgstjenestene ved å redusere ressursene til de yngste tilsvarende. 

I budsjettgrunnlaget for 2019 er dette prinsippet fulgt et stykke på vei. 

 

Statsbudsjettet for 2019. 

Regjeringen har presentert et statsbudsjett for 2019 som skal behandles i Stortinget i 

desember. Kommunen forholder seg til framlagte forslaget og de konsekvenser dette har for 

Kragerø. Staten har beregnet kostnadsveksten i kommunene til 2.8 % neste år. dette er 

summen av pris- og lønnsvekst. Oppå dette opererer staten med frie inntekter, som dels er 

forventet å dekke statlige forventninger og føringer, og dels kommunens egne satsinger. For 

Kragerøs vedkommende blir realveksten i 2019 negativ med 0,8 % (ca 4,7 mill). I tillegg 

forventer staten at kommunene effektiviserer driften med 0.5 % (ca 2,4 mill) som kan bidra til 
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å finansiere nye oppgaver eller styrke eksisterende. Antall innbyggere i kommunen er den 

faktoren som påvirker overføringene fra staten sterkest. Nedgangen i innbyggertallet på 70 

personer fra 2017 til 18 gir en reduksjon i overføringene på kr. 3,5 mill. Dette må dekkes opp 

gjennom reduserte driftsutgifter eller økte inntekter fra andre kilder. 

 

Varslede endringer i rammene fra 2020. 

Stortinget har vedtatt en endring i kommunenes regnskapsføring av nedbetaling av lånegjeld 

fra 2020. Det skal regnskapsføres avdragsbeløp tilsvarende de årlige avskrivningene. For 

Kragerø betyr dette at kr.14,5 mill mer må innarbeides i budsjettet for 2020, for de øvrige 

årene i perioden hhv 12,5 og 11,4 mill. 

Regjeringen har foreslått et tak på 5 o/oo for kommunal eiendomsskatt, samt en forpliktelse til 

å benytte SSBs anslåtte boligverdier som skattegrunnlag. Eiendomsskatten i Kragerø 

kommune er i dag 7 o/oo av en verditaksering fra 2007. Fra satsen på 7 o/oo trekkes et fradrag 

på 70 % før skatt. Rådmannen vil foreslå å retaksere eiendomsmassen i 2019 for å få et reelt 

grunnlag å fastsette skattenivået på. En retaksering vil også gi grunnlag for å vurdere 

fradragsordningen på nytt og evt tilpasse denne til en statlig, obligatorisk ordning. Det er 

nødvendig å stille særskilte ressurser til disposisjon for å foreta retakseringen, dette foreslås 

gjort ved hjelp av disposisjonsfondet. 

For 2019 justeres eiendomsskatten med 2,5 % for å holde tritt med kostnadsutviklingen. 

Rådmannen legger videre til grunn at eiendomsskatten etter retaksering i 2019 vil gi høyere 

inntekter enn i dag. 

 

Det er signalisert endringer i distriktstilskuddet fra staten. Når endringen trer i kraft mister 

Kragerø sitt tilskudd som i dag er på ca 12 mill årlig. Det forventes en overgangsordning der 

statens inntekstgarantifond sikrer en gradvis nedtrapping, men med full effekt vil Kragerø 

reelt miste 12 mill i årlige inntekter. Det forventes en endelig avklaring av effektueringen av 

dette i revidert budsjett våren 2019. I tråd med kommunestyrets vedtak er dette potensielle 

inntektsbortfallet ikke inntatt i budsjettgrunnlaget. 

 

Hvordan møte utfordringene? 

I økonomiplanperioden har budsjettet to hovedutfordringer å håndtere: 

- De demografiske endringene og behovet for å vri ressurser fra tjenester til de yngste 

og til de eldre. 

- Å tilpasse driftsnivået til reduserte rammer som følge av færre innbyggere og 

betydelige innstramminger fra statlig hold. 

I budsjettgrunnlaget for 2019 har rådmannen valgt å konsentrere seg om den første av disse 

problemstillingene. Det foreslås derfor å redusere kommunens netto driftsrammer med 2 % 

innenfor alle tjenesteområder unntatt i helse og omsorg. Beskrivelse av hvordan nedtrekket på 

2% foreslås gjennomført ligger i kapitlene fra hvert kommunalområde. Det er lagt vekt på å 

identifisere tiltak som administrasjonen mener er realistiske å gjennomføre samt hensyntar 

tjenestene og brukerne mest. For helse og omsorg foreslås det en styrking på ca kr.8 mill 

utover den budsjettrammen fikk tildelt i 2018. Dette tilsvarer de to prosentene resten av 

organisasjonen pålegges å spare og som dermed kan overføres helse og omsorg. Prognosene 

for forbruk innenfor omsorg i 2018 overstiger 8 mill. Det påhviler derfor også omsorg å 

iverksette innsparingstiltak som gir den nødvendige balanse mellom ramme og kostnader. 

Den bestilte rapporten fra RO (Ressurssenteret for omstilling i kommunene) blir levert 

15.11.18, denne vil sammen med kommunens egne, faglige vurderinger gi hjelp i arbeidet 

med å identifisere mulighetene. 

Tiltakene som iverksettes må ha en langsiktig karakter og kunne videreføres etter 2019. 
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For budsjettåret 2020 vil rådmannen som alltid presentere et budsjettgrunnlag høsten før, men 

med de framtidsutsikter som nå synes reelle, vil 2019 måtte brukes til å arbeide fram nye 

tiltak som kan styrke budsjettbalansen framover. 

Slik rådmannen vurderer mulighetene kan det kort skisseres slik: 

Ytterligere ressurser må flyttes fra oppvekst til helse og omsorg. Dette må skje ved 

nedskalering av tjenestene i oppvekst. Færre fødte barn betyr lavere etterspørsel etter 

barnehageplasser de nærmeste årene. Hvordan antall plasser skal reduseres blir en viktig 

avklaring. Allerede høsten 2019 vil kommunen ha en merkbart mindre etterspørsel etter 

plasser, redusert aktivitet er bakt inn i budsjettgrunnlaget. Barnehagestrukturen må 

gjennomgås med tanke på optimal ressursutnyttelse 

Færre elever bør bety færre klasser/grupper og med det et redusert behov for lærere. 

Kommunens skolestruktur er slik at det er begrenset effekt av ytterligere grep. Det er likevel 

nødvendig med en vurdering av strukturelle grep, og dette arbeidet starter administrasjonen 

våren 2019.  

 

Parallelt med iverksettelse av tiltak med det formål å harmonisere utgifter og inntekter de 

kommende årene må kommunen holde fast i det strategiske og langsiktige arbeidet med 

næring og bosetting. Omstillingsprogrammet går inn i sitt tredje år, og aktiviteten er høy. 

Målet om 100 arbeidsplasser (opprettholdt eller nyetablert som følge av programmet) ila en 

seksårs-periode er ambisiøst og krever innsats, men vil hvis det realiseres være en viktig 

motvekt til synkende folketall og manglende tilflytningsattraktivitet. Kommunens bidrag til 

programmet videreføres. 

Delprosjektet Næringsvennlig kommune, under mottoet Ja hvis vi kan, Nei hvis vi må 

skal bidra til at samarbeidet mellom det lokale næringslivet og kommunen er løsningsorientert 

og tuftet på gjensidig respekt og forståelse. Rask og effektiv saksbehandling forutsetter 

profesjonalitet hos alle involverte. 

Kragerø næringsforening er en viktig samarbeidspartner innenfor næringsarbeidet. 

Kommunen har forpliktet seg på et årlig tilskudd på kr.1 mill i tre år. Det er budsjettert med 

tilskudd til foreningen fram til sommeren 2020. 

Utviklingen av havnefronten vil kunne ha positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. 

Rådmannen imøteser de endelige planene for området og vil bidra til at vedtatte planer kan 

gjennomføres på en rask og smidig måte. 

 

Investeringer. 

Kragerø har over tid hatt en høyere lånegjeld enn sammenlignbare kommuner og enn den 

økonomiske bæreevnen tilsier. Et lavt rentenivå på låneportfølgen har gjort det mulig å 

håndtere store lån, men veksten i lånegjeld bør begrenses så mye som mulig. Kommunestyret 

vedtok i sak 71/18 følgende:  

 

2. Ikke påbegynte investeringer i inneværende økonomiplanperiode vil bli revurdert i det 

samlede forslag til investeringer i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22. 

3. Investeringsbudsjettet 2019-22 baserer seg på handlingsregler som støtter opp om vedtatte 

mål om bærekraftig kommuneøkonomi. 

 

Rådmannens budsjettgrunnlag har lagt dette vedtaket til grunn. Konsekvensene er at det kun 

er rom for beskjedne investeringer i planperioden, noe som innebærer at tiltak som tidligere 

har vært inne i budsjettet nå er skjøvet lengre fram i perioden, eller helt ut av den. Noen 

prosjekter er også foreslått lagt helt bort. Investeringsoversikten viser hva rådmannen har 

funnet rom for. Forventet rentebane er lik den Norges Bank benytter i sine prognoser. 
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Av tiltak som ikke ligger inne med midler i perioden 2019-2022 er bl a livsløpsparken på 

Kalstad. Prosjektet er etter rådmannens oppfatning godt, men er tatt ut av planen av rent 

økonomiske hensyn. Prioriterte investeringstiltak er knyttet til ivaretagelse av kommunens 

eiendom samt investeringer innenfor IKT. Det siste anses som nødvendig for at kommunen 

skal kunne videreutvikle driften og tjenestene effektivt og i tråd med både forventninger og 

krav. 

Rådmannen foreslår også at kommunen selger eiendom vi ikke selv har behov for til egne 

tjenester. Jernbanebygget foreslås solgt som følge av de betydelige kostnadene det vil 

medføre å sette eiendommen i den stand den må ha for å fungere tilfredsstillende til offentlig 

bruk.  

 

Oppsummert er hovedgrepene i budsjettet i 2019 slik: 

Det blir nødvendig å gjennomføre innsparingstiltak innenfor alle kommunens driftsområder. 

Som følge av den demografiske utviklingen overføres ca kr.8 millioner fra kommunens 

tjenester og virksomheter til kommunalområdet Helse og Omsorg. Dette innebærer samlet en 

2 % reduksjon i rammene til alle tjenester utenom Helse og Omsorg. 

Helse og Omsorg får som følge av dette en realvekst på 8 millioner i forhold til budsjett 2018. 

Dette er mindre enn prognosen for forbruk i 2018 tilsier, og betyr derfor at også Helse og 

Omsorg må iverksette sparetiltak. 

Den langsiktige satsingen på næringsutvikling videreføres. 

Planlagte investeringer nedskaleres så de stemmer overens med de rammene kommunestyret 

har vedtatt. 

Det foretas en retaksering av eiendomsmassen i 2019. Dette for å ha et oppdatert grunnlag for 

utskrivning av eiendomsskatt i 2020. Rådmannen legger til grunn i økonomiplanen at 

retakseringen vil gi økte inntekter som vil kunne kompensere for statlige reduksjoner i 

overføringene til kommunen. 

Utbyttet fra Kragerø Energi foreslås økt med kr.1 million, fra 5 til 6 millioner. 

Egenbetalinger økes i tråd med forventet lønns- og prisvekst unntatt der disse er statlig 

regulert. 

Det legges opp til et resultat på 6 millioner for 2019. beløpet er vesentlig lavere enn det 

anbefalte nivået på 1,75 %, men er etter rådmannens vurdering akseptabelt gitt et vanskelig 

utgangspunkt. 
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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 i økonomiplanperioden. 

 

Før regnskapsåret 2018 er avsluttet, er kommunens disposisjonsfond på ca 28 mill. 

 

Som grafen viser har kommunen oppnådd tilfredsstillende netto driftsresultat i årene 2015 til 

2017 etter et negativt resultat i 2014. Imidlertid er det budsjetterte resultat langt under det 

anbefalte i kommende økonomiplanperiode. (Tallene fremkommer i kapittel 6.2.1 Økonomisk 

oversikt drift) 

2.2.2 Kommunens disposisjonsfond 

 

Disposisjonsfondet Utvikling Merknad 

Disposisjonsfondet pr 1/11-2018  28 mill  

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 2018 0 Avhengig at 

regnskapsresultatet 

blir som budsjettert 

Budsjettert bruk av fondet til retaksering -5 mill  

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 2019 6,0 mill -«- 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 2020 7,4 mill -«- 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 2021 6,4 mill -«- 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond 2022 4,6 mill -«- 

Disposisjonsfond 31.12.2022 under gitte forutsetninger 47,4 mill  
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Som beskrevet ovenfor er det ønskelig med et disposisjonsfond på mellom 45-48 mill. Dette 

kan med rådmannens budsjettforslag nås innen 31.12.2022. 

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 2019-2022, har Kragerø kommune planlagt brutto 

investeringer på til sammen 431 mill. Av dette utgjør selvkostinvesteringene som ikke 

belaster kommunens drift, 256 mill.  

Mva kompensasjon på investeringer med 27 mill og salg av anleggsmidler med 16 mill, 

inngår som en del av finansieringen. Samlede øvrige selvfinansierende prosjekter med 42,6 

mill vil etterhvert gi positive utslag på driftsbudsjettet i varierende grad og som bør hensyntas 

ved vurderingen av kommunens finanskostnader. 

 

Summen av rentesensitive investeringer som kan påvirke kommunens tildeling av driftsmidler 

til tjenesteområdene ligger i gjennomsnitt på ca 44 mill i 4 årsperioden. Dette må ses sammen 

med den renteeksponert gjelden pr 31.12.2018 som er på om lag 549 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: 

 

 2018* 2019 2020 2021 2022 

Netto 

finansutgifter 

41,6 mill 43,2 mill 61,6 mill 67,3 mill 76,1 mill 

Rammer til 

budsjettområdene 

626,2 mill 634,3 mill 631,0 mill 642,4 mill 648,3 mill 

Finansutgift i % 

av rammene 

6,6 % 6,8 % 9,7 % 10,4 % 11,7 % 

*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 har begynt å stige før 

nå høsten 2018. Når netto finanskostnader gjør et sprang i 2020 utgjør de nye avdragsreglene i 

overkant av 13 mill av økningen. Økningen videre utover i planperioden skyldes det stigende 

rentenivået, men av kapittel 1.8. Inntektsforutsetningene, ser en at økte renter og avdrag 

selvkostinvesteringer øker med henholdsvis 5,5 mill og 4 mill fra 2019 til 2022. Dette er 

kostnader som blir lagt til i de kommunale gebyrene. 

 

Når vi nå etter all sannsynlighet går inn i en tid med stigende renter, vil det bli viktig i 

forbindelse med budsjett og rapportering og skille mellom ordinære investeringer og 

selvkostinvesteringer. Dette budsjettet er omarbeidet noe for å kunne rapportere bedre på dette 

gjennom 2019, og dette er forhold som vil bli omtalt både i tertialrapporter og finansrapporter. 

Tabellen ovenfor må leses med denne forståelsen 

 

Risikoanalyse renteøkninger utover det budsjetterte. 
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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 2018 2018* 

Sum alle kommunens lån pr 31.12.2018 1 203,0 mill 1 055,0 

Låneopptak  2019 med rentebelastning som må dekkes 

gjennom drift 

28,5 mill 41,9 

- Budsjetterte avdrag 2019 32,1 mill 29,6 

Lånegjeld 31.12.2019 som korrigeres med 

nedenforstående 

1 199,4 mill 1 067,3 

- Herav formidlingslån Startlån (tilsvarende beløp er lånt 

ut) 

108,1 mill 47,1 

- Lån knyttet til selvkost og selvfinansierende investeringer 

(betaler seg selv gjennom prising til kunde) 

308,2 mill 250,2 

- Andre rentebærende utlån fra kommunen som følger 

renteutvikling 

0,0 mill 0,0 

- Foretatte investeringer som tilkommer 

rentekompensasjon 

190,0 mill 223,9 

- Gjennomsnittlige rentebærende likvide midler 80,0 mill 80 

Del av lånegjeld i 2018 som er renteeksponert 513,1 mill 466,1 

*Tallene er hentet fra budsjettdokumentet 2018 og er ikke korrigert for faktiske hendelser gjennom 2018 

 

1 % økning av renten utover det vi har som budsjettrente i 2019 (2 %), ville i utgangspunktet 

ha belastet driften med 5,1 mill i økte rentekostnader. Antatt vektet rentebindingstid ved 

årsskiftet er på 2,1 år. Dette gjør at en eventuell renteøkning i markedet på 1 % i per 1. januar 

2019 har langt mindre effekt i 2019 og 2020 for Kragerø og vil eventuelt øke rentekostnaden 

for disse årene langt mindre enn 5,1 mill, men vil selvfølgelig slå ut i de påfølgende årene fra 

2021. 

 
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. 
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2.2.4 Kostra analyse 

I forbindelse med budsjettarbeidet har Telemarksforskning de fire 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.  Kolonnen viser et potensiale på innsparinger på 39,9 mill årlig gitt at det var 

rammeoverføringene og hvorledes de er regnet ut som var fasiten for kommunens pengebruk. 

 

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 2019-2022 er det lagt inn forutsatte KOSTRA og demografibesparelser med til sammen 

10,5 mill i 2020 og 5,5 mill for hvert av årene 2021 og 2022, jf kapittel 4.0 Fordeling rammer 

2019-2022. 

 

Innsparingene krever tid, politiske vedtak og signaler da de i stor grad dreier seg om 

strukturelle tiltak som rådmannen vil komme tilbake til gjennom 2019 og gjennom 

rådmannens forslag til neste Budsjett og økonomiplan 2020-2023. 

 

 

  Beregnet 

utgifts-

behov 2017 

Netto driftsutgifter 2017 

  Kragerø 

kommune 

Lands-

gjennom-

snitt  

Kragerø 

"normert 

nivå" 

Lands-

gjennom-

snittet 

"Normert 

utgiftsnivå" 

  kr pr 

innb 

kr pr innb kr pr innb Mill. kr Mill. kr 

Barnehage 0,7700 6 686 8 376 6 449 -17,8 2,5 

Administrasjon 0,9902 4 670 4 242 4 201 4,5 4,9 

Landbruk 0,4379 61 102 45 -0,4 0,2 

Grunnskole 0,9392 13 913 13 009 12 219 9,5 17,8 

Pleie og omsorg 1,2512 22 551 17 218 21 542 56,0 10,6 

Kommunehelse 1,0932 2 709 2 606 2 849 1,1 -1,5 

Barnevern 0,9461 1 607 2 205 2 086 -6,3 -5,0 

Sosialtjeneste 1,0547 3 666 2 537 2 676 11,9 10,4 

Sum 1,0349       58,5 39,9 
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3 Investeringsbudsjettet 

3.1  Strategi for investeringer i planperioden 

Hovedgrep i investeringsbudsjettet. 

Følgende handlingsregler knyttet til lånegjeld er vedtatt i kommunestyremøte i sak 71/18 og 

som rådmannen har forholdt seg til ved utarbeidelsen av investeringsbudsjettet 2019-2022. 

  

Handlingsreglene er:  

 

1. Inntil Kragerø kommune er på nivå med sin kommunegruppe, legges ordinære 

investeringer på et nivå som gjør at gjelden knyttet til disse investeringene ikke er større en 

kommende års avdrag.  

2. Selvkostinvesteringer søkes tilpasset slik at kommunal avgifter i årene 2019-2022 ikke 

overstiger gjennomsnittet for kommunegruppen som Kragerø tilhører.  
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3.3    Samletabell over ordinære investeringer i planperioden 2019-2022, samt salg av anleggsaktiva. 

 

Rådmannens forslag til investeringer er basert på vedtatte handlingsregler knyttet til investeringene og saken om nedskaleringer investeringer 

2018 der alle nedskaleringer er gjort permanent i den forstand at alle er vurdert på nytt og i hovedsak lagt inn i rådmannens budsjettforslag igjen 

for 2019-2022. De vesentligste endringene som har blitt gjort, blir redegjort for under kapittel 2 Hovedgrepene i budsjettet. Økonomiavdelingen 

vil for øvrig utarbeide en detaljert oversikt over disse endringene som kan fås ved henvendelse. 

 

I sak 71/18 er noen av vedtakspunktene slik:  

 
«Ikke påbegynte investeringer i inneværende økonomiplanperiode vil bli revurdert i det samlede forslaget til investeringer i Budsjett 2019 og 

økonomiplan 2019-2022.  

 Investeringsbudsjettet for 2019-2022 baserer seg på handlingsregler som støtter opp om vedtatte mål om bærekraftig kommuneøkonomi.» 

  

Noen av handlingsreglene er i saken skissert slik: 

«1. Inntil Kragerø kommune er på nivå med sin kommunegruppe, legges ordinære investeringer på et nivå som gjør at gjelden knyttet til disse 

investeringene ikke er større en kommende års avdrag.»  

Tabell 1 (alle tall i hele tusen) 

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2019-2022 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2018 

Forbrukt 

pr 1/11 

2018 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2018 

2019 2020 2021 2022 Totalt 

210 Reguleringsplan Fikkjebakke Samf/Bygg & A 0 0 0 400    400 

15 Digitalisering 2018-2022 Stab/Ikt Nye investeringer 2019-2022 4 000 4 000 5 000 5 000 18 000 

15007 Biblioteksystem/»mer åpent bibliotek» Stab/Ikt/Samfunn 3 250 1 257 1 993 1 500    4 750 

15026 IKT sikkerhet Stab/Ikt 300 266 34 100    400 

15031 Oppgradering serverpark 2018-2021 Stab/Ikt 448  156 900 300 300  1 948 

15032 IAM (Identitetshåndteringssystem) Stab/Ikt 200 14 186 200 200   600 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2019-2022 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2018 

Forbrukt 

pr 1/11 

2018 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2018 

2019 2020 2021 2022 Totalt 

15034 Fornying IKT infrastruktur i bygg Stab/Ikt/bygg 300 187 113 400 400 500  1 600 

15041 Oppgradering serverpark 2022-2025 Stab/Ikt Nye investeringer 2019-2022    300 300 

15401 Skiltprosjekt Jomfruland Samf/Miljø 0 0 0 200    200 

30002 Kirkehaugen og minneparken Samf/Kultur/Byg 444 31 413   4 000  4 413 

43001 Rehabilitering Kragerø biograf Samf/kultur/Bygg 11 300 11 152 148 200    11 500 

43010 Strandpromenaden Samf/Stab 100 31 69 900    1 000 

43018 Opprusting kommunale trapper Samf/vei og park 600 587 13 250 400 250  1 500 

43047 Carl Næsjar skulptur,fundament/pump Samf/vei/bygg 50 8 42  100   150 

43048 Maskinpark vei og park 2016-2019 Samf/vei og park 1 400 1 246 154 400     1 800 

43051 Næringstomt Fikkjebakke Samf/stab 0 0 0 4 000 1 000   5 000 

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

43061 Kommunale boliger Samf/stab 11 087 8 527 2 560  5 000 5 000 6 500 27 587 

43062 Boligfelt Sollia Vest Samf/vei og park 162 124 38 400   9 500 10 062 

43063 Utbedringer Sannidal skole Samf/Bygg 39 900 38 322 1 578 1 300    41 200 

43089 SD styring/overvåkningssystem, 

kartlegging, bygg Samf/Bygg 3 200 2 571 629 900 900 1 000  6 000 

43090 Gatelys utskiftning – LED Samf/vei og park 1 000 635 247 500 1 000 500  3 000 

43091 Nye gateskilt Samf/vei og park 100 82 18 100    200 

43097 Kommunale veier 2015-2021 Samf/vei og park 5 862 5 372 490      2 500  2 500      10 862  

43105 Sannidal u-skole ventilasjon Samf/Bygg 4 600 4 448 152 900     5 500 

43108 Bro Kragerø kunstskole (rømningsvei) Samf/Bygg 0 0 0  200   200 

43109 Utstyr «tungbilredning» Samf/brann Tidligere økonomiplanvedtak  250   250 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2019-2022 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2018 

Forbrukt 

pr 1/11 

2018 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2018 

2019 2020 2021 2022 Totalt 

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

43117 Brann og sikkerhetsutstyr kommunale 

bygg Samf/Bygg 900 716 184 300    1 200 

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

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

43123 Parkeringssystem/automater Samf/vei og park 306 257 49 150    456 

43148 Overvannshåndtering veg 2017-2020 Samf/vei og park 270 189 81 250 750   1 270 

43149 Forprosjekt landfast tilkomst til 

Valberghalvøya/GS Tangen Samf/Bygg og A 200 177 23 200    400 

43203 Kartverksforvaltning, utstyr Samf/Bygg og A Nye investeringer 2019-2022 150    150 

43204 Kartlegging iht Geodataplanen Samf/Bygg og A 1 528 1 440 88  400 200 200 2 328 

43155 Bymiljøpakke 2017-2018 Samf/vei og park 2 221 1 664 556 1 500    3 721 

43301 Brannbåt Samf/brann 250 173 77  850   1 100 

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

43302 Øvelseshenger brannvesenet Samf/brann Nye investeringer 2019-2022   110     110 

43306 Tauredningsutstyr brann Samf/brann Nye investeringer 2019-2022  110    110 

43401 

Sannidal u-skole-Takkonstruksjon 

bygg D,E og F Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak  1 000 100  1 100 

43402 Sannidal u-skole - Garderober F bygg Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak  500   500 

43404 Takkonstruksjon Hellekirken Bhg Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak   500  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 Tidligere økonomiplanvedtak  1 200   1 200 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2019-2022 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2018 

Forbrukt 

pr 1/11 

2018 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2018 

2019 2020 2021 2022 Totalt 

43412 

Rehabilitering av tak,gulv og 

overflater Rådh. Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 500 4 000 3 000  7 500 

43414 Ventilasjon Rådhuset Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 500 3 500   4 000 

43415 

Skolekjøkken, gulv og overflater 

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

43418 Siritun bhg - takkonstruksjon Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 800    800 

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

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

43436 Marienlyst sykehjem-kjøkken Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 300 300 300  900 

43438 

Kragerø skole - rehabilitering av 

ballbinge Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 200    200 

43440 

Kragerø skole - utv.rehabilitering 

hovedbygget Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak   1 000  1 000 

43441 

Kragerø skole - lekeapparat og 

lekeareal Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 240    240 

43443 

Branndokumentasjon for kommunale 

bygg Samf/Bygg Tidligere økonomiplanvedtak 200 120 120  440 

43450 LED taklamper Marienlyst sykehjem Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022 600    600 

43451 LED taklamper Idrettshallen Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022  400 350  750 

43452 Snøfreser til traktoren Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022 150    150 

43453 Varmepumpe Kragerø skole Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022  5 000   5 000 

43454 LED taklamper Kragerø skole Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022 150 120   270 

43455 Sannidal u-skole vinduer bygg D og E Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022   200 200 400 

43456 Kjøkken Kalstadveien Aktivitetssenter Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022 250    250 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2019-2022 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2018 

Forbrukt 

pr 1/11 

2018 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2018 

2019 2020 2021 2022 Totalt 

43457 Arbeidslift/bomlift Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022   700  700 

43458 Drenering rundt brannstasjonen Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022 250    250 

43459 Utfasing av oljefyringsanlegg Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022  4 000   4 000 

43460 Årø barnehage – ombygging Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022 350    350 

43461 Bårerom/kjølerom Marienlyst Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022 580    580 

43462 Sykesignalanlegg Marienlyst Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022 200    200 

43463 HC garderobe Svømmehallen Samf/Bygg Nye investeringer 2019-2022   1 000  1 000 

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 1000  1 200 

43504 

Tiltak knyttet til 

trafikksikkerhetsplanen 2017-20 Samf/vei og park Tidligere økonomiplanvedtak 600 600 600  1 800 

43506 Kalstadkilen sjøbunntildekking Samf/miljø Tidligere økonomiplanvedtak 100    100 

43509 Utvidelse parkeringsplass sykehuset Samf/vei og park Nye investeringer 2019-2022 370    370 

43510 Bruktbil Caddy (tidl leasingbil) Samf/vei og park Nye investeringer 2019-2022 150    150 

43511 Liten hjullaster Samf/vei og park Nye investeringer 2019-2022   600  600 

43512 Komprimator avfall Samf/vei og park Nye investeringer 2019-2022 150    150 

43515 Gang og sykkelvei Tangen Samf/vei og park Nye investeringer 2019-2022 4 375    4 375 

43516 Oppgradering  Stabbestad ferjeleie Samf/Havnevesen Nye investeringer 2019-2022  500   500 

43517 Oppgradering Langøy ferjekai Samf/Havnevesen Nye investeringer 2019-2022 1 000    1 000 

43416 Oppgradering EL-anlegg SUS Samf/Bygg 750 377 372 750    1 500 

43417 Kjøkken og oppgradering Siritun bhg Samf/Bygg 500 247 253 500    1 000 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2019-2022 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2018 

Forbrukt 

pr 1/11 

2018 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2018 

2019 2020 2021 2022 Totalt 

43420 

Oppgradering og utstyr Sannidal 

samfunnshus Samf/Bygg 200 0 200 200    400 

43423 

Adkomst Kragerø svømmehall for 

funksjonshemmede Samf/Bygg 300 0 300 100    400 

43426 

Kragerø sykehus -investeringer 

Multiconsults ra. Samf/Bygg 11 000 10 829 171 3 000 3 000 2 000  19 000 

43430 Rehabilitering EL anlegg Samf/Bygg 1 029 699 330 900 250 250  2 429 

43432 

Sannidal bhg - diverse innvendig og 

utvendig Samf/Bygg 120 94 26 120    240 

43433 Kalstad bhg - uteområde Samf/Bygg 50 0 50   200  250 

43444 Kragerø idrettshall - skillevegg Samf/Bygg 0 0 0 200    200 

43445 Amfi Jens Lauersens plass Samf/kultur 300 0 300 -300    0 

43447 Semihurtig ladestasjon sentrum Samf/vei og park 90 0 90     90 

43500 Rassikring veier 2017-2021 Samf/vei og park 255 159 96 500 1 000 1 000  2 755 

605 Automatisk klokkeringing Sannidal, 

Skåtøy, Støle og Kragerø kapell Fellesrådet 900 900 0  500   1 400 

607 Utvidelse av redskapshus Skåtøy 

kirkegård Fellesrådet 250 250 0 500    750 

624 Skåtøy kirkegård: Opprustning av 

kirkegårdsmur  Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak   300  300 

626 Kragerø kirkegård: Forskjønnelse av 

kirkegården Fellesrådet 300 300 0 300    600 

628 Lydanlegg Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak 150    150 

629 Etablering av navnet minnelund på 

Kragerø kirkegård Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak    600  600 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2019-2022 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2018 

Forbrukt 

pr 1/11 

2018 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2018 

2019 2020 2021 2022 Totalt 

630 Solavskjerming Helle kirke Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak 150    150 

631 Sannidal kirke orgel Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak 700 700 700  2 100 

632 Nye søppelkasser Kirkegårdene Fellesrådet Tidligere økonomiplanvedtak   250  250 

633 Drenering deler kirkegård Skåtøy 

Kalstad Fellesrådet Nye investeringer 2019-2022 350    350 

634 Rehabilitering og oppgradering tak 

Sannidal kirke Fellesrådet Nye investeringer 2019-2022  400   400 

635 Varmeovner kirkebygg med 

oppgradert styringssystem Fellesrådet Nye investeringer 2019-2022  700   700 

636 Skigard ny kirkegårdsdel +porter 

Sannidal kirke Fellesrådet Nye investeringer 2019-2022   150  150 

637 Strømuttak kirkegårder (tining graver) Fellesrådet Nye investeringer 2019-2022   150  150 

638 Rehabilitering Stallane Sannidal kirke Fellesrådet Nye investeringer 2019-2022    1 300  1 300 

639 Belysning Sannidal kirkes våpenhus 

og kirkerom Fellesrådet Nye investeringer 2019-2022    150 150 

640 Kirkestoler og oppgradering 

kirkeinventar Helle kirke Fellesrådet Nye investeringer 2019-2022    800 800 

884 Egenkapitalinnskudd KLP  Finansielle investeringer 2019-2022 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

SUM  ordinære INVESTERINGER 2019-2022 47 395 54 600 45 320 26 950 174 265 

Mva kompensasjon på investeringer som en del av finansieringen -7 400 -8 600 -7 100 -4 000 -27 100 

Budsjettert salg av anleggsaktiva -8 500 -2 500 -2 500 -2 500 -16 000 

Korrigert for finansielle investeringer som ikke kan lånefinansieres -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -12 000 

LÅNEOPPTAK knyttet til ordinære investeringer 28 495 40 500 32 720 17 450 119 165 
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Nærmere om prosjekt 15 DIGITALISERING 2018-2022 jf. tabellen over. 

Digitalisering er et hovedsatsningsområde i vedtatt budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, 

hvor det ble gitt en rammestyrkning på kr 400 000 innenfor Stab og Støtte for å lede 

kommunens digitalisering knyttet opp mot Kragerø kommunes digitaliseringsstrategi 2016-

2019 

 

Gjennom vedtak Tertialrapport investeringsregnskapet 31.8.2018, ble de fleste IKT 

prosjektene samlet i et hovedprosjekt (15 DIGITALISERING 2018-2022) med begrunnelsen 

slik det er beskrevet i 2. tertial: 

 

«Det er ønskelig å samle de fleste IKT prosjekter i et felles prosjekt der tidligere og nye Ikt 

prosjekter blir nøye beskrevet, men der prosjektgruppa for digitalisering får større myndighet 

til å bestemme rekkefølge, fremdrift og økonomisk ressursbruk innenfor en total 

budsjettbevilgning for digitaliseringen. 

  

Det er nå større fokus på gevinstrealisering i form av:  

- direkte og indirekte budsjettmessige gevinster  

- kvalitative gevinster»  
 

Gjennom vedtaket i tertialrapportsaken har rådmannen fått fullmakt til bestemme rekkefølge, 

fremdrift og økonomisk ressursbruk på aktivitetene innenfor den totale rammen for prosjekt 

15 DIGITALERING 2018-2022. 

 

Som en del av handlingsregelen knyttet til investeringer har også dette prosjektet blitt 

nedskalert noe sammenlignet med satsninger som lå inne i vedtatt budsjett og økonomiplan 

2018-2021, men gjennom vedtaket om myndighet til rådmannen til å bestemme rekkefølge, 

fremdrift og økonomisk ressursbruk innenfor den totale budsjettrammen, ansees midlene på 

nåværende tidspunkt å være tilstrekkelig til å gjennomføre planlagte aktiviteter. 

 

 2019 2020 2021 2022 

Hovedprosjekt 15 Digitalisering 4 000 4 000 5 000 5 000 

Aktiviteter under prosjektet 

DIG01 Ikt i skolen 2017-2021 1 850 2 500 1 850  

DIG02 Internettportal     

DIG03 Velferdsteknologi omsorg 2 000 2 000 2 000 2 000 

DIG04 Visma HRM/Økonomi 200    

DIG05 «Svar ut» sikker sone 600    

DIG06 Tidsregistrering ansatte 300    

DIG07 Elektroniske skjema 

(internettportalen) 

    

DIG08 Fagsystem barnehage     

DIG09 KGV konkurranseverktøy 

innkjøp 

    

DIG10 Mobilbasert sentralbord 100    

DIG11 Skanning til sak/arkiv fra 

multifunksjkonsmaskiner 

 

100 

   

DIG12 Fagsystem 

voksenopplæring 

450    

DIG13 Fagsystem PPT 250    

https://drive.google.com/open?id=1JbP2rJ0hoaLMGYuFHjRsNGRW0-Uck2FB
https://drive.google.com/open?id=1JbP2rJ0hoaLMGYuFHjRsNGRW0-Uck2FB
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 2019 2020 2021 2022 

Hovedprosjekt 15 Digitalisering 4 000 4 000 5 000 5 000 

Aktiviteter under prosjektet 

DIG14 Sak og arkiv-utvidet bruk 500 200 400  

DIG15 IKT Fagsystem 100    

DIG16 eByggesak *    

Sum planlagt bruk av midler 6 450 4 700 4 250 2 000 

Midler til nye aktiviteter -2 450 -700 750 3 000 
*Budsjettbevilgningen ligger under prosjekt 43202 eByggesak på selvkostområdet. 

 

Underdekningen i 2019 og 2020 må ses opp mot forventede rebudsjetterte midler fra 2018 til 

2019 med 2,5 mill, samt den dynamiske fullmakten som er gitt for å bestemme rekkefølge, 

fremdrift og økonomisk ressursbruk som er gitt. 

 

3.3.1 Kommentarer til nye investeringsprosjekter 2019-2022. 

 

 

15 Digitalisering 2018-2022 

Nye aktiviteter under dette prosjektet fra 2019:  

 

Dig10 Mobilbasert sentralbord 

Fasttelefoner erstattes nå med mobiltelefon i kommunen og samfunnet forøvrig. Det øker 

tilgjengelighet og forenkler driften. Fraværsmarkering av mobiltelefonen gir en bedre tjeneste 

slik at samarbeidspartnere, innbyggere og kolleger får beskjed at ansatte er opptatt og når en 

er tilgjengelig igjen. For å følge denne utviklingen må også sentralbordet flyttes over på 

mobil. Dette er dessuten en mer forutsigbar drifts løsningen da det kjøpes som en tjeneste i 

«Skya» og en trenger ikke ta uventete oppgraderingskostander som den gammel sentralbord 

løsningen ellers ville vært er moden for. 

 

Dig11 Skanning til sak/arkiv fra multifunksjonsmaskiner 

Det er nødvendig å forenkle dokumentimport til sak/arkiv systemet ved å flytte jobben med 

skanning av inngående post fra Dokumentsenteret og ut til fagenhetene/avdelingene. 

Løsningen vil også automatisere deler av jobben som må gjøres manuelt på dokumentsenteret 

i dag. Dette vil effektivere arbeidet for alle parter. 

 

Dig15 IKT fagsystem 

IKT sitt fagsystem pureservice er et svært viktig verktøy for å opprettholde driften med 

hendelse-håndtering, dokumentasjon og endringshåndtering. Produktet er lansert i ny 

hovedversjon som krever en større investering i konsulentbistand for å implementere. Ny 

versjon vil gjøre produktet enda mer nyttig og effektivisere driftsarbeidet. Eksisterende 

versjon er ventet å bli sluttet supportert i 2020.  
 

Dig16 eByggesak 

Dette er fellesanskaffelse sammen med de andre Grenlandskommunene. Hvorvidt Kragerø 

skal delta, vil bli avklart i forprosjektfasen. eByggesak er et saksbehandlersystem for mer 

effektiv og automatisert byggesaksbehandling, også til glede og gevinst for søkerne. 

 
15031 Oppgradering serverpark 2018-2021 

15041 Oppgradering av serverpark 2022-2025 
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Utover de ordinære årlige server med infrastruktur investeringene som er nødvendig for å 

ivareta IKT-driften er det behov for ekstraordinære investeringer i 2019. Da Microsoft har i 

nå varslet at tidligere versjon av Server operativsystemet ikke blir supportert etter januar 2020 

er det behov for en større jobb rundt oppgradering av 25 av våre servere i 2019 for at drift og 

IKT-sikkerhet skal opprettholdes. Budsjettet for 2019 er derfor økt med kr 600 000 og nytt 

prosjekt fra 2022 er lagt inn med kr 300 000. 

 
 

43023 Kartverksforvaltning, utstyr 

Dette er våre kalkulerte kostnader som skal dekke opp prosjekt initiert av Kartverket på bakgrunn 

av Geovekstsamarbeidet. 
 

43302 Øvelseshenger brannvesenet 

Når vi har fått flere ressurser til forebygging, er en av oppgavene vi bør prioritere å holde 

teoretiske og praktiske slukkekurs. Øvelseshengere gir oss en mulighet til lett å transportere 

oss rundt, samt at miljøprofilen ivaretas, læringsutbytte blir bedre og inntektene større. Pris 

for komplett henger med apparater og propanbrenner ca. 80 000. Nytt fyllesett for skum i 

pulververksted ca. 30 000. Hengeren vil ha driftskostnader men den vil også generere 

inntekter.  
 

43306 Tauredningsutstyr brann 

Klatreutstyr har en maksimal levetid på 10 år. I løpet av to år når vi denne grensen og da må 

dette utstyret byttes. Mye har skjedd innen dette feltet. Og det er derfor helt annerledes utstyr 

som nå må anskaffes. 
 

43450 LED taklamper Marienlyst sykehjem 

Belysningsarmaturene ved Marienlyst sykehjem begynner å bli tilnærmet umulig å 

vedlikeholde, da reflektorer begynner å løsne pga varmepåkjenning. Varmepåkjenningen 

forringer isolasjonen på elektriske ledere i armaturene, og vil kunne medføre brannfare. 

Utskifting til LED armaturer som vil redusere dagens driftskostnader både ved pæreskift og 

strømforbruk. Levetiden til belysningsanleggene vil også øke. 
 

43451 LED taklamper Idrettshallen 

Lysarmaturene i Kragerø Idrettshall har møtt sin returtid. Eiendom ønsker å bytte disse ut 

med nye LED armaturer. Overgang til LED vil gi bedre lyssetting enn i dag samt minke 

driftskostnader vedr strømforbruk og vedlikehold samt ha en miljøvennlig gevinst. 

Investeringen vil medføre en estimert innsparing av vedlikeholds- og strømkostnader på ca. 

78 000 pr år.   
 

43452 Snøfreser til traktoren 

Byggdrift har behov for snøfreser på traktoren: Snøfreseren vil bidra til forenkling ved 

brøyting rund kommunale bygg. Med den type brøytingsutstyr vil det også bidra til større 

sikkerhet ift gående og kjørende rund kommunale bygg.  
 

43453 Varmepumpe Kragerø skole 

Varmepumpen ved Kragerø Barne- og ungdomsskole har behov for utskifting pga store 

driftskostnader knyttet til lekkasjetetting. Maskinen har blitt tettet flere ganger for lekkasjer 

både i 2016, 2017 og 2018. Kjølemediet er R134A, som er en meget dyr gass å erstatte ved 

lekkasjer. Det antas at lekkasjeproblemene ikke vil bli bedre.   

Det foreslås å se på en ny løsning for varmepumpen ved skolen og erstatte denne med en 

større maskin for å kunne produsere mer energi enn i dag for å dekke både svømmehallen og 
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skolens energibehov.  Investeringen vil redusere driftsutgifter ved lekkasjetettinger, spare 

miljøet ved å benytte annet kjølemedie, samt redusere energiutgifter. 

 

43454 LED taklamper Kragerø skole 

Lysarmaturene i gymsalen i bygg B og C, Kragerø skole, har møtt sin returtid. Eiendom 

ønsker å bytte disse ut med nye LED armaturer. Overgang til LED vil gi bedre lyssetting enn i 

dag, samt minke driftskostnader vedr strømforbruk og vedlikehold samt ha en miljøvennlig 

gevinst. 
 

43455 Sannidal u-skole vinduer bygg D og E 

Vinduene i bygningene D og E i Sannidal ungdomsskole er dårlige. Byggdrift skal bytte 

vinduer som skal heves opp til dagens standard. Vinduer med dagens standard vil gi mindre 

varmetap, bedre lydisolering og enklere vedlikehold. 

 
43456 Kjøkken Kalstadveien Aktivitetssenter 

Kjøkkenet på KVOA er veldig gammelt og i så dårlig stand at det er vanskelig å bruke for 

beboerne og ansatte. Nytt kjøkken vil heve standarden og gi et funksjonelt kjøkken både ift 

avtrekk og utstyr. 
 

43457 Arbeidslift/bomlift 

Byggdrift har behov for ny lift som skal bidra til bedre tilgang til byggene våre og dermed 

enklere å vedlikeholde byggene våre. Vi har kommunale bygg som har flere etasjer og hvor 

eksisterende lift ikke kommer til. 
 

43458 Drenering rundt brannstasjonen 

Underetasjen på Brannstasjonen er nå under ombygning innvendig. Vi har i den sammenheng 

oppdaget fukt i ytterveggene der hvor fyllingen ligger helt inn til bygget. Massen må skiftes ut 

og dreneres rund bygget. Denne rehabiliteringen vil i tillegg gi 2 parkeringsplasser for de 

ansette i brann, som det er behov for.  
 

43459 Utfasing av oljefyringsanlegg 

Vanlig fyringsolje til oppvarming av bygg vil fra 2020 ikke lenger være lovlig. Kragerø 

Kommune har tre slike anlegg i drift pr 2018. Totalt 1 MW oljekapasitet må erstattes ved 

Jernbanebygget, Marienlyst sykehjem og Kragerø skole.  
 

43460 Årø barnehage – ombygging 

Det er planlagt en investering i form av en mindre ombygning og lydisolering av et rom for å 

tilfredsstille spesielle behov. For å frigjøre nødvendig areal, er det tenkt at et tidligere 

arbeidsrom skal tas i bruk. Det må i tillegg lages et nytt arbeidsrom som erstatning for det 

gamle. 
 

43461 Bårerom/kjølerom Marienlyst 

Marienlyst sykehjem har behov for et eget bårerom/kjølerom i u-etasjen i sykehjemmet. I dag 

må det transporteres fra Marienlyst, ut og over til sykehusets lokaler hvor det i dag er 

kjølerom/bårerom. Det er spesielt utfordrende å transportere på vinterstid med snø og glatt 

vei. U-etasjen i Marienlyst sykehjem har et stort lagerrom hvor deler av det kan benyttes til 

kjølerom.  
 

43462 Sykesignalanlegg Marienlyst 
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Sykesignalanlegget ved Marienlyst sykehjem er basert på et eldre EIB(KNX) anlegg som 

både styrer sykesignal, varme og belysning. Anlegget er komplisert å drifte samtidig med at 

man ofte opplever driftsforstyrrelser. 

Det er ønskelig å separere anleggene og etablere et eget isolert sykesignalanlegg ihht dagens 

standard. 
 

43463 HC Garderobe Svømmehallen 

Denne delen av garderobene i svømmehallen er veldig dårlig og fasilitetene for de som bruker 

de er ikke bra. Her er det behov for samme ombygning og er gjort i garderobene i u-etasjen. 

Flis på vegger og gulv, maling av tak, nytt dusj anlegg, oppgradering av strømanlegg og 

garderobeskapet. Garderoben vil få dagens standard for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 

43509 Utvidelse parkeringsplass sykehuset 

Det er et stort behov for å utvide parkeringsplassen ved Marienlyst sykehjem/Sykehuset. 

Kapasiteten er sprengt med tanke på både besøkende og ansatte, og det er også stort behov for 

korttidsparkeringsplasser morgen og kveld til foreldre i Røhmerverven barnehage. 
 

43510 Bruktbil Caddy (tidl leasingbil) 

I 2019 går leasingavtalen til en av bilene ut. I den forbindelse er det ønskelig å gjenkjøpe 

caddy'n til bruk for avdelingens ansatte, som tidligere disponerte en bil som nå er overtatt av 

VA. 
 

43511 Liten hjullaster 

Det er snart behov for å bytte ut en liten hjullaster, 2010 modell. Hjullasteren blir brukt hele 

året, og har gått ganske mye. Det vil derfor være behov for utskifting i løpet av 

økonomiplanperioden. 
 

43512 Komprimator avfall 

Big Belly er en solcelledrevet komprimator som gjør at avfallsbeholdere får 5-7 ganger større 

kapasitet. Dette er et fullstendig lukket system som fjerner problemet med at skadedyr drar ut 

søppel. Komprimatoren kan leveres med teknologi som kommuniserer via internett, som gir 

beskjed når beholderen er full, men da medfører dette en årlig abonnementskostnad. Det er et 

stort behov for større kapasitet på avfallsbeholderen på steder som Torvet og Carl Hansens 

brygge. 
 

43515 Gang og sykkelvei Tangen 

Kommunestyret vedtok i sak 47/18 følgende: Alternativ 1 velges som løsning for kryssing av 

E18 for gående og syklende. Videre prosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag jobbes 

videre med. Kostnadene med gjennomføring av tiltaket innarbeides i Kragerø kommunes 

investeringsbudsjett for 2019, samt at det søkes om økonomisk støtte fra FTU (Fylkets 

trafikksikkerhetsutvalg) til gjennomføring av tiltaket. Total kostnad for prosjektet 

(prosjektering, oppfølging og entreprise) er estimert til ca. kr. 3 500 000.- (eks. mva), og en 

eventuell støtte på 60% fra FTU vil utgjøre kr.2,1 mill. Kommunen må likevel ta høyde for at 

hele kostnaden må bæres av kommunen i tilfellet økonomisk støtte fra FTU ikke innvilges 
 

43516 Oppgradering Stabbestad ferjeleie 

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. 
 

 

43517 Oppgradering Langøy ferjekai 
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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 lave trafikktall og mulige alternative veiløsninger. Utbedring av funksjonen har 

vært fremmet fra havnevesenets side siste år. Kragerø kommune står som eier av fergeleiet, 

og havnevesenets rolle er tilsyn og vedlikehold. 

I 2018 har forholdene blitt løftet som HMS-sak, og rådmannen ba havnevesenet omgående 

starte arbeid for utbedring av fergeleiet. Konsulentarbeid pågår, og forventes klart høsten 

2018 med beskrivelse av løsning. Oppgradering av fergeleiet med etablering av 

fjernkontrollstyring og forsterkning av selve fergebrolemmen planlegges utført i april/mai 

2019. 
 

633 Drenering deler kirkegård Skåtøy Kalstad 

Det er et stort problem med mye vann i gravene på deler av nevnte kirkegård. 

Det brukes lensepumpe, men vannet spruter bokstavelig talt inn fra alle kanter når graver 

graves opp. Dette oppleves uverdig og prosjektet vil ha høy prioritet. 

 

634 Rehabilitering og oppgradering tak Sannidal kirke 

Innvendig overgang vegg/tak ved vedovnen er undersøkt av fagkyndig firma.  

Det er konkludert med råte i takkonstruksjon ved pipe, samt at feste av jernbolt er svekket. 

Rehabiliteringsarbeidet må foregå både utvendig og innvendig. Pipa bør, etter at 

trekonstruksjon er reparert, gjennomgå en restaurering med nye fuger og impregnering 

(alternativ hel beslått m pipebeslag). 

Det vil også monteres taksikring med snøfangere slik at snø ikke raser av tak. Da vil snø 

smelte og ikke skade tak på samme vis som tidligere.  

 

635 Varmeovner kirkebygg med oppgradert styringssystem 

Rørovner er hovedvarmekilden i Kragerø kirke, Støle kirke og Sannidal kirke. Dette er et 

oppvarmingssystem som er effektivt og stabilt for kirkebygg og anbefales av fagpersoner. 

Nåværende rørovner er bortimot 40-50 år gamle og kan svikte når som helst. Nye ovner vil 

sannsynligvis være energibesparende.  

 

636 Skigard ny kirkegårdsdel +porter Sannidal kirke 

Det er behov for rehabilitering av deler av gammel skigard, montering av manglende skigard 

ved ny del av kirkegårdsdel, samt porter. Dette for å hindre at beitedyr i område ikke kommer 

inn på kirkegården. Ref. forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 7. 

 

637 Strømuttak kirkegårder (tining graver) 

Det er behov for flere strømuttak på kirkegårdene. Det brukes i dag skjøteledninger i stor 

utstrekning, dette utgjør en risiko og fagpersoner fraråder bruk av skjøteledninger. Dersom 

uforutsette ting hender i løpet av kvelden/natta kan det bli svært kritiske situasjoner i 

forbindelse med gravferder vinterstid. 

 

638 Rehabilitering Stallane Sannidal kirke 

Stallane ved Sannidal kirke representerer en kulturhistorisk verdi som må tas vare på. Stallane 

er dessverre i svært dårlig forfatning. Det er et ønske om å bevare/gjenoppbygge deler av det 

historiske bygget, samtidig som det ønskes et nytt bygg som er praktisk til bruk for lagring av 

kirkegårds- og menighetsutstyr.  
 

639 Belysning Sannidal kirkes våpenhus og kirkerom 
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Det er behov for bedre punktbelysning i Sannidal kirke. Punktbelysning vil heve fokuset og 

totalinntrykket. Våpenhuset har mange kulturskatter som ikke kommer til sin rett i det mørke 

rommet. Også ved gudstjenester, gravferder, vigsler og konserter vil en punktbelysning heve 

opplevelsen.  
 

640 Kirkestoler og oppgradering kirkeinventar Helle kirke 

Helle menighetsråd har det siste året hatt fokus på kirkerommets helhet.  

Det er behov for å «rydde opp» i farger, former og stiler slik at det blir et mer helhetlig 

inntrykk. Det er per dags dato 3-4 forskjellige stoltyper i kirkerommet. Det er behov for å gå 

til innkjøp av nye kirke stoler, i god kvalitet, som passer godt til kirkerommets helhet. Disse 

må ha koblingsbeslag og henge fast i hverandre. 

Det er også behov for oppgradering av orgelfasade, alterring samt kirketekstiler. 
 

 

3.3.2 Parkeringshus Tomt B4 Kirkebukta 

I tråd med vedtak i kommunestyresak 35/18 Parkeringshus på B4 i Kirkebukta, er det innledet 

et samarbeid med Kragerø Utvikling om en realisering av dette bygget. I vedtakets punkt 3 

står det: Når det foreligger konkrete planer for anlegget med tilhørende kostnadsoversikt, 

herunder konkret forslag til fordeling av kostnadene mellom planaktørene, vil kommunestyret 

i Kragerø ta endelig stilling til om samarbeidsløsningen skal/kan realiseres ved 

kommunalmedvirkning.  
 

Forslag til løsning er ikke endelig utarbeidet. Rådmannen har i sitt budsjettgrunnlag forutsatt 

at låneopptak knyttet til kjøp av parkeringsplasser eventuelt tas opp sent i 2019. I den 

forbindelse vil rentekostnaden være minimal i 2019 og avskrivninger starter først i 2020 etter 

kommunale avskrivningsregler. 

Nettovirkningen av økte inntekter, avdrag 2020-2022 og renter for perioden 2020-2022 er 

kalkulert og medtatt i driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2020-2022 
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3.4 Samletabell over selvkostinvesteringer i planperioden 2019-2022 

 

Tabell 2 (alle tall i hele tusen) 

Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2019-2022 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2018 

Forbrukt 

pr 1/11 

2018 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2018 

2019 2020 2021 2022 Totalt 

068 Digitalt (historisk) byggesaksarkiv Samf/Bygg & A 2 750 2 461 289  500   3 250 

43022 Flytting Helle RA Samf/VAR 40 843 40 843 0 8 925    8 966 

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

43070 Vei/tilkomst Grøtvann Samf/VAR 2 000 1 618 382 8 000       10 000  

43075 EPC renseanlegg/pumpestasjoner Samf/VAR Tidligere økonomiplanvedtak 1 000    1 000 

43085 Tilkoble nye abonnenter Samf/VAR 4 300 1 901 2 399      2 000  2 000        8 300  

43086 Måle inn og registrere ledningsnettet Samf/VAR 1 977 135 1 842 600 600   3 177 

43088 Rehabilitere/omlegge Symreveien Samf/VAR 200 27 173 5 000    5 200 

43124 Utstyr feiervesenet Samf/Brann 250 19 231 100    350 

43126 Vann/avløp mot Risør grense Samf/VAR 2 000 1 241 759 13 000    15 000 

43129 Kilsledningen Samf/VAR 27 500 28 976 -1 476 4 400    31 900 

43202 eByggesak Samf/Bygg & A Nye investeringer 2019-2022 400    400 

43600 Feierbåt Samf/Brann Nye investeringer 2019-2022 550    550 

43601 Firehjuls ATV med bilhenger Samf/Brann Nye investeringer 2019-2022 135    135 

43602 Digitalt inspeksjonskamera Samf/Brann Nye investeringer 2019-2022 110    110 

46001 Ny PLS Kragerø renseanlegg Samf/VAR 0 0 0 1 500    1 500 

46003 Etablering/supplering vannmålersoner Samf/VAR 115 0 115 900 300 300 300 1 915 

46004 Oppdatere kartverk/lekkasjesøkning Samf/VAR 270 130 140 1 600 500 500 500 3 100 
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Tidligere vedtatte investeringsprosjekter (event.med nye/endrede budsjettmidler) og nye investeringsprosjekter i den kommende planperioden 2019-2022 

Prosjekt Tekst   

Totalt 

bevilget pr 

2018 

Forbrukt 

pr 1/11 

2018 

Rest 

midler pr.  

1/11- 2018 

2019 2020 2021 2022 Totalt 

46008 Utskiftning avløpspumpestasjoner Samf/VAR 2 000 0 2 000 1 000 1 000 1 000  5 000 

46009 Investeringer renseanlegg Samf/VAR 900 650 250 1 600    2 500 

46010 Drifsovervåkning vann/avløp (HVPA) Samf/VAR 1 000 275 725 1 000 1 000 1 000  4 000 

46011 

Rehabilitering vann og avløpssystem 

(HVPA16-26) Samf/VAR 25 283 13 947 12 334 17 300 17 300 17 300 17 300 94 483 

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 

46019 Saneringsplan avløp/renovasjon Samf/VAR 0 0 0   600  600 

46021 Revisjon/kalibrering nettmodell Samf/VAR 0 0 0 200 200 200 200 800 

46022 

Utredning/renovering 

hovedvannforsyning Mian Samf/VAR 0 0 0 200 14 000   14 200 

46025 Oppgradering ventilasjon Kragerø RA Samf/VAR 0 0 0 6 000    6 000 

46027 Nytt nøkkelsystem VAR Samf/VAR 0 0 0 2 000    2 000 

46028 

Rentvannsbasseng og 

ernergieff.Grøtvann Samf/VAR 0 0 0 5 000    5 000 

46032 Kjøp leasede renovasjonsbiler Samf/VAR Nye investeringer 2019-2022 7 000    7 000 

46033 KOMTEK renovasjonsmodul Samf/VAR Nye investeringer 2019-2022 300    300 

46034 KOMTEK Slammodul Samf/VAR Nye investeringer 2019-2022 200    200 

46035 Liten renovasjonsbil Samf/VAR Nye investeringer 2019-2022 2 500    2 500 

SUM  nye INVESTERINGER 2019-2022 på selvkostområdet 92 820 54 450 20 900 18 300 256 736 

LÅNEOPPTAK 92 820 54 450 20 900 18 300  
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3.4.1 Kommentarer til nye investeringsprosjekter 2019-2022 

innenfor selvkostområdet. 

 

43202 eByggesak 

Dette er fellesanskaffelse sammen med de andre Grenlandskommunene. Hvorvidt Kragerø 

skal delta, vil bli avklart i forprosjektfasen. eByggesak er et saksbehandlersystem for mer 

effektiv og automatisert byggesaksbehandling, også til glede og gevinst for søkerne. 
 

43600 Feierbåt 

Etter at forskrift om brannforebygging trådde i kraft, og kravet om å feie alle typer bygg, er 

det ansatt to ekstra feiere. Det er behov for å investere i nødvendig utstyr, slik at to feielag er i 

stand til å jobbe fleksibelt og trygt innenfor kravet om nødvendig framdrift og resultat. Da de 

aller fleste hyttene ligger i skjærgården, vil nødvendigvis sesongen på sjøen utvides og det er 

behov for en båt med styrhus og toalett. 

 
43202 Firehjuls ATV med bilhenger 

Ved feiing i skjærgården, men også på hyttene på fastlandet, er det ofte store avstander 

mellom hyttene. For å øke effektiviteten, samt få med seg nødvendig utstyr, er det behov for å 

anskaffe en firhjuls ATV. Hengeren er for å kunne frakte med seg ATV'n til områder på 

fastlandet.  
 

43602 Digitalt inspeksjonskamera 

Det er behov for å skifte ut eksisterende analoge inspeksjonskamera, samt utstyre begge 

feielag med hvert sitt kamera. Kameraet brukes til å inspisere pipene innvendig og for å 

oppdage sprekker o.l. Dette er et viktig utstyr for å forebygge husbranner. Kameraet benyttes 

også til dokumentasjon hvor bilder, videoklipp med eller uten lyd, lagres direkte på en 

integrert SD minnebrikke. 
 

46032 Kjøp leasede renovasjonsbiler 

Kragerø kommune overtok en del leasingkontrakter som det konkursrammede RenoNorden AS hadde 

på renovasjonsbilene i Kragerø. Renteforskjeller fra denne leasingavtalen til lån for utkjøp av 

bilene gjør at man ved utkjøp vil ha en besparelse på ca. 1 000 000 kr ut avtaleperioden på 

leasingen. Det har vært forsøk på reforhandling av leasingavtalen, men eneste alternativ til en 

lavere kostnad, vil være utkjøp 

 

46033 KOMTEK renovasjonsmodul 

KOMTEK er kommunens verktøy for føring, beregning og fakturering av kommunale 

avgifter. KOMTEK har utallige muligheter til å kommunisere med innbyggerne og denne 

modulen er et naturlig steg i teknologiutviklingen. Dette er også et trinn i kommunens 

digitaliseringsstrategi. 
 

46034 KOMTEK Slammodul 

Se vurdering under prosjekt 46033. 

 

46035 Liten renovasjonsbil 

I termineringsavtalen med RenoNorden fulgte det med en liten to-akslet komprimatorbil. 

Denne er fra 2011 og driftskostnadene tilsier nå at den bør byttes ut. Ny bil vil utformes slik at 

den kan nå flere steder, som igjen gjør det mulig å gå bort fra sekkerenovasjon i noen 

områder. Fjerning av sekkerenovasjon på flere steder vil gi bedre HMS for både renovatørene 

og innbyggerne.  
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3.5  Formidlingslån Husbanken 

Startlån budsjetteres slik i økonomiplanperioden: 

Startlån og låneopptak i Husbanken (Alle tall i hele tusen) 

Tekst 2019 2020 2021 2022 Totalt 

Utlån Startlån 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 

Avdrag til kommunen fra lånekunder 10 000 11 000 12 000 13 000 46 000 

Kommunens avdrag til Husbanken -10 000 -11 000 -12 000 -13 000 -46 000 

Låneopptak Husbanklån 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

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 3.3 (prosjekt 

605 til 640). Her gjengis bare summene pr år og samlet for økonomiplanperioden 

Tidligere vedtatte og nye investeringsprosjekter i Kragerø kirkelig fellesråd med 

budsjettmidler i kommende planperiode 2019-2022 

 2019 2020 2021 2022 Totalt 

Samlede investeringer i regi av Fellesrådet 2 150 2 300 2 150 2 250 8 850 

 

 

 

 

3.7   Investeringer i regi av Kragerø havnevesen 2019-2022 

 

 

Ny investeringsprosjekter i Kragerø Havnevesen for kommende planperiode 2019-2022 

Tekst 2019 2020 2021 2022 Totalt 

Stueren **) 8 000 3 000 3 000 3 000 17 000 

Stilnestangen nord **) 5 000 8 000 8 000 8 000 29 000 

Følgende løftes frem som vedtak for 2019: 

Rådmannen får fullmakt til å i 2019 rebudsjettere ubrukte investeringsmidler pr 

31.12.2018 på de respektive investeringsprosjekter i 2019 budsjettåret. 
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Ny investeringsprosjekter i Kragerø Havnevesen for kommende planperiode 2019-2022 

Tekst 2019 2020 2021 2022 Totalt 

Øya 14 2 500      2 500 

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 

Fergeleie Stabbestad (Prosjekt 43516) *)  500*)   500*) 

Fergeleie Langøy (Prosjekt 43517)  *) 1 000*)    1 000*) 

  17 000 14 000 21 000 11 000 63 000 
*) Fergeleiene eies av Kragerø kommune og investeringsbeløpene er tatt inn i kommunens investeringsbudsjett. Havnevesenet står for drift 

og vedlikehold, samt administrerer investeringsprosjekt. Beløpene vises for å synliggjøre aktiviteten til havnevesenet, men tas ikke med i 
summeringen. 

**) Stueren og Stilnestangen nord ses i sammenheng og vil bli betydelig utviklet gjennom reguleringsprosess som er startet. Beløpene er satt 

for å synliggjøre et betydelig investeringsbehov, men tallene må kvalifiseres gjennom arbeidet som pågår. 

 

Foreslåtte investeringer fordeles slik i økonomiperioden. 

Investeringer Årlig investeringsbeløp Behov for låneopptak inntil* 
   
2019 15 500 000 15 500 000 
2020 15 500 000 15 500 000 

* Havnestyret vil ved behandling av hver enkelt investering, som fremmes som egne saker til kommunestyret, angi eksakt finansiering. 

 

Vedr. midler til investering 

Gjennom 2018 er flytebryggeanlegget ved Sykehuset skiftet ut komplett.  

 

Prosjektering og planlegging for utbygging i Rørvik har pågått, og prosjektet er ramme-

godkjent i tidligere investeringsbudsjett. 

 

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 gjennomføring blir viktig i 2019.  

Disposisjonsfondet har blitt styrket de siste årene gjennom mindreforbruk, og er avsatt til frie 

midler. 

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, 

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: 
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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. Arealene 

inngår i gjennomført konseptstudie og omfattes av planarbeidet for Stilnestangen nord. 

 

Stilnestangen nord 

Kommunestyret vedtok i februar 2018 at havnevesenet skal ha råderett over Stilnestangen 

nord. Dette ble formalisert ved avtaleinngåelse 30. juni mellom Kragerø kommune og 

Kragerø havnevesen KF. Eksisterende reguleringsplan for området er fra 2009 og det er 

behov for betydelige endringer og justeringer av denne. Planarbeidet er startet høsten 2018 og 

vil pågå langt inn i 2019. Det er inngått intensjonsavtaler med næringsvirksomheter og 

konseptstudie for området er gjennomført. Investeringsbeløpene vil være omfattende for 

området, og disse vil bli kalkulert i detalj parallelt med planarbeidet.  

 

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. 

2,5 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, «Alfa II» 

Havnevesenets arbeidsbåt, Alfa, bygget i 1981, måtte gjennom sertifisering og oppgradering 

av redningsutstyr for å kunne driftes lovlig i 2018, men med farvannsbegrensninger. Ved 

utløpet av forrige år var det fortsatt usikkert om det var mulig å gjennomføre dette. Det ble 

derfor startet arbeid med ny båt parallelt, men dette ble stanset da sertifiseringen gikk i orden, 

og det samtidig kom forslag til ny havne- og farvannslov som kan gi endringer i 

arbeidsoppgavene til havnevesenet. 

Ny båt står fortsatt i budsjettet, men er utsatt i tid. Det er begrensninger i operasjonsområdet 

til Alfa, og en utskifting vil være påkrevet på et tidspunkt. Ny havne- og farvannslov bør være 

vedtatt før investeringen realiseres slik at man kjenner rammebetingelsene godt og derved 

grunnlaget for investeringen.  
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4 Kommunalområdenes og andre budsjettområders beskrivelser 

4.0 Fordeling av rammer 2019-2022 

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 2019 er de varig gitte 

rammene ved utgangen av 2018.  Antatt lønns- og prisvekst ligger inne i rammene for 2019 

med 3,25 % årslønnsvekst i 2019 og en prisstigning for 2019 på 1,8 %. For årene i den videre 

økonomiplanperiode 2020-2022 er rammene deflatorregulert (samlet lønns- og prisvekst) med 

varierende deflator fra 3,1 % til 2,7 % basert på SSB’s og Norges Bank’s prognoser.  

 

Tabellen under hvert budsjettområde i dette kapittel viser den konsekvensjusterte rammen pr 

1.1.2019, samt lønns- og prisvekst i 2019. Videre er det gjennomført tildelinger/uttrekk på 

grunnlag av statsbudsjettet 2019 (omtalt i kapittel 1.7), og rådmannens øvrige anbefalte 

tildelinger/trekk. 

 

Fordeling av kommunalområdenes og budsjettområdenes rammer for 2019-2022 

Den endelige fordelingen av rammene til budsjettområdene fremgår av vedtaksgrunnlag 2 

(kapittel 8.4). 

 

For de tre siste årene i økonomiplanperioden 2019-2022 er følgende rammeendringer 

foreslått: 
Alle tall i hele tusen (+ er tillegg, - er trekk) 

Område Hva 2020 2021 2022 

Politisk Tildeling/trekk knyttet til valg -450 400 -400 

Rådmannen Ungt entrepenørskap 2017-2020  -85  

Stab og 

støtte 

Deler av digitaliseringssatning 600’ -200   

Oppvekst Færre flyktninger -3 000 - 3 000 -3 000 

Oppvekst Kostrabasert, skole og SFO -2 720   

Oppvekst Demografibaserte innsparinger skole,  

barnehage, barnevern 

-5 199 

 

-5 199 -5 199 

Samfunn Færre flyktninger -1 000 -1 250 -1 500 

Samfunn Kostrabasert, ytelse til livsopphold -2 300   

Samfunn Demografibaserte innsparinger -333 -333 -333 

Helse og 

omsorg 

Demografibaserte tildelinger 3 350 3 350 3 350 

Helse og 

omsorg 

Tilbakeført ekstra tildeling 2019 for 

ressurskrevende tjenester >67 år 

-4 443   

Rammeendringer i årene 2020-2022 -14 109 -6 117 -7 082 
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4.1  Politisk virksomhet 

Områdets ramme 2019 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2019 *   7 224 172 

Lønns- og prisvekst i 2019   200 767 

Rådmannen:Kommunevalg i 2019   450 000 

Rådmannen: Generell 2 % rammereduksjon   -145 483 

Områdets ramme 2019 7 729 456 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2018 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2018 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

100 Politisk styring   5 773 011 

110 Kontroll og revisjon   1882 215 

120 Administrasjon   74 230 

Områdets ramme 2019 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 7 729 456 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget 

(her formannskapet). 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Politisk virksomhet 0 7 729 456 7 729 456 

Områdets ramme 2019 7 729 456 

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 kostnadsføres her. 

I 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

 

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, Hovedutvalg for plan, bygg og miljø samt lederne av øvrige 

hovedutvalg/ råd mottar faste årlige godtgjøringer uavhengig av møtehyppighet. Medlemmer 

av kommunestyre, hovedutvalg - hpbm, råd mm får godtgjøring pr 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 17.9.18, sak 23/18, bedt om at det budsjetteres 

med utgifter til disse formålene på til sammen kr. 1 878 000 i 2019. 

 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden (videreføring og nye) 

2019 er valg år, det vil være fokus på å ruste nye politikere til å kunne skjøtte sine verv. 

 

Konsekvenser av rammereduksjon 
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Det er satt krav til innsparing på 2 % for drift, for politisk virksomhet utgjør dette 145 483,-. 

Det foreslås at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og 

Innvandrerrådet reduserer sine møter fra 8 til 6 pr år og at hovedutvalg for Samfunn, 

hovedutvalg for oppvekst og hovedutvalg for helse og omsorg reduserer sine møter fra 8 til 7 

pr år. Dette vil gi en samlet reduksjon i møtegodtgjørelsen på 68 000,- Videre er det foreslått 

en reduksjon på 28 000,- i servering, her foreslås det å kutte en avslutning for kommunestyret, 

enten sommer eller juleavslutning, samt at ingen servering er inkludert drikke. 

 

Oversikt foreslått reduksjon: 

 

Kurs, reiser, overnatting, diett -35 000,- 

Møtegodtgjørelser -67 000,- 

Servering -28 000 

Ny innkjøp iPad -15 000,-  

  

 
 

 

4.2 Rådmannen 

Den administrative organiseringen av kommunen fås frem ved å følge linken: 

Organisasjonskart Kragerø kommune 

og navigere videre. 

 

  
Områdets ramme 2019 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2019 *   19 007 991 

Lønns- og prisvekst i 2019   508 485 

Rådmannen:Generell innsparing 2 %    -365 160 

    

Områdets ramme 2019 19 151 316 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2018 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2018 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

120 Administrasjon   3 323 558 

23/24 Helse- og omsorgsrelaterte funksjoner  (Tilskudd) 1 167 500 

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (Tilskudd) 1 731 000 

325 Tilrettelegging for næringslivet ( Næringsaktivitet og Omstillingsprogrammet) 3 943 103 

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak ( Tilskudd) 1 011 000 

39   Kirken/kirkegårder etc. og religiøse formål (Tilskudd) 7 975 156 

Områdets ramme 2019 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 19 151 316 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget 

(her formannskapet). 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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 Rådmann 0 3 323 558 3 323 558 

 Næringsaktivitet 1 000 000 4 193 103 3 193 103 

 Tilskudd 0 11 884 656 11 884 656 

Omstillingsprogrammet 2017-2022 2 156 250 2 906 250 750 000 

Områdets ramme 2019 19 151 317 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men er ikke aktuelt innenfor dette budsjettområdet. 
 

 

4.2.1 Rådmannen   

Årsverk: 2 Ramme: 3,324 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. 

Beredskapskoordinator (BK) i 20% stilling er direkte underlagt rådmannen, men er 

sammenkoblet med stillingen som HMS- og kvalitetsrådgiver i personalavdelingen under 

kommunalområde Stab og støtte. Beredskapskoordinators hovedoppgaver er som betegnelsen 

antyder, knyttet til koordinering av overordnede beredskapsaktiviteter som kommuneøvelser, 

overordnet planverk, helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser, samarbeidsavtaler med frivillige, 

organisering av beredskapsråd og årlige beredskapsdager, m.m. Videre er BK systemansvarlig 

for det elektroniske kommunikasjonssystemet CIM og sørger for opplæring og trening av 

kommunalt ansatte. Som kommunens kontaktperson mot fylkesmannen, deltar BK også i en 

rekke aktiviteter i regi av fylkesmannen, foruten å sitte i kommunens kriseledelse.  

 

Prioriterte satsinger i planperioden   
Andre halvdel av 2018 var preget av stor aktivitet rettet mot innføring av nytt system for 

befolkningsvarsling sammen med Grenlandskommunene. Systemet er nybrottsarbeid i Norge 

og finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen. Aktiviteten fortsetter og hvis alt går som planlagt, 

vil systemet tas i bruk tidlig i 2019.  

I samme periode har det også vært jobbet med en arrangementsveileder, der BK’s rolle har 

vært knyttet til sikkerhet ved store arrangementer. Arbeidet fortsetter, slik at veilederen vil 

være klar til å tas i bruk innen sommeren 2019.    

For øvrig vil revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2015 stå for hoved-

aktiviteten i 2019.         

 

4.2.2 Tilskudd 

Årsverk: 0 Ramme: 11,885 mill 

Det understrekes at budsjettkapittelet ikke beskriver kommunens totale overføringer til 

institusjoner, lag og foreninger. Overføringer til kulturformål, til barne- og ungdomsarbeid og 

næringsarbeid budsjetteres av de kommunalområdene/virksomhetene som har ansvar for disse 

tjenestene.  

 

Noen av formålene som omtales nedenfor representerer forpliktelser for kommunen, uten at 

nivået på bevilgningene er nærmere angitt. Her nevnes: 
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 Kommunens lovbestemte forpliktelser overfor Den norske kirke og andre registrerte 

trossamfunn.  

 Økonomiske forpliktelser overfor Delecto AS. Jf. forpliktelser avtalt ved inngåelse av 

samarbeidsavtale med Arbeidskraftmyndighetene.  

 Forpliktelser overfor Kragerø Fjordbåtselskap IKS. Jf. forpliktelser nedfelt i avtale 

mellom selskapet, fylkeskommunen og kommunen i forbindelse med anskaffelsene av MF 

Kragerø  og hurtigbåten Perlen. 

 

Flere av de eksisterende tilskuddsmottakere har benyttet seg av muligheten til å komme med 

innspill til budsjettet for 2019. Nedenstående lenker, disse er aktive når du er på nett, gir deg 

nærmere informasjon om hvilke behov og forventninger de ulike mottakerne har gitt uttrykk 

for:  

 

Kragerø Frivilligsentral - Innspill budsjett 2019 

Delecto AS - Innspill til budsjett 2019 

Kragerø kirkelige fellesråd  

Kragerø Fjordbåtselskap IKS - Innspill til budsjett 2019 

Kirkens Bymisjon i Kragerø - Innspill til budsjett 2019 

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO- Telemark) - Innspill til budsjettet for 2019 

SMISO - årsrapport 

SMISO - utkast til avtale for perioden 2019-2022 

 

Det gjøres særlig oppmerksom at Kragerø kirkelige fellesråd og Senter mot incest og 

seksuelle overgrep ber om betydelige økte bevilgninger. Deres skriftlige innspill redegjør  

nærmere for behovene for økte bevilgninger. 

Utover informasjon gitt i innspillet til årsbudsjett 2019 har kirkelig fellesråd tidligere, jf. 

vedtak i fellesrådssak nr. 2 - 2018, reist spørsmål om kommunal finansiering av merutgifter 

forbundet med kremasjon. 

I tillegg til dobling av tilskuddet ber Senter mot incest og seksuelle overgrep om at det inngås 

en bindende tilskuddsavtale for perioden 1.1.2019 til 31.12.2022. 

 

Dersom nivået på tilskuddsbevilgningene skulle vært videreført uendret i 2019 måtte 

deflatorregulert ramme utgjort kr 12. 084.500,-.  

Forslag om rammereduksjoner på alle områder, bortsette fra helse og omsorg, er bakgrunnen 

for budsjettkapittelet ikke er kompensert fullt ut for forventet lønns- og prisvekst.  

 

Rådmannen legger til grunn at tidligere innarbeidede tilskuddsformål ønskes videreført.  

Det vises her til det forhold at disse mottakerne har vært tilgodesett av kommunestyret over 

tid. Dersom kommunestyret tiltrer rådmannens anbefalinger når det gjelder samlet 

tilskuddsramme og disponeringen av denne, er det ikke rom for å imøtekomme nye søknader i 

2019.  

 

Det følger av ovennevnte at rådmannens budsjettgrunnlag ikke imøtekommer Kirkelig 

Fellesråds anmodning om betydelig økte driftsrammer for 2019. 

En finner heller ikke å kunne anbefale ordning med kommunalt tilskudd til  dekning av 

merkostnader forbundet med kremasjon.  

Fellesrådets investeringsønsker for 2019 er for øvrig omtalt og vurdert i 

investeringsbudsjettet. 

 

https://drive.google.com/open?id=1oA2VF7TdWbQVky7eAsqIFceWQOKJd6bl
https://drive.google.com/open?id=1JUxJD-t45_y7k5jhzkcFbPRVYyRpastD
https://drive.google.com/open?id=1odUQ_cBGLIPvhE29Qs9dUgxuoGbQxCqg
https://drive.google.com/open?id=1SbJ1gjsOjq-4dOOBXZ2nOq9hrcWm7xzY
https://drive.google.com/open?id=1_WDB92lqvYL-ohDiRhoOpNgWl4CswUAV
https://drive.google.com/open?id=16Ny1d28l0-oN9njs3dCHIrJ6ib-TrAcg
https://drive.google.com/open?id=1ZUWPpj3t9tBH7c1vuQDj0x8x1ifn54qN
https://drive.google.com/open?id=1C30NMNDC5E8LpVZjo2F1l9y_tvVupptO
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kragero/Meetings/Details/982884?agendaItemId=215187
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Overføringer til Senter mot seksuelle overgrep foreslås videreført på dagens nivå. 

Tilskuddsmottakeren er innarbeidet i kommunens økonomiplan for perioden 2019-2022. 

Rådmannen mener dette er et tydelig nok signal på kommunens vilje til å støtte senteret over 

tid. Under henvisning til at kommunens budsjettvedtak utelukkende er bindende for 2019 

anbefales det ikke å inngå bindende avtaler med en mottaker for en lengre tidsperiode. 

 

Rådmannen fremmer etter dette forslag om slike tilskudd/overføringer for 2019: 

Tilskuddsformål 

 

 

Bevilgninger i 2018 

 

Forslag til 

bevilgninger for 2019 

Tilskudd Kragerø Velferdssenter 90 000 90 000 

Tilskudd Kragerø Frivilligsentral 285 000 287 000 

Tilskudd Kragerø Frivilligsentral – 

tidligere statstilskudd innarbeidet i 

kommunens rammer fra og med 

2017. Beløpet hentet fra «grønt 

hefte». 392 000 

 

 

 

 

414 000 

Tilskudd Delecto AS  1 718 000 1 731 000 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS: 

Tilskudd til rente- og 

avdragskostnader MF Kragerø 

 

 

                      688 000 

 

 

 

 

670 000 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS: 

Investeringstilskudd hurtigbåten 

Perlen. (Tidligere tilskudd til «seine 

kveldsruter). 

 

 

253 500 

 

 

 

 

 

226 500 

 

 

 

 

 

Overføring til Havnevesenet til 

vedlikehold av kommunale brygger 

 

113 500 

 

114 500 

Overføring til Den Norske Kirken 5 432 000 5 473 500 

Overføring til kirkegårdsformål 1 589 000 1 601 000 

Tilskudd til Kirkens Bymisjon 341 000 343 500 

Tilskudd til trossamfunn 825 000 900 656 

Tilskudd til Senter mot incest og 

seksuelle overgrep i Telemark 

 

33 000 

 

33 000 

Sum tilskuddsramme  11 760 000 11 884 656 

 

Ved budsjetteringen av kapitalkostnader vedr. MF Kragerø og hurtigbåten Perlen er det lagt 

estimerte kostnader til grunn.   

Investeringstilskudd vedr. hurtigbåten Perlen har sin basis i tidligere bevilgning kalt «kjøp av 

seine kveldsruter». «Kjøp av seine kveldsruter» var momsbelagt.  Investeringstilskuddet er 

ikke det. Dette er bakgrunnen for et noe redusert budsjettbeløp i 2019. Endringen innebærer 

ingen reelle økonomiske konsekvenser for selskapet. 

Det er også usikkerhet forbundet med budsjetteringen av tilskuddene til trossamfunn.  

Disse tilskuddene påvirkes av forholdet mellom kommunens kostnader til Den norsk kirke og 

antallet medlemmer i kirken.  
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4.2.3 Næringsaktiviteter 

Årsverk: 0,5 Ramme: 3,193 mill 

 

Næringsutvikling anses som en nødvendig forutsetning for å nå kommunens mål om 

befolkningsvekst og en fortsatt positiv utvikling av kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. 

Rådmannen mener derfor at kommunen må videreføre sin ressursbruk på dette området samt 

søke flere og nye måter å styrke arbeidet på. 

 

1. Kommunes næringsarbeid gjennom Vekst i Grenland (ViG) 

2. Kommunens samhandling med det lokale næringslivet gjennom Kragerø Næringsforening 

3. Kragerø kommunes omstillingsprogram (se 4.2.4) 

Kragerø kommunes deltakelse i ViG: 

Selskapet er Grenlandskommunenes felles næringsutviklingsapparat. Selskapet ble 

reorganisert i 2018 (vedtekter behandlet i kommunestyret i sak 41/18) og skal heretter primært 

arbeide med næringssaker av regional og/eller interkommunal karakter. Rent lokale 

næringssaker behandles primært av rådmannen gjennom næringsrådgiver tilsatt i kommunen. 

 

Kragerø kommunes samhandling med Kragerø Næringsforening: 

Kragerø næringsforening har vært i drift i ca ett år og representerer en verdifull 

samarbeidspartner for kommunen. Samarbeidet videreføres i 2019. for kommunen er følgende 

målsettinger sentrale: 

- Involvering av næringsforeningen i overordnet kommunalt planarbeid 

- Samarbeid med sikte på å optimalisere behandlingen av næringslivssaker 

- Involvering i kommunens omstillingsprogram 

- Opplæringsaktiviteter av positiv betydning for lokalt næringsliv 

- Innsats mot svart arbeid 

 

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. 

 

 

4.2.4 Omstillingsprogrammet 

Årsverk: 1 Ramme: 0,75 mill*  
*I tillegg kommer midler fra fylkeskommunen 

 

Strukturelle endringer i næringslivet kombinert med demografiutfordringer medførte at 

kommunen, etter søknad til fylkeskommunen, ble innvilget omstillingsstatus i 2017.  

 

Kommunestyret har vedtatt en egen omstillingsplan for perioden 2017-2022. En har 

ambisjoner om å sikre, skape og utvikle 100 arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år. 
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Dette for å erstatte arbeidsplasser som har gått tapt. 

 

Det er oppnevnt et eget styre, ledet av ordføreren, med et særlig ansvar for gjennomføringen 

av omstillingsprogrammet. Programmet skal vie følgende satsingsområder særlig 

oppmerksomhet: 

  

o Reiseliv  

o Industri og håndverk  

o Bostedskommunen  

o Næringslivskommunen  

 

I 2018 er det arbeidet særlig med satsingsområdene reiseliv og næringslivskommunen.  

Det er utarbeidet en egen forstudie for reiseliv- og opplevelsesnæringen. Forstudien 

konkluderer med at Kragerø har et potensial for næringslivsvekst på området. Arbeidet 

videreføres nå i nært samarbeid med lokale og regionale reiselivsaktører. 

Kommunestyret behandler den 8. november 2018 en egen plan kalt Kragerø - En 

næringsvennlig kommune. Planen fokuserer på samhandlingen mellom lokale 

næringslivsaktører og kommunen. Dersom kommunestyret gir sin tilslutning til foreslåtte 

tiltak vil disse bli realisert i perioden 2019-2020.  

 

Omstillingsarbeidet finansieres ved en kombinasjon av statlige og kommunale bevilgninger. 

Den statlige bevilgningen utgjorde i overkant av 2,1 millioner kroner i 2018.  En har 

forventninger om tilsvarende bevilgning i 2019. Kragerø kommunes budsjetterte utgifter til 

formålet vil i 2019 være på kr. 750 000,-. 
 
 
Mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for og innholdet i pågående omstillingsarbeid 
finner en ved å følge lenken Omstillingsprogrammet i Kragerø kommune 
 

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 2019 

                                                                                                     Inntekter            Utgifter 

Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2019 * 38 363 737 

Lønns- og prisvekst i 2019   1 060 081 

Rådmannen: Økte lisenskostnader IT   342 715 

Rådmannen: Generell 2 % rammereduksjon   -768 175 

Rådmannen: Boligkontoret er overført Samfunn   -1 582 452 

Områdets ramme for 2019 4 469 810 41 885 716 37 415 906 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2018 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2018 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Netto ramme 

100 Politisk styring 15 000 

https://www.kragero.kommune.no/pdf/PdfViewer.aspx?file=https%3A%2F%2Fwww.kragero.kommune.no%2F_f%2Fp1%2Fi8b14f84e-ada9-4197-b711-b3cd18b65bef%2Frapport-kragero-9-mai.pdf
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kragero/Meetings/Details/1033410?agendaItemId=217607
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kragero/Meetings/Details/1033410?agendaItemId=217607
https://www.kragero.kommune.no/tjenester/naring/omstillingsprogrammet-i-kragero-kommune/
https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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Områdets ramme 2019 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Netto ramme 

120/121/130/172/180/190 Administrasjon og diverse fellesutgifter 32 896 811 

20/21 Skole og barnehagetjenester 1 565 796 

23/24/25 Helse- og omsorgsrelaterte funksjoner 2 556 785 

3* Diverse selvkostfunksjoner 665 317 

870 Renter/utbytte og lån -283 803 

Områdets ramme 2019 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 37 415 906 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget 

(her formannskapet). 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Administrative fellesutgifter hele kommunen 0 2 940 000 2 940 000 

Kommunalsjef og stab 0 3 046 131 3 046 131 

Økonomiavdelingen 1 113 803 3 250 074 2 136 271 

Skatteoppkrever 1 173 000 2 683 038 1 510 038 

IKT avdelingen 0 7 637 470 7 637 470 

Personalavdelingen 1 628 000 15 475 619 13 847 612 

Serviceavdelingen 555 000 6 853 384 6 298 384 

Områdets ramme 2019 37 415 906 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men likevel av hovedutvalg hvis endringen medfører endringer av kostragruppefunksjoner. 

 

Rammereduksjon 2019 

Som et ledd i budsjettprosessen er alle kommunalområdene pålagt en reduksjon av rammen på 

2 % som for Stab og Støtte betyr en rammereduksjon på kr 768 000. Denne er fordelt pro rata 

på alle avdelingene. 

 

Budsjettreduksjonen er drøftet med de tillitsvalgte og hovedverneombud. Fra møtereferatet 

kan nevnes: 
Fra kommunalsjefens side ble følgende fremlagt: 

1. Oppsigelser er ikke aktuelt. Ved naturlig avgang/reduksjoner av stillinger, må det sees på om 

de arbeidsoppgavene kan helt eller delvis omfordeles til eksisterende stillinger i Stab og 

Støtte, som gjennom dreining av vårt servicetilbud til kommunens øvrige virksomheter kanskje 

kan rasjonaliseres og effektiviseres. 

2. Den økte satsningen på digitalisering vil kunne støtte opp om en gradvis reduksjon av denne 

ressursinnsatsen 

3. Budsjettmessig vil innsparingen fordeles flatt på avdelingen som igjen kniper inn flatt på 

budsjettpostene da det viktige punktet 2 alltid vil være usikkert om det kan iverksettes eller 

finne korrekt effekt av det. 

4. Den konkrete handlingsplanen 2019 for Stab og Støtte som skal være utarbeidd og klar for 

behandling ca. 20. januar, vil kunne bli gjenstand for nye drøftingsmøter. 

Fra de tillitsvalgte side ble det pekt på vedlegget til 2. tertialrapport 2018 hvor 

forbedringstiltak fra de ansatte er fremkommet. 
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4.3.1 Administrative felleskostnader 

Årsverk: 0 Ramme: 2,940 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.  

 

De administrative felleskostnadene er budsjettert slik:   

Utgiftsformål 

Bevilgninger i 

2018 

 

Forslag til 

bevilgninger i 2019 

Kragerø kommunes andel av kostnadene forbundet 

med Arbeidsgiverkontrollen i Grenland 

 

535 000 

 

585 000 

Kontormateriell mv.  125 000 125 000 

Annet forbruksmateriell 15 000 15 000 

Annonse, reklame, informasjon 15 000 15 000 

Avgifter, gebyrer, lisenser 2 098 500 2 000 000 

Ulike forsikringer   10 000 200 000 

Til disp. administrative felleskostnader - herunder 

konsulentkostnader. 

 

115.500,- 

 

0 

Sum 2 914 000 2 940 000 

 

 

Nærmere opplysninger om de største utgiftspostene:  

Kragerø kommune har inngått avtale med Grenlandskommunene om felles arbeidsgiver- 

kontroll (AiG). Det oppførte beløpet er lik tilsendt budsjett 2019 fra AiG.  

 

Samlede utgifter til gebyrer, lisenser mv. forventes i 2018 å utgjøre kr. 2 000 000. 

Nedenfor redegjøres det for hvordan den samlede budsjettposten på området framkommer: 

 

Vestmar Bedriftshelsetjeneste er budsjettert med kontingentutgifter for 2019 med kr. 887 000.  

Ny sats er et resultat av inneværende års faktiske utgifter på området korrigert for lønns- og 

prisvekst. 

 

Kontingent-/gebyrkostnader beregnet med utgangspunkt i årets faktiske utgifter korrigert for 

lønns- og prisvekst med en deflator på 2,8 %: 

 

 Medlemskontingenter til KS er estimert til kr. 520 000.   

 Nettoutgifter til OU-tiltak forventes å utgjøre kr. 500 000*  

 Beregnede utgifter til Kopinor vedr. administrasjon og drift med kr. 35 000  

 Netto lisensutgifter til” Bedrekommune.no” kr. 58 000. 

 

*Beløpet er estimert til å kunne bli 658 000, men herav vil kommunalområdene dekke 158 000. 
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4.3.2 Staben 

Årsverk: 2,8 Ramme: 3,046 mill 

 

Ansvarområde 

I staben er, foruten kommunalsjef, informasjonsrådgiver og prosjektleder. Prosjektleder vil i 

2019 først og fremst være opptatt med igangværende og nye Ikt prosjekter, og er lønnet 80 % 

gjennom investeringsregnskapet. 

 

Staben danner sammen med IKT avdelingsleder arbeidsgruppa for digitalisering i Kragerø 

kommune. 

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  

Arbeidsgruppa for digitalisering vil lede arbeidet med revidering av «Strategisk plan for 

digitalisering 2019-2019» som skal munne ut i en ny strategisk plan for digitaliering 2020-

2024. 

 

Organisasjonsendringen i forbindelse med oppstarten av kommunalområdet 1. oktober 2016, 

vil det være naturlig å evaluere i 2019 med eventuelle nye endringer i organiseringen fra 2020 

eller tidligere. 

4.3.3 Økonomiavdelingen 

Årsverk: 4,5 Ramme: 2,136 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, og er støttefunksjon for alle virksomheter i budsjettoppfølgningen. 

 

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  
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Avdelingen vil fortsette å være sentral i utvikling av digitaliseringen av regnskaps- og 

økonomifunksjonen. 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. 

 

4.3.4 Skatteoppkrever 

Årsverk: 3,5 Ramme: 1,510 mill 

Avdelingens ansvarsområde 
Avdelingen har to fagområder: 

- Skatteoppkreverfunksjonen 

- Innkreving av kommunale krav 

 

Skatteoppkreverfunksjonen har tre hovedoppgaver: 

- innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift  

- føre og ajourholde skatteregnskapet 

- foreta arbeidsgiverkontroll (på lønnsområdet) 

 

Arbeidsgiverkontrollen ivaretas gjennom et interkommunalt samarbeid mellom 

Grenlandskommunene. Enheten heter Arbeidsgiverkontrollen i Grenland, og er lokalisert i 

Porsgrunn. I innkrevingen og skatteregnskapet benyttes et eget fagsystem, som er felles for 

hele landet. Skatteoppkrevers faglige overordnede er Skatteetaten ved Skatt sør.  

 

Som nevnt ovenfor har avdelingen også ansvaret for innkreving av alle kommunale krav. Det 

benyttes et eget inkassosystem for innkreving av disse kravene. Det er skatteoppkrever som 

har personalansvaret, men ressursene for øvrig, herunder inntekter og kostnader, tilhører 

økonomiavdelingen. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Fra 1. september 2018 ble skatteoppkreverfunksjonen i Kragerø og Drangedal slått sammen 

med kontorsted i Kragerø. Det er av stor betydning å sørge for en hensiktsmessig drift av det 

nye, sammenslåtte kontoret.  

 

Avdelingens rammer og ressurser 

Avdelingen er bemannet med overvekt av personer med høyskoleutdanning. Kompetansen 

søkes sikret gjennom jevnlige oppdateringskurs på forskjellige fagområder. Da vi også har 

behov for ytterligere kompetanse innenfor innkreving tar en av våre medarbeidere 

videreutdannelse. Kursene som tas er et samarbeid mellom Skatteetaten og Universitetet i 

Agder.  

 

 

4.3.5 IKT avdelingen 

Årsverk: 5 Ramme: 7,637 mill 
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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 ledelse av den operasjonelle arbeide knyttet til kommunens vedtatte 

digitaliseringsstrategi. 

 

Knyttet til satsningen på digitaliering (satsningsområde i kommunens budsjett 2018), er det 

opprettet en arbeidsgruppe i kommunalområdet Stab og Støtte på 4 personer. Avdelingsleder 

IKT er frikjøpt 50 % og leder dette arbeidet. 

 

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. I 2019 vil man i regi av arbeidsgruppa for digitalisering, utarbeide og 

fremlegge en ny digitaliseringsstrategi for de neste 4 årene. Kommunens økonomisk situasjon 

styrker behovet for at gevinstrealisering er en viktig delprosess ved vurdering og innføring av 

alle digitaliseringstiltak. 

 

4.3.6 Personalavdelingen 

Årsverk: 7,5 Ramme: 13,848 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, 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 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, leder-

evalueringer og som beredskapshåndbok.  
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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 til 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 i 2019, og er en del av kvalitets- 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 avdelingen 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.  
 

LÆRLINGEARBEIDET 2019 – 2022 OG SATSNINGEN FRAMOVER 

 

Det har vært bred politisk enighet de siste årene om at Kragerø kommune skal øke innsatsen 

for å kunne ta inn flere lærlinger på aktuelle fagområder. Denne satsningen er også godt 

forankret i Kommuneplanen hvor det bl.a. står dette i forhold til overordna visjon og 

målsettinger:    

 

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 2018 en økt 

satsning på lærlingearbeidet ved å øke budsjettet til læreplasser fra og med 2018 med kr 

340.000. Budsjettet for lærlinger i 2019 er på ca kr 2.8 millioner  

I tillegg søkte vi med god forankring i lærlingeprosjektet som ble gjennomført i 2016, OU- 

midler fra KS som dekker lønnsmidler tilsvarende 2 nye lærlinger i 24 mnd.  

For 2019 budsjettet betyr dette et tilskudd til nåværende ordinære budsjett på kr 285.335.   

Den samlede styrkingen gjorde at vi høsten 2017 kunne ta inn fem lærlinger mer enn hva vi 

med tidligere ramme kunne fått til, totalt 11 nye lærlinger. Kostnadene for dette antallet får 

maks. utslag i 2018, og vi kunne derfor ikke klare så høyt inntak fra høsten 2018 som året før. 

Høsten 2018 tok vi inn 7 nye lærlinger.  Det betyr at vi pr. 31. 10. 2018 har 18 lærlinger i 

Kragerø kommune. Målet er at vi også høsten 2019 skal kunne ta inn 5 nye lærlinger.   

Det er for øvrig for usikkert om KS sin satsning på lærlinger videreføres.   
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Pr. 31.10. 2018 er lærlingene fordelt slik på fag: 

 

Fagområde: Antall Fra:  Til: Kommentar 

Helsefaget 1 01.03. 2017 28.02. 2019  

Helsefaget 5 01.09. 2017 31.08. 2019  

Helsefaget 4 03.09. 2018 02.09. 2020  

Barn og ungdom 3 09.08. 2017 08.08. 2019  

Barn og ungdom 2 13.08. 2018 12.08. 2020  

Kontor og adm. 1 14.08. 2017 13.08. 2019 Tar inn annethvert år 

IKT 1 07.08. 2017 06.08. 2019 ---------II-------- 

Industri, vedlikeh., montering 1 20.08. 2018 19.08. 2020 Nytt fag for oss fra 2018 

Totalt ant. Lærlinger 31.10. 18 18 

 
 

4.3.7 Serviceavdelingen 

Årsverk: 8,5 Ramme: 6,3 mill 

 

Servicesenteret på rådhuset er kommunens førstelinjetjeneste, innbyggernes møte med det 

offentlige både i skranke og sentralbord.  

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.  I 2019 er det 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. 

 

Avdelingen har vært gjennom store endringer siden OU 2016, fra 3 små avdelinger før OU 

2016 til en litt større, for så å ha flyttet boligkontoret med 2,4 årsverk til kommunalområdet 

Samfunn høsten 2018. 

 

Fagleder arkiv har fått ansvaret for å utføre vervet som personvernombud etter nye regler som 

trådte i kraft 20.7.18. 

 

Avdelingen fikk fra 1.1.18 det administrative ansvaret for kommunale vielser. Det er per 

oktober 2018 gjennomført 17 vielser, hvorav 11 er på lørdag/søndag, dvs at en ansatt må på 

jobb utenom ordinær kontortid. 
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Avdelingens rammer og ressurser 
Serviceavdelingen har 8,5 årsverk fordelt på 11 ansatte med en netto ramme på 6,3 millioner. 

Serviceavdelingen fikk på lik linje med andre budsjettområder pålegg om kutt med 2% av 

driftsbudsjettet, dette tilsvarer 157 000,-. I Handlingsplan 2018 vil en komme tilbake til 

hvorledes dette kan løses.  

 

Prioriterte satsninger og tiltak i planperioden 

Det har i lengre tid vært utfordrende å allokere tilstrekkelige ressurser til dokumentsenteret. 

Selv med en styrkning av området i 2018, er det fortsatt etterslep for at vi kan avlevere 

kontinuerlig korrekt fysisk og digitalt arkiv til nasjonale myndigheter. Det vil være høyt fokus 

i 2019 for å bli ajour og være ajour for fremtiden. 
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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 2019 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2019 *   226 284 122 

Lønns- og prisvekst i 2019   6 924 294 

Rådmannen: 20 færre flyktninger årlig fra 2018   -2 500 000 

Rådmannen: Generell 2 % rammereduksjon   -4 525 682 

Statsbudsjettet 2019: Gratis kjernetid 2 åringer fra 1.9.2019   69 000 

Statsbudsjettet 2019: Gratis kjernetid økt inntektsgrense   47 000 

Statsbudsjettet 2019: Statlige og private skoler, økt elevtall   -187 000 

Statsbudsjettet 2019: Økt foreldrebetaling bh 2018, 

helårseffekt 2019 
   

-33 000 

Statsbudsjettet 2019: Økt foreldrebetaling bh 2019, kr 50 fra 

1.8.2019 
   

-100 000 

Områdets ramme for 2019 64 857 966 290 836 700 225 978 734 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2018 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2018 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Netto ramme 

120 Administrasjon 3 555 018 

201 Barnehage 53 609 539 

220 Grunnskole 110 423 835 

211 Styrket tilbud til førskolebarn 6 403 958 

213 Voksenopplæring 10 107 481 

215 Skolefritidstilbud 3 384 167 

221 Barnehagelokaler og skyss 1 003 938 

222 Skolelokaler 15 000 

223 Skoleskyss 4 690 000 

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 6 924 000 

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 59 185 

24/25 Barnevernstjeneste, tiltak i-/utenfor hjemmet 14 833 613 

275 Introduksjonsordningen 10 970 000 

Områdets ramme 2019 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 225 978 734 

 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget.  

 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Oppvekst stab  6 989 753 6 989 753 

Barnehage 12 169 000 71 897 000 59 728 000 

Skole 22 413 666 139 176 547 116 762 881 

Kompetanse og integrering 14 990 500 31 380 000 16 389 500 

Helsestasjon 560 000 7 484 000 6 924 000 

Barnevern 14 724 800 33 909 400 19 184 600 

Områdets ramme 2019 225 978 734 

https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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Rammereduksjon 2019 

 

Rådmannen har for 2019 gjort prioriteringer i budsjettfordelingen på virksomhetene. Det er 

ikke gitt en prosentvis lik reduksjon for å hensynta a) innsparingen på 2%, b) nedtrekk i 

rammen på 2,5 mill som en følge av færre flyktninger, og 3) ytterligere kutt som en følge av 

statsbudsjettet. 

Den totale innsparingen er ujevnt fordelt med begrunnelse i at tjenestene har forskjellige 

utfordringer og ulik effekt av henholdsvis færre flyktninger og lavere barnetall. Budsjettet er 

drøftet med tillitsvalgte.  

 

Budsjettforslaget som her redegjøres for kombinerer to forhold: kommunen skal gi gode 

tjenester for et lavere antall barn og flyktninger, samtidig som det satses på 

kompetanseheving. Dette for å ruste Oppvekst for å møte kommende utfordringer i 

økonomiplanperioden.  

 

Disse grepene er gjort i rammefordelingen til virksomhetene i Oppvekst:  

 

1) Helsestasjonen og PPT er skjermet for reduksjoner, med andre ord er disse to tjenestene 

prioritert i fordelingen. Dette begrunnes i at begge tjenestene i større grad skal yte nødvendige 

tjenester inn i skole og barnehage, og fordi det er langt på vei ikke er mulig å kutte i disse 

tjenestene uten at det må foretas oppsigelser. Deres tjenester «ute» vil komme både skole og 

barnehage til gode. 

 

2) Barnevernets budsjett er redusert med 1%, men rådmannen har likevel funnet rom for å 

avsette kr 400 000 til særlig ressurskrevende barn, slik at det er økonomisk dekningsgrad for 

barn som må midlertidig bo på institusjon. Det er denne kostnaden som har «veltet» 

regnskapet til barnevern i 2018, og det er vurdert som hensiktsmessig at vi setter av penger til 

dette formålet spesielt. Avsetningen er lagt inn som budsjettpost under Oppvekst stab. 

 

3) Kompetanse og integrering får 2 mill mindre i rammen enn 2018. Det begrunnes med 

lavere utbetaling av introduksjonsstønader, samt lavere lønnsutgifter som en følge av at det 

ikke lenger eksisterer et bofellesskap for Enslige mindreårige. Rådmannen er oppmerksom på 

sammenhengen mellom sosialhjelp for flyktninger, som sorterer under NAV, og spesielt 

introduksjonsordningen som ligger under Kompetanse og integrering. Det er foretatt en 

reduksjon i rammen for sosialhjelp til flyktninger for 2019. Det er en utfordrende øvelse å 

forutse hvor stort nedtrekket kan være som en følge av et lavere integreringstilskudd til 

kommunen, men hele inntektsjusteringen kan naturlig nok ikke kun adresseres NAV og 

Kompetanse og integrering. Kompetanse og integrering har en utfordrende situasjon i 2019 

med å tilpasse seg rammen, fordi inntektene i tillegg er redusert betydelig. En følge av dette er 

at rådmannen vil vurdere behov for oppsigelser.  

 

4) Skolenes budsjetter er redusert med 2%, samtidig er det foretatt en del omdisponeringer av 

budsjettrammen. Rådmannen har tatt i bruk en ny budsjettfordelingsmodell mellom skolene 

som langt på vei er lik modellen til Skien kommune, men tilpasset lokale forhold. Det er også 

satt av en fellespott (1,3 millioner kr i lønnsmidler) for skolene til å ivareta ressurskrevende 

elever som flytter midt i skoleåret mellom skoler og derfor endrer den planlagte 

undervisningen, og det er satt av penger til kompetansetiltak i skole (400 000 kr) som en følge 

av fagfornyelsen og deltakelse i desentralisert kompetanseheving.  
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5) Barnehagenes ramme er redusert med ca 3 millioner, som utgjør ca 3,7% reduksjon. Det er 

to grunner til reduksjonen i barnehagenes rammer: reduksjon i barnetall, med særlig virkning 

fra høsten 2019, i tillegg oppnås det helårseffekt av nedleggelse av Skåtøy barnehage. 

Reduksjonen skjer uten oppsigelser. Bemanningsnormen blir ivaretatt innenfor årets budsjett.   

 

Kommunalområde Oppvekst har noen felles satsinger som berører alle tjenestene: 

 

Den viktigste satsingen er Tidlig tverrfaglig innsats i Kragerø, som omtales som TIK-

modellen. Denne har sitt utspring fra prosjektet Talenter for framtida og omtales som en BTI-

metode, som står for Bedre Tverrfaglig Innsats for barn og unge i risiko. Sentralt i 

kompetansehevingen som skal gjennomføres innenfor satsingen, er fokuset på 

relasjonskompetanse hos ansatte og lek- og læringsmiljø som opprettholdende faktor.  

 

I 2019 vil alle tjenestene jobbe med resultater fra UngData-undersøkelsen som ble foretatt i 

2018. 

 

Kommunen har som ambisjon å bli sertifisert som Trafikksikker kommune i 2019. Alle skoler 

og barnehager skal fra 2019 omtale trafikksikkerhetstiltak i sine virksomhetsplaner. 

Ordningen med Hjertesone rundt skoler vil bli vurdert.  

 

4.4.1 Barnehager 

Årsverk: 91,2 Ramme: 59,728 mill 

Virksomhetens ansvarsområde 
Tjenesten består av 8 kommunale barnehager. I tillegg er det to private barnehager i 

kommunen. 

 

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. Med 

utgangspunkt i denne er det utarbeidet en felles pedagogisk plan for Kragerø barnehagene 

2017-2021. De private barnehagene deltar på kompetanseheving og pedagogisk 

utviklingsarbeid sammen med de offentlige barnehagene.  

 

I 2018 ble det iverksatt endringer i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og 

dette er hensyntatt i rammene for 2019.   

 

Endringer i foreldrebetaling 

Regjeringen foreslår en makspris på kr 2 990,- 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 548 500,- vil ha rett til reduksjon i 

oppholdsbetalingens makspris. 

Fra 1. august 2019 innføres en ny makspris på kr 3040 pr mnd for de som tjener over kr 

557 333.  

Det foreslås også å videreføre ordningen med gratis kjernetid for tre, fire og femåringer med 

20 timer per uke. Det er også forslag om å innføre gratis kjernetid for 2 åringer fra august 

2019.  
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Det er rådmannens oppfatning at kompensasjon for gratis kjernetid for 2-åringer som er 

foreslått fra regjeringen ikke dekker merutgifter ved ordningen.  

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  
Implementering av rammeplan for barnehagens innhold er hovedfokus for tjenestene. 

Herunder skal arbeidet med implementering av verktøyet SMART-oppvekst jobbes videre 

med, dette arbeidet startet opp i 2018. Barnehagene er også sentrale i kommunalområdets 

TIK-satsing (Tidlig Innsats i Kragerø) og skal gjennomåret bidra til god drift innenfor denne 

satsingen.  

 

Hovedsatsingen innenfor alt barnehagene jobber med, er fokus på: 

1. Tydelig og trygg voksenadferd. 

2. Et godt og utviklende leke- og læringsmiljø. 

 

Reduksjon i barnetall og følger for tjenesten 

Reduksjonen i barnefødsler får direkte og raskt konsekvenser for tjenesten. Det er av denne 

grunn nødvendig å vurdere barnehagestrukturen både på kort og lengre sikt. Rådmannen vil 

sette ned en partssammensatt gruppe som skal se på mulige alternativer for strukturendringer 

innen barnehage. Det skal hensyntas i arbeidet at barnetallet svinger og er noe uforutsigbart.  

 

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 TIK 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, dette er i tråd med Barnekonvensjonens 

målsetting. Tjenesten skal gjennomføre en ståstedsanalyse i 2019 (Utdanningsdirektoratets 

undersøkelse) og rådmannen forventer at undersøkelsen kan gi tilbakemeldinger til tjenesten 

som kan brukes i det videre utviklingsarbeidet.  

Enkelt barnehagene utfører også små brukerundersøkelser på spesifikke tema etter behov og i 

samarbeid med barnehagens SU.  

 

Virksomhetens rammer og ressurser  
På grunn av lavere fødselstall i 2017 og prognoser for 2018 er det behov for færre 

barnehageplasser fra august 2019. I snitt betyr det 6 plasser færre i fem barnehager i tillegg til 

tidligere reduserte plasser i Sannidal, Årø og Siritun barnehager.  

 

Opphør av Skåtøy barnehage har medført en reduksjon i kostnader på ca 1 mill. med 

helårsvirkning i 2019. Reduksjonen i antall barn er kalkulert til å kunne redusere kostnader 
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tilsvarende 5 årsverk med 5/12 dels virkning for 2019. Det er viktig å merke seg at det også 

medfører reduserte inntekter slik at besparelsen vedrørende færre årsverk ansatte ikke er netto. 

 

Noen barn blir 1 år etter november, og kommunen er ikke lovpålagt å gi disse en 

barnehageplass påfølgende kalenderår. Barnehageloven fastslår rett til barnehageplass til barn 

født til og med november, kommende barnehageår (oppstart august). Kommunen har 

imidlertid en annen praksis, der det gis tilbud om barnehageplass til alle som ønsker det 

uavhengig av om de har slik rettighet etter lovverket. Å kunne tilby barnehageplass fra det 

tidspunkt foresatte ønsker det kan være et viktig virkemiddel for å trekke barnefamilier til 

kommunen. Rådmannen mener derfor at så lenge det er mulig å justere bemanningen i 

barnehagene etter antall barn, er dette en praksis som bør videreføres. 

Denne ordningen som Kragerø kommune har medfører at behov for barnehageplasser varierer 

gjennom året.  

Forslag til reduksjon er basert på undersøkelse angående antall barn som forventes vil søke 

barnehageplass og hvor i kommunen de bor. Ved hovedopptaket for 2019 vil det vites mere 

om hvilke barnehager som reelt vil få færre barn, og antall ansatte må justeres deretter. 

 

De nedjusteringene som vil bli gjort høsten 2019, må vurderes om skal videreføres til 2020 i 

lys av barnetallet.  

 

4.4.2 Skoler 

Årsverk: 164,5 Ramme: 116,7 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Tjenesten består av en fådelt og to fulldelte barneskoler, en ren ungdomsskole og en 

kombinert barne- og ungdomsskole. Skolene med barnetrinn har en SFO-ordning fra 1.-4-

klasse. 

 

I tillegg til skolenes lærere har kommunen et eget spesialpedagogisk team som fordeles på 

skolene ut ifra behov. Det er elever med størst antall vedtakstimer/størst behov som får 

spesialpedagoger fra teamet. De ansatte i teamet tilordnes elevene og skolene før hvert 

skoleår.  

 

Kragerø maritime leirskole kommer i tillegg. Dette er et tilbud til elever utenfor kommunen 

og er langt på vei en selvfinansiert tjeneste. I 2019 forventer vi ca 54 refusjonsgrupper på våre 

og 50 på høsten. Dette gir en samlet inntekt på ca 2,3 millioner. I 2019 må vi påregne noe 

kursing av ansatte for å oppfylle sjøfartsdirektoratets skjerpede krav til båtførerne. Beløpet er 

noe usikkert, men kan ligge rundt kr 50 000. 

 

Elevtall 

I kolonnen 2018 nedenfor er det faktiske elevtallet per oktober i år. I kolonnene til høyre 

ligger elevprognosen for skolestart 2019 per skole. Budsjettet per skole tar utgangspunkt i 

følgende elevtall. 

 

Skole 2018 
Antall elever (elever SFO) 

2019 

Sannidal u-skole 159 148 

Helle skole 217 (68) 217 
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Skole 2018 
Antall elever (elever SFO) 

2019 

Kragerø skole 500 (104) 484 

Sannidal skole 152 (70) 148 

Levangsheia skole 36 (18) 35 

Totalt 1065 (274) 1032 
 

Skoleåret 18/19 går det i tillegg 55 elever på privatskolen KSM.  

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

Det pågår nå et stort arbeid med fornyelse av læreplanen, Kunnskapsløftet, kalt 

Fagfornyelsen. Skolene skal i 2019 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 

videreutdanning i perioden frem til 2025; både den statlige ordningen og å utnytte muligheten 

til å samarbeide om felles kompetansetiltak med Grenlandskommunene.  

 

Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og de øvrige kommunene i Grenland+ (Drangedal, 

Bamble, Siljan, Skien, Porsgrunn og Kragerø) har skoleledelsen i kommunen (rektorer og 

inspektører) gjennomført et forprosjekt i 2018 innenfor ordningen «Desentralisert 

kompetanseheving», finansiert av Kunnskapsdepartementet via Fylkesmannen. Prosjektet 

heter «Elevene bak tallene» og har til hensikt å øke analysekompetansen ute i skolene til bruk 

i skoleutvikling for å sikre elevene et bedre læringsutbytte. I 2019 starter Hovedprosjektet og 

alle lærere i grunnskolen skal delta.  

 

Skolene skal også jobbe med videre implementering av TIK-modellen i Kragerø (Tidlig 

innsats i Kragerø), gjennom drift av Ressursteam ute på den enkelte skole som ble opprettet i 

2018.  

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Kragerø kommune har en Strategisk utviklingsplan for grunnskole i Kragerø (2017-2021). I 

2019 vil rådmannen rullere denne og gjøre nødvendige tilpasninger slik at den i større grad er 

tilpasset Fagfornyelsen.  

 

I økonomiplanperioden går antallet elever i skolene ned. Skolestarterne i 2019 og 2020 ligger 

tett opp til 100 elever totalt. I 2021 og 2022 forventer vi kull ned mot 85. I samme periode er 

kullene som går ut av 10. trinn ca. 115 elever. Det betyr at vi kan forvente at elevtallet i 

Kragerø kommune er redusert til ca. 1000 elever i 2020. Den negative trenden fortsetter. I 

2017 ble det født 72 barn, og disse utgjør skolestarterne i 2023.  

 

Dette krever en vurdering av hvor mange skoler vi skal ha i kommunen.  

 

Det er ulike faglige begrunnelser rundt hva som utgjør en god størrelse for en skole, med 

hensyn til antall elever. Vi vet at gjennomsnittet for elever per skole nasjonalt ligger på 222, 

tallet har økt de siste 10 årene. Antall skoler med flere enn 300 elever øker, og er nå vanligere 

enn skoler med færre enn 100 elever.6 Videre er det en oppfatning at det kan gi en større 

fleksibilitet i drift av skolen dersom man legger opp til minst to-parallell på alle trinn, altså at 

                                                 
6 GSI-statistikk publisert av Utdanningsdirektoratet 17.12.2017 
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man har minst to klasser/grupper per trinn. Det finnes også ulike faglige synspunkt på hvor 

stort et lærerkollegium minimum bør være for å sikre en god faglighet. Dersom 

skolestrukturen i Kragerø skulle legges helt på nytt uten å ta hensyn til dagens struktur, ville 

kommunen ut ifra elevtallet fint klart seg med tre skoler: to barneskoler og en ungdomsskole. 

En slik struktur anses ikke å være aktuell, men rådmannen vil med utgangspunkt i dagens 

struktur vurdere om strukturelle endringer kan ha faglige og/eller økonomiske gevinster. En 

sak som viser om det er aktuelle alternativer til dagens struktur legges fram i løpet av 2019. 

 

I 2018 er det lagt flere premisser og faglige standarder for SFO’ene i kommunen gjennom et 

eget prosjekt med fokus på innhold og kvalitet. I 2019 skal planen følges opp ved den enkelte 

skole/SFO.  

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

De viktigste satsingene for kommende år er:  

- kompetanseheving av lærere: ordinær videreutdanning (Udirs ordning med 

Kompetanse for kvalitet), analysekompetanse (prosjektet «Elevene bak tallene»), IKT-

kompetanse 

- Gjennom implementering av TIK-modellen holde fokus på de ansattes 

relasjonskompetanse i det forebyggende arbeidet for å sikre gode læringsmiljøer 

- Implementere elementer fra «God start» i hele organisasjonen, men fokus på 1 og 8 

trinn, for å bidra til godt og trygt klassemiljø (forebygger mobbing)  

- videreføring av «Liv og røre»,  

- øke digitalisering i skole, både gjennom å heve de ansatte sin kompetanse, innføre 

flere digitale læringsressurser og derigjennom heve elevenes ikt-ferdigheter 

- implementering av leseprosjektet, ta i bruk leseplan 1-4 trinn, inkludert metoden 

STL+, legge planer for leseplan 5-10 trinn. 

- 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. 

 

I 2019 skal det gjennomføres en ny brukerundersøkelse i SFO.   

 

Virksomhetens rammer og ressurser  

 

1 Skolene samlet  99 484 000 

2 Skole fellestiltak 5 161 734 

3 KSM 1 000 000 

4 Spes.ped.team 5 592 262 

5 Videreutdanning lærere 865 885 

6 Maritime leirskole 0 (selvfinansierende) 

 SUM 112 103 881 

 

1. Den samlede rammen som går til fordeling til skolene er redusert med 2% fra 2018 og 

utgjør ca. 100 millioner i 2019. Reduksjonen i rammen begrunnes både med en lavere ramme 

til Oppvekst generelt, men den hensyntar også et redusert rammetilskudd som en følge av 

lavere inntekt til kommunen fordi vi har en høy andel barn på privatskole.  
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Fordelingen mellom skolene er foretatt gjennom en fordelingsmodell som er ny for 

kommunen. Modellen legger størst vekt på antall elever og antall undervisningstimer per 

skole. Rammene inkluderer også elever i SFO. Skolenes rammer er justert som en følge av 

tildelingsmodellen. Innenfor de rammene som er fordelt er det tatt hensyn til lærernormen 

som er bestemt av regjeringen, og kommunens egne vedtekter for bemanning av SFO. 

 

2. Det er videre satt av ca. 5 millioner til fellestiltak skole. Her ligger skoleskyss egne elever 

og betaling for Kragerø-elever i andre kommuner. Det er også satt av penger til felles 

kompetansehevingstiltak for skolene (kr 400 000) og det er satt av lønnsmidler (1,3 mill) for å 

ivareta elever med spesielle behov som flytter mellom skolene eller kommer flyttende til 

kommunen i løpet av skoleåret.  

 

3. Det er budsjettert med 1 million til privatskolen KSM som skal dekke skyss og 

spesialundervisning.  

 

4. Det satt av ca. 5,6 millioner til spesialpedagogisk team som stort sett er lønnsmidler. Disse 

lærerne blir fordelt ut på skolene og jobber med spesialundervisning av elever med store 

behov. 

 

5. Videreutdanning av lærere for å møte kompetansekravene i 2025. 

 

Spesielle forhold tilknyttet reduksjon i skolenes rammer 

Skolene har fått reduserte rammer og det innebærer reduksjon i bemanning. Skolene tilpasser 

seg rammene gjennom reduksjon i bruk av assistenter i skole og SFO, utover den 

vedtektsfestede grunnbemanningen. Reduksjon i antall assistenter i skole og SFO vil så langt 

det lar seg gjøre gjennomføres ved naturlig avgang, permisjoner o.l. Skolene prioriterer 

undervisningsstillinger og vil i så stor grad som mulig beholde dagens lærerårsverk.   

 

Ikke prioriterte tiltak  

Rådmannen har ikke funnet budsjettmessig dekning for følgende tiltak: 

 
1. Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO 
Per i dag er det søskenmoderasjon dersom søsknene går i barnehage, eller dersom de går i 
SFO.  Det er ingen søskenmoderasjon dersom søsknene går i henholdsvis barnehage og SFO. 
Kommunestyret fikk seg forelagt en utredning om søskenmoderasjon i juni 2016 (sak 58/16) 
og fattet vedtak om at saken skulle utsettes blant annet i påvente av en kostnadsanalyse av 
SFO. Da kostnadsanalysen ble behandlet i Kommunestyret i april 2018 (sak 33/18) ble det 
vedtatt at søskenmoderasjonen skulle tas opp på nytt.  
 
Kostnadene ved søskenmoderasjon foreligger i saken fra 2016. Rådmannens holdning er at 
en ordning med søskenmoderasjon ville vært en god ordning for familier i Kragerø, men har 
dessverre ikke funnet rom for å innføre ordningen. Tiltaket koster anslagsvis kr 700 000 i 
2019  
 
2. Leksefri 1-4 trinn fra skoleåret 2019/20 
Kommunestyret vedtok i januar 2018 i saken om Heldagsskole (sak 6/18) at det er ønskelig å 

komme frem til en ordning med leksefri for 1-4 trinn. I den forbindelse skal rådmannen 

utarbeide «en modell begrunnet i forskning og erfaring fra andre skoler. Det vektlegges at et 

pilotprosjekt planlegges og gjennomføres i samarbeid med en skole som selv ønsker det, med 
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involvering av lærere, FAU og administrasjon. Prosjektbeskrivelse med overslag av kostnader 

legges frem for behandling i kommunestyret ved behandling av budsjett for 2019.»  

 

Telemarksforskning har foretatt en kartlegging og analyse av lekser i Kragerø kommune, og 

sammenlignet dette med nasjonale og internasjonale føringer og erfaringer. Denne rapporten 

er en del av bakgrunnsinformasjonen når rådmannen legger frem en sak til behandling i 

Hovedutvalg for Oppvekst i november. I denne saken vil det fremkomme flere alternativer til 

gjennomføring. Innføring av leksefri skole vil koste penger, dersom vi skal sikre elevene likt 

læringsutbytte som i dag. Det avhenger imidlertid av hvilken løsning som blir vedtatt, hvor 

store økonomiske ressurser som er nødvendig.  

 

Siden saken ikke er behandlet, prioriterer ikke rådmannen å avsette midler til en slik ordning 

nå.  

 

3. Polenturer for 9. trinn – et garantifond for gjennomføring 
Gjennomføring av Polenturer har vært mye debattert det siste året. Hovedutvalg for Oppvekst 

har vedtatt at turen skal arrangeres i skolens regi, som betyr at den skal behandles som en 

skoletur og Opplæringslovens bestemmelser for skoletur er gjeldende. Kragerø kommune skal 

garantere for økonomien i turene, men det forutsettes en frivillig innsats for å skaffe inntekter 

til turen (se sak 25/18 i HOP, september 2018). Kostnadsanalysen som ble lagt til grunn, 

konkluderte med totale utgifter på 1,058 millioner for Polentur for begge skolene.  

 

Det er litt varierende mellom trinn og skoler hvor mye som er samlet inn til en felleskasse. På 

Kragerø skole er det samlet inn ca. 200 000 – 250 000. De øvrige utgiftene er dekket av 

foreldrene. Billettkostnadene til elevene er i kostnadsanslaget beregnet til ca. 730 000 for 

begge skolene.  

 

I drøftingsmøte med tillitsvalgte 11. oktober 2018 er det kommet frem en enighet om at det 

skal utarbeides en sjekkliste for overnattingsturer med elever (sees i sammenheng med avtalen 

som er gjort mellom partene i arbeidslivet SGS1010) og en rutine for ROS-analyse, som skal 

brukes av skoleeier til å komme frem til adekvat bemanning i forhold til å kunne ivareta 

elevenes rett til en trygt og godt skolemiljø – også på en skoletur. I kostnadsanalysen som ble 

lagt frem, er det tatt høyde for at 4 ansatte skal følge elevgruppen per skole. Dette kan 

selvsagt variere, avhengig av elevene. Men etter avtaleverket vil et følge på 4 ansatte per 

skole koste kr 330 000 totalt. 

 

Størrelsen på et garantifond som Hovedutvalget for Oppvekst har vedtatt, er ikke gitt. 

Rådmannen tolker vedtaket i hovedutvalget dithen at det er en forutsetning at foreldrene 

samler inn pengene til turen. Dette kan løses ved at rektor får en bindende avtale med 

foreldregruppa om et minimum beløp de skal skaffe til veie (ihht gratisprinsippet).  

 

I vedtaket fra Hovedutvalget står det at Kragerø kommune garanterer for økonomien til 

turene, men forutsetter en frivillig innsats for å skaffe inntekter til turen. Rådmannen 

anbefaler at det er differansen mellom kostnadene 1,058 og innsamlet beløp som utgjør 

garantifondet. Anslagsvis utgjør dette kr 750 000 – men rådmannen er usikker på størrelsen på 

summen.  

 

Rådmannen har ikke funnet budsjettmidler til tiltaket innenfor rammen.  
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Dersom Kommunestyret likevel ønsker å etablere et slik garantifond mener rådmannen at 

dette må skje innenfor den rammen som settes av til skoledrift. I praksis som en ytterligere 

reduksjon av skolenes driftsramme. 

 

4.4.3 Kompetanse og integrering 

Årsverk: 27,2 Ramme: 16,390 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) og spesialundervisning for voksne utgjør dette skoledelen av 

virksomheten. Virksomheten består også av flyktningetjenesten og et team som følger opp 

enslige mindreårige flyktninger bosatt i fosterhjem, alternativt i egne leiligheter i kommunen.   

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

Tjenesten er til enhver tid preget av nasjonale bestemmelser for asylpolitikken. Ved 

behandling av budsjettet er det fortsatt usikkert hvor mange flyktninger Kragerø vil bli 

anmodet om å bosette. På bakgrunn av foreslått satsbudsjett har virksomheten likevel 

budsjettert med en anmodning om å bosette 20 flyktninger. Dette er på linje med antallet 

bosatte flyktninger i 2018. Selv om bosettingstallet i 2019 er på linje med 2018 vil dette bety 

en nedgang i antallet elever og personer med behov for virksomhetens tjenester. Dette siden 

antallet flyktninger innenfor 5-årsperioden går ned. Det har også store betydning for 

kommunens inntekter og dette gjenspeiles i budsjettet. Tjenesten deltar i det 

regjeringsoppnevnte Beregningsutvalget for 5. 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 fortsette å prioritere samarbeid med 

fylkeskommunen, både hva gjelder kombinasjonsklasser og studiekompetanse, men også med 

tanke på ytterligere forsterke kommunens studietilbud for voksne. 

 

Brukerinvolvering   

Med hjemmel i Introduksjonsloven skal alle deltakere ha en individuell plan knyttet til sin 

programdeltagelse 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. 

 

Budsjett 2019 og økonomiplan 2018 – 2021    

Per dags dato ser det ut til at prognosene for antallet flyktninger som skal bosettes har 

stabilisert seg på et lavt nivå, jamført med tidligere. Dersom dette nivået på antall bosetninger 

opprettholdes i 2019 og årene som kommer, vil dette fortsette å få følger for tjenestenivået 

innenfor kompetanse og integrering. 

 

Færre bosatte flyktninger innenfor femårsperioden innebærer kraftig reduksjon av 

norsktilskudd og særskilt tilskudd til enslige mindreårige flyktninger. Samlet nedgang i disse 

tilskuddene er fra 2018 til 2019 på ca. 8,6 millioner kr.  I tillegg er det foreslått en reduksjon 

på virksomhetens ramme, som følge av en nedgang i antall elever og færre flyktninger 
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innenfor femårsperioden. På bakgrunn av dette er bemanningen i virksomheten redusert fra 

2018 til 2019. Nedbemanningen er gjort i forbindelse med avviklingen av døgnbemannet 

bofelleskap innenfor avdeling for enslige mindreårige flyktninger. 

 

Det er en utfordring for virksomheten at antallet flyktninger i introduksjonsprogrammet 

fortsatt er høyt, samtidig som antallet flyktninger som skal bosettes i 2018 og i perioden 

fremover blir kraftig redusert. Først fra høsten 2019 vil vi se at antallet deltakere på 

introduksjonsprogrammet vil synke kraftig, dermed vil også kostnadene til 

introduksjonsstønad begynne å avta.  

 

Sannsynligheten for ytterligere nedbemanning i 2019, som følge av lavere tilskudd, færre 

elever og et lavere antall flyktninger innenfor fem-årsperioden, er stor. Det tilstrebes å 

gjennomføre nedbemanningen uten oppsigelser, men rådmannen kan ikke love at dette kan 

unngås. Ansatte tilbys alternativt arbeid så fremt kompetansekravet er dekket og kommunen 

har ledige stillinger. Virksomheten er derfor allerede i forbindelse med budsjettprosessen i 

gang med å se på behovene for neste skoleår slik at kvaliteten på tjenestene opprettholdes til 

tross for en nedskalering.  Nedgangen i tilskudd vil fortsette i årene som kommer og 

synliggjør behovet for å redusere kostnadene, alternativt øke inntektene knyttet til andre 

områder på voksenopplæringens felt, over tid. 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål  

Virksomheten vil i stor grad fortsette å arbeide mot de samme målene som i 2018, da de 

fortsatt er i tråd med lokale og sentrale målsetninger for virksomhetens tjenesteområde. 

Virksomheten skal bidra til: 

 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   

 

 

4.4.4 Vestmar barnevernstjeneste 

Årsverk:   16,4 Ramme: 19,185 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 er kommunens to PMTO terapeuter (120%) inn under tjenesten, og er inkludert i 

antall årsverk over.  

SLT-koordinator er flyttet over til Helsestasjonen, derfor er årsverk på Vestmar barnevern 

redusert med 30% i 2019, og årsverkene til Helsestasjonen økt tilsvarende.  

Barneverntjenesten har et særlig viktig ansvar til å jobbe tverrfaglig med relaterte tjenester, 

for å bidra i det forebyggende arbeidet i kommunen og er derfor sentrale i kommunens satsing 

på bedre tverrfaglig innsats (kommunens TIK-modell).  
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Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

I løpet av 2018 kom det endringer i Barnevernloven, som peker mot en mer rettighetslov, 

barns rett til hjelpetiltak etter barnevernloven. Det er noe usikkert hvordan dette vil slå ut i 

praksis i perioden, men barns rettigheter er blitt tydeligere og kommunen må gjennomgå sine 

prosedyrer som en følge av dette.  

 

Tjenesten er fortsatt nyetablert og vil også i 2019 ha et fokus på å konsolidere tjenesten og 

samarbeide tettere med de øvrige virksomhetene i Oppvekst.  

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Gjennom kompetanseheving og fokus på prosedyrer skal de ansatte bli bedre rustet i 

saksbehandling, utredning, veiledning og tiltak.  

Tjenesten skal ha en gjennomgang av allerede iverksatte omsorgstiltak med tanke på 

kvalitetssikring, av både faglige og økonomiske hensyn. Dette arbeidet pågår kontinuerlig. 

Barnevernet har også en viktig rolle inn i arbeidet med implementering av modellen Tidlig 

innsats i Kragerø (TIK-modellen). Dette arbeidet er i god gang og det er viktig for modellen at 

barnevernet deltar.  

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

- Bidra i implementering av en TIK-modellen i Kragerø. 

- 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 ble også implementert 

og fulgt opp i 2018 og videreføres i 2019. 

- Alle ansatte følger «Tjenestestøtteprogrammet» i 2018 – 2019. Dette er en   

kompetanseheving for det kommunale barnevernet med midler fra Bufdir.  

RVTS-Sør står for gjennomføringen. Programmet har en egen ledelsesutvikling, der 

leder, nestleder og teamleder deltar. 

- Tjenesten skal øke fokus på å få til en mer 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 

(lovpålagt). Tjenesten skal i tillegg gjennomføre en brukerundersøkelse i 2019. Det er 

planlagt å gjennomføre en brukerundersøkelse annethvert år. 

 

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 og deretter redusert 

med 1%. 
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Barnevernet i Kragerø har de senere årene hatt utfordringer med å holde seg innenfor 

budsjettrammene. Det er imidlertid foretatt en del driftstiltak i 2018 som har til hensikt å 

bringe virksomheten nærmere balanse. Det er blant annet redusert i kjøp av konsulenttjenester 

som blir erstattet med veiledning fra de ansatte i tjenesten.  

 

Endringer i refusjon fra Bufetat i 2018 vil gi noen økonomiske utfordringer i 2019. Dette 

gjelder særlig for avlastningstiltak for barn under omsorg. 

 

Ikke prioriterte tiltak  

Det vil ikke bli iverksatt store, nye prosjekter.  

 

 

4.4.5 Helsestasjonen 

Årsverk:   9,22 Ramme: 6,924 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Helsestasjonen (konsultasjoner før skolestart), skolehelsetjenesten (grunnskole og 

videregående), helsestasjon for ungdom, svangerskapskontroll (jordmor 50%), smittevern 

(reisevaksinering), helsekoordinator for flyktninger og SLT-koordinator.   

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

I 2017 innførte Helsedirektoratet nye Nasjonal faglig retningslinjer for det helsefremmende og 

forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Disse 

retningslinjene er styrende og normgivende for virksomheten og skal bidra til at det tjenesten 

yter skal være av god kvalitet, gis i tide, i tilstrekkelig omfang og forsvarlig i henhold til 

lovverket.  

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Virksomheten prioriterer å innføre de lovpålagte tjenestene i henhold til retningslinjene. 

Fagdager og fagutviklingsmøter er iverksatt og vil bli prioritert i 2019.  

I følge faglige retningslinjer for barselomsorgen (IS 2057) anbefales det hjembesøk av 

jordmor innen 3 dager etter hjemreise. På nåværende tidspunkt er dette ikke ivaretatt. Målet i 

2019 er å få på plass rutine for anbefalt hjemmebesøk av jordmor 48 timer etter hjemkomst.  

  

Virksomheten er i gang med å bygge opp en struktur i QM+ og utarbeide prosedyrene for å få 

på plass en kvalitetssikring av virksomheten.  

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

Våren 2018 ble det innvilget prosjektmidler fra Helsedirektoratet som er brukt til å få 

godkjenning som Ammekyndig helsestasjon. Prosjekthelsesøster, helsesøstre og jordmor har 

jobbet med kompetanseheving på helsestasjonen innenfor ammeveiledning. I prosjektet er det 

også midler til at Helsestasjonen skal jobbe mer tverrfaglig og finne sin plass innenfor 

kommunens TIK-modell. Det har blitt søkt og innvilget ytterligere midler på kr. 200 000 i det 

samme prosjektet og en del av bevilgningene brukes i 2019.  

Det skal jobbes videre med å få på plass et system for barselbesøk, implementere metodikken 

i TIK modellen og delta i utviklingsarbeid i kommunen blant annet Zippys venner og «Liv og 

røre» prosjektet. Prosjekthelsesøster har blitt med i arbeidsgruppen i «Liv og røre» og har tett 

samarbeid med koordinator for prosjektet i kommunen og Telemark fylkeskommune.  
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Virksomheten vil ha et tettere samarbeid med barnehagene. Som tiltak for å oppnå dette målet 

vil det bli faste samarbeidsmøter mellom virksomheten og barnehagen med fokus på 

nasjonalfaglige retningslinjer for å kunne komme med helhetlige råd til foreldre. I tillegg 

innkaller barnehager helsesøstre på aktuell skole til overgangsmøter, helsesøster har 

tilstedeværelse en dag når det er hørselstesting for femåringer og en dag på 

småbarnsavdelingen i september.  

 

Brukerinvolvering  

I forbindelse med prosjektet «Ammekyndig helsestasjon» skal det gjennomføres en 

brukerundersøkelse i begynnelsen av 2019.    

 

Virksomhetens rammer og ressurser  

Fra 2019 er 30 % SLT stilling flyttet fra Barnevernet til Helsestasjonen og det er gjort en 

justering i rammene for begge virksomhetene som tar hensyn til dette. Det har ingen praktisk 

betydning og innebærer ingen endring i funksjonen, men det er per i dag en helsesøster som 

innehar stillingen som SLT-koordinator og det er kun av praktisk-administrative hensyn at 

stillingen er flyttet. Av samme grunn er også helsekoordinator for flyktninger tatt ut av 

rammen til Kompetanse og integrering, og flyttet til Helsestasjonens virksomhet. Tidligere har 

lønnsmidlene til stillingen ligget i Kompetanse og integrering som har «kjøpt» tjenesten fra 

Helsestasjonen. Fra 2019 er midlene tatt ut av rammen til kompetanse og integrering og lagt 

til Helsestasjonen  

 

Ikke prioriterte tiltak  

I nasjonalfaglige retningslinjer brukes formuleringen sterk (skal og bør) og svak (kan) 

anbefalinger. I kommende år vil det være fokus på å få på plass de sterke anbefalingene, og de 

svake anbefalingene vil ikke prioriteres.  

 

4.4.6 PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste 

 

Årsverk:   4,6 Ramme: 4,659 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

PPT har et todelt mandat og jobber med individuelle elevsaker og vurderer behov for 

spesialpedagogiske tjenester der Opplæringsloven og Barnehageloven krever det. I tillegg 

driver PPT kompetanseheving gjennom veiledning og systemarbeid inn mot kommunens 

barnehager og skoler i kommunen (Inkludert voksenopplæring). Det er 4,1 rene 

rådgiverårsverk i tjenesten i tillegg er det ansatt en 100% logoped. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

Tjenesten er underlagt Opplæringslovens og Barnehagelovens bestemmelser. I tillegg er de 

lokale målsettingene om tidlig innsats og styrking av tilpasset opplæring styrende for 

aktivitetene. Styrking av tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen vil kunne redusere 

behovet for enkeltvedtak med rett til spesialundervisning. Med tilpasset opplæring legges 

fokus på klasseledelse, læringsledelse, ulike former for organisering, metoder, læremidler 

samt fokus på relasjonskompetanse.  PPT har også en viktig rolle i forhold til veiledning og 

sakkyndighetsarbeid i barnehagene. I så måte gjør tjenesten et viktig arbeid sammen med 

skolene og barnehagene i det som kalles førtilmeldingsfase, hvor TIK –team og ressursteam 

er viktige arenaer. Dette er arbeid som foregår forut for tilmelding til PPT.  
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I tillegg er tjenesten involvert som veiledere i PALS, positiv atferd, støttende læringsmiljø og 

samhandling i skolen. Dette er en skoleomfattende modell for å styrke skolefaglig og sosial 

kompetanse. PALS styres av NUBU – nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Gjennom fokus på veiledning i skole og barnehage og deltakelse i førtilmeldingsperioden, 

skal PPT bidra til å redusere enkeltvedtak om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp 

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.  

 

Brukerinvolvering  

Tjenesten har høy grad av brukerinvolvering, da alle saker blir drøftet med foresatte. I tillegg 

legges det nå stort fokus på «Barnets stemme» jfr. Barnekonvensjonen. Det er ikke planlagt 

noen ekstra brukerundersøkelse i 2019, men ordningen med TIK-team og ressursteam blir 

evaluert. 

 

Virksomhetens rammer og ressurser  

PPT er en av to virksomheter i Oppvekst som ikke har fått redusert ramme i 2019. Dette 

begrunnes med at veiledningsfunksjonen i PPT ansees som viktig for arbeidet med 

kompetanseheving i barnehage og skole. Virksomheten har også en sentral rolle innenfor 

satsingen rundt TIK-modellen, og det er derfor vurdert som viktig for det videre arbeidet at 

virksomheten beholder sine ressurser.  

 

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 2019 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2019 *   108 443 457 

Lønns- og prisvekst i 2019   2 993 040 

Politisk vedtak 2017: Midler sommerjobb 2018   -130 000 

Politisk vedtak 2017: Ferietiltak barn og unge 218   -230 000 

Rådmannen: Tilbakeført bevilgning SB 2017 

deltidspersonell brann 

   

-40 000 

Rådmannen: Redusert husleie som følge Seniorsenteret 

flyttet til sykehuset 

   

-150 000 

Rådmannen: Tilbakeført engangsbevilgning Kulturskolen 18   -300 000 

Rådmannen: Boligkontoret flyttet fra Stab og Støtte   1 582 452 

Rådmannen: renteinntekt for Stilnestangen fra Havnevesenet   -342 000 

Rådmannen: Generell innsparing sosialstønad (basert på 

regnskap 2018) 

   

-2 000 000 

Rådmannen: Generell 2 % rammereduksjon   -2 168 869 

Rådmannen: 20 færre flyktninger årlig fra 2018   -750 000 

Statsbudsjettet: Boligsosialt tilskudd   19 000 

Områdets ramme for 2019 42 009 565 148 936 645 106 927 080 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2018 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2018 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Netto ramme 

10/12/18/ Administrasjon/forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og diverse 

fellesutgifter  

4 114 230 

130 Administrasjonslokaler 8 130 134 

213 Voksenopplæring 858 222 

221 Barnehagelokaler og skyss 1 400 800 

222 Skolelokaler 15 555 723 

231 Aktivitetstilbud barn og unge 1 273 803 

234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2 766 600 

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 9 595 923 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 1 083 000 

254   Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende   794 000 

261 Institusjonslokaler 4 870 649 

265 Kommunalt disponerte boliger -1 567 077 

281 Ytelse til livsopphol 23 717 604 

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 1 582 452 

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde -250 001 

301 Plansaksbehandling (utenom selvkostområdet) 1 170 981 

303 Kart og oppmåling ( Kart- og adresseforvaltning) 815 690 

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 1 035 748 

320 Kommunal næringsvirksomhet -7 132 500 

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 489 642 

329 Landbruksforvaltningen og landbruksbasert næringsutvikling 867 904 

332 Kommunale veier 5 003 524 

https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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Områdets ramme 2019 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Netto ramme 

335 Rekreasjon i tettsted 811 470 

338 Forebygging av branner og ulykker 1 169 644 

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 11 991 215 

35   Avløpsnett og avløpsrensing (selvkost) 35 782 

360 Naturforvaltning og friluftsliv 1 641 761 

370 Bibliotek 4 784 808 

373 Kino 928 977 

375 Museer 689 920 

377 Kunstformidling 1 356 374 

380 Idrett 777 300 

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1 297 652 

383 Musikk og kulturskoler 4 066 042 

385 Andre kulturaktiviteter og andres kultur- og idrettsbygg 783 213 

386 Kulturbygg 54 850 

390 Den norske kirke 360 521 

Områdets ramme 2019 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 106 927 080 

 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget.  

 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Stab samfunn 22 700 050 25 991 692 3 291 642 

Bygg og areal 110 000 3 764 315 3 654 315 

Bygg drift 5 365 000 35 992 919 30 627 919 

Vei og park 5 549 000 12 558 161 7 009 161 

Brann 910 000 13 225 631 12 315 631 

Kultur 3 681 000 20 830 936 17 149 936 

Sosialtjenester 1 494 515 35 372 991 33 878 476 

Næringsavfall (utenom selvkostområdet) 2 200 000 1 200 000 -1 000 000 

Områdets ramme 2019 106 927 080 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men likevel av hovedutvalg hvis endringen medfører endringer av kostragruppefunksjoner. 

 

Rammereduksjon 2019 

I kommunalområde Samfunn er det gitt en prosentvis lik reduksjon i alle virksomheter/stab 

for å hensynta innsparingen på 2%. 

 

Budsjettet, både på rammenivå og fordelingen på virksomhetsnivå/stab er drøftet med 

tillitsvalgte.  

 

Budsjettforslaget 2019 som det her redegjøres for omtaler konsekvensene av den reduserte 

rammen, hvordan det vil påvirke driften i 2019. Grepene som er gjort blir redegjort for under 

hver virksomhet/stab. Fokus er fortsatt god kvalitet i tjenesteleveransen. 

 

Forbedringstiltak 2018, ref. Tertialrapport drift 30.04.18, sak 60/18 behandlet i 

Kommunestyret 14.06.18, er vurdert som et ledd i gjennomføringen av rammereduksjonen for 

2019. 

 

Innsparingstiltakene i 2018, ref. sak 72/18 Økonomisk situasjon, med vedlegg, behandlet i 

Kommunestyret 04.10.18, var i hovedsak engangstiltak som ikke er videreført i 2019 i 

kommunalområde Samfunn.  
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Satsing 2019 -  kommunalområde Samfunn sett under ett 

Ulike satsinger og nye behov i kommunalområde Samfunn gjør det nødvendig å se nærmere 

på en omfordeling og forsterkning av ressurser knyttet til:  

- Næringsvennlig kommune/veilederrollen og store areal-/planleggingsoppgaver, 

omtales nærmere under Bygg og areal 

- Ny parkeringsforskrift, innføring av boligsoneparkering og økt omfang av oppgaver 

innenfor Vei og park, omtales nærmere under Vei og park.  

- Unge som står utenfor arbeidsliv/utdanning: nye tiltak som bidrar til at flere unge 

gjennomføre videregående opplæring. 

 

Det er i budsjettet for 2019 ikke avsatt øremerka midler til disse ressursene/oppgavene. 

Behovet er vurdert nøye og Rådmannen vil derfor komme tilbake med løsning for finansiering 

innenfor kommunalområdets ramme i 1. tertial 2019. 

 

Jernbanebygget 

Rådmannens forslag om salg av Jernbanebygget vil innebære følgende: 

- At det ikke flytter inn kommunale/andre tjenester 

- At man må finne nye lokaler til de to som sitter der i dag: Omstillingsprogram og 

Næringsutvikler 

 

 

4.5.1 STAB - samfunn 

Årsverk:  6,4 Ramme:  3,291 mill  

 

Tomteforvaltning, Boligkontor og Miljørådgiver 

Ansvarsområder 

Tomteforvaltning har ansvar for forvaltningen av Kragerø kommunes eiendommer, 

og representerer Kragerø kommune som eier.  

Alle kjøp og salg av kommunens eiendommer håndteres av Tomteforvaltningen.  

Likeledes håndterer Tomteforvaltningen alle avtaler om leie-/feste og utbygging på 

kommunal grunn, samt oppfølging av disse. 

Tomteforvaltningen inngår også avtaler om leie, følger opp kommunens leieforhold, og bidrar 

aktivt ved inngåelse av kommunens avtaler.  

 

Boligkontor forvalter bostøtteordningen, startlån og tilskudd. 

Boligkontor gir tverrsektoriell opplæring til andre tjenesteområder som har brukere innenfor 

målgruppen.  

Boligkontor har ansvar for Boligsosial handlingsplan, fremskaffing av boliger til 

vanskeligstilte samt oppfølging av Programavtale med Husbanken. Boligkonsulent har en 

tverrsektoriell koordinatorrolle knyttet til planarbeid innenfor det boligsosiale feltet. 

  

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 arbeider med bl. a klima- og energiplan, bidrar til forvaltning av 

skjærgårdsparkområder, gir miljøinformasjon til publikum, bistår andre virksomheter i 



Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022  100 

kommunen i miljøspørsmål, er kommunekontakt når det gjelder vern av områder og 

kartlegging av naturressurser.  

 

 

Årsverkene er fordelt slik: Totalt 6,4 årsverk 

Kommunalsjef: 1 årsverk 

Tomteforvaltning: 2 årsverk  

Miljørådgiver: 1 årsverk, hvorav 50 % av stillingen som vannkoordinator i prosjekt 

Kragerøvassdraget.  

Boligkontor: 2,4 årsverk 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene 

Lokal tomteforvaltningsplan 2018 – 2021, vedtatt av HSA 30.08.2018, behandles i 

kommunestyret 08.11.18. 

 

Bolig for velferd: nasjonale målsettinger: 

1. Alle skal ha et godt sted å bo. Prioriterte områder er hjelp fra midlertidig til varig bolig 

og hjelp til å skaffe en egnet bolig. 

2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å meste boforholdet. Prioriterte områder 

er å forhindre utkastelser samt gi oppfølgning og tjenester i hjemmet. 

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Prioriterte mål er å sikre god 

styring og målretting av arbeidet, stimulere til nytenkning og sosial innovasjon samt 

planlegge for gode bomiljøer. 

Det skal i tillegg rettes en særlig innsats ovenfor barnefamilier og unge. Boligen og 

nærområdet utgjør en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Dette er viktig for barna her 

og nå, og for å forebygge reproduksjon av sosial ulikhet.  

Boligsosial handlingsplan 2018-2022: 

Overordnet mål: Alle i Kragerø kommune skal ha mulighet til å bo trygt og godt. Gjennom en 

helhetlig boligpolitikk skal vi sette fokus på de vanskeligstilte på boligmarkedet og deres 

problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. 

 

Programavtale med Husbanken 2016-2020: 

Hovedmål 1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

 

EUs vanndirektiv skal sørge for en bærekraftig forvaltning av våre vannressurser.  

 

Miljøinformasjonsloven styrker allmennhetens rett til å få miljøinformasjon fra offentlige 

organer og private virksomheter.  

 

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 

I 2019 vil tomteforvaltningen ha spesielt fokus på følgende: 

 Oppfølging av utbyggingsavtalen Kragerø Havnefront 

 Utvidelse av Kragerø Næringsområde 
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 Oppfølging av inngåtte leieavtaler 

 Planlegging av boligområde Sollia Vest 

 Overføring av Kirkens eiendommer 

 Oppfølging av og innløsning av festetomter  

 

Boligkontoret skal ha fokus på videreutvikling av samarbeidet mellom Boligkontoret og 

boligstiftelse, oppfølging av Boligsosial handlingsplan, videreutvikling av Boligteamets rolle. 

Videre skal Boligkontoret ha fokus på boligsosiale hensyn i økonomi, areal og 

samfunnsplanlegging, større fleksibilitet og bedre utnyttelse i bruken av Startlån/tilskudd. 

 

Områdets bidrag for å nå kommunens mål 

Rådmannens ledergruppe er Styringsgruppe for det boligsosiale arbeidet. 

Fra og med 01.01.2019 er Boligkontor lagt i Kommunalområde Samfunn sin Stab.  

Dette innebærer en styrking av det boligsosiale arbeidet, og skal gjøre funksjonen mindre 

sårbar ved at de tre ansatte på Boligkontoret skal kunne utføre noe overlappende funksjoner. 

 

Vanndirektivarbeidet fortsetter i perioden 2017-2021 og det skal igangsettes og gjennomføres 

tiltak for et bedre vannmiljø.  

 

Oppfølging av kommunens oppgaver knyttet til miljø, herunder Jomfruland nasjonalpark, 

marint søppel, skjøtselsplan for Frydensborg plantefredning og realisering av bruksplan for 

områdene rundt Tjennaområdet, hummerbevaringsområdet, friluftslivsområder, 

skjærgårdsparken, el-ladestasjoner, Klima- og energiplan klimasatsmidler, vannmiljømidler, 

redusere matsvinn, plastbruk og plastavfall. 

 

Brukerinvolvering  

Aktuelle samarbeidsparter vil bli involvert der det er naturlig i tomteforvaltningssaker. 

 

Boligkontoret har opprettet arbeidsgrupper knyttet til brukergrupper: Rus/psykisk helse og 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Her inngår medlemmer fra brukerorganisasjoner. 

Boligkonsulent har fast månedlig tilstedeværelse/informasjon i Kirkens bymisjon – tema: 

informasjon om bolig til de som trenger det. I tillegg avholder Boligkontoret åpne møter på 

kveldstid med informasjon om hva kommunen kan tilby av råd, veiledning, økonomiske 

støtteordninger. Avhengig av tema er ofte brukerorganisasjoner spesielt invitert. 

 

Det tilrettelegges og oppfordres til innsamling av marint søppel i form av kystlotteriet.  

I marinfaglig gruppe og under prøvefiske av hummer involveres frivillige ressurspersoner. 

Skoler og barnehager bidrar til kartlegging og verdisetting av friluftsområder. 

Kommunale virksomheter skal delta i matsvinnprosjektet. Klima- og energiplanen involverer 

mange i lokalmiljøet. 

 

Områdets rammer og ressurser  

Ramme Stab Samfunn: Kr. 3 291 642,- fordelt slik: 

Miljø: kr. 592 949,- 

Tomteforvaltning, boligutleie, mm: Kr. 1 097 241,-  

Boligkontor: Kr. 1 601 452,- 

 

Rammereduksjonen på 2% utgjør kr 43.000,- innenfor Stab Samfunn og er i hovedsak 

gjennomført ved reduksjon i midler avsatt til kjøp av advokatbistand/juridisk bistand. 

 



Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022  102 

Ikke prioriterte tiltak  

Miljøfyrtårn sertifikat av rådhuset er ikke prioritert og er avviklet. Kommunen vil heller se på 

miljøtiltak som gjøres i alle kommunalområder. 

 

 

4.5.2 Bygg og areal 

Årsverk:  3,55 

                7,45* 

Ramme: 3,657 mill 

              -1,591 mill* 
*Selvkostområdet 

 

Virksomhetens ansvarsområder 

 Oversiktsplanlegging. Kommuneplanen og kommunedelplaner. 

 Reguleringsplaner. Områderegulering og detaljregulering. 

 Behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner. 

 Behandling av delingssaker etter plan- og bygningsloven og jordlova. 

 Seksjoneringssaker etter eierseksjonsloven. 

 Oppmåling, herunder kartforretninger, grensepåvisninger mm. 

 Kart og kartforvaltning. 

 Byggesaksbehandling inkl. veiledning mm. 

 Byggesakstilsyn. 

 Adressering og adresseforvaltning. 

 Matrikkel – registrering. 

 Landbruksforvaltning, inkl. viltforvaltning. 

 Motorferdsel i utmark. 

 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, saker etter jordlova og øvrige landbrukssaker samt motorferdsel i utmark 

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 det er 

få overskridelser av saksbehandlingstid sett i forhold til samlet saksmengde.  

 For sammenlikning med andre kommuner brukes KOSTRA tall. Etter kommunebarometeret 

har Kragerø kommune en gjennomsnittlig saksbehandlingstid som viser at lovbestemt 
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saksbehandlingstid i det alt vesentlige overholdes. Av 590 byggesaker var det 16 byggesaker 

hvor lovbestemt saksbehandlingstid ble rapportert overskredet.  

  

Kragerø har særskilte utfordringer ved at vi har veldig mange eiendommer i forhold til 

innbyggertallet på grunn av det store antallet fritidseiendommer. Dette gir et større antall 

saker til behandling enn hva som er vanlig i andre kommuner med tilsvarende innbyggertall. 

Saker på fritidseiendommer normalt mer arbeidskrevende enn gjennomsnittet fordi det store 

flertallet av disse eiendommene ligger innenfor 100 meters beltet langs sjø og vassdrag.  

  

Et viktig område for å vurdere saksbehandlingskvalitet er endelige avgjørelser i klagesaker. I 

2017 ble kommunens vedtak opprettholdt i 19 av 20 klagesaker som ble avgjort av 

Fylkesmannen i Telemark. Tilsvarende tall til og med 2. tertial i år er opprettholdelse av 

vedtak i 19 av 21 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, motorferdsel i utmark 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 vedtok i sak 80/16 prinsipper for framtidig justering av eiendomsskatt. For 

2018 vedtok kommunestyret kontortaksering med 10% økning av takstgrunnlaget. 

Rådmannen vil foreslå bruk av kontortaksering også for 2019, men da kun kompensert for 

prisstigning fra 2018 til 2019. 

 

Rådmannen ser behov for å gjennomføre en ny alminnelig omtaksering av kommunens 

eiendommer. Dette vil, som redegjort for i kommunestyresak 80/16, gi frihet til å vurdere 

andre former for beregning av eiendomsskatten enn hva som er dagens situasjon. Noe som 

gjør dette usikkert nå, er forslaget til statsbudsjett. Forslaget til statsbudsjett innebærer at 

maksimal sats for hva kommunene kan kreve i eiendomsskatt skal reduseres fra 7 til 5 0/00 fra 

2020. Dette vil, med virkning fra 2020, kunne bety et inntektsbortfall for Kragerø kommune 

på om lag kr. 10 mill. pr. år siden kommunen benytter høyeste lovlige sats i dag. Videre er det 

forslag om at kommunene med virkning fra 2020 skal bli pålagt å benytte skatteetatens 

formuesgrunnlag for boligeiendommer. Det foreslås overgangsregler fram til 2023 for 

kommuner som har gjennomført siste alminnelige taksering i 2013 eller senere. Kragerø vil 

ikke kunne benytte seg av disse reglene, da siste alminnelige taksering er fra 2007, med 

virkning fra 2008. Hvordan endring av takseringsgrunnlag for boligeiendommene fra egen 

kommunal taksering til skatteetatens formuesgrunnlag vil påvirke kommunens 

inntektsgrunnlag foreligger det ikke beregninger for. 

 

Ved en alminnelig omtaksering av eiendommer vil kommunestyret ha frihet til å legge andre 

beregningsprinsipper til grunn enn hva som er vedtatt i dag. Dette kan gi grunnlag for 

muligheter til å kompensere for det inntektsbortfallet reduksjon av skattesatsen vil gi. Basert 

på erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført ny alminnelig taksering så vil de nye 
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takstene i seg selv gi grunnlag for inntektsøkninger for kommunen da de nye takstene 

gjennomgående vil være høyere enn de eksisterende takstene. Dette fordi eiendommene siden 

siste taksering normalt er blitt oppgradert, og ikke nedgradert. Rådmannen vil komme tilbake 

til kommunestyret med en egen sak om gjennomføring og prinsipper for omtaksering. 

 

Arbeidet med å gjennomføre en ny alminnelig taksering vil måtte dekkes over driftsbudsjettet. 

Kostnadene er vanskelige å fastslå, men basert på erfaringer fra andre kommuner antas 3 – 5 

millioner kroner å være et realistisk anslag. All taksering av eiendommene vil måtte kjøpes av 

konsulenter. Administrering av takseringsarbeidene og videre oppfølging og saksbehandling i 

kommunen vil heller ikke kunne påregnes gjennomført innenfor de rammer som virksomheten 

i dag disponerer. Det vil være nødvendig å kjøpe tjenester også til dette, eventuelt øke den 

kommunale saksbehandlerkapasiteten gjennom prosjektansettelser e.l. 

Inndekning av kostnadene til ny alminnelig taksering vil Rådmannen foreslå må dekkes 

gjennom bruk av midler fra kommunens disposisjonsfond. 

  

Virksomheten er svært avhengig av godt datautstyr og spesialisert programvare. Kommunen 

anskaffet i 2017 samsvar med forutsetninger i geodataplanen programvare som sikrer 

ensartede løsninger 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 gir en årlig besparelse på driftskostnadene 

(lisensavgifter mv), samtidig som mer ensartet programvare gir en mer rasjonell drift. 

  

Byggesaksbehandlingen i kommunen har lave ressurser i forhold til saksmengde. Budsjettet 

for 2018 muliggjorde ansettelse av en ny byggesaksbehandler. Dette har bedret situasjonen, 

og gjør at virksomheten har muligheter til å kunne prioritere noe mer tid til veiledning. Dette 

blir, etter ønske fra byggebransjen, et prioritert satsningsområde i 2019, ref. arbeidet med 

«Næringsvennlig kommune» og forbedringsområdene hvor arbeidet med tiltak skal 

gjennomføres innen 31.12.18. Behovet for Byggesakstilsyn gjennomføres i samsvar med 

foreliggende strategi for byggesakstilsyn. Det er imidlertid nødvendig med en stram 

prioritering mellom tid og ressurser brukt på tilsyn og behovet for å kunne levere en raskest 

mulig byggesaksbehandling. 

 

Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 Dørdal – Grimstad er startet opp. Dette medfører 

nye arbeidsoppgaver for virksomheten. De deltagende kommuner og fylkeskommuner 

samarbeider om en felles plankoordinatorstilling. Kragerøs andel av kostnadene til denne er 

budsjettert til kr. 114 000,- i 2019, og er en direkte oppfølging av kommunestyrets tidligere 

vedtak om deltagelse i plansamarbeidet (K sak 4/18).  

Dette beløpet foreslås tilført virksomhetsområdet som nytt tiltak gjennom intern 

omdisponering innenfor kommunalområde Samfunn, og rådmannen vil tilføre ressursene i  

1. tertial 2019. 

 

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. I første omgang nytt parkeringshus på 

«Folkehjelptomta» og planarbeid for nytt kontorbygg som skal benyttes av kommunen (B13). 

Det er også bedt om oppstartsmøte for arbeid med å regulere en vesentlig utvidelse av 

småbåtanlegget i Kirkebukta. 

Videre er det igangsatt 5 private planforslag knyttet opp mot Kragerø Resort. Dette er planer 

for endring av allerede regulerte områder og utvikling av nye byggeområder i 

kommuneplanen. 
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Arbeidspresset kan forventes å øke knyttet til disse planleggingsoppgavene. I tillegg kommer 

andre private planforslag, bl. a. tilknyttet fiskeoppdrett (Helle og Kjølebrønn) samt andre 

industri- og boligområder. 

 

Ny kommuneplan forventes vedtatt tidlig i 2019. Erfaringsmessig vil nye byggeområder i 

kommuneplanen føre til at detaljreguleringsplaner for disse områdene igangsettes. 

Dette gjør at Rådmannen, i alle fall midlertidig, ser behov for å styrke kapasiteten for 

virksomhetens arealplanlegging i løpet av 2019. Kostnadene for en slik midlertidig styring av 

kapasiteten vil kunne fordeles mellom drifts- og selvkostområdet. Ut fra den oversikt vi har i 

dag er det overveiende sannsynlig at dette blir aktuelt allerede i løpet av 1. tertial.  

Det økte ressursbehovet er tenkt finansiert gjennom intern omdisponering innenfor 

kommunalområde Samfunn, og rådmannen kommer tilbake til dette i 1. tertial 2019. 

 

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 skal kunne realiseres. 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. I forbindelse med Omstillingsprogrammet og prosjektet 

Næringsvennlig kommune, vil det bli lagt ytterligere vekt på veiledningsbiten i 2019. 

 

I forbindelse med Rådmannens igangsatte arbeid med å analysere kommunens drift for mulige 

innsparings- og effektiviseringstiltak er det utover forenkling av rutiner og effektiviseringer i 

form av ny bruk av programvare begrensede muligheter innenfor dagens organisering. Dette 

fordi virksomhetens oppgaver i det alt vesentligste er lovpålagte, og det er svært få, om noen, 

oppgaver i tillegg til de lovpålagte som gjennomføres. 

Skal ytterligere effektiviseringstiltak vurderes må en i tilfelle vurdere strukturelle endringer 

og tiltak. Skal dette gjøres må en forutsetning allikevel være at en opprettholder dagens klare 

skille mellom kommunen for drifts- og tjenesteorganisasjon og kommunen som 

forvaltningsmyndighet. Det er ikke igangsatt eller planlagt prosesser rundt dette nå, og 

problemstillingene forfølges derfor ikke videre her. 

  

Brukerinvolvering   

Virksomheten har mye direktekontakt med brukerne, og får 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. 

 

Fra og med 2018 ble det nødvendig å øke kapasiteten på landbruksforvaltning på grunn av 

nye lovpålagte oppgaver vedr. konsesjonsbehandling. Det ble i den forbindelse flyttet 0,25 

årsverk fra selvkostområdet byggesak til driftsområdet. Det ble ikke prioritert midler til dette i 

budsjettet for 2018, og inndekning har derfor måttet skje gjennom omdisponeringer innenfor 
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virksomhetens driftsramme. Dette kan ikke fortsette, og det foreslås derfor igjen å styrke 

driftsområdet med midler til 0,25 årsverk fra 2019. Kostnader til dette anslås til om lag  

kr. 170 000,-. Rådmannen legger til grunn at det foretas en omfordeling innenfor 

kommunalområde Samfunn og at ressursene tilføres i 1. tertial 2019. 

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. 

Inntektene på selvkostområdet er gebyrinntekter. For 2019 er gebyrregulativet i det 

vesentligste foreslått videreført med en justering for prisvekst på gjennomsnittlig 2,8 %. Det 

er gjort noen forslag til endringer for en bedre tilpasning til selvkostvurderinger og 

hensiktsmessig bruk. De viktigste vurderes til å være: 

Plangebyrer: 

Arealavhengig gebyr for arealer over 20 000m² reduseres fra kr 500,- til kr 300,- pr. 100m² 

planareal. Endringen har liten økonomisk betydning fordi Kragerø kommune har svært få 

private planforslag med så store arealer til behandling, men vurderes til å være viktig fordi 

den tilpasser regulativet bedre til selvkostvurderinger. 

Det foreslås å gebyrbelegge planforslag som blir trukket tilbake av forslagsstiller etter at 

kommunen har påbegynt saksbehandling med 75 % av grunngebyret. Forslagsstiller har 

anledning til å kreve planforslaget stoppet så lenge det ikke er lagt ut til høring og offentlig 

ettersyn. Forslaget sikrer at kommunen har anledning til å få dekket påløpte kostnader selv om 

planarbeidet stoppes. 

Byggesaksgebyrer: 

Ingen vesentlige endringer. Dispensasjonsgebyret for konstruksjoner og bygninger som ikke 

har rom for varig opphold og som søkes oppført i 100 meters beltet eller i strid med regulert 

arealbruk foreslås redusert fra kr. 12 400,- til kr. 3 850,-. Dette vil ha betydning for mindre 

tiltak, særlig på fritidseiendommer. Endringen gjør at det blir lettere å skape forståelse for 

søknadsplikten, og kan forsvares ut fra selvkostprinsippet. 

Det er i dag anledning til å gebyrbelegge avvik som foretak med ansvarsrett i byggesaken får 

påvist ved tilsyn. Regelverket er slik at dette må faktureres tiltakshaver, som ofte vil være 

uvitende om situasjonen. Dette har derfor i liten grad vært brukt, og det foreslås å ta dette ut. 

En mer hensiktsmessig reaksjonsmåte over foretak med avvik vil i stedet være 

overtredelsesgebyr, som kan faktureres firmaet direkte. 

Oppmålingsgebyrer: 

Det foreslås å innføre differensierte gebyrer for seksjonering og reseksjonering. Dette fordi 

søknader om reseksjonering erfaringsmessig er mer arbeidskrevende enn nye 

seksjoneringssøknader. Ellers er det kun justering for prisstigning av oppmålingsarbeidene. 

 

 

Selvkostområdets ramme 2019 

 

Inntekter Utgifter Netto ramme 

Budsjettert ramme 2019  -7 923 223 6 332 232 -1 590 991 

Rammen fordelt på kostragruppefunksjoner 

 

Inntekter Utgifter Netto ramme 

301 Plansaksbehandling -457 750 

302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering -505 301 

303 Kart og oppmåling -627 940 

   -1 590 991 

 

Ikke prioriterte tiltak 
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Det er ikke avsatt egne ressurser til oppfølging av forvaltningsrevisjonen av oppfølging av 

boplikt. Oppgavene må løses innenfor eksisterende rammer. 

4.5.3 Kultur 

Årsverk:  18,05 Ramme: 17,150 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

• Kulturskole, Kinodrift, Bibliotek og Av-sentral 

• Forebyggende barne-  og ungdomsarbeid  

• Drift fritidsklubb, Etter skoletid, Multi og Ferieaktiviteter for skoleelever. 

• Idrett/Idrettsanlegg/ Nærmiljøanlegg/ Anleggsplan idrett, nærmiljø og fysisk aktivitet 

• Kultur- og anleggsmidler/Tippemidler/Arrangementsstøtte 

• Kunst/Kulturformidling/ Kunstnerisk utsmykning                     

• Munch – nettverket 

• Kulturminner – Verneplan, Bygningsvern, Museumssaker, Kystkulturprosjektene 

• Kulturbasert næringsutvikling/Destinasjonsutvikling  

• Jomfrulandsutstillingen/ Jomfrulandsstipendet/Jomfruland- eiendommene, Bomiljø 

• Vennskapssamarbeid, internasjonale prosjekter/samarbeid EU, Armenia. 

• Drift av kultur- og aktivitetssenteret ”Senior’n», «Aktiv omsorg», Fritidstjenesten 

• Foreninger og samarbeidsorgan - kontakt/møter lag - koordinering og samarbeid 

arrangementer, Frivillighetsmelding 

 

Antall ansatte ved stab, prosjekter, kino, bibliotek, Senior’n, fritidsklubber og kulturskole 

er stort sett som siste år og består av 36 personer fordelt på 18,05 årsverk. Det er 20 

kvinner og 16 menn. I tillegg er det 3 prosjektansatte og engasjementer. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

29 juni 2007 fikk Norge sin egen kulturlov – «Lov om offentlege styresmakters ansvar for 

kulturverksemd». ”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.” 

 

Budsjettarbeidet for 2019 tar utgangspunkt i Kommuneplanen og økonomiplanen, KOSTRA-

tall, 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 

- Frivillighetsmeldingen for Kragerø kommune  

- Kulturminneplanen. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden -Virksomhetens bidrag for å nå 

kommunens mål 

3000 – 3770 Kunstformidling og samlinger. 

Ivaretakelse, registrering og vedlikehold av Kommunens kunstsamling i samarbeid med 

Kragerø Faste Billedgalleri.   

 

3000 – 3850 Frivillighetsmelding 

Oppfølging av Frivillighetsmelding vedtatt i kommunestyret 8.mars 2018.    
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3000 – 2340 Aktivitet for eldre på møteplassen Senior’ n 

Videreføring av Senior´n, Kragerø kommunes lavterskel aktivitetstilbud til aldersgruppen 55+. 

Tilbudet består av trim med fysioterapeut, Seniordans, Seniornett, bridge, turgruppe, div. kurs, 

dataopplæringstilbud sosialt samvær og varierte kulturopplevelser finansiert med midler fra 

«Den kulturelle spaserstokken». 

 

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. Tilskudd museer og ungdom har også økt de siste to 

årene.  

 

Tilskuddspostene foreslått i 2019 budsjettet: 
 

Formål 2018 2019 

Naturforvaltning og friluftsliv 73 000 40 000 

Museer – Berg og Bygdetunet 703 300 691 300 

Kunstformidling, kor, korps, teater, dans og 

festivaler 

430 000 430 000 

Idrett 787 000 750 000 

Andre kulturaktiviteter 317 000 300 000 

Dirigenttilskudd i regi av Kulturskolen 166 716 160 000 

Barn og unge 450 000 450 000  

Sum 2 927 061 2 821 300 

 

3010 - Kino 

Den største utfordringen for Kragerø kommunes kino er det lave besøket vi har 

sammenlignet med kinoer i samme kategori. Installasjon av nytt Dolby Atmos-anlegg har 

medført en god økning i besøket – også sammenlignet nasjonalt. Det skal jobbes med 

hvordan få ytterligere økning i kinobesøket. 

 

3020 - Biblioteket:  

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.  

Høsten 2018 åpnes «Meråpent bibliotek». Meråpent bibliotek betyr at man kan bruke 

biblioteket gjennom en selvbetjeningsløsning og eget kort for den enkelte bruker. Planlagt 

åpningstid for Meråpent bibliotek er fra kl 07.00 – 23.00 hvor man kan låne bøker, lese 

aviser, mm, og bruke biblioteket uten veiledning fra ansatte. De betjente åpningstidene skal 

i utgangspunktet være som tidligere. 

 

3030 - Kulturskolen 

Opprettholdelse/økning i elevtallet ved Kulturskolen. Følgende tabell viser 

elevtallsutviklingen fra 2008 til 2018: 
 

 2008 2009 2010 2011 201
2 

2013 2014     
2015 

2016   2017    2018 

Elevtall 200 196 223 250 235 200 202 17
2 

169    190    164 * 

Ventelist
e 

30 69 92 73 35 18 25          
9 

9 14 20 

    *I tillegg har kulturskolen ukentlig undervisning og elever ved: Ungdomskoret Singspiration, 

Kragerø skolekorps, Sannidal skolekorps, koret Octopus og kommunale barnehager. 
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Det er behov for å utvide tilbudene ved kulturskolen. Deler av det lokale kulturlivet (korps og 

kor) etterspør også mer samarbeid med kulturskolen. Kulturskolen ønsker også å bidra i 

kommunens arbeid med DKS (Den kulturelle skolesekken).  

 

Semesteravgiften ved kulturskolen ble ikke økt i 2018. Semesteravgiften for 2019 vil innebære 

en økning i tråd med lønns- og prisveksten. 

3040 - Barn og ungdom. 

Videreføring av virksomhetens deltakelse 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 siste året har 

besøket i fritidsklubben i Sannidal økt betydelig, noe som selvsagt er bra, men som igjen 

innebærer et økt personalbehov.  

 

Det er fortsatt utfordringer knyttet til rekruttering til ungdomsrådet, noe det skal jobbes 

videre med å få på plass i samarbeid med skolene. 

Videre samarbeid med de ulike ungdomsgruppene for å skape attraktive tilbud, herunder 

videre satsing på ferieaktivitetene for barn og ungdom.  

 

Forebyggende arbeid knyttet til barn og unge og arbeidet med å søke eksterne 

tilskuddsmidler som skal komme frivilligheten og barn og unge til nytte videreføres i 2019, 

herunder søknad til Buf.dir knyttet til barn i lavinntektsfamilier.   

 

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.  

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. 

 

Rådmannen ønsker å vurdere nåværende ordning med fritidskontakttjenester og vil legge fram 

en egen sak om dette i 2019. 

 

3070 - Aktiv omsorg 

Kultur, aktivitet og trivsel er sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.. 

Kulturkontoret koordinerer ulike tiltak og tjenester under begrepet Aktiv omsorg – Aktiv fritid. 

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.  For å 

kunne gjennomføre arrangementene, er det inngått samarbeid med lokale, frivillige foreninger.  

Det må fremover være enda mer fokus på samarbeid med andre kommunalområder for å få 

enda bedre effekt av tiltakene.  
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Brukerinvolvering 

Kultur har jevnlige møter med festivaler og andre arrangører av kulturtilbud før sommeren, 

samt møter med Idrettsrådet og andre lag og foreninger. I virksomhetens andre tjenester er 

nærheten til brukere prioritert. Det er 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  

Kultur er tildelt en ramme på kr 17 149 936 i 2019 mot kr 17 675 601 i 2018. En konsekvens 

av 2% reduksjon er kr 353 512,- i lavere ramme til Kultur.  

Den foreslåtte innsparingen gjennomføres slik: 

- Reduserte lønnskostnader med kr. 180 000,-, muliggjort gjennom bemanningsendringer 

- Driftsutgifter reduseres med kr. 50 000,-. Konsekvensene av dette er mindre 

reisevirksomhet, mindre innkjøp/utstyr/kontormateriell m.m. 

- Reduksjon i tilskuddsposter på kr. 100 000,-. Konsekvensene er noe mindre overføringer til 

festivaler, museer, lag og foreninger samt andre kulturaktiviteter. 

- Redusert ramme på biblioteket med kr. 25 000,- 

 

Ikke prioriterte tiltak 

Det er ikke funnet rom for å avsette kr 200.000,- til Byfest 2019, ref. vedtak i Hovedutvalg for 

Samfunn, sak 17/18, 15.03.2018. 

 
 

 

4.5.4 Eiendom 

Årsverk:  37,2 Ramme: 30,627 mill 

 

Virksomhetens ansvarsområde  

 Drift og vedlikehold av kommunal bygg.  

 Renhold av kommunal bygg.  

 Idrettshall.  

 Svømmehall  

 Utleieboliger for flyktninger.  

Virksomheten er organisert med virksomhetsleder, 2 stk. avdelingsledere på Byggdrift og 

Renhold, samt 2 stk. prosjektingeniører som arbeider med investeringsprosjekter, service 

avtaler, og oppfølging av tekniske anlegg i kommunalbygg.  

Byggdrift har 7 driftsoperatører, Renhold har 35 renholdere/ 22,5 årsverk og Svømmehallen 

har 4 ansatte/2,6 årsverk.  

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene.  

Virksomheten Eiendom skal dekke mange forskjellige fagfelt, og dette medfører at det er et 

stort antall lover, forskrifter og vedtak som skal ivaretas.   

Lover:  

 Arbeidsmiljøloven  
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 Brannloven  

 Energiloven  

 Lov om offentlig anskaffelser  

 Lov om tilsyn med elektrisk anlegg  

 Plan og bygningsloven  

 Sivilberedskapsloven  

 

Forskrifter:  

 Avfallsforskriften  

 Internkontrollforskriften  

 Forskrift om elektriske anlegg 

 Norges miljømål  

 Lokale 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.  

Eiendom har mange investeringsprosjekter som skal gjennomføres og prioriterer å løse disse 

oppgavene på beste måte, økonomisk og profesjonelt.  Virksomheten har nå stort fokus på 

inneklima og energibruk i kommunalbygg.  

Eiendom – Byggdrift har fått bedre kontroll på bygningsmassen og tekniske installasjoner i 

kommunale bygg etter det ble etablert driftsrutiner og vedlikeholdsplaner for den daglige 

driften. Man har arbeidet etter rutinene i to og et halvt år, og disse sikrer nødvendig ettersyn 

og prioriterer de forskjellige oppgavene avdelingen har etter viktighet (røde, gule og grønne 

oppgaver).  

Rød= Lovpålagte oppgaver/ Oppgaver som må gjøres ut fra sikkerhetsperspektiv. 

Gul= Vedlikeholdsoppgaver/driftsoppgaver som ikke utgjør fare for liv, helse eller materielle 

verdier. 

Grønn = Serviceoppgaver 

Det ble ultimo 2017 etablert en servicegruppe i samarbeid med NAV. Formålet med denne 

gruppen er å tilby arbeidstrening til ungdom. Arbeidsoppgavene gruppen løser er primært 

oppgaver som er utløst av brukerne av de kommunale byggene (Grønne oppgaver). 

Servicegruppen er organisert som et prosjekt over 3 år (2018-2020) gjennom et samarbeid 

mellom Eiendom/Byggdrift og NAV, og NAV har søkt og fått innvilget tilskuddsmidler over 

3 år som dekker lønnskostnadene fullt ut. Det er ansatt aktivitetsleder til servicegruppen i 

100% stilling som organisatorisk er lagt under avdelingsleder Byggdrift. Det er en stor 

forventing fra andre kommunale virksomheter at Byggdrift skal gjennomføre serviceoppgaver 

(Grønne oppgaver). Servicegruppen er et godt tilskudd som gjør det mulig for å avdelingen å 

få utført det omfanget som er av grønne oppgaver. 
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Eiendom vil i 2019 sette i gang arbeidet med utarbeiding med Forvalting – drift – 

vedlikeholdsplan (Forvaltningsplan) for kommunale bygg. Eiendom har startet dette arbeidet i 

2018 med utarbeiding av tilstandsrapporter for det enkelte bygg. Disse tilstandsrapportene vil 

være en del av grunnlaget for Forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen vil være et nyttig 

verktøy for videre planlegging av fremtidig vedlikehold og investeringsbehov.  

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål: 

Eiendom vil ha fokus på kommunens målsetninger for 2019 og tiltak for å bidra til 

måloppnåelse, ref. handlingsplan for kommunalområdet Samfunn.  

Brukerinvolvering:  

Eiendom informerer brukerne av kommunale bygg og er i forkant så langt det lar seg gjøre 

når det er noe som skal bygges om, repareres, mm i våre bygg.  

Eiendom har ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2018. En brukerundersøkelse vil kunne 

gi oss innspill på hva vi kan gjøre bedre for våre brukere av kommunale bygg. Dette ønsker 

Eiendom å gjennomføre i 2019.  

Virksomhetens rammer og ressurser:   

 

Budsjettert ramme 2019 = 30.627. 919 kr. fordeles slik:  

Virksomhetens ramme 2019 

132. Eiendom 
Budsjett - 

Inntekter 

Budsjett - 

Utgifter 

Budsjett - resultat. 

Budsjettert ramme 2019    30 627 919  

4210 Byggdrift   17.212.235 

4230 Renhold   12.509 776 

4240 Idrettshallen   - 313 960 

4250 Svømmehallen   1.721.225 

4265 Boligutleie   - 501 357 

 

Virksomhetens resurser 2019 

132. Eiendom 
  Årsverk 

Budsjettert resurser 2019    37,2 

4210 Byggdrift   10,7 

4230 Renhold   22,5 

4240 Idrettshallen   0,4 

4250 Svømmehallen   2,6 

Utviklings prosjekter   1,0 

Rammereduksjonen på 2% i 2019 utgjør kr 607 938,- og foreslås gjennomført på følgende 

møte: 

1. Teknisk anlegg i kommunale bygg bli kjørt på et minimumsnivå i visse perioder av 

døgnet som vil medføre en innsparing knyttet til drifts- og strømkostnader. En 

konsekvens av innsparingen kan bli dårligere miljøkvalitet i våre bygg som benyttes 

etter vanlig arbeidstid, eksempel for de som leier lokalene etter vanlig arbeidstid.  

Innsparing ca. = 40.000 kr. 

2. Redusert bruk av håndverkerfirmaer som vi har rammeavtale med ved at Byggdrift 

bruker sine driftsoperatører til at gjøre de oppgavene som vi kan gjøre selv. Våre 

driftsoperatører har kompetanse til at gjøre noen av oppgavene, og avdelingsleder 

Byggdrift vil vurdere om de har kapasitet, re fårshjulet som styrer oppgaven som skal 
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gjennomføres til enhver tid/prioritering på rekkefølgen av oppgavene. Innsparing ca. = 

200.000 kr.   

3. Ved sykefravær settes det ikke inn vikar for renholdsoperatørene fra første dag i 

renholdsavdelingen. Det betyr at det ved kort tidsfravær ikke blir satt inn vikar fra dag 

1 der de er flere på samme arbeidsted. Vi må forholde oss til miljørettet helsevern for 

skoler og barnehager og kan ikke gjennomføre dette tiltaket i samme omfang i alle 

bygg.  

Innsparing ca. = 160.000 kr 

4. Eiendom – Byggdrift ansetter ikke sommervikarer i 2019. Siste 2 årene har Byggdrift 

hatt 2 stk. sommervikarer til å utføre maling av kommunale bygg utvendig og hjulpet 

til med annet forefallende arbeid. Innsparing ca. = 100.000 kr. 

5. Innsparing knyttet til innkjøp av materialer, mm kommer vil vi ha fokus på i hele 

2019. Innsparing ca. = 100.000 kr 

 
Disse innsparingstiltakene vil i noen grad få konsekvenser for brukerne av de kommunale 

byggene da driftsoperatører og renholdere ikke vil kunne gjennomføre oppgaver i samme 

omfang som tidligere. Dette må derfor følges tett opp ift opplevelsen av mer arbeidspress, 

ugunstige forhold i lokalene osv, og Eiendom – Byggdrift vil derfor ha stort fokus på Lov- og 

regelverk som gjelder for byggene våre.  Det vil også bety at deler av vedlikeholdsarbeidet vil 

måtte utsettes og gjennomføres over en lengre tidsperiode. 

Ikke prioriterte tiltak:   

Vaktordning Byggdrift: 

Virksomheten Eiendom har i tidligere budsjett ikke hatt anledning til å prioritere tiltak ifbm 

vaktordning ved kommunale bygg, og innehar derfor ikke ressurser til å rykke ut utenfor 

normal arbeidstid. Vi ønsker likevel å utrede muligheten for en evt løsning fra 2020.  Blant 

annet etter anskaffelse av Kragerø sykehus og oppsigelse av driftsavtale med STHF angående 

Marienlyst Sykehjem, har avdelingen Byggdrift økt behov for vakttjeneste utenom ordinær 

arbeidstid.  

Oppgaver som ikke inngår i eiendomsforvaltningen: 

Eiendom opplever et stadig økende behov fra andre kommunale virksomheter i forbindelse 

med serviceoppgaver som ikke naturlig faller innenfor bygg- og eiendomsforvaltningen. Dette 

være seg flytting av kontorplasser, bortkjøring av søppel, tilrigging av arrangementer, og 

annet forefallende arbeid. Tiden som blir brukt til disse formålene, går ut over drift og 

vedlikehold av kommunens bygg og tekniske anlegg. Viser her til servicegruppen som er 

opprettet i samarbeid med NAV. Denne gruppen er et veldig godt tilskudd til å løse 

serviceoppgaver, men behovet er større enn hva denne gruppen har kapasitet til. Det er 

ønskelig på sikt å avklare Byggdrift sin rolle i forhold til andre virksomheter, herunder 

hvordan oppgaver som ikke inngår i eiendomsforvaltningen skal løses og av hvem. 

Økt driftsramme Renhold: 

Virksomhet Eiendom – Renhold har hatt et merforbruk i 2018 knyttet til bruk av vikarer. 

Driftsrammen for renhold ble ikke økt hverken i 2017 eller 2018.  Virksomhetsleder og 

avdelingsleder jobber med tiltak som kan bidra til redusert behov for vikarer innenfor den 

gitte rammen.  Da bygningsmassen i tillegg har økt de siste årene og man har fått flere bygg 

som skal renholdes, flere oppgaver enn tidligere, er det generelt et behov for økte renholds- 

ressurser. 

I 2018 har følgende bygg fått økt behov for renhold:  
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 Kragerø Brannvesen sin kaserne i 1 etg, samt garderober, vaskerom og verksted i 

vognhall. Videre vil det bli økt behov for renhold i u.etg av kaserne etter ombygging 

som ferdigstilles i november 2018.  

 Dagsenteret som ble flyttet til Kragerø Sykehus juni 2018. 

 Tilbygg Sannidal Skole 

 Kontorlokaler Jernbanestasjonen. (fra 2019 hele bygget, ved evt oppussing). 

Det økte behovet for renhold medfører et behov for 125% stilling, som fordeles på allerede 

ansatte med små stillingsbrøker. 

 

4.5.5 Vei og park 

Årsverk:  9 Ramme: 7, 009 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: 

 Klima og energiplan 2014-2018 

 Politivedtektene 

 Tiltak mot sosial dumping (KST 9/15) 

 Torgvedtektene 

 Trafikksikkerhetsplan for Kragerø kommune 2014-2018 
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Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Parkeringsplanen er vedtatt, og boligsoneparkering skal innføres. Det er ønskelig å iverksette 

de endringer dette medfører, men dette er omfattende og krever økte ressurser. I tillegg blir 

forvaltning av parkeringsplasser og behandling av parkeringsklager mer og mer tidkrevende.  

 

Det økte ressursbehovet er tenkt finansiert gjennom intern omdisponering innenfor 

kommunalområde Samfunn, og rådmannen tar sikte på å tilføre ressurser i 1. tertial 2019. 

 

Trafikksikkerhetsplanen som skulle vært revidert i 2018, har blitt nedprioritert da arbeid med 

parkeringsplanen har vært mer tidkrevende enn antatt. Dette må startes opp tidlig 2019.  

Det er også behov for å få på plass en hovedplan for veg, samt en egen vegnormal for 

Kragerø.  

 

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  

Ressursomfanget og kapasiteten har vært omtrent uendret i en årrekke, samtidig som 

arbeidsoppgaver og antall km kommunale veianlegg som Vei og park har ansvar for har økt 

over flere år. 

 

Oversikt over veier som kommunen har overtatt fra stat og fylket, samt kommunens egne 

utbyggingsprosjekter siden 2005: 

         Vei  G/S vei 

Gamle Kragerøvei gjennom Kilen      1 000     540 

Adkomstvei til Kragerøveien 366,368 og 370      100    

Vadfossveien           950     770 

Sannidalsveien fra Rønningbakken til Esso    1 600   

Holt I, Skauenveien (2005/2006)        650     450 

Stabbestadveien + 2 boligfelt (2008)     1 600     720 

Lindvikskollen (2008/2009)      1 500     200 

Fortau Nordbøveien (2009)           820 

Bråtøyskogen (2010)          435 

Fergeveien + G/S og rampe (2012-2015)       400     650 

Holt II (2011)        1 055     350 

Til sammen        9 290  4 415 

 

Rådmannen har forståelse for at dette kan oppleves som belastende. Rådmannen tar derfor 

sikte på en ressursøkning innenfor Vei og park, og vil komme tilbake til det i 1. tertial og 

gjennomføre omprioriteringer i tråd med det som er viktigst. 
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Rammereduksjonen på 2% i 2019 utgjør kr 119 227,- for Vei og park. Innsparingstiltak kan 

gjennomføres på følgende alternative måter: 

 Gatelys: Kostnader til strøm og drift/vedlikehold av gatelys utgjør ca 500 000 + 

700 000 i året. Ved å slå av gatelysene halve året, kan det spares 600 000. Da 

forutsettes det at vedlikeholdskostnadene også reduseres med 50% 

 Parkvesenet: Foruten lønnskostnader til park så utgjør kostnadene til drift av parkene 

våre kr 174 000.  

 Transportutgifter til drift av egne transportmidler: Utgjør kr 508 000, basert på snittet 

2015-2017. En reduksjon av denne posten medfører generelt mindre vedlikehold på 

veiene våre både sommer og vinter. 

 Vedlikehold: Utgjør kr 321 880, basert på snittet 2015-2017. En reduksjon medfører 

færre innkjøp av tjenester som oppsop av grus, tømming av sandfang og asfaltlapping. 

Kan medføre erstatningskrav hvis ulykker eller oversvømmelser skjer fordi vi ikke har 

utført vedlikehold. 

 Serviceavtaler: Denne posten utgjør kr 1 246 967, basert på snittet 2015-2017. Dette er 

posten for kjøp av brøytetjenester. Vanskelig å redusere, hvis man skal ha vinteråpne 

veier.  

 Materialer til vedlikehold: Utgjør kr 350 070, basert på snittet 2015-2017. Store deler 

av denne posten utgjør strøgrus og asfalt til asfaltlapping og støvbehandling av 

grusveier om sommeren. En reduksjon vil medføre glattere veier om vinteren og 

støvete grusveier om sommeren.  

 

Det er urealistisk å slå av gatelysene, og å la være å vedlikeholde parkene. Reduksjonen 

foreslås derfor fordelt på de tre postene for vedlikehold av vei, samt transportutgifter. Dette 

vil medføre noe mindre vedlikehold på veiene, noe som i ytterste fall kan medføre skade.  

 

Ikke prioriterte tiltak  

Det er ikke funnet rom for økte ressurser til de generelle oppgavene som ligger til denne 

virksomheten. 

 

4.5.5   Brann 

Årsverk:  11 Ramme: 12,3 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: 



Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022  117 

 Dimensjoneringsforskriften  

 Forebyggendeforskriften 

 Parkeringsforskriften 

 Internkontrollforskriften 

 

Lokale vedtak og føringer: 

 Feiing: Plan for forebyggende arbeid vedtas hvert år.  

 Politivedtektene 

 Torgvedtektene 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden 

Det ble i 2018 bevilget penger til en brannforebyggende stilling som tiltrer fra 01.11.18. 

Brann vil da bl a ferdigstille brannsikringsplanen for Kragerø kommune som ble påbegynt da 

byantikvaren var ansatt i Kragerø kommune.  

Brann vil også satse på å gjennomføre praktiske og teoretiske slukkekurs. 

 

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  

I løpet av 2018 ble det ansatt to nye feiere. Det er nå to lag som er godt i gang med feiing og 

tilsyn av alle pipeløp. Det er utarbeidet en plan for arbeidet, som har et tre års perspektiv for 

hele Kragerø kommune.  

Rammereduksjonen på 2% i 2019 utgjør kr 245.249,- for Brann. Innsparingene gjennomføres 

ved at enkelte poster reduseres. Rådmannen mener reduksjonen kan gjennomføres uten at det 

reduserer tjenestens forsvarlighet. 

Ikke prioriterte tiltak  

I sommer da det var stor skogbrannfare, erfarte flere brannvesen at det er utfordrende å få tak 

i nok folk når større og langvarige hendelser inntreffer. I Kragerø økes kommunens 

innbyggere betraktelig på sommeren, samtidig som virksomheten avvikler ferie.  

Et mulig tiltak kunne være å etablere en reservestyrke blant kommunens ansatte, med en 

gruppe på 12-16 personer som kan utkalles via SMS/UMS. En slik etablering ville økt 

driftskostnadene med anslagsvis 80 tusen for utkalling og øvelser (ikke en vaktordning). 
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4.5.6 VAR (Vann, avløp og renovasjon) 

Årsverk: 32,123 Ramme: -14, 413 mill 

 

7 årsverk av virksomhetens investeringsprosjekter og 0,5 årsverk lønnes på næringsavfall 

(funksjon 3201). 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Virksomheten har ansvaret for opparbeidelse, forvaltning drift og vedlikehold av: 

- Produksjon av vann 

- Distribusjon av vann 

- 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 
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ressurser. Bemanningssituasjonen har de siste årene blitt bedre og man har nå økt fokus på 

lukking av etterslep som har oppstått. Det har derfor høy prioritet i virksomhet for VAR å føre 

tilsyn ved private vann og avløpsanlegg som det er svært stort etterslep på.  

 

Rådmannen vil i 2019 vurdere å etablere en vaktordning blant driftsoperatørene i VA-

avdelingen for å sikre at noen alltid kan møte opp ved driftshendelser på de 

kommunaltekniske anleggene.  

 

Virksomhet for VAR har 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. 

Virksomheten har i tillegg etablert et anleggsteam bestående av 5 personer som primært skal 

arbeide med rehabilitering av vann og avløpsanlegg. Dette vil gi bedre kapasitet for 

gjennomføring av prosjekter til prosjektlederne i VAR. 

 

Virksomheten jobber aktivt etter hovedplan VA og har stort fokus på å kartlegge 

ledningsnettet og redusere lekkasjeprosenten. Virksomheten har delt dette arbeidet i to 

fokusområder, et hvor man arbeider fysisk ute med å avdekke tilstand på ledningsnett og 

lekkasjer og et annet med å kartlegge det man har valgt å kalle «uregistrert forbruk». Dette er 

forbruk fra abonnenter som ikke er registrert og betaler kommunale avgifter, bruk på egne 

anlegg, og riktig beregning av forbruk til abonnentene. Det er en prioritert oppgave og det 

gjennomføres fortløpende arbeid med å gjennomgå antall abonnenter og rydde opp i 

abonnenter og gebyrer. Dette vil føre til en vesentlig bedre oversikt over abonnentene og vil 

føre til at kostnadene deles på flere som er pålagt å betale kommunale avgifter, men som i dag 

ikke gjør det. 

 

Virksomhetens renovasjonsavdeling har i løpet av 2018 fått en stabil drift og fortsetter 

utviklingen med å bl.a gjøre endring på rutene for å kunne hente avfall fra kommunale 

virksomheter og en informasjonskampanje for bedre sortering ute hos abonnentene. Det 

planlegges også bygging av et nytt omlastingsbygg som vil redusere plast- og 

flyveavfallsforurensning i området rundt Nilsbukjerr.  

 

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. Anbudsprosessen er i 

avslutningsfasen og man har nylig fått ny utslippstillatelse av fylkesmannen for å kunne legge 

ned renseanlegget på Nilsbukjerr og istedenfor behandle sigevannet fra avfallsdeponiet i Kil. 

 

Virksomhet for VAR har ansvaret for drift av avfallsdeponiet på Nilsbukjerr. Det har i 2018 

blitt jobbet mye med å tilrettelegge for økt mottak av avfall og for å sikre mottak av nok avfall 

for å sikre økt fortjeneste. Det vil i 2019 jobbes mot å øke omsetningen på avfallsdeponiet 

med mål om doble inntjeningen sammenlignet med tidligere år. 

 

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 å oppfylle 

vilkårene fylkesmannen har gitt i utslippstillatelsen i «Kragerø rensedistrikt» som omfatter 
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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 arbeides med å sikre vannforsyningen og leveringen av vann til forbrukerne. Dette 

innebærer i førsteomgang etablering av rutiner og innkjøp for levering av nødvann, dette 

gjennomføres i 2018. I 2019 vil arbeidet med å finne gode løsninger for reservevann og 

krisevann starte. Dette vil bl.a omfatte mulige tilknytninger til nabokommuner og en 

alternativ vannkilde innenfor kommunens grenser.  

 

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 

har hatt stor nytte av å ta i bruk ny hjemmeside for å nå ut til enda flere og jobber stadig med 

å gjøre denne bedre og mer brukervennlig for kommunens innbyggere. Virksomheten 

vurderer å ta i bruk sosiale medier for å nå ut til enda flere.  

I løpet av 2019 vil man utvide bruken av KOMTEK som vil åpne nye muligheter til direkte 

kommunikasjon mellom eksempelvis renovatør og abonnent. Dette vil gjøre 

kommunikasjonen med abonnentene bedre og gi bedre dokumentasjon på utført arbeid, drifts- 

og HMS-avvik. 

 

Virksomhetens rammer og ressurser  
Selvkostområdets ramme 2019   Inntekter  Utgifter  Netto ramme  

Budsjettert ramme 2019   62 593 096 47 074 231 -15 518 865 
Rammen fordelt på kostragruppefunksjoner  
  

Inntekter  Utgifter  Netto ramme  

338 Forebygging av branner og ulykker  -417 335 

34* Produksjon og distribusjon av vann  -6 269 627 

350/353Avløpsnett og avløpsrensing  -6 983 739 
354 Tømming av slamavskillere, septikktanker o.l -489 020 

355 Innsamling av forbruksavfall -670 804 

 -12 778 231 

 

Gjennomsnittsalderen i virksomhet for VAR er høy og man må i årene som kommer regne 

med stor utskiftning i mannskapene som følge av at de går av med alderspensjon. 

 

Ikke prioriterte tiltak  

Avdeling renovasjon har de siste to årene gjennomført 9 av 14 mål vedtatt i avfallsplanen 

2014-2018. De øvrige 5 målene vil ikke bli prioritert gjennomført i 2019, men vil bli vurdert 

inn i ny avfallsplan som rulleres i løpet av 2019.  
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4.5.7 NAV- sosiale tjenester 

Årsverk: 9 Ramme: 33,878 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 

  

NAV Kragerø (heretter omtalt NAV) utviklet organisasjonen i 2018 for å møte de 

samfunnsmessige utfordringene i kommunen. Organisasjon består nå av to avdelinger, en som 

følger opp innbyggere under 30 år og en som følger opp innbyggere over 30 år. NAV har 

fortsatt to fysiske lokasjoner, hovedbygget i Kirkegata og Talenthuset på Kalstad og har per 

dato 23 faste ansatte medarbeidere, 3 av disse er ledere. 

  

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 
NAV har følgende målsettinger nasjonalt: 

  

Målformulering hver mnd Resultatkrav 

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% 

Andel stillinger meldt NAV med tilvisning 95% 

Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand fra NAV 30% 

Antall formidlinger (antall ansatte på stillinger meldt til NAV) 13 

Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker 80% 

Andel stillinger meldt til NAV av den totale stillingsinngangen 50% 

  

I tillegg er det utarbeidet lokale mål for NAV Kragerø: 

  

Kategori Resultat 2017 Mål 2018 

Arbeidsgiverkontakt 77 pr mnd 100 pr mnd 

Oppdrag 10 pr mnd 13 pr mnd 

Formidlinger på oppdrag 11 pr mnd 13 pr mnd 

Formidlinger av mennesker med nedsatt funksjonsevne 32 totalt 2017 50 totalt 2018 

  

NAV har fortsatt som hovedmål å veilede/bistå arbeidssøkerne i kommunen vår til å finne seg 

arbeid. En del av våre arbeidssøkere trenger mer bistand enn andre og NAV vil bistå dem til å 

komme i dialog med aktuelle virksomheter. Av denne årsak vil også kontakt med 

lokalt/regionalt næringsliv være en prioritet og et klart satsningsområde også i 2019. Det skal 

nevnes at alt arbeid NAV gjør er viktig og har innvirkning på enkeltmenneskers liv, men det å 

koble arbeidssøkere sammen med arbeidsgivere er det som gir størst sannsynlighet for økt 

livskvalitet for innbyggerne som har behov for våre tjenester.  

  

NAV er underlagt en rekke lovverk som regulerer vårt virke, det nevnes Folketrygdloven, 

forvaltningsloven, lov om sosiale tjenester og arbeidsmiljøloven for å nevne noen. Det skal 
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særlig nevnes lov om sosiale tjenester som regulerer kommunal veiledning, saksbehandling 

og rettigheter for innbyggere. Lovverket, kombinert med fylkesmannens føringer, legger klare 

føringer som må følges. 

  

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  
  

 Måtehold og innsparingsfokus der dette er mulig uten at det gir dårligere 

servicetilbud til innbyggerne i Kragerø kommune og/eller dårligere arbeidsforhold for 

ansatte ved kontoret. NAV skal som hovedregel gjennomføre nye innkjøp som vil 

bidra til at vi yter bedre tjenester enn i dag. 

  

 Tydelig og proaktivt fokus på ungdommene i Kragerø. NAV har over tid hatt en 

stabil reduksjon i antall innbyggere under 30 år som har oppfølging, men i og med at v 

de demografiske utfordringene er det viktig å forsøke å sikre at alle unge fullfører 

skole og/eller finner seg en jobb de ønsker og mestrer. NAV har derfor styrket 

Talenthuset vårt med flere ressurser og vil i 2019 forsøke å finne samarbeidsarenaer 

med aktuelle virksomheter som kan utvikle kvaliteten på arbeidet ytterligere.  

  

 Bruk av arbeidsrettede tiltak for å sikre god jobbmatch mellom arbeidssøker og 

arbeidstaker. NAV prioriterer å bruke arbeidsrettede tiltak for å støtte opp om 

inkludering av individer som har vært lenge ute av arbeidslivet. De viktigste 

tiltaksmidler i 2018 var midlertidig lønnstilskudd, arbeidstrening, utdanning og 

mentortilskudd. Dette vil også være prioriterte tiltak i 2019. NAV kan i størst grad 

bidra til å bedre kommunens økonomiske situasjon ved å sikre at flest mulig 

mennesker får arbeid og kan bidra med skatteinntekter og reduserte kostnader i form 

av ytelser.  

  

 Endret postleverandør til Bypost for å redusere kostnader. Dette ble gjort i 2018 

og har vært en del av innsparingstiltakene ved kontoret. NAV opplever at dette går 

bra, men ser at innbyggerne i Kragerø av og til får posten senere enn før. Dette skyldes 

imidlertid at A-post ikke lenger er et alternativ, det er ikke på grunn av endres 

postleverandør. 

  

 Økt bruk av midler på kjøp av plasser på private omsorgsinstitusjoner. Dette på 

grunn av at de kommunale midlertidige boligene i Lindviksdalen jevnlig blir 

ramponert og inventar blir frastjålet. Pr nå er 3 av 4 boliger i Lindviksdalen ubeboelig 

til tross for at boligene har blitt renovert flere ganger etter å ha blitt ødelagt. NAV må 

derfor sikre tilbud til mennesker som sliter med aktiv rus, og derfor økes rammen for 

kjøp av private omsorgsinstitusjoner med 186.000 kroner sammenlignet med 2018. 

 

 Gode arbeidsvilkår for våre ansatte. Dette gjøres ved å sette av noen midler til 

matvarer, kompetanse og nærværsarbeid. Dette er relativt rimelige utgiftsposter og 

gevinsten i form av godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær er betydelig. 

  

 NAV er i stadig digital utvikling og vil ha behov for å bruke noen midler til å 

kjøpe inn/oppgradere IKT-utstyr. Det er viktig å presisere at NAV skal vise 

måtehold og kun gå til innkjøp dersom dette er viktig for å kunne yte gode tjenester til 

innbyggerne.  
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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  
NAVs hovedkilde til informasjon er gjennom den daglige dialogen med innbyggere som har 

behov for NAVs tjenester. Innspill fra innbyggerne knyttet til NAVs praksis tas på største 

alvor. 

 NAV Kragerø har 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. 

  

I tillegg har NAV 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 og det er viktig å lytte til de behovene som finnes i 

markedet. Det er arbeidsgivere som ansetter kandidatene våre, ikke NAV Kragerø. 

  

NAV har opprettet egen facebook-side for NAV Kragerø i 2018 for å dele informasjon. Her er 

det også mulig for innbyggere å sende direkte melding til kontoret. NAV leder tar imot 

innspillene som kommer her, besvarer og vurderer tiltak.  

  

Ikke prioriterte tiltak  
Generelt måtehold med tanke på kommunens totale økonomiske situasjon legges til grunn. 

Nav vil ikke sette i gang store utviklingsprosesser, betydelig fysisk endring av de nåværende 

lokalene våre eller andre grep med betydelig driftsmessig og/eller økonomisk konsekvens. 
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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 2019 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Konsekvensjustert ramme pr 1.1.2019 *   234 061 933 

Lønns- og prisvekst i 2019   6 460 109 

Rådmannen: Demografitildeling 2019   3 350 000 

Rådmannen: Tildeling for ikke refunderbare                                        

ressurskrevende tjenester 

   

4 443 124 

Statsbudsjettet: kommunal betalingsplikt for 

utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern 

   

398 000 

Statsbudsjettet: Takstoppgjør for almennleger 2018, 

helårseffekt 

   

215 000 

Områdets ramme for 2019 37 104 267 286 012 433 248 908 166 
*Konsekvensjustert ramme er rammen for 2018 korrigert for eventuelle politiske vedtak i 2018 som har betydning for de 

kommende årene. 

 

Områdets ramme for budsjettåret vedtas av kommunestyret. Endringer gjennom budsjettåret 

vedtas av kommunestyret. 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på kostragruppefunksjoner 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

120 Administrasjon 1 225 211 

23* Forebyggende helsearbeid/aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse 
 

7 001 279 

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 16 314 550 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 2 103 781 

253 Helse og omsorgstjenester i institusjon 45 181 342 

254 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende 168 955 809 

256 Tilbud om øyeblikklig hjelp døgnopphold i kommunene 3 114 540 

290 Interkommunalt samarbeid (§27/28a samarbeid) 5 031 653 

Områdets ramme 2019 fordelt på grupper av kostrafunksjoner 248 928 165 

 

Endringer på fordelinger av kostragruppefunksjoner gjennom året vedtas av hovedutvalget.  

 

 
Områdets ramme 2019 fordelt på virksomheter/avdelinger 

 
Inntekter Utgifter Netto ramme 

Tjenestekontor 16 755 120 31 340 490 14 585 370 

Kommuneoverlege mm 1 340 694 8 004 672 6 663 978 

Helsetjenester 17 899 853 108 877 587 90 977 734 

Omsorgsboliger 1 108 600 130 581 245 129 472 645 

Fysio/ergo 1 166 300 8 394 739 7 228 439 

Områdets ramme 2019 248 928 166 

 

Endringer mellom virksomheter/avdelinger skjer administrativt innenfor budsjettområdet, 

men likevel av hovedutvalg hvis endringen medfører endringer av kostragruppefunksjoner. 

 

Kommunalområde helse- og omsorg. 

Med bakgrunn i de utfordringene kommunalområdet har vil rådmannen i budsjettet for 2019 

tilføre helse- og omsorgstjenestene netto 8,19 millioner kroner. 

https://portal.kragero.kommune.no/Documents/Organisasjonskart%20v7.pdf
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Av tilførte midler har rådmannen øremerket en del til «ikke refunderbare ressurskrevende 

tjenester». Videre er noe fordelt til virksomhetene Helsetjenester og Heldøgns 

omsorgsboliger, for å dekke opp for noe av det økte ressursbehovet. Med tanke på omstilling 

og utvikling er det også satt av midler til styrking av områdene hverdagsrehabilitering og 

velferdsteknologi. 

 

Når en ser på driftsnivå og merforbruk inneværende år, vil også helse- og omsorgstjenestene 

måtte gjennomføre innsparingstiltak for å holde gitt budsjettramme for 2019. I korte trekk kan 

disse tiltakene oppsummeres slik:    

 

 En restriktiv praksis i fht vikarbruk. 

 Budsjettkontroll med rutiner og tiltak som sikrer at hver avdeling har god oversikt 

over hva de til enhver tid har brukt av vikarmidler.   

 Ved merforbruk vil en gjøre tiltak for å komme ajour i forhold til budsjett. 

 En vil se på justering av tjenestetildeling, både innslagspunkt og omfang av tjenester. 

 

Rådmannen ser imidlertid at det er behov for ytterligere tiltak for å holde budsjettet. Andre 

nedskaleringstiltak kan derfor bli nødvendig og det kan bli aktuelt å redusere kapasitet i 

omsorgsboliger eller sykehjem.     

 

Drøftingsmøter med de tillitsvalgte er avholdt i 2 runder. De uttrykker bekymring for 

arbeidspresset de ansatte opplever i deler av tjenesten, og at tjenestene må ha forsvarlig 

bemanning der trusler og uønsket adferd er dokumentert. Rådmannen tar disse signalene på 

alvor og vil følge situasjonen nøye. 

  

Kommunalområde helse- og omsorg. 

Helse- og omsorgstjenestene er kommunens største kommunalområde og står for 39 % av 

kommunens samlede utgifter. Kommunalområdet består av fellestjenester og tjenestekontor, 

mens omsorgsadministrasjonen (virksomhetsledere) og kommunalsjef er lokalisert i lokaler i 

Kragerø sykehus. Kommunalområdets totale bemanning er 302,52 årsverk fordelt på 419 

ansatte og med en gjennomsnittlig stillingsprosent på 72,2. Private driftsavtaler med leger og 

fysioterapeuter er ikke med i dette tallet. 

 

Kommunalområdet er inndelt i 4 virksomhetsområder: 
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Kommunalområdets ledergruppe er sammensatt av kommunalsjef og 4 virksomhetsledere.  

Ledergruppen har bl.a. et felles, koordinerende ansvar for tilrettelegging av intern 

samhandling, oppfølgning av vedtatte planer og omstillingstiltak. Kommunalområdet er 

styringsmessig underlagt Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. 

Nasjonale og lokale målsettinger, og føringer for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Sentrale myndigheter setter tydelige krav til kommunene gjennom gjeldende helselovgivning, 

og langt de fleste tjenester som ytes er lovpålagt og rettighetsbasert.  

 

Samhandlingsreformen er blant de endringer som klarest har påvirket helse- og 

omsorgstjenestene i kommunene. Samtidig oppfattes reformen fra kommunenes side å være 

underfinansiert i forhold til ambisjoner. I 2018 har en gjennom utkastene til «Utviklingsplan 

2030» for Sykehuset Telemark og «Regional utviklingsplan 2035» for Helse Sør-Øst sett at 

spesialisthelsetjenesten vil dreie tjenestene sine mot mer ambulant og poliklinisk virksomhet. 

Det vil igjen bety ytterligere oppgaveoverføring til kommunene i kommende år. Denne 

utviklingen vil stille krav til økt kapasitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten, samt 

utvikling av enda tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

 

I tider med knapp kommuneøkonomi blir det en krevende oppgave å utvikle og forvalte 

tjenester innenfor gitte økonomiske rammer. Bruk av velferdsteknologi er en prioritert 

nasjonal målsetting, for å møte en fremtid med en stadig økende andel eldre. 

Trygghetsskapende teknologi skaper samtidig et behov for organisasjonsutvikling, da 

teknologien forutsetter andre måter å organisere og levere tjenester på dersom gevinster skal 

oppnås. Denne utviklingen må helse- og omsorgstjenestene i Kragerø også rette seg inn mot i 

de kommende år. Kommunen er med på et bredt interkommunalt samarbeid om anskaffelse 

av velferdsteknologi og det avsatt midler i investeringsbudsjettet til noen av disse formålene. 

 

Telemarksforskning har i sin analyse vist at Kragerø har en generelt eldre befolkning enn 

landsgjennomsnittet. Per 1.1.2018 utgjorde andelen over 67 år 21%, for fylket 17,6% og for 

landet som helhet 13,8%. I 2022 vil andelen 67 år + i kommunen ha økt til 23,25%. Kragerø 

kommune har en krevende demografisk utfordring som samlet sett vil slå negativt ut for 

kommuneøkonomien.  

 

Kommunalsjef

Heldøgns omsorgsboliger, 
kollektiver, dagtilbud

Helsetjenester i og utenfor 
sykehjem, legevakt, 

fengselsgelsetjeneret, 
rus/mestringsteam

Forebyggende og 
rehabiliterfysio/ergoterapi, 

hjelpemidler, folkehelse, 
serviceteknikereende tjenester, 

Friskliv

Tjenestekontor, stab, støtte 
koordinererende team , 

fellestjenester og saksbehandling

Interkommunal 
kommuneoverlege/smittevern

, mijøretta helsevern
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Mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen viser at Kragerø kommune kan 

få merutgifter på om lag 1,9 mill. kr. i 2019. De økte demografikostnadene er knytt til vekst i 

aldersgruppene over 67 år. En ser nå at en stadig eldre befolkning med sammensatte behov 

etterspør tjenester, og det merkes også ved at utgiftene til omsorgsformål har økt både i 2017 

og i 2018.  

 

I kommunens Omsorgsplan 2020 ble følgende premisser for helse- og omsorgstjenestene 

beskrevet: 

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. 

• 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. 

 

Status/situasjonsbeskrivelse av helse- og omsorgstjenestene i 2018 og budsjettåret 2019. 

Inneværende år har vært svært krevende driftsmessig med et stort merforbruk, og som 

fremgår av blant annet 2. tertialrapport. Selv med kostnadsreduserende tiltak for årets 4 siste 

måneder vil kommunalområdet gå mot et vesentlig merforbruk i 2018.  

 

Utfordringene de 2 siste årene har vært slik at rådmannen har bestilt en drifts- og 

ressursanalyse fra RO (Ressurssenteret for omstilling i kommunene). Denne analysen er et 

grunnlag for det videre arbeidet med å tilpasse driftsnivået til budsjett og utarbeide en 

strategiplan for kommunalområdet. Analyserapporten vil foreligge 16.11.2018 og sendes 

politiske utvalg når den foreligger. Rådmannen vil i lys av analyserapporten og den 

demografiske utviklingen vurdere om antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger er 

tilstrekkelig. 

 

Slik rådmannen ser det er merforbruket i 2018 knyttet til følgende forhold: 

 En del av merforbruket skyldes helt spesielle og kostnadskrevende tiltak til noen 

brukere. 

 I tillegg har mange deler av tjenesten i lengre perioder opplevd kapasitetsproblemer, 

med behov for ekstrabemanning for å kunne yte forsvarlige tjenester. 

 Det er likevel grunn til å se på tiltak for bedre ressursstyring og budsjettkontroll, 

planlegging og tjenestetildeling, samt prioriteringer og omstilling. 
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Tjenestene har også et potensiale når det gjelder satsing på lavterskeltilbud, som for eksempel 

dagtilbud, sårpoliklinikk og lignende. Med relativt små midler vil et 50-talls personer få 

hverdagsrehabilitering som tjenestetilbud i 2018 (i 2017: 32). Dette tilbudet må bygges ut og 

en vil gi en avdeling et særansvar for å utvikle denne tjenesten kommende år. 

Hverdagsrehabilitering må løftes frem som et førstealternativ til nye søkere av 

hjemmetjenester. 

 

I 2019 vil det ligge til rette for å starte med innføring av velferdsteknologi. Avtalen om 

innkjøp av digitale trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi blir undertegnet i disse dager 

med valgt leverandør. Det er avgjørende å utnytte potensialet som ligger både i 

hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, for å kunne møte noe av veksten i etterspørsel 

etter tjenester som vil komme. For å få til denne dreiningen i tjenestene må en også prioritere 

ressurser til området. Kapasitetsøkning på fleksible tjenester som hjemmesykepleie og 

rehabilitering er en nøkkelfaktor. 

 

Av positive faktorer kan nevnes at vi hittil i år har hatt i 9 overliggerdøgn i sykehus som vi 

har måttet betale for, mot 100 døgn i 2017. 

 

Brukerinvolvering/brukermedvirkning  

Sentrale myndigheter har sendt ut et høringsforslag om etablering av et nasjonalt eldre-, 

pasient- og brukerombud. Dette gjøres ut fra et ønske om ytterligere styrking av bruker- og 

pasientrettigheter. 

 

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. Brukerne skal ha større innflytelse over egen hverdag, gjennom mer 

valgfrihet og et større mangfold av tilbud.  

 

Helse- og omsorgstjenestene har etablert rutiner for brukerundersøkelse annet hvert år ved 

hjelp av «Bedre kommune.no». I år har vi imidlertid valgt å være med på et pilotprosjekt for 

utvikling av en brukerundersøkelse i hjemmebaserte tjenester, i regi av Helsedirektoratet. 

Foreløpig rapport viser en noe lav svarprosent, men hovedbildet er at langt de fleste er godt 

fornøyd eller svært godt fornøyd med tjenestetilbudet de mottar.  

 

Heltidskultur 

En gjennomgang av ansattes stillingsbrøker medio oktober 2018 viser at ansatte nå i 

gjennomsnitt har stillingsstørrelser på 72,2 %, opp fra 69%. Det vil bli satt i verk et arbeid for 

å fremme heltidskultur. Sauherad kommune har de 2 siste årene hatt positive resultater i dette 

arbeidet. En vil blant annet nyttiggjøre seg deres erfaringer i vårt arbeid.     

 

4.6.1 Tjenestekontor 

Årsverk: 18,9 Ramme 14,585 mill 

 

Antall årsverk inkluderer 7,05 fast ansatte ved koordinering og tjenestetildeling, 20 personer 

har avtale om omsorgslønn, avlasting utgjør 3,81 årsverk, BPA (brukerstyrt personlig 

assistanse) utgjør ca 7,04 årsverk.  

 

Virksomhetens ansvarsområde 
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Tjenestekontoret er «døren inn» til de fleste helse- og omsorgstjenestene og slik sett en viktig 

forvalter av ressurser, tjenester og tjenesteomfang. Søknader om tjenester, registreres her og 

saksbehandles i et tett samarbeid med andre faginstanser. 

 

Denne virksomheten vil få et sentralt ansvar for å gjennomføre tildeling av tjenester som 

etableres som følge av omstilling og innføring av teknologi. For å lykkes med nødvendig 

omstilling vil riktig bruk av BEON-prinsippet (best effektive omsorgsnivå) i tildeling av 

tjenester være avgjørende.  

 

Tjenestekontoret representerer også stab/støttefunksjoner for hele kommunalområde og dette 

inkluderer bl.a. systemansvar for flere av IKT-løsningene som benyttes. Kontoret er tillagt 

den daglige driften av ordningene brukerstyrt personlig assistanse, privatavlastningstjenester 

til barn og unge, omsorgslønn og merkantile funksjoner. 

 

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

 Effektiv og kvalitetssikker saksbehandling av søknader om kommunale helse- og 

omsorgstjenester  

 At brukerne får et faglig forsvarlig og koordinerte tilbud i tråd med 

myndighetskravene 

 

4.6.2  Kommuneoverlege/smittevernlege/fastlegetjenester 

Årsverk: 1,6 Ramme: 6, 664 mill 

(20 % Kragerø. 20 % Drangedal) + 10 fastlegehjemler/ og 1 turnuskandidat 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Kragerø kommune har en samarbeidsavtale med Drangedal kommune om felles 

kommuneoverlege- og smittevernlege med 20 % stilling på hver av partene. Avtalen omfatter 

kommunelegetjenester etter kommunehelseloven og smittevernloven. Under dette kapittelet 

finner vi også overføringer til fastlegehjemlene og til stilling som turnuskandidat. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

I følge 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. Kragerø er med i en forstudie for å se på mulige 

samarbeidsområder innen legevakttjenesten. Resultatet av forstudien skal foreligge i 

månedsskifte januar/februar 2019. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Det siste året har det vært mye debatt om fastlegeordningen. Økte offentlige oppgaver har 

vært med på å sette dagens fastlegeordning under press. Kommunene merker denne 

problemstillingen gjennom vansker med å rekruttere til ledige hjemler. Helseministeren og 

legeforeningen er enig om å se på fastlegeordningen og rammene for denne. Det er tydelige 

signaler om at yngre nyutdannede leger i liten grad ønsker å drive legepraksis som næring, 

samtidig som det er signaler om at listetak bør senkes.  
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For å få bedre oversikt og grunnlag for videre planlegging av fastlegetilbudet i kommunen bør 

det nedsettes en arbeidsgruppe, som skal lage en plan for utvikling av legetjenesten. Arbeidet 

vil starte sent i høst. 

  

Virksomhetens bidrag for å nå kommunens mål 

Deltagelse i samarbeidsorganer innenfor kommunen (allmennlegeutvalg, samarbeidsutvalg 

etc.) og innenfor Grenland (og fylket generelt) 

 

4.6.3 Heldøgns omsorgsboliger, bokollektiver og dagaktiviteter 

Årsverk: 154,2 Ramme: 129,472 mill. 

(årsverk fordelt på antall ansatte = 248, gj.sn. stillingsprosent er 65%, i 2017 62%) 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Innen denne virksomheten har kommunen heldøgns bemannede omsorgsboliger og 

bokollektiver for eldre, demente og funksjonshemmede med til sammen 154 plasser, fordelt 

på 10 avdelinger. Tallet inkluderer avlastningsinstitusjonen for funksjonshemmede barn/unge. 

 

Virksomhetsområdet disponerer også 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. Ut fra både et kvalitets- og effektivitetsperspektiv bør en 

vurdere å samle alle korttids- og rehabiliteringsplasser under ett.   

 

Virksomheten har også ansvar for dag/aktivitetstilbud til funksjonshemmede på Kalstad 

(Kalstad Aktivitetssenter (KA)).  

 
Omsorgsbolig Antall 

beboere 

Stabbestad, omsorgsbolig eldre 21 

Sannidal omsorgsboligelder og bokollektiv demens  30 

Helle 2 + Furubo, omsorgsbolig eldre og bokollektiv for 
demente 

29 

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 154+5 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

Det vises til den innledende beskrivelsen av kommunalområdet samt samme kapittel under 

Helsetjenester i og utenfor institusjon. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

Blant satsingsområdene for 2019 finner man bl.a.: 
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 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 

 

4.6.4  Helsetjenester i og utenfor institusjon 

Årsverk: 110,1 Ramme: 90,977 mill 

(årsverk fordelt på antall ansatte = 167, gj.sn. stillingsstørrelse 64,8%) 

 

Virksomheten har ansvar for hjemmesykepleie, praktisk bistand og Marienlyst sykehjem (45 

plasser). Under dette ansvarsområdet finner vi også ansvaret for det interkommunale 

legevaktsamarbeidet 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. 6 av sykehjemsplassene disponeres til korttids- og rehabiliteringsformål. Fra 

august 2018 har virksomheten overtatt ansvaret for dagtilbud til hjemmeboende 

aldersdemente, som nå drives i lokaler på sykehuset. 

 

Nasjonale og lokale målsettinger og føringer for tjenestene. 

Ytterlige 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 behov. 

 

Dette vil gjøre at kommunen må satse på robuste og mer spesialiserte fagmiljø. Men også 

kreve en faglig omstilling i tjenestene med sterkere fokus på mestring, rehabilitering, 

forebygging, tidlig innsats, aktivisering, miljøarbeid, og veiledning av pårørende og frivillige. 

Tjenestene i virksomheten vil også måtte omstille ved innføring av velferdsteknologi. I tillegg 

skal den medisinskfaglige oppfølgingen av omsorgstjenestens brukere bedres. 

 

Prioriterte satsinger og tiltak i planperioden  

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. Det er et stort potensial i en enda sterkere utbygging av 

hjemmetjenestene. Da først og fremst som en dreining mot hverdagsrehabilitering og bruk av 

velferdsteknologi. Det er også naturlig at denne deltjenesten samarbeider om utvikling av 

ulike lavterskeltilbud. 

 

Ansatte med høy kompetanse kan også forebygge ytterligere funksjonssvikt og 

sykdomsutvikling og bidra til å utsette institusjonsinnleggelse eller gjøre institusjonsopphold 

unødvendig. 

  

Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Psykologer i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten er et tiltak for å oppnå bedre kvalitet og vil bli lovpålagt fra 

1.1.2020. Psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre behandling og 

forebygging er viktig. En prioritert del av dette arbeidet er å inkludere psykisk helse som en 

likeverdig del av folkehelsearbeidet i kommunen.  
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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 ut, 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.  

  

4.6.5 Forebyggende og rehabiliterende tjenester 

Årsverk: 8,6+5,9 Ramme: 7,228 mill 
Virksomheten har totalt 8,9 årsverk fordelt på 10 personer. I tillegg kommer driftsavtaler tilsvarende 5,95 

årsverk til privat fysioterapi fordelt på 7 personer. 

 

Virksomhetens ansvarsområde 

Kompetansen innen forebyggende og rehabiliterende tjenester som fysioterapi (kommunal og 

privat), ergoterapi, frisklivstilbud, hjelpemiddelformidling, forebyggende helsesamtaler/ 

hjemmebesøk for eldre og folkehelsetiltak, er organisert i denne virksomheten. 

 

Tjenesten er sentral i arbeidet med å utvikle hverdagsrehabilitering som et fullverdig tilbud i 

kommunen. Det bør også satses mer på frisklivstilbud som gir livsstilsendring, og slik kan 

forebygge alvorlig helsesvikt hos utsatte grupper.  

 

Virksomheten har også ansvar for 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. 

4.6.5.1 Tidlig innsats i skole. Fortsatt økt satsning på skolehelsetjeneste, aktivitet i 

skolen og psykisk helse. 

4.6.5.2 Fortsatt satsing på lavterskeltilbud og gruppetilbud i regi av frisklivssentralen. 

Samarbeid med frivillige organisasjoner. 

4.6.5.3 Opptrapping på rehabilitering i hjemmet. 

4.6.5.4 Ressurs i innføring av velferdsteknologi. 
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5 Kommunale virksomheter og selskaper 

5.1. Kragerø kirkelige fellesråd 

 

Jamfør kirkeloven §14 er Kragerø kirkelige fellesråds ansvarsområde som følger: 

 

 Drift, vedlikehold og forvaltning av 5 kirker og et kapell. 

 Drift, vedlikehold og forvaltning av kommunens 6 kirkegårder. 

 Arbeidsgiveransvar for alle lokalt ansatte i Den norske kirke i Kragerø (ikke prester)  

 Forvaltning av soknenes felles økonomi. 

 Den lokale kirkes bindeledd til Kragerø kommune. 

 Drift av menighets- og prestekontorer i Kragerø og Sannidal, samt administrasjon av                                  

kirkegårdsforvaltningen i Kragerø kommune. 

 Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. 

 Administrasjon av diakoni og trosopplæring. 

 

Situasjonsbeskrivelse fra kirkelige fellesråd 

 

KKF har et samlet driftsbudsjett for 2018 på kr. 10 227 880, der den kommunale bevilgningen 

utgjør kr. 7 021 000. Resterende beløp er overføringer fra bispedømme, menighetsråd, 

statstilskudd, egeninntekter i form av festeavgifter og andre tjenester, utleie av kirkebygg, 

gravlegater og gravstell, samt kalkulert inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale. 

 

Kragerø kirkelige fellesråd vil takke Kragerø kommune for bevilgningen i 2017 som gjorde 

det mulig å øke organist stillingen på Støle og Skåtøy fra 60-80%. Nå har vi fått på plass 

organist som også er ansatt som menighetspedagog, totalt 100% stilling.  Dette håper og tror 

vi vil bli til stor glede og velsignelse for menighetene og innbyggerne. 

 

Fellesrådet opplever at kirkene i kommunen, i tillegg til å være gudshus, også brukes aktivt til 

musikalsk-/ og kulturelt arbeid. 

Menighetene selv lager en del arrangementer i løpet av året. Det er også hyppige forespørsler 

om leie av kirkebyggene både fra lokale og nasjonale aktører. 

Dette viser at kirkebyggene er viktige bærebjelker i et lokalsamfunn, som i tillegg til å være 

gudshus, og bidrar til et rikt kulturliv i by og bygd.  

 

Bygningsvedlikehold 

Ut fra dagens driftsramme er det ikke mulig å imøtekomme behov i forhold til nødvendig 

vedlikehold av bygg og anlegg, maskinpark etc. Fire verneverdige kirkebygg genererer store 

vedlikeholdsutgifter. Det er få uforutsette hendelser som skal til før det blir merforbruk i 

regnskapet.  

 

Personal-utvikling, kompetanse og rekrutering 

Kirkens” ansikt utad” er i første rekke de personene som arbeider der, enten som lønnede 

medarbeidere eller på frivillig basis. Det er viktig at denne utadrettede kjernevirksomheten har 

rammebetingelser som inspirerer og motiverer, og som gjør det mulig å beholde engasjerte og 

kompetente medarbeidere på alle plan. Det er svært begrensede midler til 

opplæring/kompetanseheving og vikardekning ved ferieavvikling. 
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Rekruttering til kirkelige stillinger er i økende grad en utfordring. Det er mange små 

brøkstillinger man ikke kan leve av. Fellesrådet har de siste årene hatt mye fokus på å slå 

sammen flere mindre stillinger til en stor stilling, i de tilfellene der det er mulig.  

 

Kirkenes instrumenter 

Kirkenes instrumenter krever et vedlikehold som det ikke er mulig å tilfredsstille innenfor 

dagens rammer. Det gjelder både stemming, løpende vedlikehold og reparasjoner. Særlig er 

orglene i Kragerø kirke og Skåtøy kirke verdifulle instrumenter av meget høy kvalitet som det 

er viktig å ta godt vare på.  

 

IKT og informasjon 

Kirkelig fellesråd har behov for gode og praktiske elektroniske verktøy, som bidrar til å sikre 

høy kvalitet på arbeidet, samt effektivisering av arbeidsoppgavene. Det er også viktig for 

menighetene å kunne ta i bruk tjenlige og gode elektroniske verktøy i sine kirkebygg. Det 

være seg i forhold til presentasjon i forbindelse med konfirmantundervisning, 

trosopplæringsarbeid, korarbeid o.l. Kirkens informasjonskanal/nettside burde blitt prioritert 

høyere enn den gjør i dag. Dagens ressursrammer gir ikke rom for videreutvikling på dette 

området. 

 

Struktur og geografi  
Kommunens utstrekning, geografi og delvis spredte bosetning setter store krav til 

infrastruktur og logistikk for å opprettholde tjenestetilbudet. Dette har igjen sammenheng med 

ønsket om å beholde bosettingen i skjærgården. Skåtøy sokn er det beste eksempelet på det. 

Konkret betyr dette store utgifter til transport for personer og utstyr.  

 

Det er viktig for kirken å følge opp de signaler som kommunens politikere har gitt når det 

gjelder senterstruktur etc. i kommuneplanen. Kirken ønsker også å bidra til å ta vare på 

skjærgårdskulturen i Kragerø. Det betyr for eksempel at både Støle kirke og Skåtøy kirke er 

viktige” fyrtårn” for kirken i Kragerø. I de små lokalsamfunnene er kirken en viktig 

samfunnsyter. Den kirkelige virksomheten bidrar til frivillighet, engasjement, tilhørighet og 

brobygging. 

 

Kirkegård/gravferd 

Det har vært et svært et hektisk 1.halvår 2018 med vesentlig flere gravferder enn 

gjennomsnittlig de siste årene. Det generer mere arbeid til både administrasjon, organister og 

kirkegårdsarbeidere. 

Vinteren var hard og snøen lå lenge, det var mange timers arbeid å frese, måke og spa seg 

frem til gravene som skulle brukes.  

 

Viser til Kragerø kommunes reviderte kommuneplan 2018-2030 side 34. Antall personer i 

aldersgruppen 67-80 år + vil øke med 26% i perioden 2018-2030. Disse tallene vil få stor 

betydning for fellesrådets drift i årene fremover.  

Fellesrådet har de siste årene redusert stillinger i forbindelse med naturlige avganger p.g.a. 

stram økonomi. Bemanningen er nå på et minimumsnivå. Et halvår som første del av 2018, vil 

ikke være mulig å gjennomføre igjen, med ordinær bemanning.  

Sett i lys av nåværende minimumsbemanning samt faktatall på økt antall personer over 67 år i 

årene fremover, ser ikke fellesrådet at de kan makte å gjennomføre en verdig gravferd for 

kommunens innbyggere, slik loven pålegger. 

Økning i antall gravferder vil i høyeste grad også påvirke vedlikeholdsnivået på kirkegårdene 

i kommunen. 
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DET ER BEHOV FOR MIDLER TIL FØLGENDE: 

 

-100% stilling fordelt på administrasjon, organist og kirkegårdsarbeider f.o.m. 2019. 

Årlig kostnad vil være ca. kr. 700.000,-inkl. sos.utg.  

Knyttes til ovennevnte faktaopplysning om kraftig økning i befolkningsgruppen over 

67 år. 

 

-Økte midler til sommervedlikehold på kirkegårdene, kr.100.000,- 

 

-Styrking av løpende vedlikehold på kirkegårder, kr. 100.000,- 

 

-Styrking av løpende vedlikehold på kirkebygg og kapell, kr. 100.000,- 

  

 Rådmannens kommentar: 

Sett i lys av kommunes vanskelige økonomiske situasjon, har ikke rådmannen funnet 

midler til dette i 2019. KKF har for øvrig fått en vesentlig styrkning av 

investeringsbudsjettet sitt i økonomiplanperioden, jf. kapittel 3.6. 

 

-Det er 21 år siden ny kirkelov kom. Der ble det slått fast at eiendomsforholdene for 

kirkelige eiendommer skulle endres, slik at soknet v/kirkelig fellesråd ble formell eier 

av de kirkelige eiendommene. Det bes om at dette arbeidet prioriteres og iverksettes så 

raskt som mulig, slik loven pålegger. 

 

Rådmannens kommentar: Arbeidet med dette vurderes i kommunalområdet Samfunn’s 

handlingsplan for 2019 som legges frem i januar. 

 

-Det bes om at verdien på tjenesteytingsavtalen mellom Kragerø kirkelige fellesråd og 

Kragerø kommune gjennomgås og tallfestes på nytt. Tallet har stått uendret i alle fall 

siden år 2001. 

 

Rådmannens kommentar: Arbeidet med dette legges i kommunalområdet Stab og 

Støtte’s handlingsplan for 2019 som legges frem i januar. 

 

-Flere av murene på de oppmurte gravstedene på Kragerø kirkegård sprekker opp og 

beveger seg i terrenget, og disse kan utgjøre en fare for liv og helse. Ved de høyeste 

murene har det blitt lagt store steinblokker inntil murene for å prøve å hindre større 

utglidning. 

Jf. gravferdsloven § 15 er det festers ansvar å holde graven i hevd.  

Når gravfestet ev. sies opp er det fellesrådets ansvar å holde graven i hevd. Reparasjon 

av skadene vil være svært kostbart, men problemet forsvinner ikke og må søkes løst på 

en god måte for alle parter.  

 

Kragerø kirkelige fellesråds målsetning for 2019: 

 Legge til rette for at kirken i Kragerø kan tilby relevante og gode 

tjenestetilbud til befolkningen og sommerturistene 

 Holde et forsvarlig nivå på forvaltningen. Gode systemer og rutiner. 

 Sørge for godt vedlikeholdte kirkebygg og kapell som er synlige i 

lokalsamfunnet 

 Velholdte kirkegårder som forvaltes med verdighet.  
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 Aktiv bruk av kirkene i kulturelle sammenhenger 

 Motivere og engasjere medarbeidere og frivillige 

 Styrke egen økonomi ved årlig prisjustering av varer og tjenester 

 

 

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 daglig leder. Havnevesenet er selvdrevet og mottar ikke kommunale midler til egen drift 

og betaler således alle sine utgifter selv. Havnevesenet har fire heltidsansatte samt 4-6 

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 2019 som legges frem samtidig som kommunens 

budsjett for 2019, vil det bli gitt kommentarer til driftsbudsjettet av havnefogd/havnestyre. 

 

Kommunestyret vedtok i februar 2018 at havnevesenet skal ha råderett over Stilnestangen 

nord. Dette ble formalisert ved avtaleinngåelse 30. juni mellom Kragerø kommune og 

Kragerø havnevesen KF. Eksisterende reguleringsplan for området er fra 2009 og det er 

behov for betydelige endringer og justeringer av denne. Planarbeidet er startet høsten 2018 og 

vil pågå langt inn i 2019. Det er inngått intensjonsavtaler med næringsvirksomheter som 

ønsker å etablere seg på området, og konseptstudie for området er gjennomført. 

Investeringsbeløpene vil være omfattende for området, og disse vil bli kalkulert i detalj 

parallelt med planarbeidet.  
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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 1.8.2 og vedtaksgrunnlag nr 1 og gjentas ikke her. 

6.1.2 Budsjettskjema 1 B – Netto driftsutgifter pr kommunal-/budsjettområde 

Denne oppstillingen er identisk med vedtaksgrunnlag 2 og gjentas ikke her. 

6.1.3 Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet 

Alle tall i hele tusen Regnskap 

2017 

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 

2020 

Øk.plan 

2021 

Øk.plan 

2022 

Investeringer i anleggsmidler 116 989 117 665 134 215 106 050 63 220 42 250 

Utlån og forskutteringer 19 177 45 000  40 000 40 000 40 000 

Kjøp av aksjer og andeler 2 494 2 647 3 000 3 000 3 000 3 000 

Avdrag på lån 3 203 10 000 10 000 11 000  12 000 13 000 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger 148 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 142 011 229 312 187 215 160 050 118 220 98 250 

Finansiert slik:       

Bruk av lånemidler 102 585 178 690 161 315 134 950 93 620 75 750 

Inntekter fra salg av 

anleggsmidler 

2 394 2 500 8 500 2 500  2 500 2 500 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 12 985 38 000 7 400 8 600 7 100 4 000 

Mottatte avdrag på utlån og 

refusjoner 

15 854 10 000 10 000 11 000 12 000 13 000 

Andre inntekter 4 790 123 0 3 000 3 000 3 000 

Sum ekstern finansiering 138 608 229 312 187 215 160 050 118 220 98 250 

       

Overført fra driftsbudsjettet 2 021 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 1 273 0 0 0 0 0 

Sum finansiering 141 902 229 312 187 215 160 050 118 220 98 250 

       

Udekket/udisponert -109 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. 
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6.2 Økonomiske oversikter 

6.2.1 Økonomisk oversikt drift 

 

Alle tall i hele tusen 

Regnskap 

2017 

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 

Brukerbetalinger 22 627 23 150 23 480 28 325 25 093 25 761 

Andre salgs- og leieinntekter 118 549 112 341 117 397 124 989 128 442 131 858 

Overføringer med krav til 

motytelse 

 

148 702 

 

103 075 

 

103 617 

 

106 787 

 

110 162 

 

113 092 

Rammetilskudd 329 513 333 957 342 539 353 705 365 236 375 317 

Andre statlige overføringer 45 299 39 744 30 645 22 910 19 090 16 101 

Andre overføringer 2 093 900 1 210 1 247 1 286 1 320 

Skatt på inntekt og formue 246 804 252 853 252 624 260 607 269 103 276 530 

Eiendomsskatt 42 306 47 417 48 603 57 914 57 914 58 946 

Andre direkte og indirekte 

skatter 

 

203 

 

205 

 

205 

 

205 

 

205 

 

205 

Sum driftsinntekter 956 095 913 643 920 320 953 000 976 531 999 130 

Lønnsutgifter 509 380 507 701 517 117 525 940 535 781 541 784 

Sosiale utgifter 132 734 139 463 142 074 146 421 147 098 148 900 

Kjøp av varer/tjenester i 

tjenesteproduksjon 

 

124 547 

 

115 559 

 

115 552 

 

111 884 

 

115 851 

 

116 500 

Kjøp tjenester som erstatter 

kommunal 

tjenesteproduksjon 

 

60 247 

 

56 086 

 

58 928 

 

55 731 

 

58 393 

 

62 316 

Overføringer 71 520 65 029 51 091 52 654 54 318 55 263 

Avskrivninger 46 108 48 000 47 000 45 000 46 000 47 000 

Fordelte utgifter -3 725 -3 417 -4 015 -4 190 -4 268 -4 586 

Sum driftsutgifter 940 811 928 422 927 746 933 440 953 173 967 177 

       

Brutto driftsresultat 15 284 -14 779 -7 426 19 560 23 358 31 953 

       

Renteinntekter og utbytte 3 031 8 030 9 503 8 290 8 718 8 940 

Gevinst på finansielle 

instrumenter 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Mottatte avdrag på utlån 259 160 160 200 230 260 

Sum eksterne 

finansinntekter 

 

3 290 

 

8 190 

 

9 663 

 

8 490 

 

8 948 

 

9 200 

Renteutgifter og 

låneomkostninger 

 

16 098 

 

18 739 

 

20 356 

 

24 691 

 

29 809 

 

37 887 

Tap på finansielle 

instrumenter 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Avdrag på lån 29 504 29 956 32 140 45 000 46 000 47 000 

Utlån 455 455 375 400 425 450 

Sum eksterne 

finansutgifter 

 

46 057 

 

49 020 

 

52 871 

 

70 091 

 

76 234 

 

85 337 

       

Resultat eksterne 

finanstransaksjoner 

-42 767 -40 830 -43 208 -61 601 -67 286 -76 137 

       

Motpost avskrivninger 46 108 48 000 47 000 45 000 46 000 47 000 

Netto driftsresultat 18 625 -7 609 -3 635 2 959 2 072 2 816 

Bruk av tidligere års 

mindreforbruk 

 

10 155 

 

3 506 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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6.2.2  Økonomisk oversikt investering 
 Regnskap 

2017 

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 

Salg av driftsmidler og fast eiendom 2 364 2 500 8 500 2 500 2 500 2 500 

Andre salgsinntekter 4 777 123 0 3 000 3 000 3 000 

Overføringer med krav om motytelse 12 416 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 12 985 38 000 7 400 8 600 7 100 4 000 

Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 

Renteinntekter og utbytte 13 0 0 0 0 0 

Sum inntekter 32 5550 40 623 15 900 14 100 12 600 9 500 

Lønnsutgifter 4 068 0 2 400 2 470 2 550 2 620 

Sosiale utgifter 1 227 0 0 610 620 640 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

tjenesteproduksjonen 

 

98 635 

 

170 315 

 

132 665 

 

100 770 

 

57 750 

 

36 860 

Kjøp av tjenester som erstatter 

kommunal tjenesteproduksjon 

 

485 

   

0 

 

0 

 

0 

Overføringer 14 065 1 350 2 150 2 200 2 300 2 400 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter -1 491 0 -3 000    

Sum utgifter 116 989 171 665 134 215 106 050 63 220 42 250 

Avdrag på lån 3 203 10 000 10 000 11 000 12 000 13 000 

Utlån 19 177 45 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Kjøp av aksjer og andeler 2 494 2 647 3 000 3 000 3 000 3 000 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 

Avsatt til bundne investeringsfond 148 0 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 25 023 57 647 53 000 54 000 55 000 56 000 

       

Finansieringsbehov 109 457 188 690 171 315 145 950 105 620 88 750 

Dekket slik:       

Bruk av lån 102 585 178 690 161 315 134 950 93 620 75 750 

Salg av aksjer og andeler 30 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 3 438 10 000 10 000 11 000 12 000 13 000 

Overført fra driftsregnskapet 2 021 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 1 273 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond 1 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 7 491 5 179 5 000 0 0 0 

Bruk av bundne fond 6 240 3 535 4 917 4 603 4 578 2 041 

Sum bruk av avsetninger 23 886 12 219 9 917 4 603 4 578 2 041 

Overført 

investeringsregnskapet 

 

2 021 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Dekning av tidligere års 

merforbruk 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Avsatt til disposisjonsfond 20 497 3 506 6 006 7 357 6 445 4 582 

Avsatt til bundne fond 16 488 1 105 277 205 205 275 

Sum avsetninger 39 006 4 610 6 282 7 562 6 650 4 857 

       

Regnskapsmessig 

mindreforbruk 

3 506 0 0 0 0 0 
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 Regnskap 

2017 

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 

Sum finansiering 109 348 188 690 171 315 145 950 105 620 88 750 

       

Udekket/udisponert 109 0 0 0 0 0 
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7 Henvisninger 
 

7.2 Bemanningsoversikt 

 

Bemanningsoversikt Kragerø kommune 

 

7.3 Prislister 

 

Prislister 2019 

 

 

7.4 Øvrige kommunale selskaper (50 til 100 % eid) 

 

 Øvrige kommunale selskaper (50 til 100 % eidd) 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1KJTAbzXdjG1NKxCpK-ZKeaHOBychIX9z
https://drive.google.com/open?id=1yqZbngbiHjZwXa207wV0-PjjdZbxrFEm
https://drive.google.com/open?id=1a-TyL-mx32uItXKGGOWIxvdmONQoLcU3
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8 Vedtak og vedtaksgrunnlag 
 

8.1 Vedtak 2019 

Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme følgende budsjettforslag vedrørende 

årsbudsjettet for 2019: 

 

1 Kommunens totale inntektsramme er 634,3 mill og vedtas slik det fremgår av 

vedtaksgrunnlag 1 med fordeling til kommunalområdene og budsjettområdene 

med 634,3 mill. 

 

2 Kommunalområdene og andre budsjettområders driftsrammer for 2019 vedtas 

med 634,3 mill slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 2. 

 

3 De totale investeringene i ordinære anleggsmidler for 2019 er 47,395 mill og 

vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 3a, hvorav investeringene i regi av 

Kragerø kirkelige fellesråd er 2,150 mill. 

 

Investeringene fratrukket finansieringen fra mva. kompensasjon 7,4 mill, og 

salg av anleggsaktiva med 8,5 mill, og korrigert for egenkapitalinnskuddet i 

KLP, gjør at lånefinansieringen i 2019 blir 28,495 mill relatert til disse 

investeringene.  

 

Investeringene knyttet til selvkost for 2019 er 92,820 mill og lånefinansieres.  

 

Samlet lån på disse beløpene, 121,315 mill, tas opp etter kommunelovens 

bestemmelser om vektet avdragstid og for øvrig etter finansreglementets 

bestemmelser. 

 

Låneopptak i Husbanken for videreformidling som Startlån vedtas med 40 mill. 

 

4 Ubrukte investeringsmidler 2018 pr 31.12.2018 rebudsjetteres for 2019 på de   

respektive vedtatte investeringsprosjekter. 

 

5 Kommunestyret godkjenner Kragerø Havnevesen KF’s investeringsprogram 

for 2019 slik det går frem av vedtaksgrunnlag 3d. Investeringene kan 

finansieres maksimalt med 17 mill i lån. Eksakt lånefinansiering inntil dette 

beløp bestemmes av havnestyret og er hensyntatt i havnevesenets driftsbudsjett 

2019-2022. Dette driftsbudsjettet blir fremmet som egen sak til kommunestyret 

etter innstilling fra formannskapet samtidig med budsjettsaken 2019 for 

kommunen. 

 

6 Kragerø Havnevesen KF’s driftsbudsjett utarbeides og vedtas av havnestyret og 

fremmes som egen sak til kommunestyret etter innstilling fra formannskapet.  

Budsjettet må utarbeides uten økonomisk bidrag fra kommunen. 

 

7 Kragerø kommune vedtar slik eiendomsskatt for 2018: 
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a)I henhold til eigedomskattelova § 8 A-4 økes takstverdien for eiendommen 

fra siste kontortaksering i 2018 med 2,5 %. 

 

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. 

 

d)Kragerø kommune starter arbeidet med retaksering av eiendommer i 2019 og 

kommer med forslag om nye regler for eiendomsbeskatningen fra 2020 basert 

på forslagene i statsbudsjettet 2019. I økonomiplanperioden 2020 – 2022 er 

skatteprovenyet økt med ca 20 % fra 2019 nivået. 

 

8 Kommunestyret vedtar prisliste 2019 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 3,25 %, 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 2019. 

 

 

8.2 Vedtak 2019-2022 Økonomiplanperioden etter 2019 

Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme følgende budsjettforslag vedrørende 

økonomiplan 209-2021 

 

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 i ordinære anleggsmidler for 

økonomiplanperioden 2020-2022 utgjør 126,9 mill, inklusive fellesrådets 

investeringer 6,7 mill, vedtas slik det fremgår av vedtaksgrunnlag 3a.  

 

Investeringene fratrukket finansieringen fra mva. kompensasjon 19,7 mill, og 

salg av anleggsaktiva med 7,5 mill, og korrigert for egenkapitalinnskuddet i 

KLP, gjør at lånefinansieringen for årene 2020-2022 blir 90,7 mill relatert til 

disse investeringene.  
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Investeringene knyttet til selvkost for årene 2020-2022 er 93,7 mill og 

lånefinansieres.  

 

Samlet lån på disse beløpene for årene 2020-2022, 184,4 mill, tas opp etter 

kommunelovens nye bestemmelser fra 2020 som tilsier at avdragene årlig skal 

være lik årets avskrivninger. 

 

Låneopptak i Husbanken for videreformidling som Startlån for årene 2020-

2020 vedtas med 120 mill. 

 

4 Kommunestyret godkjenner Havnevesenets planlagt brutto investeringsramme 

for perioden 2020-2022, til sammen 46 mill, slik det fremgår av 

vedtaksgrunnlag 3d. 

 

5 Låneopptak, eiendomsskattetakst og eventuell kontortaksering for de enkelt år, 

godkjennes i forbindelse med årsbudsjettet for det enkelte år.  

8.3 Vedtaksgrunnlag nr 1  

Inntektsforutsetningene i økonomiplanperioden 

   Budsjettskjema 1 A Budsjett 2019-2022 

  Alle tall i hele tusen og løpende priser 2019 2020 2021 2022 

1 Skatt på inntekt og formue -252 624 -260 607  -269 103  -276 530 

2 Ordinært rammetilskudd -342 539 -353 705 -365 236 -375 317 

 Sum skatt og rammetilskudd -595 163 -614 313 -634 339 -651 847 

3 Skatt på eiendom -48 603 -57 914 -57 914 -58 946 

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

5 Andre generelle statstilskudd -30 855 -22 910 -19 090 -16 101 

  5.1 Rentekompensasjon omsorgsboliger og sykehjem -2 500 -2 450 -2 375 -2 375 

  5.2 Rentekompensasjon skolepakka 2005 og 2009 -430 -415 -400 -385 

  5.3 Rentekompensasjon kirker -210 -205 -200 -195 

  5.4 Konsesjonskraftsinntekter -1 210  -1 100 -1 000 -1 025 

  5.5 Integreringstilskudd flyktninger -26 505 -18 740 -15 115 -12 121 

6 Sum frie disponible inntekter -674 825 -695 342 -711 548 -727 099 

7 Renteinntekter og utbytte -9 219 -8 290 -8 718 -8 940 

  7.1 Renteinntekter bankinnskudd, plasseringer etc. -1 879 -1 915 -1 930 -1 945 

 7.2 Renteinntekter formidlingslån -1 240 -1 275 -1 688 -1 895 

  7.2 Ordinært utbytte Kragerø Energi -6 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 7.3 Øvrige utbytte -100 -100 -100 -100 

8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 20 356 24 691 29 809 37 887 

 8.1 Renteutgifter ordinære investeringer 13 102 15 040 18 066 24 444 

 8.2 Renteutgifter selvkost investeringer 6 186 8 548 10 227 11 720 

 8.3 Renteutgifter Husbanken (formidlingslån) 1 068 1 102 1 516 1 722 

9 Avdrag på lån 32 140 45 000 46 000 47 000 

 9.1 Avdrag ordinære investeringer 20 594 30 204 30 210 31 541 

 9.2 Avdrag selvkostinvesteringer 11  546 14 796 15 789 15 458 

10 Netto finansinntekter/-utgifter 43 277 61 401 67 090 75 947 

11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk     

12 Til ubundne avsetninger(årets mindreforbruk avsettes fond) 6 006 7 357 6 445 4 582 
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   Budsjettskjema 1 A Budsjett 2019-2022 

  Alle tall i hele tusen og løpende priser 2019 2020 2021 2022 

13 Til bundne avsetninger 205 205 205 275 

 13.1 Konsesjonsavgift  205 205 205 205 

 13.2 Avsetning til selvkostfond feiing    70 

14 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk     

15 Bruk av ubundne avsetninger -5 000    

 15.1 Bruk av disposisjonsfondet til retaksering eiendommer -5 000    

16 Bruk av bundne avsetninger -3 918 -4 603 -4 578 -2 041 

 16.1 Bruk av selvkostfond feiing 0 -16 -18 0 

 16.2 Bruk av selvkostfond vann -1 238 -1 518 -1 469 -218 

 16.3 Bruk av selvkostfond renovasjon -2 144 -2 393 -2 396 -1 119 

 16.4 Bruk av selvkostfond avløp -536 -676 -696 -704 

17 Netto avsetninger -2 707 2 959 2 072 2 816 

18 Overført til investeringsbudsjettet      

19 Til fordeling drift -634 255 -630 982 -642 386 -648 336 

20 Fordelt til enhetene 634 255 630 982 642 386 648 336 

 

 

8.4 Vedtaksgrunnlag nr 2 

    2019 2020 2021 2022 

Politisk virksomhet   7 729 456 7 515 977 8 153 482 7 970 365 

Omstillingsprogrammet   750 000 750 000 750 000 750 000 

Rådmannen    3 323 558 3 425 258 3 448 497 3 540 227 

 Tilskudd   11 884 656 12 248 326 12 635 374 12 971 475 

 Næringsaktivitet  3 193 103 3 244 193 3 299 344 3 358 792 

Stab og støtte   37 415 906 38 360 833 39 573 035 40 625 678 

Oppvekst    225 978 734 221 974 017 220 788 730 218 462 044 

Samfunn     106 927 080 109 199 049 111 066 406 112 187 439 

 Selvkost Bygg og areal   -1 590 991 -1 158 861 -1 406 639 -826 138 

 Selvkost VARF   -15 283 349 -20 028 823 -22 796 978 -28 028 

Helse og omsorg   248 928 166 255 452 244 266 874 535 277 323 398 

Retaksering eiendomsmasse  5 000 000 0 0 0 

        

Fordelt fra 1 A   634 255 719 630 982 214 642 385 785 648 335 624 

 

8.5 Vedtaksgrunnlag nr 3a Nye og endrede ordinære investeringsprosjekter 

2019-2022 samt salg av anleggsaktiva 

Vedtaksgrunnlaget er identisk med tabell 1 i kapittel 3.3 Samletabell nye og endrede ordinære 

investeringsprosjekter 2019-2022 (tabell 1) og gjengis ikke her. 
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8.6 Vedtaksgrunnlag nr 3b Nye og endrede selvkost investeringsprosjekter 

2019-2022 

Vedtaksgrunnlaget er identisk med tabell 2 i kapittel 3.4 Samletabell nye og endrede selvkost 

investeringsprosjekter 2019-2022 (tabell 1) og gjengis ikke her. 

 

8.7 Vedtaksgrunnlag nr 3c Lån i Husbanken for videre utlån 2019-2022 

Vedtaksgrunnlaget er identisk med tabellen i kapittel 3.5 Formidlingslån Husbanken og 

gjengis ikke her. 

 

8.8 Vedtaksgrunnlag nr 3d Investeringer i regi av Kragerø Havnevesen 

Vedtaksgrunnlaget er identisk med tabellen i kapittel 3.7 Investeringer i regi av Kragerø 

Havnevesen og gjengis ikke her. 

 


